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ZA KULISAMI ŻYCIA. 

  

Staraniem liskiego Towarzystwa 

Polityki Społecej powstał w 1928 r. 

Komitet Wystay Pracy Chałupniczej. 

W ciągu trzecłat członkowie komi- 

tetu badali wźnki pracy 300.000 

chałupników. 'brano więc bogaty 

materjał statystzny, zakupione wy- 

roby, skreślonapy ośrodków cha- 

łupnictwa i wizcie zgromadzono to 

wszystko na Lnie, gdzie mieści się 

obecnie Wystaj Pracy Chałupniczej, 

ilustrująca pobhrne warunki, 

kich ludzie wyńhrzają artykuły prze- 

ważnie pierwsi potrzeby. 

w ja- 

Jak we wsźkich państwach, tak 

i u nas istniejezminkowana, jaskra- 

żałósne 

za któni montuje się przed- 

wo oświetlona ena i ciemne 

kulisy. 

stawienie, przytowuje się rekwizyty. 

    

  

Za kulisami Ża ludzie zwolna do- 

  

goryw Nieyją, nawet nie wege- 

tują. a właśni dogorywają. Konają 

wolniuteńko. Hniając przytem fun- 

kcje ..robotaj Jest to straszliwa 

śmierć na ra 

Przeciętnygłowiek, nawet naj- 

bardziej wraźy i współczujący nie 

zaduma się rwidok koszuli, 

ubrania, czaplpościeli, laski, 

ka, kłódki, Awki, serwety, stołu, 

krzesła i temipgdobnych rzeczy ota- 

czających każgo zawsze i wszędzie. 

Widzimy глес Gorsze, lub lepsze, 

brzydsze, lubdniejsze, mniej, albo 

więcej niezbw. — ata 

Człowiek, któ je sporządził, 

wiek, bez któb nie mogłyby prze- 

człowiek ów pozo- 

bluzy, 

zegat- 

  

seek A 
czło- 

cież zaistnieć 

staje najdoskdej ukryty w mroku, 

jest niejako thłonięty przez 

twór własnej cy. 

wy- 

Życie jest ne ponurych parado- 

ksów. Jednyt nich, to fakt, że z 

wytwarzanienrzedmiotow niezbęd- 

nych główniędziom zdrowym—lą- 

czy się wytwanie całych armij lu- 

dzi ciężko chch. Jest to zjawisko 

tem bardziejokarzające, że możli- 

we do usuną, Nie sama praca, 

rzecz prostapst zabójcza, ale jej 

nadmiar i Wnki, w jakich się od- 

bywa. Ludzdracują we czworo w 

jednej izbie. j samej, w której śpią 

i gotują. Sią skuleni nad robotą 

nietylko w 4chu, nietylko nawpół 

pociemku, bęzy malutkiem okien- 

ku za dnia pzy kopcącej lampie 

w nocy „ale, ydatku, siedzą w tych 

warunkach pg godzin na dobę, a 

niekiedy po 3łbez przerwy. Dodaj- 

my. że są Nićywieni od dziecka... 

W takich wakąch pracy szycie i 

hafciarstwo YVzie do niechybnych 

suchot i ślepowyrabianie skór — 

do chorób skćch, inne zawody do 
innych chorók wszystko razem łą- 

czy się w jećwielką, nieustannie 

ropiejącą i zatoną ranę społeczną. 

Czyż że jeżeli 

  

  

  

można ;puszczać, 

tak dłużej potl— owa materja nie 

przecieknie pi kulisy życia i 
. + ©. 

zaleje jego usąkowanej areny? 

nie 

  

Tymezasentawy o pracy chału- 

pniczej, które:zęły dochodzić do 

skutku w Angi Niemczech przed 

blisko ćwierć kiem, we Francji 

podczas wojny Austrji, 

i Czechosłowa(araz po wojnie — 

Norwegji 

w Polsce nawće weszły na porzą- 

dek obrad sejtych. W roku 1923 

zostały SejmoVrzedstawione i po- 

szły ad acta. 

Przed bliżsi wglądnięciem za 

kulisy życia ta sobie przyswoić 

ich terminologjie każdy umiałby 

zdefinjować, czwłaściwie jest cha- 

łupnik. Weźmyjogólniejsze okreś- 

lenie: „„Chałuprm jest osoba, któ- 

ra zawodowo n%cy umowy zawar- 

tej z nakładcąyrabia zamówione 

przez niego prhioty, o ile praca 

ta jest wykonaloza zakładem na- 

kładcy, zazwycze własnem miesz- 

kaniu chałupnina rachunek zle- 

cającego, nie podlegając jego kierow- 

nietwu i nadzorowi”. 

A więc: chałupnik, jest to osoba 

tak uboga, że przez całe życie nie stać 

ją na zakupienie najtandetniejszego 

surowca, a nawet — na kilka złotych 

niezbędnych dla dostawy wyrobów na 

rynek zbytu. Co tu mówić o zakupie- 

niu surowca, lub, choćby — 0 dosta- 

wie fabrykatu. gdy ludzie żyją z za- 

robku, który przynosi 2 grosze za go< 

aby w takich wa- 

runkach nie odrazu skonać z wszela- 

kiego niedostatku — trzeba pracować 

minimum 18 godzin na dobę. 

Dwa grosze za godzinę, 36 gr. za 

dzinę. Oczywiście, 

  

dzień pracy więcej niż dwa razy dł 

  

szy od normalnego! Tak „.zarabiają* 

naprzykład sitarze w okolicach Biłgo- 

raja. 

  

zarabiają po 5 gr. za godzinę. Tamże 

krawey otrzymują od 7 gr. a bieliž- 

niarki — od 12. Tkacze (Łódź, Biały- 

stok i t. 4.) — pobierają od 13 gr. 

trykotarze — od 6 (Warszawa. Łódź), 

hafciarki — od 11 (Małopolska), ko- 

szykarze -— od 12, ślusarze — od 4, 

garncarze od 5 groszy za godzinę pra- 

cy i t. d. Stosunkowo najlepiej płatne 

jest zabawkarstwo i rzeźbiarstwo (Za- 

kopane), bo od 30 gr. za godzinę. Jeśli 

zaś chodzi o maksymalną zapłatę, to 

nie przekracza ona w żadnym z tych 

zawodów 90 gr. za godzinę pracy. 

Oczywiście — długość dnia robo- 
czego JEST W STOSUŃKU vUWIowaey sa 

zarobku: im zarobek większy, tem 

dzień pracy krótszy. Jednak, ośmio- 

godzinny dzień pracy w chałupnictwie 

prawie nie istnieje. Długość dnia ro- 

boczego waha się tam od 11 do 18 

godzin na dobę. Oprócz płacy, na dłu- 

gość dnia wpływają i inne przyczyny. 

Są zarobki sezonowe. Sezon winien 

pokryć wydatki całoroczne. W sezo- 

nie często dobie brak godzin, więc za- 

pożycza się połowę następnej doby. 

Naprzykład w Brzezinach, w sezonie, 

krawcy przed sobotą szyją bez prze- 

rwy po 36 godzin. Coś podobnego dzie- 

je się w garncarstwie, gdzie sam rodzaj 

pracy jest sezonowy. W ośrodkach 

garncarskich, w okresie przygotowa- 

  

nia garnków na kołe, chałupnicy nie 

opuszczają warsztatów przez 20 go- 

dzin na dobę. Wreszcie jeszcze jedną 

z przyczyn tej zabójczej długości dnia 

roboczego jest konkurencja robotni- 

ków fabrycznych. Sam fakt, że robot- 

nik fabryczny pracuje wydajniej — 

zniewala chałupnika do nadrabiania 

tej wydajności czasem. Przytem zmu- 

szony jest uciekać się do pomocy całej 

Analfabetyzm jest okropny, 

aczkolwiek nie- 

odzowny, musi mieć posmak inkwi- 

zycji dla dzieci, które muszą praco- 

wać zarobkowo przez 8 godzin dzien- 

nie, po spędzeniu drugich 8 nad książ- 

ką. A w chalupnietwie zatrudnione są 

właśnie dzieci, kobiety obarczone nad- 

chorzy, sło- 

rodziny. 

ale przymus szkolny, 

mierną rodziną, starcy, 

wem — najsłabsi, niezdolni do pracy 

fabrycznej. Rzec można, że warsztaty 

chałupnicze, są to już nie warsztaty 

pracy, a coś w rodzaju pracującego 

szpitala, więzienia, przytułku — takie 

filje wszystkich 

najsmutniejszych instytucyj. 

Rola przedsiębiorców w pracy 

chałupniczej jest przeważnie ohydna: 

wyzyskują wszystko: i nędzę ludzi i 

ich niezaradność z tej nędzy wynikłą 

i — nawet ich analfabetyzm, który 

n. p. w okolicach Horodna dochodzi 

wśród chałupników - garncarzy do 

86'/,. Miarą wyzysku przedsiębiorców 

jest fakt, że, po odliczeniu niewielkich 

haniebnie niskich 

liczne, nieumyślne 

kosztów surowca, 

kosztów produkcji i — kosztów do- 

stawy — zarabiają netto na niektó- 

rych wyrobach chałupniczych, n. p. 

na kilimach, przeszło 1000%%. Jeśli 

konsument uważa towar za zbyt dro- 

gi, dostawca tłumaczy się zawsze ko- 

W Warszawie i Wilnie szewcy- 

sztami produkcji. Ileż to razy słyszy- 

my: „Drogo? Przecież to ręczna ro- 

bota. Fo się poprostu nie ma pojęcia 

co taka robota kosztuje!“ Tak, nie ma 

się pojęcia. Istotnie. 

Niech nikt nie myśli, że przynaj- 

mniej owe nieszczęsne kilka groszy 

za godzinę pracy — chałupnik otrzy- 

Byr 

A 

ka 

miesią- 

cami (w garncarstwie do pół roku). 

Chałupnik dyskontuje te weksle prze- 

ważnie u dyskonterów ulicznych — 

ze stratą 25'/,... Oprócz weksli — cha- 

łupnicy otrzymują zapłatę w postaci 

kwitków do sklepów spożywczych, co 

zmusza ich do zakupywania towaru 

podyktowanego przez sklepikarzy, po 

cenach aż nadto wygórowanych. 

Cóż dziwnego, że w takich warun- 

kach chałupnicy są poprostu zmusze- 

ni kraść. Więc, rzecz prosta—kradną. 

"je wporę i — groszami. 

mniej.    

  

Przedsiębiorcy pviacą 

na które, w dodatku. 

tygodniami i 

wekslami, 

czekać „calemi 

  

Kradną przędzę, wiklinę, drzewo w 

lasach państwowych, słowem—-część 

surowca. Jeśli chałupnik jest równo- 

cześnie „gospodarzem, to znaczy, jeś- 

li wokół chałupy ma tyle gruntu, żeby 

zasadzić kartofle na zimę, lub zasiać 

trochę zboża, 

w inny sposób: puszcza kozę (o utrzy- 

wówczas usiłuje kraść 

maniu krowy mowy niema) na mie- 

dzę sąsiada. Oczywiście — sprzeciwia 

się wszelkiej komasacji gruntów, 

advż mleko, iakię mu_qeis kosa s 

chodzi jedyhńie z istnienia miedz mię- 

dzy długiemi, wąskiemi paskami cu- 

dzej ziemi. Trzeba dodać, że ci, któ- 

rzy posiadają kozę, worek własnych 

kartofli i świeże powietrze wokół cha- 
łupy, ci należą do uprzywilejowanych. 

Stanowią niejako „arystokrację'* cha- 

łupniczą, w przeciwstawieniu do jesz- 

cze większej biedoty miejskiej. 

Czy istnieje jakiś środek zaradczy 

na ten przesmutny stan rzeczy? Wiele 

może zdziałać zawodowa organizacja. 

Zbiór jednostek, w dodatku rozpro- 

szonych, jest znacznie bardziej zależ- 

ny od dobrej, a częściej — od złej 

woli nakładey, niż jednostka zbioro- 

wa, jaką jest każda organizacja. Te 

nieliczne ośrodki chałupnicze, które 

zdołały się zorganizować, potrafiły w 

ciągu kilku lat wywalczyć sobie wyż- 

szą zapłatę, z którą Ściśle wiąże się 

krótszy dzień pracy. W zakładaniu 

ków zawodowych chałupniey po- 

winni znaleźć ze strony państwa jak 

najgorętsze poparcie. Obecne warunki 

pracy chałupniczej muszą ulec rady- 

kalnej zmianie. Otaczające nas przed- 

zwią    

mioty nie mogą być nadal pieczętowa- 

ne ludzkiem życiem. 

Marja Milkiewiczowa. 

Warszawa, w czerwcu. 

  

Pan Prezydent Rzplitej na 
wystawie oszczędnościowej. 

W dniu 1 b. m. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej w towarzystwie pre- 

zesa Rady Ministrów, pana ministra 
Skarbu, szefa Kancelarji Cywilnej dr. 
Hełczyńskiego i szefa gabinetu: woj- 
skowego płk. Głogowskiego, zwiedził 
wystawę oszczędnościową, mieszczącą 
się w salach Rady Miejskiej. 

Wystawione eksponaty wzbudziły 

szczególne zainteresowanie Pana Pre- 
zydenta, gdyż bezpośredniością ujęcia 
i plastyką wykonania dają niezwykle 
jasny ibraz rozwoju idei oszczędności 

w Polsce. 

Pan Prezydent i dostojni goście 
badali gruntownie zarówno cyfry, jak 
i materjał ilustracyjny. 

P. Prezydent wyjeżdża 
do Poznania. 

WARSZAWA, 2-VII. (Pat). P. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej udaje: się 
jutro dnia 3 lipca do Poznania, by 
wziąć osobiście udział w uroczysto- 
ściach, związanych z odsłonięciem 
pomnika prezydenta Wilsona w Po- 
znaniu. 
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prowadzone przez Departament 

Zaklad i łekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI FLIŻSZE 1 

Komisja 

KĄPIELĖ žšsiis 
NOWE ŹRÓDŁO SOLAGKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 
HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATCT "IM 
Zakład zaopatrzovy we wszystkie nowoczesne urządzenia Iecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów USB 

  

odpowiada wymaganiom wspėlczešnėj nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA. WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE i TANIO! 
Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich Informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

NIKI 

  

Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

S0LANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

stosowania słońca, powietrza i ruchu 

Zdrojowa. 

Sprawa moratorium Hoovera. 
Ameryka naciska na Francję. 

WASZYNGTON, 2-Vil. (Pat). Rząd Stanów Zjednoczonych uprze- 
dził rząd francuski, że nieuniknioną konsekwencją niedojścia do 

skutku propozycji Hoovera byłoby ogłoszenie przec Niemcy morator- 

jum na reparacje. 

Nowy projekt konferencji 
PARYŻ, 2. VII. (Pat). note—ania 

(z przedstawiciełami Stanów Zjedno- 
czonych trwają w dalszym ciągu 

wbrew alarmującym wiadomościom 0 
ich zerwaniu, które obiegały wezoraj 
w kołach politycznych. Nie znaczy 
to jednak, aby rokowania rozwijały 
się pomyślnie. 

Mellon wykazywał wprawdzie 
wczoraj pod wieczór pewną skłonność 
do ustępstw, lecz ambasador Edge, 

który jest rzecznikiem nastrojów 

S zainteresowanych. 

war 2 Gh..Qdrzuca wszelkie ustęp- 
te O ransji pozostają niewzruszenie 

na swem stanowisku. Nie oznacza to 
jednak bynajmniej, by rokowaniom 
groziło zerwanie. Przeciwnie wczoraj 
wieczorem przedstawiciele Ameryki 
rzucili myśł zwołania konferencji z 
udziałem Stanów Zjednoczonych, 
Franeji, Niemiec i Włoch. Możliwe 
jest, że myśl ta zostanie zrealizowana, 

Nowa rewizja spłat reparacyjnych? 

LONDYN, 2 VII. (Pat). Jak się 
dowiaduje agencja Reutera, rząd 
angielski wystąpił z propozycją od- 

Akcja rządu 

LONDYN, 2. 7. (Pat). — Jak się 
dowiaduje . korespondent P. A. T., 
trudności wynikłe w związku z ne- 
gocjacjami franeusko - amerykańsk., 
wywołały w brytyjskich kołach mia- 
rodajnych wielki niepokój. 

Ambasador brytyjski w Paryżu 
lord Tyrrell upoważniony został do 
oświadczenia rządowi francuskiemu, 
że Wielka Brytanja nie traci nadziei 
co do dojścia do porozumień w toku 
obeenych rokowań w Paryżu. Gdyby 
jednak okazała się niemożliwość 
uzgodnienia stanowiska francuskiego 
ze stanowiskiem Hoovera, Wielka 
Brytanja proponuje zebranie w Lon- 
dynie w ciągu obecnego week endu 
wszystkich zainteresowanych, t. zn. 

+glownych sygnatarjuszy planu Youn- 
ga, włączając Niemcy oraz Amerykę, 
celem wzajemnego przedyskutowania 
trudności i prób usunięcia ich. 

Motywem akcji brytyjskiej byłoby 
przekonanie, że główna trudność ro- 
kowań paryskich, mianowicie kwe- 
stja gwarancyj Francji w Banku Roz- 
rachunków Międzynarodowych na 
wypadek ogłoszenia przez Niemey 
po upływie „roku Hoovera* morator- 
jum, mogłaby być łatwiej załatwiona 
w drodze porozumienia sygnatarjuszy 

bycia w najbliższym czasie w Lon- 
dynie zebrania przedstawicieli mo- 
carstw, które podpisały plan Younga. 

angielskiego. 

planu Younga, aniżeli w toku obec- 
nych rokowań Francji z Ameryką, 
która nie jest sygnatarjuszem. 

Lord Tyrrell zwrócił się wczoraj 
wieczorem w. imieniu rządu brytyj- 
skiego do Brianda, prosząc go oraz 
premjera Lavala o przyjęcie zapro- 
szenia, a równocześnie informując 0 
kroku Wielkiej Brytanji Mellona 
oraz ambasadorów niemieckiego i 
włoskiego w Paryżu. 

Zaproszenie brytyjskie rozważane 
było dziś przez gabinet francuski, 
który, przyjmując zasadniczo z wdzię 
cznością iniejatywę brytyjską, jedno- 
cześnie dał wyraz swemu przekona- 
niu, że odjazd Brianda i Lavala do 
Londynu w ciągu najbliższego week 
endu nie jest możliwy, ze względu na 
konieczną obecność ich w parlamen- 
cie w czasie debat. Zaproszenie bry- 
tyjskie mogłoby więc dojść do skutku 
najwcześniej we wtorek lub środę 
przyszego tygodnia. 

Z wiadomości jednak, które Fo- 
reign Office otrzymało dziś po połud- 
niu, równocześnie z odpowiedzią 
Brianda na zaproszenie wynika, że- 
gabinet francuski uważa za prawdo- 
podobne dojście jeszeze dziś wieczo- 
rem do porozumienia z Mellonem. 

Polemika Watykanu z Kwirynałem. 
CITTA del VATIGANO. 2.VII. (Pat.) 

Stolica Apostolska wystosowała wczo- 
raj odpowiedź na ostatnią notę rządu 
włoskiego. Treść tej odpowiedzi nie 

została zakomunikowana opinji pub- 
licznej przez żadną ze stron. Obecnie 
rząd włoski bada” notę watykańską. 

Konflikt Boliwji z Paragwajem. 
ASSOMPTION, 2. 7. (Pat). — Rząd boli- 

wijski polecił swemu posłowi opuścić Assom 
ption. W związku z tem nieuniknione jest 
zerwanie stosunków z Paragwajem. Stolica 

Strajk w 
MADRYT. 2.VHI. (Pat.) Donoszą, 

iż w siedmiu prowincjach Hiszpanji 

i I" 

Apostolska i kraje Południowej Ameryki za- 
ofiarowały pośrednictwo swe w tym konflik- 
cie. 

Hiszpanii. 
wybuchł strajk. Wojska posiłkowe 
przybyły do Malagi. 

pe 

ZEDTWREW 

WIADOMOSCI zKOWRA 
Rząd litewski cofa subwencje 

instytucjom katolickim. 
KOWNO, 2-VII. (Pat). Seminar- 

jum nauczycielskie im. Szymona 
Daukantasa w Kownie, należzce do 
katolickiego związku nauczycieli, o- 
trzymywało od rządu rok rocznie 
subwencję w wysokości 507/, ogółu 
wydatków. Obecnie ministerstwo o- 
światy odmówiło dalszego udziela- 
nia tej subwencji. W Kownie panu- 
je przekonanie, że pozostaje to w 
związku z kursem antyklerykalnym 
obecnego rządu l'tewskiego. 

PANIKA I TUMULT NA KONGRESIE 
EUCHARYSTYCZNYM. 

W ub. poniedziałek w Szawlach odbył 
się kongres eucharystyczny, na który przy- 

było około 40.000 osób. Jednocześnie odby- 
wało sie święto lotnicze które również ścią- 
gnęło wiele publiczności. 

Miejscowy kościół wypełnili po brzegi 
wierni, wielki tłum stał również na cmenta- 
rzu kościelnym. Nagle podczas nabożeństwa 
jedna z kobiet wydała głośny okrzyk. )W ko- 
ściele wybuchła panika. Nadomiar wszystkie 
go zniewiadomych przyczyn zgasła elektry- 
czność. Okoliczność ta spotęgowała panikę. 
Tłum rzucił się do wyjścia, wielu wyskaki- 
wało przez okna kościelne. 

W: tłumie stojącym na cmentarzu, ktoś 
wyraził przypuszczenie, że wali się wieża 
kościelna. Panika przybrała jeszcze większe 
rozmiary. Wszyscy rzucili się do ucieczk', 
przewracając jedni. drugich. Według danych 
policji, zraniono przytem 19 osób, według 
danych prywatnych, ucierpiało zgórą 50 
osób. 

W związku z tą katastrofą w Kownie obie 
gają najrozmaitsze pogłoski. Według jednej 
wersji, do kościołu podczas nabożeństwa żo- 
stała wrzucona bomba, według innej, panika 
została zorganizowana przez bandę złodzie- 
jów, wreszcie, według trzeciej, wszystko to 
urządzili przeciwnicy kongresu eucharysty- 
cznego. Władze sprawdzają obecnie wszyst- 
kie te wersje. 

Przymus szkolny w Litwie. 
KOWNO. 2.VII. (Pat.) Ukazało się 

rozporządzenie ministerstwa oświaty 
w sprawie przymusu szkolnego na Lit- 
wie. Przed wojną liczba analfabetów 

ku 1928 wprowadzono przylńus SzRÓŁ 
ny w kilku powiatach. Obecnie rozpo- 
rządzenie obejmuje cały kraj. 

KONGRES NAUCZYCIELI PAŃSTW 
BAŁTYCKICH. 

W Kownie odbywa się kongres nauczy - 
cieli państw bałtyckich. W kongresie bie 

  

  
rze udział 60 nauce: eli estońskich, 90 ło- 

tewskich i 50 litewskich. 

" ESTOŃSKO-LITEWSKIE ZBLIŻENIE 
PRASOWE. 

W ub. wtorek p i 
rzy litewskich i bawiąc; 
wiciel estońskiego 
podpisali protokół zbliż 
i estońskiej, 

ESTONJA PROSI O WYDANIE 
PRZESTĘPCÓW. 

Rząd estoński zwrócił się do rządu he 

tewskiego z pr ie zbi 
Estonji afe 
którzy oszu. 
go, sprzeda, 
nia pier 
jest oby 
zachodzi 

USTALENIE WYNAGRODZENIA 
BURMISTRZA. 

Minister Spraw Wewnętrznych ustali 

wynagrodzenie Burmistrza m. Kowna w wy- 

sokości 2.500 lit. i wiceburmistrza 1.500 Mt. 
miesięcznie. 

NIEMCY WCIĄŻ DEZERTERUJĄ 
Z WOJSKA LITEWSKIEGO. 

Z wojska litewskiego zbiegło do Nie- 
miec znowu 4 żołnierzy narodowości nie- 
mieckiej. W ciągu ostatnich kilku tygodni 
dezertowało z armji litewskiej 15 żołnierze 
którzy znaleźli życzliwe przyjęcie w  Pru- 

sach Wschodnich. (Pat). 

NIEMIECKI GEN. KONSUL W KŁAJPEDZIE 
DO SINGAPOORE. 

„Memel. Dampfb.* donosi, iż niemiecki 
konsuł generalny w Kłajpedzie Maenss © 

trzymał nominację na stanowisko konsula 

niemieckiego w Singapoore. 

DOKOŁA SPRAWY WOLDEMARASOWCÓW 

Trybunał Najwyższy w Kownie rozpatry- 
wał postanowienie Sądu Wojennego w spra- 

wie przeprowadzenia uzupełniającego šledz- 
twa w sprawie woldemarasowców. W wyni- 
ku narad uchwalono śledztwa uzupełniają - 
cego nie przeprowadzać. -Sprawę przesłano 

ponownie do Sądu Wojennego. Termin pro- 

cesu wkrótce będzie ustalony. 

EMIGRANTOM LITEWSKIM CORĄZ 
GORZEJ SIĘ DZIEJE W AMERYCE. 

30 b. m. udaje się wydelegowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do Ame- 
ryki Południowej referent do spraw emigra- 
cji K. Kasakajtis. Celem podróży referenta 
jest zaznajomienie się z 'warunkami bytu 
emigrantów litewskich, którzy  ostatniemi 
czasy cierpią tam wielką .nędzę i proszą © 
pomoc. Podróż referenta potrwa parę mie- 
sięcy; zwiedzi on Argentynę, Brazylję, San- 
Paulo, Rio de Janeiro i in. 

ASY LOTNICTWA FRANCUSKIEGO 
W KOWNIE. 

Do Kowna wkrótce przybędzie eskadra 
francuskich samolotów. Składać się ona bę- 
dzie z 6 aparatów na niektórych z nich przy 
będą wybitni lotnicy, mający za sobą głoś- 
ne rekordy. Wśród najznaczniejszych jest 
kapitan Costes, major Pelletier d'Qisy, ka- 
pitan Arrachard oraz major Rignot. 
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WYPRAWA „ZEPPELINA“ DO BIEGUNA  Satces naszej rodaczki w Paryżu. 
Latająca „Liga Naredów". 

Artykuł niniejszy* pisany był jeszcze 
w okresie przygotowań do lotu. Obec- 
nie Zeppelin jest już w drodze. Podajemy 
szczegóły eo do jego załogi i planu lotu. 

(Przyp. redakcji). 

Wyprawa Zeppelina do bieguna 
nie jest wyprawą niemiecką. Biorą w 
niej udział przedstawiciele sześciu 
krajów: Stanów Zjednoczonych, Nie- 
miec, Anglji, Rosji, Norwegji i Szwe- 

— wszystko wytrawni podróżnicy 
arktyczni. . Jest to mała , „latająca „LŁi- 
ga Narodów *, a jej naukowy dorobek 
będzie niewątpliwie dorobkiem całej 
ludzkości. 

Przygotowania do śmiałego lotu, 
którego usiłował przed 3-ma laty nie- 
fortunnie dokonać Nobile na swej 

“, trwają od zimy. Uczeni-spe- 
cjaliści zakańczają już ustawianie na 
Zeppełinie czułych instrumentów po- 
miarowych. Została nawet specjalnie 
dla lotu biegunowego sporządzona 
przez prof. Breitfussa z Międzynaro- 
dowego Stowarzyszenia Aero-Arktycz- 
nego mapa okolie podbiegunowych z 
dokładnem ustaleniem warunków at- 
mosferycznych w miesiącach lipcu i 
sierpniu. W drodze wyjątku bowiem 
„Zeppelin* wyruszy do bieguna nie, 

К Ю dotąd czynili inni badacze Ark- 
tyku, na początku lata, lecz dopiero 
w lipcu. Narazi go to na walkę z gę- 
słą mgłą. ale umożliwi zbadanie więk- 

j ilości terenów z powodu najwięk- 
szego odpływu łodów w owym czasie. 

Załoga ..Zeppelina* przygotowuje 
się do wszelkich ewentualności. Zała- 
dowano na wielki sterowiec kilkana- 
ście sanek. małe przenośne kuchenki, 
wiełki zapas żywności, namioty o ja- 
skrawem kołorowem pokryciu, . aky 
były widoczne na białem te lodow= 

nówy, ciepłe wełniane ubiory, wiele 
przyborów technicznych i narzędzi. 
Wypadek bowiem z „Italją* każe pa- 
miętać o wszelkich niebezpieczenst- 
wach, na jakie podróżnicy są naraże- 
ni. Pomimo niebezpieczeństwa (a mo- 
że właśnie z tego powodu) wraz z 
44-ma członkami załogi ,„Zeppelina* 
udaje się do bieguna pierwsza niewia- 
sła: jest nią znana dziennikarka an- 
kielska lady Drummond Hay, która 
już niejednokrotnie brała udział w 
śmiałych wyprawach i wraz z dr. Ec- 
kenerem przeleciała przed dwoma laty 
Adiantyk. 

Uczestnicy wyprawy do bieguna 
jeżdżają się jaż do Friedrichshafen. 

z załogi z dr. Eckenerem i kapi- 
tauem Lehmannem, obsada składa się 

m. i. z głównych kierowników „Zep- 
pelina* kapitana Wittemana, Maxa 

"Prussa i Ladewiga, naczelnego me- 
'chanika Karola Beurłe, trzech kierow- 

ników radjostacji. Należą też do niej 
amerykański kapitan, Edward H. 
Smith, profesor norweski Harald 

Naniojłówicz, który się wsławił oca- 
leniem załogi „Italji”. 

Droga, wyfknieta przez kierowni- 
wów biegnie: z Friedrichshafen przez 
Berlin do Haparandy lub Leningradu 
(prawdopodobnie do tego ostatniego). 
Tam nastąpi ostatnie załadowanie ben 
zyny, żywności i... „poczty, poczem 
sterow iec wyruszy ponad północną 
FRosją 1 Finlandją, ponad Białem Mo- 
rzem do Nowej Ziemi i Ziemi Fran- 
ciszka Józefa. Tam zostaną zbadane 
tereny wysp celem przekonania się, 
jaką przestrzeń obejmują. Sierowiec 
rozwinie prawdopodobnie szybkość 
taką, aby w ciągu 140 godzin dotrzeć 
do bieguna. Odległość od Leningradu 
do Ziemi Franciszka Józefa w linji 
powietrznej wynosi 1600 mil mor- 

skieh. 
Nie znaczy to, by lot „Zeppelina“ 

był zupełnie bezpieczny, a sukces jego 
pewny. Dwa poważne niebezpieczeń- 
stwa stoją na przeszkodzie. Mgła, któ- 
ra w okresie letnim pokrywa Arktyk, 
nie jest jeszcze największą przeszko- 
dą, stwierdzono bowiem, że góry lo- 
dowe zbyt daleko na północ nie posu- 
wają się. a gdy sterowiec obniży swój 
lot, będzie mógł dostrzec lodowce i 
poprzez mgłę. Bardziej natomiast nie- 
bezpieczną jest lodowa powłoka, jaka 
utworz się może na sterowcu, okryć 

śmigła i motory, 
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zaciężyć tak bardzo 

na „Zeppelinie“, aby go zmusić do 
niefortunnego lądowania. Przygotowa- 
ni jednak do tej ewentualności, uczest- 
nicy wpyrawy pragną i na to znaleźć 
środek. Prof. Samojłowicz posiada już 
w tej dziedzinie doświadczenie i za- 
pewnia, że jeśli „Zeppelin* posuwać 
się będzie na takiej wysokości, na któ- 
rej mróz (od 10 do 20 stopni) i mniej- 
sza wilgotność (ponad mgłą) ochronią 
go od utworzenia lodowej powłoki, 
nie będzie mu groziło żadne niebezpie- 
czeństwo. 

   

h. 
TOKS TR TT NSE ZZOZ BRIT 

Posiedzenie komitetu 
ekonomicznego ministrów. 
WARSZAWA 2.7. Pat. — W dniu 

2 lipca odbyło się pod przewodnictwem 
p. premjera Prystora posiedzenie ko- 
mitetu ekonomicznego ministrów. Na 
posiedzeniu tem komitet ekonomiczny 
przeprowadził m. in. dyskusję nad 
sprawą zamówień rządowych dla prze 
mysłu, udzielanych na zasadach kre- 
dytowych oraz uchwalił szereg zarzą- 
dGzeń zmierzających do poparcia kra- 
jowej wytwórczości samochodów. 

Delegacja inwalidów u Prem- 
jera Prystora. 

WARSZAWA. 2.VII. (Pat.) W 
czwartek dnia 2 lipca p. premjer przy- 
jął delegację organizacyj inwalidz- 
kich. W skład delegacji wchodzili re- 
prezentanci Związku Inwalidów Wo- 
jennych Rzeczypospolitej Polskiej z 
prezesem posłem Karkoszką na *zele, 
Legji Inyajidóre4,Uujsk rolskich z 
prezesem kpt. Połońskim: i Związku 
Żołnierzy ociemniałych z prezesem 
Wagnerem, upoważnionym również 
do reprezentowania Związku Inwali- 
dów Żydowskich. 

Delegacja przedstawiła p. premje- 
rowi dotkliwe skutki, jakie pociąg- 
nęło za sobą dla inwalidów cofnięcie 
dodatku do rent inwalidzkich, które 
nawet przed tem cofnięcnem nie zabez 
pieczały minimum utrzymania tym, 
którzy ponieśli najcięższe ofiary w 
czasie wojny. 

Pan premjer odpowiedział  ser- 
decznie delegatom, wskazując, iż już 
jako minister pracy i opieki społecznej 
poznał dobrze niezwykle ciężkie wa- 
runki bytu inwalidów i starał się dać 
dowody życzliwego ustosunkowania 
się do ich potrzeb. Jeżeli więc teraz 
musiał powziąć decyzję tak dotkliwą 
dla inwalidów, to nie potrzebuje chy- 
ba nawet mówić, z jak ciężkiem ser- 
cem uczynił to. Fakt, iż nawet tak cię- 
żką decyzję rząd musiał powziąć, świa 
dczy, jak wielkich wysiłków woli, jak 
wielkich ofiar wymaga od społeczeń- 
stwa walka o utrzymanie podstawo- ZSO. 

Spichva” tirzyn Mania równowagi budże 
towej, która zawsze w miesiącach let- 

nich przedstawia największe trudności 
uczyniła koniecznem powzięcie decyz- 
ji w sprawie inwalidów. Pan premjer 
wskazał, że odcinek inwalidzki uważa 
bezwzględnie za pierwszy, na którym 
z chwilą gdy najcięższy okres przemi- 
nie, dotkliwe zarządzenia oszczędnoś- 
ciowe zostaną złagodzone. 

List Paderewskiego 
čo ministra Zaleskiego. 
WARSZAWA, 2.VI.(Pat). P. mi- 

nister spraw zagranicznych August 
Zaleski otrzymał w dn. 2 b. m. od 
p. Ignacego Paderewskiego depeszę 
treści następującej: 

Z wielkim żalem donoszę P. Mi- 
nistrowi, że zmuszony jestem zrezy- 
gnować z mojego projektu podróży 
do Warszawy iPoznania. Oczekiwa- 
ne i tak upragnione polepszenie w 
stanie zdrowia nie nastąpiło. Wobec 
tego proszę Pana Ministra. aby ze- 
chciał wyrazić Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej mój głęboki szacu- 
nek i najszczersze ubolewanie, jak 
również moje najgłębsze podzięko- 
wania za wielki zaszczyt, jaki Pan 
Prezydent zechciał mi uczynić. Pro- 
szę przyjąć, Panie Ministrze, zapew- 
nienia mojego całkowitego oddania. 

—) Paderewski, 

  

  

W pobliskim Tyrolu. 
(Notatki z wycieczki w Pieniny). 

Przyszedł do nas raz przyjaciel—- 
młody, świeżo upieczony inżynier, ro- 
dem z Podkarpacia, pełen jeszeze stu- 
denckiej fantazji i zapału. Tym razem 
usposobiony był zjadliwie. 

— (o widzę? Studjujecie mapę? 
Naturalnie! Wycieczka do Paryża, na 
wystawkę! Żeby w tydzień puścić 
wszystkie pieniądze, a potem resztę 
urlopu dusić się w mieście! A czy wie- 
cie-gdzie jest Zawoja? 

Spojrzeliśmy po sobie, trochę nie- 
pewnie. To pewnie wstyd nie wie- 
dzieć. 

—- Pewnie gdzieś koło Kosowa— 
bąknął ktoś wstydliwie. 

Inżynier roześmiał się pogardliwie. 
- aturalnie! Na waszych ma- 

pach Zawoi niema! Ani pewnie Pie- 
nin? 

-— Bo to mapa Europy Zachodniej 
—próbował ktoś tłumaczyć. 

— Wam zawsze tylko Europa w 
głowie! Cudze chwalicie, swego nie 
znacie. Ja wam nie bronię jechać do 
Europy. ale są zakątki w Polsce, któ- 
re trzeba znać. No, poprostu trzeba, 

    

  

„i koniec. Jedźmy za tydzień wszyscy 
razem. Ja poprowadzę. Najpierw Ba- 
bia Góra — potem Pieniny. Ty- 
dzień czasu wystarczy. Nie pożałuje- 
cie. No — już? 

— Hm.. Tak odrazu? 
— Odrazu! I nie myślcie, cepry 

jedne, że będziecie ogladać piękne wi- 
doki z samochodów, albo okna slee- 
pingu. Popędzę was piechotą! 

Pogróżki o popędzeniu nas piecho- 
tą nie były znów takie groźne. Do 
Makowa dojechaliśmy pociągiem, a 
od Makowa do Zawoi autobusem. Do- 
piero w Zawoi rozpoczął się marsz na 
piechotę. 

Zawoja, jedna z najpiękniejszych 
chyba wsi w Polsce, rozrzuciła chaty 
i domki na przestrzeni dziewięciu ki- 
lometrów. Północne stoki Babiej 
Góry, jej różne falujące odgałęzienia, 
rozczapierzyły się dalego i szerowo, 
tak jakby istotnie jakaś ogromna ba- 
ba, otulona chustą, zagarnęła pod się 
całą masę dzieci. Jest wyjątkowa, po- 
dobno, pogoda. 

    

Ostatniemi c: y udało się Wilnu prze 
widzieć, odkryć niejako wiełkie talenty ar- 
tystyczne. Wiemy jakiem powodzeniem cie- 
szy się malarstwo płastyków, ze Ślendzińskim 
na czele, czytaliśmy © niezwykłych trium- 
fach w Warszawie zdobywcy pierwszego 
miejsca na konkursie muzyki fortepjanowej, 
młodziutkiego, rokującego najlepsze nadzieje 
Leśmana, ucznia p. Jacynowej, która po tym 
konkursie została wezwana do Akademji mu- 
zycznej w stolicy. Obecnie musimy się po 
dzielić miłą wiadomością, że urocza špie- 
waczka piosenek stylowych i muzyki naj- 
nowszej, p. Marja Modrakowska, śpiewała 
w Paryżu trzykrotnie, budząc niezwykły za- 

    

     chwyt. W onde Musical, 
A. Mangeot nie szczędzi zachwytu: 
Młoda artystka Śpiewała „Pieśni dziecinne” 

  

Szymanowskiego, urok jej głosu przeztocze- 
go i jakby nadludzkiego, uczucie w sztuce 
zdobyły jej ogólne uznanie. Śpiewała innym 
razem pieśni francuskie, współczesne i daw- 
ne piosenki, nigdy bardziej wzruszającej i 
olśniewającej nie słyszeliśmy wykonawczyni 
tych rzeczy! Dźwięk jej sopranowego głosu 
jest czysty, niebiański i pełen światła. Jest 
to tak piękny instrument, o tak doskonałej 

technice, że się go słucha jek fletu czy naj: 
doskonalszych skrzypiec. Wdzięk, finezja i 
inteligencja w interpretacji, urok dykcji, wy- 
raz twarzy, czynią z tej artystki rzadki kiej- 
not. Będzie z niej bez wątpienia idealna Me- 

lisandra, (w operze Debussy'ego Pelleas et 
Melisandre, według dramatu Maeterlincka), 

stko każe sądzić, że niedługo ujrzy- 
з % tej roli w Operze Komicznej. 

Urodzona we Lwowie, w Polsce, p. Mo: 
drakowska jednocześnie prowadziła studja 
nad muzyką, chemją i botaniką. Nad špie- 
wem pracowała dopiero od czterech lat, pod 
kierunkiem znanej artystki, Zboińskiej-Rusz- 
kowskiej, a špiew był jej czemś tak wrodze 
nem, że stała się niebawem ulubioną śpie. 
waczką Radja i koncertów stołecznych. W 
Radjo zeszłego roku odbyła się audycja jej 
sztuki „Powrót wiosny*, pisuje do pism no- 

wele, opowiadania, przetłumaczyła na pol- 
ki Pelleasa i Melisandrę i Zwierciadło. Je: 
zusa, oraz starefrancuskie 

„romans 1a, chologiczny i jest profes 
su Histerji i muzyk Hastrowanej śpiewem. 
oraz „zajmuje się odczytami o muzyce dia 
dzieci. Jeśli dodać do tego że p. Modrakow- 
ska špiewa w 10 językach, że posiada rozle- 
głą wiedzę muzyczną, naukową i literacką, 
że w Polsce szerzy znajomość muzyki fran- 
cuskiej, można być pewnym że ta artystka 
hojnie od losu obdarzona bogactwem umy- 
słu i talentu, rozpocznie niebawem obda- 
rzać swemi dobrodziejstwami wszystkich, któ- 
rzy są spragnieni prawdziwego piękna. P. 

rtot, zaangażował ją do zašpiewania 
Chopina, którym będzie akompanio- 

wał 20 b. m. Jakże przyjemnie czytać te 
superlatywy o ślicznej t miłej, a jakże uta 
lentowanej artystce, którą mieliśmy przy- 
jemność gościć i oklaskiwać w Wilnie w Klu 
bie Literatów i na jej własnych koncertach. 
Warto zaznaczyć, że poznał z Wilnem p 
Modrakowską, nasz tutejszy, również nie- 
pospolity muzyk, p. Rutkowski, rodem z= 
Święciańskiego, (Komaje), który przyjeżdźa- 
jąc ze swym zespołem muzyki stylowej i p 
Modrakowską dał nam niezapomniane wra- 
żenia artystyczne. E. R. > 

Bezrobotni awanturują się. 

PLOCK 2.7. Pat. — Wdniu 2 lipca odby- 
wały się w Płocku zapisy bezrobotnych na 
roboty przy budowie kolei Sierpc--Płock. W 
chwili zamknięcia lity zapisów tłum  bez- 
robotnych, złożony z 300-400 osób, które na 

listę wpisane nie zostały, zaczął się burzyć 
Gromady demonstrantów wybiły szyby w 

r niszyły”pezed 'ghthón starostwa: Starosta pło 
cki Godlewski, wyszedłszy do demonstran- 
tów, wezwał ich do wyłonienia delegacji, z 
którą mógłby się porozumieć i do rozejścia 
się w spokoju. Naskutek wezwania starosty 
sdemonstracja została zlikwidowana bez czyn: 
nego wystąpienia policji. 

PŁOCK, 2. 7. (Pat). — Po zlikwidowaniu 
demonstracji bezrobotnych, przed  staro- 
stwem grupy demonstrantów wystąpiły po 
nownie w sposób agresywny. Kilkuset de 
monstrantów wtargnęło do urzędu pośred- 
nictwa pracy i zdemolowało lokal. Wezwana 
na pomoc policja obrzucona została kamie- 
niami. Z tłumu padło kilka strzałów. Poli- 
cja zmuszona była do użycia broni palnej. 
Jeden z demonstrantów został ciężko ranny. 
dwóch lżej rannych, 4 policjantów odniosła 
lżejsze rany. 

Dowcipnisie charbińscy 
wskrzesili cara Mikołaja. 

CHARBIN, 2. 7. (Pat). Rosyjska prasa 
charbińska aa że od pewnego czasu krą- 
żą tu uporczywe pogłoski, że cesarz Mikołaj 
II oraz wielki książę Michał Aleksandrowicz 
ży Kilka poważnych osobistości, a w ich 
liczbie archimadryta Juwenatis, otrzymało 
manifesty: od rzekomego cesarza. Przedsta- 
wiciele prasy zwrócili się do archimandryty, 
prosząc o udzielenie wiadomości o tych r 
nifestach. Okazało się, że na manifeś 
oznaczone jest jako miejsce wysłania doku: 
mentu Czan-Czung, jednak koperta ma stem- 
pel poczty miejseowej. Manifest nasuwa po- 
dejrzenie prowokacji, gdyż napisany jest nie 
tylko niezrozumiale, lecz i nieortograficznie. 
Rzekomy cesarz prosi w manifeście ducho- 
wieństwo, by nie odprawiało nabożeńs a- 
łobnych za jego duszę, lecz prosiło o jego 
zdrowie i powodzenie. Prosi też, by utrzy- 
mywano w tajemnicy treść manifestu. 

  

  

   

      

   

   

    

     

    

    

      

    
   

    

Mieszczuchów widać i tutaj trochę» 
Cudowne położenie Zawoi przyciąg- 
nęło letników nietylko z Krakowa, ale 
sporo i z Warszawy. Świetny punkt 
wycieczkowy nietylko jeśli chodzi o 
wyprawę na Babią, ale na dalsze wy- 
cieczki, okrężne, na Turbacz, dalej 
przez Turbacz w Pieniny. Dla tych, 
co dalej chodzić nie mogą, ponętna 
jest szczera wieś z dodatkiem prze- 
ślicznych widoków. Gdzie się obrócić, 
tam jeden widok bardziej małowniczy 
od drugiego. Białe schludne chatki w 

kwiatach, jakiemiś drzewami lub ży- 
wopłotem oddzielone od drogi i kurzu, 
za chatkami obejście gospodarskie i 
łąki spuszczające się do wartkiego po- 
toczka. Horyzont zamykają wszędzie 
pasma wzgórz, gdzieniegdzie pokryte 
lasami, gdzie indziej polanami, na któ- 
rych pasą się stada owiec i bydła. 

Po noclegu w czyściutkiej chacie 
góralskiej, wczesnym rankiem, ugosz- 
czeni mlekiem „prosto od krówy* 
wyruszamy na Babią. Świeży powiew 
idzie od łąk, pokrytych rosą i różowe 
mgły ścielą się u stóp wzgórz. To do- 
brze — nie idą w górę, będzie pogoda. 
Wzniesienie jest łagodne — idzie się 
wciąż w górę, ale wcale się tego nie 
odczuwa. Lasami, polanami, na któ- 
rych brzęczą dzwoneczki owiec, brze- 
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Z pobytu p. Wilsonowej w Warszawie. 
WARSZAWA 2.7. Pat. — W dniu 

2 lipca wdowa po byłym prezydencie 
Stanów Zjednoczonych pani Wilson w 
towarzystwie zastępcy szefa protokółu 
dyplomatycznego Przeździeckiego zwie 
dzała Stare miasto, Łazienki oraz cen- 
niejsze zabytki Warszawy. 

O godzinie 13 min. 30 p. minister 
Zaleski z małżonką podejmowali panią 
Wilson i jej siostrzenicą panną Moe- 
ling oraz państwa Baruchów śniada 

    
niem. W śniadaniu tem wzięli udział 
m. in.: ambasador Stanów Zjednoczo- 
nych A. P. p. Willys z małżonką i 
członkowie ambasady, podsekretarz 
stanu M. S. Z. Józef Beck, dyrektor 
protokółu dyplomatycznego Romer z 
małżonką, poseł nadzwyczajny i mi- 
nister pełnomocny w Moskwie p. Pa- 
tek, min. Szumlakowski, szef gabine- 

tu wojskowego p. Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej płk. Głogowski z małżonką 
i inni. W godzinach popołudniowych 

pani Wilson wraz z towarzyszącemi 
jej osobami zwiedziła Wilanów, po- 
czem udała się do Natolina, gdzie była 
podejmowana podwieczorkiem przez 
panią Helenę Potocką. 

O godzinie 20 min. 30 w aparta- 
mentach ambasadora Stanów Zjedno- 
czonych A. P. odbył się obiad, wyda- 
ny przez ambasadora W ilłysa na cześć 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. W 
obiedzie tym wzięli udział: Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej, pani Wilso- 
nowa z siostrzenicą, państwo Barucho 
wie, minister Zaleski z a ZE pod 
sekretarz stanu w M. S. Z. Beck, po- 
seł i minister RA ać Patek, szef 
protokółu dyplomatycznego Romer z 
małżonką, szef gabinetu wojskowego 
Pana Prezydenta płk. Głogowski, szef 

   kancelarji cywilnej dr. Heiezyūski, 
konsul generalny w Nowym Yorku * 
dr. Marchlewski i inni. 

Lot dookoła Świata zakończony 
w 8 dni 19 godzin. . 

NOWY YORK, 2. VIE. (Pat). Wczo- 
raj wieczorem © godz. 8.47 wylądo- 
wali tu lotnicy Post i Gatty, którzy 
odbyli lot dookoła świata. Przestrzeń 
16 tys. mil lotnicy edbyli w czasie 8 

dni, 19 godz. 51 min., z czego na sam 
lot przypada 4 dni 10 godzin 8 min. 
Przeciętna szybkość lotu wynosiła 
146 mil na godzinę. 

Burziiwe zajście w izbie Gmin. 
LONDYN 2.7. Pat. — Izba Gmin 

była w dniu 2 lipca terenem ezmiier- 
nie barzliwych zajść. jakich nie wi- 

         
  

-dziano tu od wielu lat. 
Dep. Mac Govern, niezadowolony 

z odpowiedzi danej mu przez sekreta- 
rza stanu dla spraw Szkocji w spra- 
wie uwięzienia osób, które naruszyły 
obowiązujące przepisy, wygłaszając 
przemówienia w parku publicznym w 
Glasgow, wystąpił z burziiwym pro- 
testem. 

Przewodniczący wezwał go do za- 
chowania spokoju i powrotu na miej- 
sce, ńa co Mac Govern odpowiedział 
odmową. Przewodniczący ponownie 
przywołał go do porządku, co również 
nie odniosło skutku. 

Wtedy postawiony został wniosek 
o zawieszenie dep. Mac Governa. co 

  

też uchwalono 515 głosami przeciwko 

15. 
Mae Govern nie chciał jednak usu- 

fiąć z sali obrad, wobec czego prze- 

wodniczący nakazał straży, żeby go 
wyprowadzi a. Do Mac Governa zbli- 
żyło się 4 woźnych, którzy stoczyli z 

nim formalną bójkę. W bójce tej 6 
ło udział kilku przedstawicieli lewicy, 
którzy rzucili się na woźnych, starając 
się nie dopuścić do usunięcia Mac (10- 
verna z Sali. 

Ostatecznie Mac Govern został wy- 
prowadzony, a posiedzenie podjęto na 

    

nowo po 20-minutowej przerwie. Mac 
Govern został zawieszony do końca о- 
becnej sesji, co pociągnie za sobą zna- 
czne dla niego straty pieniężne, bo- 
wiem deputowanym zawieszonym dje 
ty nie są wypłacane. 

Bombowe demonstracje w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD, 2. VII. (Pat). Wczoraj wie- 

ezorem na stacji Osije w wagonie, który 
dwie godziny przedtem przybył do graniey 
i odprowadzony został na boczny tor, wy- 
buchła bomba, Również wieczorem i także 
w wagonie przybyłym z zagranicy, wybuchła 
bomba na stacji Ogulin. Wreszcie nbiegtej 
nocy wydarzyły się trzy wybuchy bomb w 

wagonie, który przybył z zagranicy do Bia- 
łogrodu i który znajdował się na bocznym 
torze. Strały są jedynie materjałne. 

Istnieje przypuszezenie, iż ehodzi tu o 
maniiestacje emigrantów terorystów, których 
działalność ujawniono w ezasie ostatnich 
procesów przeciwko organizacjom terory- 

stycznym, 

Antylitewski zjazd hitlerowcėw w Tylży. 
TYLŻA 2.7. Pat. — W Tylży, nad 

manija litowcka hitlerawew urzadzili 
wielki zjazd, który zgrorhadził prze- 
szło 8 tysięcy osób. Zadaniem zjazdu 
było podkreślenie stanowiska  partji 
hitlerowskiej w sprawie rewizji granic 
Spoglądając. na litewski brzeg Niem- 
na, przywódca narodowo-socjalistycz- 
ny Goebbels wzywał do walki z posta- 
nowieniami traktatu wersalskiego, 
mówiąc: 

Jesteśmy tą częścią Rzeszy Niemie 
ckiej, której rozszerzenie zapewni na- 

szemu narodowi miejsce, jakie się mu 
nalaży Nacza przostesoń pod słońcem 

musi być powiększona. Musimy wysa- 
dzić w powietrze te barjery, które nam 
przegradzają drogę na Wschód. Tutaj 
nad granicą nie potrzebujemy udaw: 
dniać, że naród niemiecki nie może być 
pozbawiony przestrzeni. Niech kto 
chce nazwie nas imperjalistami. My 
domagamy się przestrzeni, aby móc 
otrzymać chleb dla naszych dzieci. 

Zjazd miał wybitnie antylitewski 
nastrój. 

  

Stracenie diisseldorfskiego mordercy. 
BERLIN, 2. VII. (Pat). Dziś o godz. 6 

rano stracony został na podwórzu zakładu 
karnego w Kolonji masowy morderca Piote 
Kuerten, zwany wampirem z Dusseldorfu. 
Stracenie nastąpiło na giłotynie. O decyzji 
rządu pruskiego zawiadomił go nadproku- 
rator dopiero w Kolonji. Wiadomość tę przy 
jał Kuerten spokojnie. 

Na zapytanie o ostatnie życzenie skaza- 

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

niee prosił o przysłanie mu spowiednika. 
Żądanie to spełniono. Noe spędził Kuerten w 
towarzystwie 3 duchownych, pisząc listy do 
rodzin swych ofiar, które prosił o przebacze- 
nie. Nad ranem wyspowiadał się i przyjął 
komunję. Spokojnie pozwolił sobie skrępo- 
wać ręce i następnie wyprowadzieć się na 
dziedziniec. 

  

PL. ORZESZKOWEJ 3 

KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. 
LEKTURA SZKOLNA. 
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giem stromego urwiska, dochodzimy 
do Markowych Rówienek — polany, 
na której jest schronisko. Stamtąd 
już dość stromo w górę przez las, cud- 
ny stary las, gdzie brnie się przez mo- 
rze paproci po pas, niemal do ramion. 

Ze szczytu znów najrozleglejszy w 
Polsce widok: na Góry Świętokrzy- 
skie, na Kraków (mamy szczęście, bo 
Kraków widać tylko w bardzo dobrą 
pogodę), na Tatry, na Pieniny i na 
czeską stronę. Pieniny wyglądają tak 
skromniutko wobec groźnego pasma 
Tatr. Tam mamy być nazajutrz. I to 
właśnie nazwał nasz przyjaciel pol- 
skim Tyrolem. 

Wicher na szczycie dmie, jakby 
nas chciał zrzucić znowu na dół. Trze- 
ba przenocować w czeskiem schroni- 
sku (południowe stoki Babiej należą 
już do Czechosłowacji). Na drugi dzień 
wracamy pod lekkiemi przelotnemi 
deszczykami. Ha, uprzedzono nas, że 
Babia jest bardzo kapryśna. I tak mie- 
liśmy szczęście, 

Nasz przyjacieł daje się uprosić 
na drugi dzień, by dojechać autem, 
bo to MATĘ jego turystycznym prze- 
konaniom. Wytłumaczyliśmy jednak 
wkońcu, że jesteśmy urodzone i za- 

  

  

wodowe cepry i długo chodzić nie mo- 

żemy. 

Ale Pieniny mogą nawet w najza- 
twardzialszym mieszczuchu, uznają- 
cym tylko kolejkę podmiejską, obu- 
dzić instynkty turystyczne. Natura wy- 
siliła się rzeczywiście na ten park 
przyrody i na niewielkim skrawku 
žiemi zebrała co można najbardziej 
malowniczego. Dunajec, wijący się jak 
wąż w takich splotach, że ze szczytu 
Sokolicy widać go coś w siedmiu miej- 
scach, wapienne skały, opadające 
stromo ku rzece, pokryte lasem, po- 
tok Pieniński, pieniący się wśród gór. 
i nadewszystko — łąki, z niczem nie- 
porównane łąki, odurzające zapachem 
niezwykłych, wybujałych kwiatów, 
rozbrzęczone, słoneczne. Gdzież jeszcze 
spotkać można olbrzymie storczyki, 
dochodzące do pasa, a pachnące tak 
silnie, że zdawałoby się, że mogą na 
śmierć odurzyć swą wonią. Poezja 
pienińskich łąk w czasie rozkwitu jest 
tak wielka, że wobec niej bledną na- 
wet inne wrażenia — niepospolicie 
piękne widoki brzegów Dunajca, w 
czasie sakramentalnej podróży, czół- 
nami z Czorsztyna do Szczawnicy. 

Po Pieninach trzeba pochodzić 
przynajmniej 5 dni, do tygodnia, żeby 
choć w części wyczerpać najpiękniej- 
sze wycieczki. Nie wystarczy przeje- 
chać się czółnem — trzeba pójść i do 

    

   

    

Nr. 150 (2092) 

Wspomnienie 
o Ś. p. Eugenji Lewickiej. 
Ciężki cios dotknął polskie życie uzdrowi- 

skowe. Ś. p. dr. Eugenja Lewicka, sekretar- 

ka rady naukowej wychowania fizycznego 

znana pionierka nowych metod terapeutycz- 

nych, zmarła o godz. 6-ej rano dnia 29-go 

czerwca 1931 r. w klinice szpitala Dzieciąt- 

ka Jezus w Warszawie, 

Ś. p. dr. Eugenja Lewicka była inicjator- 

ką i twórczynią dwu wzorowych kąpielisk 

powietrzno-słonecznych, urządzonych w za- 

lesionej części Druskienik. Była Ona w ca- 

łem tego słowa znaczeniu lekarzem-pionie- 

rem, torując drogę dła zrozumienia w Polsce 

potrzeby i celowości kąpieli powietrzno-sło- 

necznych i gimnastycznych zabiegów leczni- 

czych pod stałym nadzoręm lekarskim, jako 

nowego niedocenianego czynnika terapeuty- 

cznego, stanowiącego niemniej wartościowe 

uzupełnienie kuracji zdryjowej i klimatycz- 

nej, 

W pra ka byla jed- 

nostką twórczą, rzucająą nowe myśli i no- 

we poglądy, umiejąc jednocześnie wcielać 
wiele serea i zrozumienią w swój stosunek 

do pacjentów, przebywających w kierowa- 

nych przez nią kąpieliskach słoneczno-leś- 

nych. 

  

      cy swej ś. p. dy Lew 

Ś. p. dr. Lewicka interesowała się żywo 

całokształem życia uzdrowiskowego, czemu 

dawała wyraz, uczestnicząc w pracy Związ- 

ku Uzdrowisk Polskich, jako członek zarzą- 

du. Jako wartościowy lekarz balneolog i 

klimatolog, swą pracą zarówno naukową, 

jak i praktyczną na terenie Druskienik, oraz 

ogólno-uzdrowiskową ną terenie Związku 
Uzdrowisk Polskich, zwłąszcza w kierunku 
rozszerzenia swych metod leczenia zapomo- 
cą powietrza światła i ruchu, położyła nie- 
spożyte zasługi w unowocześnieniu *polskiej 
erapji uzdrowiskowej. ) . L 

ъ $адроп$к| PROSZEK 
"KATO L 

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

inne robactwo. 
i ża 
SRR KATOL sprzedaje się w Skła- 

e dach Aptecznych i Aptekach. 
ZEE 

*^ 
Rozmowy polskt-ukraiūskie 
Wyjašnienie p. Dunin-Borkowskiego 

Lwowska „Gazeta Poranna* zamieściła 
poniższy list b. wojewody lwowskiego, zna- 

nego działacza politycznego na terenie Rusi 

Czerwonej p. Piotra  Dunin-Borkowskiego. 
List ten przedrukowujemy, ponieważ wyjaś- 

nia on genezę i charakter rozmów polsko- 

ukraińskich, o których pisaliśmy niedawne 

(Kurjer Wil. Nr. 138 z dn. 18.VI. r. b.) Red. 

    

  

  

W zimie 1931 roku zrodziła się w 
polskim świecie politycznym i nauko- 
wym Lwowa inicjatywa urządzenia 
polsko-ukraińskich wieczorów dysku- 
syjnych o charakterze informacyjno- 
poznawczym „ Potrzehę poznania się 
obu społeczeństw odczuwano już da- 
wniej, a bezpośrednią bodźcem stała 
się sytuacja na tutejszym terenie po 
jesieni ubiegłego roką i opinja miej- 
scowej prasy polskiej, głosząca konie- 
czność propagowania zasad prawo- 
rządności i sprawiedliwości. 

Od marca b. r. odbyły się kolejno 4 
wieczory dyskusyjne jv mieszkaniach 
prywatnych pp.: dr. K, Paygerta, P. 
Dunin- Borkowskiego, ks. kan. Łopa- 
tyńskiego i — ostatnio, dnia 27 b. m. 
—H. Śliwińskiego. W dyskusjach te- 
oretyczno-politycznych brało udział 
szereg Polaków i Ukrająców ze świata 
politycznego i naukoyego—nikt jed- 
nak nie występował w charakterze 
przedstawiciela jakiegokolwiek stron- 
nietwa, lub ugrupowania politycznego. 

Referaty (drukowane następnie w 
prasie) i dyskusje nąd niemi odby- 
wały się na platformie czysto prywat- 

nej, nie pozostając W żadnym związ- 
ku z akcją czynników oficjalnych— 
nie miały więc charakteru żadnych 
pertraktacyj polsko-ukraińskich. 

Dotychczasowe wieczory dały bo- 
gaty i wartościowy Materjał do' po- 
znania wagi problemu polsko-ukraiń- 
skiego. 

Piotr Dunin-Borkowski, 
Lwów, 29 czerwcą 1931 r. ; 

TL O OR R 

$ilne lotnictwo 
to potęga Państwal 
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pustelni, gdzie mieszką samotny pu- 
stelnik, nocujący w trumnie, przy rui- 
nach zameczku ŚW. Kingi. Trzeba zo- 

baczyć wąwóz Homole, na samym 
końcu Pienin, za Wsią rusińską. Nie , 
jest pospolity — Potok rwie po ka- 
mieniach wśród Czerwonych, kruszą- 
cych się skał wapiennych. Niema zie- 
loności, trawy, krzaka — nie, tylko 
czerwone skały. sobre groźny, 
ponury, zamarły. Tak można wyobra- 
zić sobie krajobraz na księżycu. 

A Trzy Korony — a Prehyba, cud- 
na górska pólana. Poezja świtów i 
zmierzchów, gry Słońca i mgieł, z któ- 
rych wyłaniają się kontury jodeł, jak 
na japońskim obrazky... Ten, kto na- 
zwał Pieniny Polskim Tyrolem — nie 
przesadził. Można powiedzieć, że są 
Tyrolem w miniaturze, ałe co do ma- 
lowniezości mogą z nim rywalizować. 

Nasz młody przewodnik jest dum- 
ny z naszych zachwytów. Uważa nas 
za nawróconych. 

— Zawsze 0 Parę ceprėw mniej!-- 
mruczy. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Udaremnienie zuchwałej ucieczki więźniów 

politycznych z więzienia grodzieńskiego. 
Donoszą z Grodna, że administracji wię- 

zienia udało się prawie w estatniej chwili 
zuchwałą ucieczkę osadzonych 

zieniu przestępeów politycznych. 
racja więzienia, otrzymała in 

formacje, że przebywający na oddziale dla 
długoterminowych, przestępey, odsiadujący 
kilkunastoletnie kary, przeważnie za szpie- 
gostwo planują zuchwałą ucieczkę. 

W tym celu wybili eni w jednej ze ścian 
olwór przez który zamierzali przedostać się 

Zabójstwo na 

    

na dach więzienia, a stamtąd na ulicę. W 
chwili kiedy więzniowie usiłowali się prze- 
dostać na dach do celi więziennej wkroczyło 
kilku dozoreów więziennych, którzy udarem- 
nili tak zuchwałe uplanowaną ucieczkę. 

Podczas rewizji, znaleziono w celi świ- 
dry i inne narzędzia, które potrzebne były 
więźniom do wykonania ich planu. 

Obecnie prowadzone jest dochodzenie ce 
lem usiałenia w jaki sposób trafiły te narzę: 
dzia do więzienia. (e). 

tie zazdrości. 
Zabójcę zlinczowano. 

We wsi Kamieniówka (gm. ostrowskiejj 

rozegrał się w dniu wczorajszym straszliwy 

dramat. 
Mieszkaniec tej wsi Józef Drągiewicz, bę- 

dąc zazdrosnym o jedną dziewczynę zamor- 

dował siekierą swego konkurenta Jana Wal: 

de, poczem udał się do karczmy aby wód- 
ką stłumić wyrzuty sumienia. 

W karczmie znalezli go krewni zamordo- 
wanego, którzy kijami zbili Wałdę do nie- 
przytomności, i byliby go zabili na miejscu, 

gdyby nie interwencja policji, która powia- 

domiona o wypadku wkroczyła do karezmy. 
i wyrwała go z rąk mścicieli. 

Śmiertelnie rannego Drągiewicza prze- 
wieziono w stanie groźnym do szpitala. 

` Okradzenie urzędu gminnego. 
Ubiegłej nocy niewykryci narazie spraw- 

cy przedostali się do lokalu urzędu gmin- 

nego w Michałowie, skąd skradli kaset 

żelazną zawierającą papiery, dokumenty i 

NOWE MIASTO LACHOWICZĘ. 

‘а podstawie razporządzenia Rady 
Ministrów miasteczko Lachowicze w 

powiecie baranowiekim, wojewódz- 

twa nowogrówzkiego zaliczone zostało 
w poczet miast. 

   

  

Jednocześnie do nowoutworzonej 

gminy miejskiej Lachowicze włączono 
osiedle Mała Łotwa wraz ze stacją ko- 

lejową Wiedźma, powiększając w ten 

1600 zł. gotówką. 
Włamywacze ukryli się w lasach. Zarzą- 

dzono pościg. c) 

sposób obszar nowoutworzonego mia- 

sta. (ISKRA). 

DRUJA 
+ Utoniecia w Dźwinie i Berezynie. 

W rzece Dźwinie wpobliżu Drui utonął 

podczas kąpieli 17-letni Czesław Szmelko. 

Zwłoki topielca wydobyto z rzeki w kilka 

godzin po wypadku. 
W Berezynce wpobliżu wsi Litwa (gm. 

połoczańskiej) utonął 7-letni Grzegorz Elja- 

szewicz, zamieszkały przy rodzicach w mająt- 

ku Łomieszczyzna. 

MOCH PREDATOR, 

Il-gi Kongres Pedagogiczny w Wilnie. 

Obrady II Kongresu Pedagogicz- 

nego. organizowanego przez Związek 

Nauczycielstwa Polskiego rozpoczną 

się o godz. 10 rano w Sali Śniadec- 
kich Uniwersytetu Stefana Batorego, 

przy ul. Św. Jańskiej. 
Członkowie Związku, nie będący 

delegatami, a życzący wziąć udział w 

obradach Kongresu winni się zaopa- 

trzyć w karty wstępu, które można 

otrzymać w biurze Kongresu przy ul. 

Ostrobramskiej 5 (lokal szkoły po- 

wszechnej Nr. 17): 

Karty uczestnictwa będą wydawa- 

ne po opłaceniu 2-ch zł. na koszty 

administracyjne. 

KD 

Nie głodówka a zatarg w więzieniu Łukiskiem. 
W ostatnich dniach, rozeszły się w Wil- 

mie niepokojące pogłoski o głodówce -więź- 

niów politycznych w więzieniu Łukiskiem. 
W związku z tem zwróciliśmy się do władz 

miarodajnych, gdzie zapewniono, że pogło- 

ski te są przesadzone i że jedynie od kilku 

„dni więźniowie polityczni nie przyjmują pro- 

„duktów żywnościowych, dostarczanych do 

  

więzienia przez ich krewnych i znajomych. 

Stało się to naskulek zatargu, jaki powstał 

między więźniami a administracją więzienia. 

W związku z tem wczoraj wieczorem p. 

prokurator Zdanowicz zbadał na miejscu tło. 

zatargu. Istnieje nadzieja, że zatarg ten 

wkrótce zostanie ostatecznie zlikwidowany. 

    

Krwawa zemsta przemytników 

za zdemaskowanie ich przed policją. 
W pierwszy dzień Bożego Narodzenia ub. 

roku we wsi Gierajce, gm. olkienickiej w dv 

mu Jana Łatwisa odbywała się huczna za: 

'bawa przy udziale licznej młodzieży z oko- 

licy. 
Kiedy jeden z uczestników zabawy, 

Piotr Molis, wychodząc z mieszkania, zna- 

dazł się w sieni domu, został nieoczekiwanie 

uderzony w głowę t. zw. „sprężynówką* 

przez zaczajonego tu Piotra Leonowicza. 

Molis zachwiał się i padł ogłuszony ra- 
zem, kiedy po chwili powstał, by ratować 

się ucieczką rozległy się dwa strzały rewol- 
werowe dane przez Jana Suchockiego. 

Jedna z kul ugodziła Molisa w praw: 
przedramię, co jak stwierdził później lekarz 
wymagało operacji, celem wyjęcie kuli 

Zawiadomiona o zajściu policja wdro- 
żyła dochodzenie. W fnieszkaniu Suchockie 
go znaleziono „sprężynówkę** — domniema- 
ne narzędze napaści. Zbadani świadkó- 

wie zajścia stwierdzili fakt napaści, zgodnie 
2 zeznaniami poszkodowanego. Nadto usta 

SRO i YIT 

lono, iż niecna napaść wywołana została 

zemstą za zdemaskowanie przez Molisa obu 

napastników jako przemytników towarów 

do Litwy. 
Sprawę rozpoznawał III-ci wydział Каг 

ny Sądu Okręgowego w składzie: wice-pru 

zesa p. M. Kaduszkiewicza oraz pp. sędziów 

W. Brzozowskiego i J. Zaniewskiego. 
Obaj oskarżeni do winy nie przyznali się 

lecz świadkowie kategorycznie stwierdzili, 
że oni są sprawcami zamachu na życie Mo 

lisa. 
Sąd zgodnie z wnioskiem oskarżyciela pu 

blicznego pprokur. K, Achmatowicza uznał 
obu oskarżonych za winnych usiłowania za 
bójstwa i po zastosowaniu okoliczności łagn 
dzących skazał Leonowicza i Suchockiego 
na zamknięcie w ciężkiem więzieniu przez 

lat cztery każdego. 
Obu skazanych sąd postanowił osadzić 

w areszcie aż do uprawomocnienia się wy 
roku. 

Ka-er. 
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KRONIKA 
Dziś: Heljodora. 

Piątek 
3 | Jutro: Ireneusza. 

Lipiec aaażd słońca—g. 3 m. 20 

== Zachód „ —. 19 а, 59 

Spestrzeżania Zakładu Metecrelog]! U. $. B 

w Wilnie z dnia 2 VII—1931 rsku, 

  

  

"Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura šredaia -|- 180 С. 
s najwyższe: -|- 21° С. 
7 najniższa: -|- 6° С 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja barom.: wzrost, pot. lekki spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

KOŚCIELNA. 
— Synod arehidiecezjalny. 8 bm . w 

Wilnie rozpocznie się synod archidiecezjal- 
ny. O godz. 6 wiecz. w tym dniu zaczną 
dzwonić wszystkie dzwony we wszystkich 
kościołach i będą dzwoniły przez 15 minut. 
"Na drugi dzień o godz. 7. 45 synod rozpocz- 
nie się od uroczystego nabożeństwa w bazy- 
lice. 

URZĘDOWA. 
— Pan wojewoda Beczkowicz zapoznał 

się z pracami i potrzebami T-wa Przyjaciół 
Nauk. W dniu 2 b. m. w południe p. woje- 
woda Beczkowicz przybył do T-wa Przyja- 
ciół Nauk, witany przez zarząd Towarzystwa 

z prezesem prof. Parczewskim na czele. P. 
wojewoda informował się o pracach i po- 

trzebach Towargystwa, poczem zwiedził Mu- 
zeum Towarzystwa. oprowadzany przez ku- 
stosza p. M. Brensztejna. 

O godz. 5 po południu p. woj. Beczkowicz 
x małżonką zwiedził wystawy Instytutu Po- 
pierania Sztuki Polskiej i Wil. Tow. Art. 
Plastyków, witany przez prezesa prof. Śleń- 
dzińskiego i zarząd Towarzystwa. 

— Konierencje i przyjęcia u p. wojewody 
Beczkowieza. W dniu 2 b. m. p wojewoda 
Beczkowicz przyjął nowoobrany zarząd 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w oso: 
bach przewodniczącej p. dr. Rostkowskiej 

oraz pań Dąbrowskiej, Hillerowej i Mało- 
wieskiej. Następnie przyjął p. wojewoda 
zarząd podokręgu wileńskiego Związku Strze 

leckiego w osobach wiceprezesa Zarządu 
płk. Dobaczewskiego i komendanta podokrę- 
gu Zw. Strzeleckiego kpt. Płaszyńskiego. 

W dniu 1 b. m. przyjął p. wojewoda wi- 
leński na dłuższej konferencji zarząd okrę- 
gu Wileńskiego Związku Polskiego Nauczy- 
cielstwa Szkół Powszechnych w osobach 
prezesa Związku posła Stnisława Dohosza, 
wiceprezesa p. Edwarda Stubiedy i członka 
Zarządu p. Grzegorza Hodiwa. 

— Inspekcja starostwa grodzkiego. W 
dniu wczorajszym p. wojewoda Beczkowicz 
przeprowadził szczegółową inspekcję staro 
stwa grodzkiego, zaznajamiając się z to- 
kiem i czynnościami urzędowania i jego 
sprawnością. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Wykroczenia administracyjne. W cią- 
gu ubiegłego miesiąca poszczególne komisar- 
jaty P. P. sporządziły ogółem 1589 protokó- 
łów karnych za rozmaitego rodzaju wykro- 
czenia natury administracyjnej. 

Najwięcej” protokułów spisano za opil- 
stwo, sprzedaż alkoholu w dni zakazane о- 
raz zakłócenie porządku publicznego. 

   

MIEJSKA. 

— Słaby wpływ podatków miejskich. W 
ubiegłym miesiącu, do kas miejskich Magi- 
stratu z tytułu podatków miejskich wpłynę- 
ło 55 proc. należności preliminowanych na 
miesią czerwiec. 

y ten stosunkowo wpływ podatków 
y się ciężką sytuacją gospodarczą 

i ogólnem zubożeniem płatników. 
— Subwencje na rzecz instytucyj dobro 

czynnych. Magistrat m. Wilna przygotowu: 
je obecnie wniosek о wyasygnowanie na 
rzecz instytucyj dobroczynnych 85.000 zł. 

Sprawa ta zostanie konkretnie zdecydo- 
wana na jednem z najbliższych posiedzeń 
Magistratu. 

  

S ARTYSTYCZNA. 
— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 
Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu 

KURJ ER 
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0 najnowszych nagrobkach 
° па nekropolach wileńskich. 

(Tad. Wróblewski, Czurlons). 

Dziś, dn. 3 lipca w 6 roczn. zgonu mecenasa 

Tadeusza Wróblewskiego, wiekopomnie za- 

służonego krajowi fundatora Bibljoteki im. 

Eustachego i Emilji Wróblewskich odbędzie 

się uroczystość poświęcenia jego nagrobka 

na wileńskiej Rossie. Jest to pomnik wzno- 

szony przez T-wo prowadzące sprawę orga- 

nizacji pzeczonej Bibljoteki, a kosztem sum 

przekazanych do dyspozycji Komitetu bibl- 

jotecznego. Monument ów wznosi się w głę- 

bi cmentarza z prawej strony okalającego 

go muru, przedstawia sobą nagrobek wielki, 

długości 1 mtr. 80 sm., blok z czarnego 

szwedzkiego polerowanego granitu o formie 

prostokątnego sarkoragu, ozdobionego z fron 

tu bronzową złoconą płaskorzeźbą, przedsta- 

wiającą podobiznę Ś. p. Wróblewskiego, zaś 

na wierzchołku pomnika również bronzo- 

wym wieńcem. Sarkofag ów ustawiony jest 

na podium, składającem się z trzech podłuż- 

nych bloków, wykonanych również z czarne- 

go polerowanego granitu. Całość skompo- 

nowana oryginalnie przez autora ozdób bron 

zowych pomnika, p. Rafała Jachimowicza. 

Imponujący ów nagrobek znakomitego mę- 

ża robi wrażenie niepospolicie pięknego 

dzieła sztuki i będzie piękną ozdobą pięk- 

nego naszego cmentarza Rosy. 

Rosa jeden z najbardziej malowniczych 

w Polsce nekropołów, posiada niestety, bap- 

dzo mało prawdziwie artystycznych nagrob- 

ków, do których z pośród najnowszych mo- 

numentów należą wznoszące się na grobach 

słynnego filantropa Józefa Montwiłła, dłó- 

ta Z. Otto, Salmonowiczówny dłóta Wasil- 

kowskiego, artysty malarza Józefa Bałzu- 

kiewicza z ładną podobizną zmarłego wyko- 

naną w bronzie przez brata jego prof. Bol. 

Bałzukiewicza, wreszcie nagrobek niepospo- 

licie ciekawej struktury, wykóńany przez li- 

tewskiego art. rzeźbiarza Zikarasa; ten о- 

słatni pomnik stanął na grobie znanego ar- 

tysty malarza Antoniego Czurlonisa, Litwina. 

Pomnik dłóta Zikarasa  ozdabia również 

bronzowa podobizna tak  przedwcześnić 

zmarłego, o wybitnie oryginalnym talencie 

artysty. Obecnie artysta malarz Kajpuk- 

Ssztis drukuje piękną w języku polskim skre- 

śloną rozprawę o życiu i pracach Ś. p. Czur- 

lonisa, którym, jak wiadomo, początkowo 

opiekował się jako chłopięciem niezwykle 

utalentowanem książe Michał Ogiński. Pom- 

nik Czurlonisa jest niepospolitą koncepcją 

artystyczną o formie futurystycznej, o lin- 

jach kapryśnych; jest to wyniosły z betonu 

i marmuru wykonany pomnik, na którym 

dominuje wyłaniający się ze środka nagrob- 

ka krzyż. Ten nagobek znajduje się na zbo- 

czu wzgórza tuż wpobliżu nagrobków Bałzu- 

    

kiewieza. Marka Sokołowskiego, sławnego 

niegdyś w Europie gitarzysty i wreszcie 

pomnika Antoniego Glińskiego, znanego au- 

tora bajarza polskiego. Idzie się do tego 

wzgórza po przez górkę literacką z mogiłą 

Władysława Syrokomli, oraz usypaną nie- 

dawno mogiłą świetnego pisarza Czesława 

Jankowskiego, położoną u 'stóp rzeczonej 

górki. 
Kiedyż nareszcie grób zasłużonego auto- 

ra „Powiatu Oszmiańskiego* doczeka się 

swego pomnika? Przypuszczać należy że bę- 

dzie on również niepospolitą ozdobą tej czę- 

ści cmentarza, gdzie figurują wyżej wspom- 

niane nagrobki Czurlonisa, Sokołowskiego i 

innych zasłużonych mężów, 

Przy tej sposobności nadmieńmy o tej 

inowacji, jaką w latach ostatnich tak czę- 

sto spotykamy na cmentarzach wileńskich, 

mianowicie o wznoszeniu nagrobków z bar- 

dzo taniego materjału budowlanego t. j. z ce- 

mentu. Czyż-by Wilno nie posiadło narezcie 

jakiegoś oficjalnego dozoru nad estetyką za- 

projektowanych nagrobków? 

Diaulos. 

Žniwiarki szwedzkie | 
„VIKING“ 

NA DOGODNYCH WARUNKACH 

poleca 

CENTRALA SPÓŁDZIELNI 

ROLNICZO-HANDLOWYCH 
WILNO, UL. MICKIEWICZA Nr. 19 
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ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuki 
Współczesnej im, Marsz. Piłsudskiego, któ- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 

Wystawy*i gmach muzealny mieszczą się 
w podwórzu Pałacu Reprezentacyjnego prz; 
ulicy Uniwersyteckiej 8. 

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

SPRAWY SZKOLNE. 
— Koedukacyjne Gimnazjum im. Tadeu- 

sza Czackiego w Wilnie z pełnemi prawami, 
z klasą podwstępną i wstępną, przyjmuje za- 
pisy codziennie do dnia 10 lipca, od 11 lip- 
ca do 20 sierpnia we wtorki i piątki od 11— 
1-ej. 

Terminy egzaminów wstępnych ogłoszone 
będą po 15 sierpnia. 

  

   

Z POLICJI. 
— Odznaczenie funkcjonarjuszy Policji 

za ratowanie ginących. Medale za ratowanie 
ginących przyznał p. minister spraw wew- 
nętrznych następującym funkcjonarjuszom. 
Policji Państwow : 

Stefanowi Wójcickiemu, posterunkowemu 
Policjj Państwowej w  Radoszkowiczach 
pow. mołodeczańskiego. Posterunkowy Wój- 
cieki w czasie ostatniej powodzi w dniu 22 
kwietnia z narażeniem własnego życia spie- 
szył na pomoc tonącym. 

Posterunkowemu Policji Państwowej w 
Smorgoniach pow. oszmiańskiego Janowi 
Krysiakowi, który w czasie powodzi uralo- 
wał życie dwuletniemu dziecku i kobiecie. 

Starszemu pržodownikowi Policji P. 
stwowej w Duniłowiczach, pow. postawskie 
go, Bolesławowi Ostrowskiemu za uratowa- 
nie w dniu 28 kwietnia b. r. z narażeniem 
własnego życia tonącej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— „Światowa sytuacja ekonomiczna* W 

piątek 3-go lipca r. b. w Sali Klubu Handlo- 
wo-Przemysłowego (ul. Mickiewicza 33-a) 
odbędzie się odczyt profesora p. Struwe na 
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ekonomiczna” 
znaczen'a 

temat: „Światowa 
(z rozpatrzeniem 
„piatiletki“). 

Początek o godz. 8 wiecz. Bilety w cenie 
od 50 gr. do 3 zł. są do nabycia — w dnin 

odczytu przy wejściu do sali od godz. 2 p.p. 

— QOdczyty z dziedziny leśnictwa przez 
Radjo. się dowiadujemy Wileński Od- 

dział Z ku Leśników znany ze swej dzia- 

łalności w dziedzinie propagandy leśnietwa 

uzyskał miejsce w programie Polskiego Ra- 

dja w Wilnie i zorganizował szereg odczy- 

tów na aktualne zagadnienia z zakresu ge: 

spodarki leśnej. 
Odczyty będą się odbywały w ostatnią 

niedzielę każdego miesiąca. 

Pierwszy odczyt — o szkodliwości pa- 

sania bydła w lesie wygłosił 28 czerwca inż. 

Stefan Bilczyński, następny w dniu 28 lipca 

wygłosi referent rybactwa Dyrekcji Lasów 

p. Jan Kostrowicki o sporcie wędkarskim. 

— Zebranie Zarządu Tow. Lniarskiego 

odbędzie się dnia 7 lipca r. b. o godz. 18-ej 

w Zakładzie Uprawy Roli i Roślin U. S. B. 

Porządek dzienny: 

1) Referat informacyjny o obecnej sy- 

tuacji Iniarskiej w Polsee i zagranicą. 

2) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa 

Lniarskiego za ubiegły kwartał. 3) Sprawoz- 

danie z działalności Lniarskiej Centralnej 

Stacji Doświadczalnej. 4) Plan pracy. Towa- 

rzystwa  Lniarskiego na bieżący kwartał. 
5) Wolne wnioski. 

— Ogólne Zebranie Zw. Niższych Funk- 

cjonarjuszów Państwowych. Zarząd Związ- 

ych Funkcjonarjuszów Państwowych 

Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Wileńskie- 

go uprzejmie ma zaszczyt powiadomić człon 

ków że ogólne zebranie odbędzie się dnia 

5 lipca r. b. o godz. 2 p. p. przy ul. Zawal- 

nej 1 w obecności Prezesa Zarządu 

Głównego Pana Senatora Karola Mozgałły 

RÓŻNE. 
Powolna likwidacja strat wyrządzonych 

przez powódź. Straty, wyrządzone przez po- 

wódź, powoli są likwidowane. Wydatna po- 

móc rządu i społeczeństwa znacznie przy- 

czyniła się do wyrównania krzywd, chociaż 

nie wszędzie jednakowo. Według ostatnica 

wiadomości  najenergiczniej likwidowano 

szkody powodziowe w pow. wil.-trockim, 

gdzie wyrownano juž 70 proc. wszystki :h 

strat. 

sytuacja 
rzeczywistego 

    

  

   

    

2 WYCIECZKI. 
— wycieczka w góry Jugosławii. Polskie 

Tow. Krajoznawcze-Touring Klub w poro- 

zumieniu z Pol. Towarzystwem  Tatrzań 

skiem organizuje 4 tygodniowy obóz tury- 

styczny w Góry. Jugosławji. Wycieczka uda 

się koleją przez Budapeszt i Belgrad, przej- 

dzie pieszo Góry Bośni, Hercogowiny, Czar- 

nogórze, zwiedzi wybrzeże Dalmacji, waż- 

niejsze szczyty Alp Dynarskich i Julijskich 

i powróci przez Wiedeń do Warszawy. Wy- 

jazd wycieczki z Warszawy 29 sierpnia wie- 

czorem. Powrót do Warszawy 29-go wrześ- 

nia rano. Informacje bliższe w biurach Pol. 

Tow. Krajoznawczego-Touring Klubu—War- 

szawa, ul. Karowa 31 i Polskiego Towarzy 

stwa Tatrzańskiego — Warszawa, ul. Żóru- 

wia 9. Tamże zapisy od 1 lipca. Ostatni ter- 

min zgłoszeń 25 lipca. 

ZABAWY. 

— Zabawa w Zakrecie, W nadchodzącą 

niedzielę pośpieszą wszyscy Uumnie na za 

bawę do ogrodu w Zakrecie, gdzie szereg 

atrakcyj i niespodzianek przygotowano dla 

miłych gości. 
Kto chce tanio i wesoło spędzić czas 

niech wybierze się w niedzielę na zabawę о- 

grodową w Zakrecie. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni* Dziś o godz. 

8 m. 15 w. doskonała krotochwila W. Rapac 

kiego „Cichy wspólnik, w. reżyserji i z u- 

działem K. Wyrwicza. W. pozostałych rolach 

Sawicka, Zelwerowiczówna oraz Balcerzak. 

Sztuka cieszy się wielkiem powodzeniem 

dzięki dowcipnej treści i świetnemu wyko- 

naniu aktorskiemu. Niemałą atrakcję s ta- 

nowi nastrojowa piosenka „Zawsze będę cię 

kochała*, śpiewana z wielkiem wyczuciem 

przez p. S. Sawicką przy akompanjamencie 

p. Z. Wajnberga. Zaznaczyć należy, że do- 

skonała ta krotochwila ukaże się niebawem 

w Warszawie na otwarcie sezonu w Tea- 

trze Letnim. 
— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 

skim. Dziś o godzinie 8 m. 15 w. ujrzymy 

sensacyjną sztukę głośnej autorki  nie- 

mieckiej, Vieki Baum p. t. „Ludzie w ho- 
telu*. Arcyciekawa nowość ta zyskała so- 
bie w Wilnie nie mniejsze powodzenie niż 

na innych scenach europejskich. Licznie ze- 
brana publiczność okłaskuje zarówno fra- 
pującą treść, jak i grę aktorów z Eichłe- 

równą, Niwińską, Rychłowską, Ciecierskim, 

Jaśkiewiczem, Kreczmarem oraz Wasiłew- 

skim w rolach głównych. Niezwykle orygi 

nalne w pomyśle dekoracje J. Hawryłkie: 

wicza ukazują nam w błyskawicznych skró- 

tach wnętrze wielkiego, luksusowego hote- 

lu. 
Staranna oprawa świetlna i dźwiękowa 

a z lego widowiska niezapomnianą ca- 

    

— Jutrzejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-bernardyńskim. Jutro o godz. 8 m. 
15 w. odbędzie się w ogrodzie po bernardyń 
skim koncert popularny z udziałem dosk 
nałej orkiestry wojskowej, oraz najulubień- 
szych artystów Teatrów Miejskich. 

— Komunikat Dyrekcji. Dyrekcja T 
trów Miejskich w Wilnie zwraca się do < 
nownej P. T. publiczności z prośbą o punk: 
tualne przybywanie na widowiska, dla umo- 
żliwienia punktualnego zaczynania przed 
staawień i nie kończenie ich o zbyt późnej 
godzinie, 

— Koncert wileńskiej orkiestry symioni- 
cznej w parku sportowym Im. Gen. Żełigow- 
skiego. W sobotę dnia 4 lipca r. b. o godz. 
8 min. 30 wiecz. odbędzie się uroczy 
warcie sezonu koncertów symfoniczi 
dyrekcją Adama /Wyleżyńskiego. 
Prof, Aleksander Kontorowicz i Albert K 

ВАВ 
Fala 244 m. mocy 21.5 Kw. 

PIĄTEK, dnia 3 lipca 1931 roku. 

11.58; Czas. 12,05: Instrumenty rozmaite 
i egzotyczne (płyty). 13.10: Kom. meteor. 
z Warsz. 16.40: Program dzienny. 1645: Kom. 
dla żeglugi. 16.50: Lekcja francuskiego. 17.10: 
Utwory Chopina (płyty). 17.35: „Teatr ama- 
torski podstawą kultury tes 
18.00: Koncert popularny. 19.00: 
P. P. 19.15: „Trynopol—Wer 
Il-ga pogadanka z cyklu „Znasz li ien | е 
19.30: „Rzym--Pompea—Florenejo“ feljeton 
podróżny. 19.45: Program na sobotę i roz- 
maitości. 19.55: Kom. 20.15: Koncert symf. 
poświęcony twórczości Paderewskiego. 22.00: 

„Papa Stefan i jego rodzi felj. 22.15: Kom. 
i muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 4 lipca 1931 roku. 

11.00: Tr. uroczystego odsłonięcia pom- 
nika Wilsona w Poznaniu. 1 
teorologiczny. 15.20: Program  dziennv. 
15.25: „Mała skrzyneczka“. 15.45: Wiadomo- 
ści wojskowe. 16.00: Aud. dla młodzieży. 
17.00: Tr. z Poznania uroczystej Akademji 
Amerykańskiej. 18.30: Rezerwa. 18.40: Od- 
czyt aktualny. 19.00: Kom. Wil. Tow. Org. 
i Kół Roln. 19.15: „Ideologja wychowawcza 
naszego Korpusu Kadetów* pog. wygł. kpt. 
dr. Hełczyński. 19.30: „Duch wileńskiego 

   

    

   

  

     
   

  

   
|—Kalwarja" 

      

: Kom me- . 

ghetta* odcz. 19.30: Program na niedzielę i 
rozmaitości. 19.40: Kom. z Warsz. 20.15: 
Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 22.00: „Na 
widnokręgu". 22.15: Kom. 22.30: Koncert 
chopinowski. 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
REFORMA FORM. 

Piątek dn. 3.VII o godz. 17.35 na całą 

Polskę 
Reforma form artystycznych teatru, © 

którą woła się nie od dzisiaj, wymaga wciąg» 
nięcia szerokich warstw do udziału w sztuce 
scenicznej. Podstawą kultury teatralnej spo- 
łeczeństwa jest teatr amatorski który daje 
szkołę i uczy zamiłowania do sceny. O tem 
właśnie opowie w swym odczycie p. Tade- 
usz Byrski. 

NIE WSZYSTKO DA SIĘ ZGÓRY 
PRZEWIDZIEĆ. 

Niewątpliwie głębokim żalem napełni 
wszystkich radjoamatorów wiadomość, że 
wyznaczony na godzinę 19.15 odczyt prof. 
St. Lorenza z cyklu „Znasz-li ten kraj?* nie 
odbędzie się. Usłyszymy o tej godzinie kon- 
cert z płyt gramofonowych. 

RZYM — POMPEA — FLORENCJA. 

Piątek dn. 3.VII. o godz. 19.30 aud. lok. 
Dalszy ciąg wrażeń z podróży na zachód 

p. Witolda Hulewicza obejmuje trasę Rzym— 
Pompei—Florencję. O miejscowościach tych 
pod opiekuńczem skrzydłem faszyzmu wiemy 
właściwie b. mało. 

KONCERT POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI 
L J. PADEREWSKIEGO W RADJO. 

W dniu 3.VII. o godz. 20.15 Polskie Radjo 

poświęca Koncert Wieczorny twórczości zna- 
komitego kompozytora i pianisty polskiego 
Ignacego Paderewskiego, U dział w, koncercie 
wezmą: Znana i utalentowana skrzypaczka 
Irena Dubiska w wykonaniu której usłyszy- 
my sonatę na skrzypce i fortepian; Wiktor 
Brćgy tenor Opery Warszawskiej, który od- 
śpiewa kilka nastrojowych pieśni do słów 
Mickiewicza; oraz doskonały pianista prof. 
J. Turczyńki w wykonaniu którego usłyszy- 
my kilka utworów, należących do najcen- 
niejszych zjawisk w literaturze muzycznej. 

HEJŻE DZIECI, HEJŻE HA, RÓBCIE FO 
CO I JA. 

Dnia 3.VII. o godz. 22.00 red. Zdzisław 
Marynowski zajmie audytorjum radjowe fe- 
ljetonem p. t. „Papa Stefan i jego rodzina”, 
w którym omówi serdeczne tosunki kores- 
podencyjne, jakie wiążą dyrektora Wydziału 
Programowego Radjostacji Katowickiej ze 
słuchaczami zagranicznymi. 

SPORT 
CZYŻBY PARK SPORTOWY ZMIENIŁ 

SWÓJ CHARAKTER. 

Lat temu parę w parku sportowym gro- 

madziła się ochoczo młodzież, spędzając wol- 
ne chwiłe od zajęć na grach sportowych. 

Z chwilą powstania kortów tenisowych 
zmienił się częściowo charakter parku spor- 
towego, stał się on mniej dostępnym dla 
szerszych mas młodzieży. Dziś ku zdziwieniu 
konstatujemy fakt budowy na jednem z bo- 
isk nowej szopy. 

Zapytujemy co ło ma znaczyć? Czyżby 
park sportowy miał zmienić swój charakter? 

ŚWIĘTO WODY W TROKACH. 

Parę dni temu byliśmy świadkami, jak 
dzielni wioślarze nieśli na ramionach swoich 
ulicami miasta, rasowe łodzie, które koleją 
przewiežli jezioro Trockie, na ktėrem 5-g0 
lipca odbędzie się Święto Wody. 

Do pierwszych propagandowych regat na 
stojącej wodzie zgłosiło się już cały szereg 
osad z Warszawy, Poznania i Wilna. 

Regaty zapowiadają się nadzwyczaj cie- 
kawie. Organizatorzy dokładają wszelkich 
starań, by impreza ta wypadła jak najokaza- 
lej. Przypuszczamy, że całe sportowe Wilno 
w dniu tym wybierze się do Trok, by po- 
dziwiać dzielnych wioślarzy. Jednak ci, któ- 
rzy nie będą mogli przyglądać się regatom, 
będą mogli częściowo przeżywać chwile emo- 
cji słuchając radja wileńskiego, które trans- 
mitować będzie na wszystkie słacje polskie 
przebieg zawodów w Trokach od godz. 17,10 

do 17.55. 

Zawody piłkarskie! 
Litwa - Łotwa. 

RYGA 8.7.Pat. — Wczoraj odbyły się w 
Rydze zawody piłkarskie Litwa — Łotwa. 
zakończone zwycięstwem Łotwy w stosiia- 

ku 5:2. Łotysze grali brutalnie. Jeden z graczy 
litewskich został poraniony i wyniesiony z 
placu. " : 

NA WILENSKIM BRUKU 
NAGŁY ZGON. 

1 b. m. zmarła nagle na atak serca Ła- 
zarenko Wiktorja (Swironek 6). Zwłoki za 
bezpieczono. 

ZATRZYMANIE ZŁODZIEJKI. 

1 Ъ. m. została zatrzymana Sorokinowa 
Irena (Krzywe Koło 20) za kradzież 1150 zł 
w N. Święcianach na szkodę Chodorowicza 

Dymitra, zam. tamże. 

KRADZIEŻE. 

1 b. m. Zerowiczowi Borysowi (Antokol- 
ska 111) nieznani sprawcy skradli z mi 
kania różnej garderoby damskiej i męskiej 
na 321 zł. 

1 b. m. z plaży w Zakrecie na szkodę 
Stachowicza Stanisława (Ponarska 46) skra 
dziono 25 zł. w gołówce oraz straszak na 
łączną sumę 49 zł. Kradzieży dokonał An- 
druszkiewicz vel Mogilnicki Jan, który po 
kradzieży zbiegł. 

            

   
  

  

  

  

      

Wileńskie TowarzystwG 
Opieki i Pomocy nad Byłymi 
Pracownikami Polskiej Tajnej 

Oświaty Przedwejennej. 
Już oddawna grono ludzi stojących bl: 

sko spraw oświatowych z czasów okupacji 

niemieckiej i rosyjskiej niewoli,  krzątało 
się koło zorganizowania jakiegoś związku 
mającego na celu przyj z pomocą tym 
ofiarnym jednostkom, które za owych cięż 
kich dla naszego narodu czasów, poświęcały 

zęsto i wolność osobistą by walczyć 

    

  

  

    

     naukę w mowie ojc 
tych cichych pracowników i pracownie, żyje 
w ciężkich warunkach finansowych, osoby 
nieujawnione, nie proszące o emerytury, 
ani mające do określonej zapomogi prawo. 
Bezprawnie uczyły, jekże tedy zarejestrować 
je? Jak odkryć? A jednak nie mogą poze: 
stać bez dowodów wdzięczności od społeczen 
stwa, któremu zacnie służyły broniąc nasze 
dzieci od wynarodowienia. 

To też p. L. Życka, Dyr. Reniger, p. 
rocki zorganizowali zebranie na które 
chło się wielu dawnych „oświatowców*, i 

po przeczytaniu i przyjęciu Statutu został 
wybrany Zarząd: prez. Hel, Romer, sekr. 
St. Jarocki, skarbnik Dr. Swieżyński, człon- 
kowie: p. St. Pietraszkiewiczówna, p. Z. Pa- 
szkowska, p. L. Życka i dyr. Reniger, weszii 
do Komisji rewizyjnej. Sporo osób zapisa- 
ło się na członków, składka wynosi 6 zł. ro- 
cznie, członka wspierającego, sto zł. O licz 
ne zapisywanie się prosi Zarząd uprzejmie 
wszak cel bliski naszym uczuciom i pamięci. 
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Pogadanki językozuawcze. 
Grzechy powszednie. 

(C. d.). 
Nie próżno przyszła mi myśl nazwania 

„moich rozważań językowych pogadankami, 

bo coraz więcej materjału dostarczają mi 

nietyle listy pisane do Redakcji, ile rozmówk: 

coraz to częstsze z interesującemi się po- 

prawnością naszej pięknej i jędrnej mowy— 

osobami. 

Pocieszającym objawem jest i to, że roz- 

trząsanie kwestyj językowych ogarnia coraz 

to szersze kręgi prasy. Prócz „„Kurjera Kra- 

kowskiego“, który nas wyprzedził, pojawiają 

się od pewnego czasu stale artykuliki, a na- 

wet dłuższe artykuły w tygodniku „Tęcza*, 

w „Kurjerze Warszawskim*, w prasie łódz: 

kieji td. 

Oby „Kurjer Wileński* stał się bonum 

exemplum. 

Ciągnę więc dalej łańcuch „zadanych* mi 

tematów potocznych, jeśli wolno tak rzec, 

tematów „codziennego użytku* vel „pierw- 

szej potrzeby”. 

Gwałtownie domagają się lynchu trzy po- 

spolit dwie pierwsze spotykane w słowie 

— ае we wszelakiego rodzaju korespon- 

dencjach, — a mianowicie: „jak się żyje”, 

„u mnie jest* i „za wyjątkiem*. 

Dwa pierwsze zwroty, które na każdym 

kroku obijają się o uszy — to klasyczne ru- 

sycyzmy. Jest to bezmyślne tłumaczenie ro- 

syjskich wyrażeń—,kak wy pożywajetie?*— 

„u mienia jest: *. Po polsku pierwsze wyraże- 

nie brzmi poprawnie: jak się powodzi, jak się 

Pan ma, drugie zaś: mam, posiadam, np. 

mam książkę, nie mam żony i Ł p. Wchodzi 

np. dżentelmen do księgarni i pyta: czy u 

Panów jest „Ortografja* Łosia? zamiast, czy 

Panowie mają (na składzie)... lub krótko: 

; to, „u panów*, „entelmen może 

połkn. choć nie jest ludożercą, gdyż te 

tylko dźwięki. 

„Za wyjątkiem* jest również rusycyzmem 

(za iskluczenjem) — po polsku: z wyjątkiem; 

wyjątkowo lub wyjąwszy np. lubię jarzyny 

zmeiatkiem kapusty (dopełniacz) łub wy- 

jąwszy groch (biernik) 
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Kazimierz Wójcicki. 

K KET ADA EPT REKA NEC OKE ROCWRKKOA 

Zmiany w taryfie pocztowej, 
telefonicznej i telegraficznej. 

Z dniem 1-ym lipca r. b. weszło w życie 
rozporządzenie ministra poczt i telegrafów 
w sprawie częściowej zmiany obowiązującej 
taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicz- 
nej. 

Wprowadzone zostały miejscowe listy i 
karty pocztowe za zniżoną opłatą, a miano- 
wicie 15 gr. za list i 10 groszy za kartę pocz- 
tową. Dotychczas specjalnych opłat za miejs- 
cowe listy i karty pocztowe nie było, a opła- 
ta za tego rodzaju korespondencję równała 
się opłacie za listy i karty zamiejscowe. 

Opłata za listy wysyłane zagranicę zo 
stała podwyższona do 60 groszy (dotychczus 
50 groszy) za list wagi do 20 gramów i za 
każde dalsze 20 gramów wagi — 30 groszy. 
Listy do Austrji, Czechosłowacji, Rumur 
i Węgier frankować należy znaczkami po- 
cztowemi za 50 groszy ( dotychczas 40 gro- 
szy). 

Kartki pocztowe wysyłane zagranicę na 
leży frankować znaczkami za 35 groszy (du 
tychczas 30 groszy), a kartki" do  Austrji, 
Czechosłowacji, Rumunji i Węgier — 30 gr. 
(dotychczas 25 gr.). 

Jednocześnie wprowadzone zostały tele- 
gramy miejscowe za opłatą po 5 groszy od 
wyrazu plus 25 gro opłaty zasądniczej od 
telegramu. Opłata za telegramy listowe oh, 
niżona została na 5 groszy od wyrazu plis 
25 groszy opłaty. zasadniczej, 

Telefoniczne rozmowy |. zw. powiatowe 
za opłalą odrębną zotały zniesione. Opłaty 
za rozmowy telefoniczne na terenie jednego 

u, z wyjątkiem katowickiej sieci tele- 
j okręgowej i warszawskiej sieci 
skiej — obowiązują jak za rozmowy 

międzymiastowe. 

Stawki za rozmowy telefoniczne między- 
miastowe na odległość od 25 do 50 klm. pod- 
niesione zostały z 1 zł. na 1 zł. 20 gr. i za 
rozmowy na odległość od 50 do 100 klm. 
podniesiono z 1 zł. 60 gr. na 2 zł. 

Obniża się opłaty abonamentowe na sie- 

ciach zaliczonych do grupy B ( z ilością de 
20 abonentów), a mianowicie: kalegorja 
abonamentu I-sza z 8 na 6 zł. Il-ga z 12-14 
10 zł, Illcia z 16 na 14 zł. 

Obniża się opłaty abonamentowe towa- 
rzyskie: we dwójkę z 6 na 5 zł, we tró 
z 5 na4 zł, w czwórkę z 4 na 8 zł. (Iskra) 

    

  

   

  

   

   

        

  

Derby widziane z odległości. 
Przed kilku dniami fale eteru po ra 

pierw: poniosły w świat widzialny prze- 
bieg słynnych Derby w Epsom. Wyścigi u- 
dostępnione dla oczu widzów, znajdujących 

aset kilometrów 
bookmakerskie, rozsiane 
adzące dokoła lustrzanego 

cego dalekie zawody 
lizatora. Publiczność 

„ wiede lub wa wska. prze- 
niesiona na Derby w Epsom i to — nie jak 
w kinemaiografie, gdzie widz ma przed oczy- 

ma widmo wydarzenia, lecz jak w jasnowi- 
dzeniu, w którem już nie istnieje przestrzeń. 
Żywy epizod sportowy, spóźniający się dla 
najbardziej odległego obserwatora zaledwie 
o ułamek sekundy! Czy to nie są rzeczy cu- 
downe?! . 

Nasza epoka, która już wzniosła do po- 
tęgi zmysł słuchu, zaprzęgła teraz swe nie- 
widzialne moce do nowego dzieła, które u- 
czyni oko ludzkie wszechwidzącem. 

Wyścigi w som były przekazane faloin 
eteru przez firmę Baird Television Ltd. Fir- 
ma ia posługiwała się dla swej transmisji 
optycznej specjalnym samochodem, zaopa- 
trzonym w cały system luster: przebieg wy- 
ścigów o: ierciadlał się w odstawionem — 
na podobieństwo otwartego okna, zwierciadle 
które rzucało obraz trzydziestu innym zwier- 
ciadłom, zestawionym w lustrzane koło, stąd 
poszczególne momenty Derby były przekazy- 
wane uczulonej na światło komórce selenu. 

ZE 

25-1acie reakcji Wassermana. 
W tym roku świat obchodzi 25-ą rocz- 

nicę odkrycia metody badania krwi na syfi- 
lis, czyli t. zw. reakcję Wassermana. August 
Wasserman odkrył po długich badaniach i 
próbach reakcję biochemiczną, przy pomocy 
której udało się stwierdzić obecność we 
krwi t. zw. spirochełów, czyli drobnoustro- 
jów, wywołujących syfilis. Metoda Wasse:- 
mana w połączeniu z dodatkowem badaniem 
płynu surowicznego w mleczu pacierzowym 
pozwoliła odtąd wkroczyć medycynie na no- 
we tory zwalczania straszliwej plagi ludz- 
kości, demaskując zawczasu obecność zaraz- 
ków w organiźmie ludzkim. 

    

    

po świecie i gror 
ekranu, odźwierciadlaj 
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Z ostatniej chwili. 
Francuzi żegnają p. Neumana. 

PARYŻ. 2.VII. (Pat.) Z okazji od- 
jazdu do Oslo radcy Neumana, mia- 
nowanego tam posłem Rzeczypospoli- 
tej odbył się wczoraj wieczorem w 
Klubie  Międzysojuszniczym obiad, 
zorganizowany przez przedstawicieli 
prasy i przyjaciół francuskich radcy 
Neumana. Obiad zgromadził kilka- 
dziesiąt osób ze Świata dziennikar- 
skiego i politycznego. 

Po przemówieniach pożegnalnych 
ostatni zabrał głos p. min. Neuman, 
ze wzruszeniem żegnając swych przy- 
jaciół francuskich i wyrażając prze- 
konanie, iż przedstawiciele prasy fran 
euskiej zachowają i po jego odjeździe 
tę głęboką wiarę w Polskę, która łą- 
czyła ich we wspólnych wysiłkach. 

Skazanie Ludendorffa. 
BERLIN, 2. 7. (Pat). — Przed sądem w 

Gotha stanął w dniu 2 lipca były feldmar- 
szałek Ludendorff, oskarżony 0 obrazę i 
oszczerstwo, popełnione na, osobie byłego 
wielkiego mistrza loży niemieckiej hr. Doh- 
na. Sąd skazał Ludendorffa na karę grzyw 
my w wysok. 500 marek, wzgi. na 10 dni 
więzienia. Ludendorff na jednem ze zgroma. 
dzeń publicznych zarzucał hr. Dohnowi, że 
wiedział on już w roku 1911 o planie za- 
mordowania byłego następcy tronu .austrjac- 
kiego i o grożącym wybuchu wojny. 

Uchwały międzynarodowej 
konferencji drzewnej 

w Warszawie. 
Na zaproszenie Izby Handlowej Bałtyc- 

ko-Skandynawskiej zjechali się w Warsza- 
wie w dniach 25-tym do 27-go czerwca przed 
stawiciele czołowych organizacyj przemysłu 
drzewnego Estonji, Finlandji, Łotwy. Nor- 
wegji, Polski, Szwecji i ZSSR. Z + 
tej konfereńcji podnosi ta okolicz” 
jako pierwsze tego rodzaju spotkanie przed: 
stawicieli wymienionych krajów dala mož- 
ność ora przeprowadzenia między nimi wy- 
miany poglądów. 

Uczestnicy konferencji wybrali jednomy- 
ślnie na jej przewodniczącego p. Krystyna 
Ostrowskiego — Prezesa Rady Naczelnej 
Związku Drzewnego w Polsce. 

Zgodnie z treścią zaproszenia konferencja 
nosiła charakter informacyjny i miała na cr 
lu wymianę poglądów na temat . obecne4> 
położenia na międzynarodowym rynku 
drzewnym. * 

W wyniku, przeprowadzonej na ten te- 
mat gruntownej dyskusji, uczestnicy konfe- 
rencji doszli do następujących wniosków: 

że główną przyczyną kryzysu w przemy: 
śle drzewnym, podobnie jak w innych dzie- 
dzinach gospodarstwa, jest brak równowa- 
gi między podażą i popytem na międzyna- 
rodowym rynku drzewnym; 

że przeżywany kryzys pogłębia jeszcze 
panująca niepewność w związku z trudnoś- 
cią przewidywania — na podstawie wiaro- 
godnych cyfr statystycznych — rozwoju sy 
tuacji na poszczególnych rynkach w okre 
ślonych momentach czasu i dostosowywania 
do nich polityki eksportowej poszczególnych 
krajów; 

że w braku dostatecznej koordynacji za- 
stosowanych środków dotychczasowe  odo- 
sobnione działania poszczególnych krajów, 
mające na celu złagodzenie kryzysu, nie o- 
siągnęły poważniejszych wyników; 

że złagodzenie obecnych trudności i za- 
pobieżenie przyszłym kryzysom, posiadają - 
cym charakter międzynarodowy, może być 
osiągnięte jedynie na drodze skoordynowa- 

   

   

 BEŻOREERIEZECA 

® Od dnia 3-go do 6-g0 
kų ieis ie lipca 1931 roku włącznie 
E. będą wyświetlane filmy: 

iBALA BIEJSKA 

©strobramsks 5, 
OK zło waćj Mary Pickford. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. — 

nej akcji międzynarodowej krajów ekspor 
tujących materjały drzewne; 

że taka akcja, zmierzająca do ogólnej sta 
bilizacji położenia na rynkach zbytu, win 
na zapewnić możność wprowadzenia racjo- 
nalnej gospodarki w krajach, eksportują- 
cych materjały drzewne, nie narażając przy 
tem interesów krajów importujących, impor 
terów i konsumentów drewna; 

że kraje eksportujące drewno, które nie 
były reprezentowane na konferencji, winny 
być zaproszone do wzięcia udziału w za- 
mierzonej akcji; 

że należy zorganizować wspólną możli: 
wie wszechstronną i ujednostajnioną staty- 
stykę drzewną. 

Konferencja stwierdziła wreszcie, że re: 
alizacja ustalonych przez nią poglądów leży 
w granicach możliwości. Uczestnicy Konfe 
rencji przedstawią jej wyniki reprezentowa - 
nym przez. siebie Organizącjom. (Iskra). 

WTRWSCEZOROOZORZZEWCA 

Nowości WYBAWINCZE 
Cykl „książek liljowych*  Gebethnera i 

Wolffa wzbogacił się ostatnio o 2 nowe tomy. 

Jeden Kornela Makuszyńskiego: Ze środy 
na piątek (9 opowiadań) drugi Zygmunta 
Nowakowskiego, b. dyrektora teatru w Kra- 
kowie, p. t. Geografja serdeczna. (Notatki 
z włóczęgi po kraju i po Sycylji). 

Opowiadania Makuszyńskiego: Ze środy 
na piątek pełne są tego humoru i werwy, 

jaką zawsze odznaczają się utwory autora 
„Rzeczy Wesołych". 

„Cień grubego Saradelli* — nieszczęsns% 
historja o współczesnym ziemianinie — i 
„Takie czasy” — rzecz o kasiarzu, kasie i 
dyrektorze domu handlowego — reprezen- 
tują w tomie Makuszyńskiego mement aktu- 
alny. Przeszłości poświęcone jest świetne о- 
powiadanie „Mój śmiertelny wróg* — ma- 
lujące komiczne, pełne dawnego, beztroskie- 
go, przedwojennego humoru fragmenty sto- 
sunków autora z Ludwikiem Solskim. Pozo- 
stałe nowele — wśród których „Mój pierw- 
szy zając” doprowadzi do białej gorączki 
każdego myśliwego, a „Adonis* pogodzi z 
autorem najbardziej rozżartą nań za opo- 
wiadania o „Paniach* niewiastę — są opo- 
wiadaniami Makuszyńskiego: to starczy za 
ich rekomendację. 

Ilustrował „Ze środy na piątek" 9 cało- 
sironicowemi rysunkemit Marjan Walentyno- 
wicz (Cena tomu zł. -5.80). 

Geografja Serdeczna Zygmunta Nowakow- 
skiego stanowi świetne pendant do „Ze šro- 
dy na piątek". 

Na bogatą i różnorodną treść tego tomu 
składają się spostrzeżenia autora, „zebrane 
w czasie tournće teatralnego z „Redutą', о- 
sobno zrobione wycieczki osobiste w stronę 
Wilna, Łodzi, dalej pochwała rodzimego 
(autorowoi) Krakowa i t. d.* Wchodzą tż 
tu świetne epizody z podróży po Włoszech 
i „Wiosna krajowa”, „małe arcydzieło swo- 

jego rodzaju, jak słusznie stwierdza autor 
w swej, z humorem potraktowanej, przed- 
mowie do „Geografji“. 

Nowakowski stanie się, dzięki swej „wys 
sanej z palca... serdėcznego“ Geografji nie- 
wątpliwie jednym z najpoczytniejszych i naj- 
popularniejszych pisarzy. 

Humor jego i temperament odpowiadają 
doskonale temperamentowi i humorowi Ka- 

mila Mackiewicza, to też dwadzieścia kilka 
rysunków tego znakomitego ilustratora, zdo- 
biących Geografję Serdeczną, należy bez- 
sprzecznie do najlepszych w tym rodzaju 
prace tego artysty. (Cena tomu zł 5.80). 

— Wspomnienia o Józefie Kalinowskim. 
Zakon Karmelitów Bosych w Krakowie roz- 
począł starania o beatyfikację O. Rafała, 
długoletniego przeora Zakonu, w świec- 
kiem życiu Józefa Kalinowskiego, wilniani- 
na, naczelnika Rządu Narodowego w 63 ro- 
ku, skazanego przez Murawjewa na śmierć, 
ułaskawionego do katorgi, wygnańca na Sy- 
berję, męczennika sprawy narodowej. ŻYy- 
wot tego człowieka to jedno paśmo poświę- 
ceń i cierpliwego cierpienia. Zakon Karme- 
litów poszukuje wszelkich o J. Kalinowskin. 
wiadomości, o krewnych jego, pamiątkach 

PASIERBICA 
NAD PROGRAM: 

Początek seansów od godz. 6-ej. — 

K U R J E R 

pobytu wśród nich, wspomnień rodzinnych 
lub powstańczych. 

Ktoby posiadał jakieś odnośne wiadomo- 
ści, zechce je łaskawie przesłać do Krakowa, 
ulica Rakowiecka Klasztor Karmelitów Bo- 
sych, dła O. Benedykta. 

W Wilnie wyszła w komplecie wydaw- 
nictw Misyjnych, książeczka o Kalinowskim 
p: t. „Ryeerz Chrystusowy, pióra Hel. Ro. 
mer. Księgarnia Św. Wojciecha. 

Nowa sztuka Zofji Nałkowskiej: Dzień 
jego powrotu, ukazała się w wydaniu książ- 
kowem.  Problematem naczelnym dramatu 
jest pytanie: czy skłonności zbrodnicze są 
czemś tkwiącem potencjalnie w duszy każ 
dego człowieka, czy też są cechą tylko nie- 
których, zdecydowanie zbrodniczych typów 
ludzkich, 

Problemat ten ujęty jest w ramy pełnej 
napięcia i ciekawych powikłań akcji drama- 
tycznej, rozwijającej się konsekwentnie do 
fatalnego rozwiązania — dzień powrotu bo- 
hatera z więzienia będzie dniem nowej zbr» 
dni — a więc i dniem jego odejścia. 

ldeowo „Dzień jego powrotu* stoi w bh- 
skim związku z wydanemi niedawno „Ścia- 
nami Świta* Nałkowskiej, Zwołennicy rze: 
telnego- talentu pisarki zapragną niewątpli- 
wie zapoznać się z obiema jej książkami. 
zrodzonemi z nowego kręgu zainteresowań 
autorki. 

(Nakład Gebethnera i Wolffa. 
7.50). 

— Rocznik Handlu Zagranicznego 1929 
1930 wyszedł nakładem Głównego Urzędu 
Statystycznego dnia 20-go czerwca r. b. Za- 
wiera oh dane, dotyczące przywozu i wywo 
zu towarów z uwzględnieniem ważniejszych 
krajów pochodzenia i przeznaczenia za lata 
1929 i 1930. Rocznik Handlu Zagranicznega 
1929—30, którego wydanie w roku bieżącym 
zostało znacznie przyśpieszone, zainteresuje 
niewątpliwie szerokie sfery przemysłowe i 
handlowe. — Cena 1 egz. zł. 8.00. 

WŚRÓD PIGM 
— Nr. 26 „Wiadomości Literackich“ 

przynosi artykuł gen. Sikorskiego o pamiętni- 
kach Focha, artykuł Witlina, o stosunku 1i- 
teratów do rzeczywistości, uwagi Boya-Że- 
leńskiego na marginesie pamiętników Korwin 
Milewskiego (ustępy dotyczące <wicza), 
sylwetkę Ch. hoyera, pisarza francuskiego 
a prawnuka Mickiewicza, który niedawno ba- 
wił w Połsce, pióra Krzywickiej wspomnie- 
nią Czachowskiego o Dębickim i Dąbrowskiej 

o Žurakowskiėj, korespondencję Borowego & 
Londynu o tańcu Argentiny, recenzję Hulki- 
Laskowskiego z książki Rollanda o Ramakri 
sznie oraz Czachowskiego, Helsztyńskiego i 
Wallisa o nowościach polskich, kroni 
godniową Słonimskiego, wywiad z re: 
francuskim Rene Clairem, list polemiczny 
mjr. Lipińskiego w sprawie książki Remar- 
que'a. 

Cena zi 

      

   

Wyszedł z druku zeszyt 18 Wiadomości 
Statystycznych, wydawnietwa Głównego Urzę 
du Statystycznego, ukazującego się w języ 
kach polskim i francuskim 3 razy na mie- 
siąc. Zeszyt 18 Wiadomości. Statystycznych 
zawiera w tablicach i wykresach otatnie da- 

ne, dotyczące: Stanu gospodarczego Polski 
oraz państw zagranicznych w zakresie pra- 
dukcji, handlu, * komunikacji, cen, pracy, 
zrzeszeń gospodarczych, kredytu, demografji 
i zdrowotności oraz dział: różne. 

Wiadomości Statystyczne obok zestawień 
zasadniczych odkrywają coraz to inne działy 
naszego życia państwowego i społecznego, 
są zatem jego żywem odbiciem, zasługującem 
również ze względu na swą aktuałność na 
uwagę kół interesowanych. 

Wyszedł z druku Nr. 13 Rolnika Ekone: 
misty organa Związku Organizacyj Rolni- 
czych Rzplitej Polkiej, w którym część arty- 
kułową poświęcono całkowicie wszechstron- 
nentu omówieniu przebiegu i wyników Kon. 
ferencji w Ministerstwie Rolnictwa w spraw 
programu polityki rolnej na rok gospoda 
1931/32. 

Pozostała część numeru zawiera jak zaw- 
sze obszerny przegląd rynków, kronikę kra- 
jową, kronikę zagraniczną oraz statystykę. 
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Wileńskie T-wo Handiowo-Zastawowe 
Przepiękny dramat, ilustrujący ży- 
cie i przygody poszukiwaczy złota 
na Dalekim Zachodzie. Aktów 7. 

> Tygodnik Eclalir Nr. 48 — Aktów |, 
) Feluś laureatem — Kom. w | akcie, 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„BELIOS" 
Wileńska 89, tel. 9-26 

Premjera! Ulubien. pu- 
bliczności słynny amant Włodzimierz Gajdarow _ 

NA FALACH NAMIĘTNOŚC 
NAD PROGRAM: Dźwiękowy przegiąd wszechświatowy. — Scansy o godz. 4, 6, 8 1 10.30. 

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

Następny program: Wróg kobiet, 

i przepiękna i w arcydziele 

gwiazda [ta Rina śpiewno-dźwięk. 

Przepiękna muzyka rosyjska! 
Fascynująca treść! Artystyczna gral 

Parter od | zł. 
  

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

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

Hymn prawdziwej miłości młodzieńczej. 

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

Student z Sztokholmu 
Główne role odtwarzają najwybitn. artyści teatrów szwedzkich. 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy Foxa. 
W dnie świąt. o godz. 2-ej. — az Ceny zniżone. 

  

Kino Koiejowe 

OGNISKO | > 
(eżek dworeż kolejow.) | 575%77ch 

== Kawalerowie nocy 
włówac, Wiktor Mc Laglen, Nick Stuart i Lois Moran M puies Re. 

10-aktowy dramat miłoś- 
ci niewinnie skazanego 
i córki policjanta. 

Pocz. seansów o g. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Awantury miłosne z Harry Liedtke w rol. gł. 
  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
allea Wielka 38. 

L 

TADEUSZ SIKORSKI. 

Dziś! 
  

ŻYCIE NA GAPĘ. 
Obrazki z Dalekiego Wschodu. 

Kobieta stanęła bezradnie. Wszystko odpycha ją 
od tej nory, przejmuje wstrętem. plugawi ją spojrzenie 
„dżangujdy”, a jednak... 

— Niech będzie morfina — mówi jakby z uczu- 
ciem ulgi po powzięciu ciężkiej decyzji, 

mistrz spogląda na nią 
triumfująco. Wie on dobrze, że biała kobieta się zgodzi, 
bo inaczej nie jej nie da, a czuje, że jest w jego mocy... 

Brudnemi rękoma ściągnął z niej futro i rzucił 
Mistrz szukał czegoś w czar- 

nem pudełku. Pełna wdzięku strojna i powabna postać 
kobiety rzuca fantastyczne cienie na twarze śpiących 
palaczy. Obok bładego kantończyka miota się w zwo- 
jach rozwichrzonych długich włosów głowa „znakomi- 

Z drugiego pokoju doleciał jakiś 
cichy szyderczy śmiech. Dusi mdły zapach opjum. 

Ghińczyk znalazł przyrząd i zbliżył się do ko- 

Charkocząc śmiechem, 

drugiemu Chińczykowi. 

tego cudzoziemca”. 

biety. 

V - —— 05 "E SS SIT IIS 

Wydawnictwo „Kurjer Wilefski“ S-ka z ogr. odp. 

Wielki 

Potężny dramat w 12 aktach. Niebywały przepych wystawy. 
W rolach 
głównych 

przebój dźwięk 

  

„- MARSZ WESELNY 
Śpiewy sotowe i chóru "cygańskich romansów. 

May Woog, Fay Wray i Erich von $trocheim. 

się Wichrowskiemu jakąś wizją, nieuchwytną istotą, 16) — W rękę — mówi Europejka głośno. 

pod nosem. 

spada... 

  

wreszcie zgadza się. 
na zdobycz, chwycił przyrząd i przysunął się do niej. 

Kobieta pochyliła się i, dotykając prawie głową Chiń- 

czyka, podniosła suknię. 

— Nie trzeba wyżej, można tutaj — szepcze znę- 
kanym głosem. Lecz żółta głowa nie słucha, a brudna 
ręka sięga wyżej. Igła wpija się w różowe ciało, star- 
gane nerwy przestają istnieć, jakiś okropny ciężar 

Twarz mistrza wyraża gniew. On nie chee w rękę. 

— To w plecy 

Chińczyk wściekły rzuca przyrząd i mamrocze 
Ona chwilę walczy z uczuciem wstydu. 

  błaga kobieta. 

„Džangujda“, jak kot, czyhający 

— Teraz opjum — z plugawym śmiechem mówi 
Chińczyk, podając kobiecie fajkę. 

Usiadła na tapczanie obok Wichrowskiego. Była 
zmęczona i oddychała ciężko. 

Zauważyła obok Europejczyka i uważnie spoj- 
rzała na niego. Wichrowski był oszołomiony. - Nie mógł 
zrozumieć, co powodowało, że ta młoda i widocznie 
Z zamożnej sfery cudzoziemka szuka upojenia w nędz- 
nej spelunce. Mr. Wan chrapał i i napróżno Wichrowski 
starał się z nim porozumieć. 
oddawała się nałogowi. W obłokach dymu wydawała 

Nieznajoma tymczasem 

WI LE 
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— Nr. ostatni 26 tygodnika „Kobieta 
Współezesna* przynosi nam cały szereg inte. 
resujących i aktualnych artykułów, następu- 
jącej treści: 

Artykuł wstępny — pióra Vity p. t. „Jak 
wiewiórka na kole'* — z cyklu „O podstawy 
moralne współczesnego życia*, następnie ar- 
tykuł H. Waniczek — „O propagandzie szkoi 
nictwa zawodowego, „Konkursy rolnicze 
młodzieży wiejskiej* — podpisany — A. 
Pod., wspomnienie pośmiertne o ś. p. Zotji 
Żurakowskiej — napisane przez Marję Dąh- 
rowską. 

W: dziale literackim czytamy zakończenie 
cyklu — świat „Po niewidomemu* — Hełe- 
ny Boguszewskiej, dokończenie powieści. 
tłumaczonej z włoskiego przez M. Stecką p. 
t. „Searamella i jego ręce*, opis barwny 

przez Helenę Boguszewską p. t. „Czarni Go- 
šeie“ — wieś murzyńska w Luna Parku 
Warszawskim. 

Następnie 3-cia korespondencja z Wysta- 
wy Kolonjałnej w Paryżu — przez W. Cheł- 
mońską, „W obcym Klubie'* — pióra Wan- 
dy Sztekkerowej. — „Stan zaopatrywania 
ludności w Z. S. S. R. — podpisany N. B 
„XV Konferencja Pracy w Genewie* — An- 
ny Odelfeldówny, „Wystawa prac Zdzisława 
Czermańskiego w salonie Cz. Garlińskiego". 
— N. Samotyhowej i wiele innych. 

W dodatku „Mój Dom* wiele artykułów 
gospodarczo-praktycznych i modele na suk- 
nie dla pań i dziatwy. 

Na tablicy robót — projekt serwetki na 
tiulu aplikacja batystem, projekt Atelier Tek- 
stylnego. 

— Ukazał się Nr. 86 „Naokoło Świata”, 
jedynego magazynu polskiego, który śmiało 
może konkurować z analogicznemi wydawni- 
ctwami zagranicą. Efektowna okładka, bo- 
gactwo zdjęć, rysunków, karykatur składa 
się na niezmiernie żywą szatę zewnętrzną 
miesięcznika. Równą rozmaitość i barwność 
widzimy w doborze artykułów, nowel, felje- 
tonów. Tu wymienić należy oryginalny feł. 
jeton A. Janta-Połczyńskiego p. t. Paryż-na 
ukos, ozdobiony eiekawemi, niezwykłemi 

wprost zdjęciami. Zajmujące są relacje Sta- 
misława Mycielskiego z wyprawy na iwy w 
podzwrotnikowej Afr (Samochodem ni 
lwy). Feljeton edziemy na rybki“ to o- 
pis połowu olbrz; * morskich. A. Czarliń: 
sk nas z  „przehistoryczną 

  

   

  

     

  

    
gwi irną na Pomorzu”, zabytku z przed 
10 tys. la. W. T. Popławski zachęca nas do 
uśmiechu, oprowadzając po podmiejskich 
parkach rozrywkowych (świetne zdjęcia Ru- 
ana). „Najromantyczniejsza postać naszych 
czasów* (o Ignacym Paderewskim), „Ta- 
jemnica oceanu“ (praca motorów), „Tonie, 
tonie* (o ratowaniu tonących), oto szereg 
ciekawych tematów, poruszonych w Nr. 86 
„Naokoło Świata”. Pozatem wymienić trzeba 
nowele: S. Pollaka „Jak strażnik Cholewka 
zabił młodą dziewczynę* (pyszne rysunki 
Heleny Walickiej). B. Szarlitta „Ostatnia 
uczta”, AL A. Wolska „Srebrzysty recerz* 
(ilustr. m. Panasa) oraz dział grafologa, roz- 
rywek oraz zdjęć czytelników. 

Świeżo wydany nr. „Żołnierza Polskiego* 
zawiera: artykuł wstępny „Po przysiędze, 
„W święto Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej”, „Prezydent W. Wilson*, „Sy- 

berja — 1918—20* Z. Ginalskiego, „Jak 
bombardjer Głowacki zwiedzał  Gdynię*, 
nadzwyczaj żywą relację naocznego świad. 
ka o 10-leciu floty łotewskiej p. t. „Okręty 

polskie w Libawie* — mar. Zbign. Gadom- 
ski, „Jak to było w Spale* — Ign. Wadoł- 
koyski. 

Numer uzupełniają wiadomości z życia 
i służby żołnierzy KOP., kalendarzyk, ko- 
respondencje z życia wojska, kronika, pa 
radnik służbowy i spis rzeczy za I-sze pol- 
rocze. Liczne i ciekawe rysunki oraz: ilu- 
stracje potęgują dodatnie wrażenie, jaki 
odbiera czytelnik przy przeglądzie tego ty- 
godnika. 

Ukazał się nr. 7 „Naszej Myśli*, organu 
Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej. 

W; części polskiej znajdujemy artykuł, 
omawiający rezultaty zjazdu wojewódzkie- 
go Kół tej organizacji oraz kronikę, z której 
wynika, że klub roztacza bardzo intesywną 
działalność. wadia i 

  

— „Tygodnik Illustrowany“ Nr. 26 przy- 
nosi korespondencję z Padwy W. Husar- 
skiego p. t. „Citta del Santo* z okazji 700. 
lecia śmierci św. Antoniego. Boy-Żeleński 
snuje zajmujące refleksje па marginesie 
książki znanego współczesnego pisarza fran- 
cuskiego Paul Moranda: „1900“. Obszernv 
dział literacki, przegląd czasopism, dwa od- 
cinki powieściowe (Nowakowskiego: „Przy- 
lądek dobrej nadziei“ i Kossowskiego „Bia- 
ly folwark“) — oto kilka stałych pozycyj 
„Tyg. Iilustr.* Pozatem wymienić należy. 
Feljeton ,Z dziejów alpejskich o garwach 
białych i czerwonych (Tyrol), zdobny ład- 
nemi zdjęciami artykuł o „Nocy Weneckiej” 
Straussa — obficie ilustrowane „Święto mło 
„dzieży w Spale*, „Pielgrzymka z Bergamo * 
(relacja przyjęcia w Polsce włoskich piel- 
grzymów —  automobilowych na groby 
Włochów poległych w powstaniu 1863 r.:, 
wreszcie „Flota polska na dziesięcioleciu 
miarynarki łotewskiej w Libawie'—składają 
się na wysoce zajmujące aktualja. 

Rozmaitości. 
Nowa ekspedycja w Himalaje. 

Z Londynu wyruszyła nowa ekspedycja 
dla zbadania pasma górskiego Kamet w Hi- 
malajach. Na czele ekspedycji stoi M. 
Smytche, który swego czasu należał do ekspe- 
dycji na Kandżenczunga. Będzie to piąta 
z rzędu próba zdobycia szczytu wysokiego 
na 25.000 stóp. Ostatnia ekspedycja, mając 
jeszcze 2.000 stóp do wierzchołka, musiała 
zawrócić, dając za wygraną. Najwyższym 
szczytem w Himalajach, do którego dotych- 
czas dotarto, jest Jonsong, wysokości 24004) 
stóp. Do ekspedycji Smyth'a należą tylk? 
ludzie, którzy nie przekroczyli 30-go roku 
życia. 

Gramofon w podróży. 
W celu ułatwienia przenośności gramofo- 

nu, skonstruowany został obecnie nowy typ 
w postaci składanego harmonijkowego apa- 
ratu który waży zaledwie 1,75 kg., szkielet 
pudła jest z drutów stalowych, obciągnię- 
tych skórą. 
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Giełda warszawska z dn. 2.VII. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
Dolary . « . . . . . . 8,905—8,907—8,903 
Belgja o... . . . 124,35—124,66— 124,04 
Bukareszt. . . , . . 5,32—5,381/,—5,807/, 
Gdańsk . . . . . . 173,55—173,98—173,12 
fiolandja 359,10 - 360,00— 328,20 
Londyn - . . . . S + 4,41—48,52- 43,30 
Nowy York . э .. . 8,921—8,941—8.901 

Nowy York kabel . . . 8,92>—8.045 — 8,905 
Paryż . + +. „ „ „ 34,94—55,08—34,85 
Biaga sze ооа » . 26,44—26,5U0—: 6,33 
Stokholm . . . 239,30—239,90—238,70 
Szwajcarja . . 112,87 — 173,30— 173,44 
Wiedeń. . . . . 125,42—125,73 - 125,11 
Włochy . . -« . . . /46,12—46,84— 46,60 
Ryga. . - . 151,96 — 172,89 - 171,58 
Berlin w obr.pryw. „. . « , » « « 211,84 

PAPIERY PROCENTOWE: 

50; Konwarayjna r Ter W 2 4GAD 
7% Stabilizaeyjna o 3 * 16,50 
6% dolarowa . ‚ » „ 104,00 
805 L. 4. B. G. K. i B.R., chl.B. G. K. „94,00 
Te same 7% .. sę + | + SE28 
41/,% L. Z. ziemskie „ . . . 48,75—48,00 
4'/,% warszawskie - . . ,. . . . . 48,75 
5% warszawskie .. aż *0 
8% warszawskie . . . 68,15—68,00— 68,25 
805 PiotiKOwA: + > ok + +: + BB 
10% Siedlee a= „е + 70,00 
69/, obl. m, Warszawy Vi em, 1, 48,00 

AG JE 

Bank Polski + + + . . ‚ . 115,00—114,50 

  

KOEDUKACYJNE KURSY 

PISANIA 

NA MASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6 ej. 

  

Dla reumatyków i cierpiących na b 
Nikt z cierpiących na reumatyzm, poda 

grę i bóle nerwowe nie powinien wątpić w 
możliwość swego uzdrowienia, gdyż już ty- 
siące udręczonych odzyskało swe zdrowie 
przy pomicy Togalu. O swych doświadcze- 
niach poczynionych z Togalem donosi nam 
p. J. Szerr, Lwów, Lindego 2/II m. i. co na 
stępuje: od wielu lat cierpiałem na reuma- 
tyzm i okropne rwanie w prawej nodze. 
Przez ten czas używałem niezliczonej ilości 
różnych środków leczniczych, jako też dwa 
razy byłem w miejscowościach kąpielowych 
zagranicą. Skutek był jednakowoż tylko 
przjściowy, bóle zawsze wracały i nie od 
czuwałem poprawy. Przed około trzema mie 
siącami zwrócił mi mój znajomy uwagę na 
Togal, który też natychmiast nabyłem w apte 
ce. Togał zażywałem codziennie trzy razy 
po 2 tabletki. Już w pierwszym tygodniu od- 
czułem znaczną ulgę, a w trzecim pozbyłem 

się tej przykrej dolegliwości i czuję się jak 
nowonarodzony. Tabletki Togal będę każde- 
mu cierpiącemu gorąco polecał. Podobnie 

jak p. Sz. donosi wiele tysięcy, którzy przyj 
mowali Togal przy reumatyźmie, podagrze, 

rwaniu w stawach, bólach nerwowych, i głc- 
wy, przeziębieniach i pokrewnych niedomūga 

niach. Tabletki Togal są nieszkodliwe dla 
żołądka serca i innych organów. Togal nie- 
tylko natychmiast uświerza bóle, lecz usu- 
wa w naturalny sposób pierwiastki chrobo- 
twórcze, a więc zwalcza w zarodku te niedo- 

magania. Dlatego nawet w chronicznych wy- 
padkach osiągnięto przy pomocy Togalu nad- 
spodziewnie pomyślne rezultaty. Jeśli wiele 
tysięcy lekarzy ordynuje ten środek, to każ- 
dy z pełnem zaufaniem Togal zakupić mo- 
że. Spróbujcie więc sami, lecz żądajcie tylko 
Togal. Niema nic lepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach, już od Zł. 2 — 

RRARAANARAA AAAA ANA RAA RR RAEC p 

CZYTELNIA 
J. MARKOWSKIEJ — Tatarska 22 
DZIEŁA KLASYCZNE — OSTATNIE NOWOŚCI POLSKIE i OBCE 

Czynna od 11—18. 

  

w lokalu Lombardu przy ulicy Biskupiej Nr. 12 
| o godz. 5-ej po poł. odbędzie się licytacja zasta- 
| wów od Nr. 66144 do Nr. 93565, opłaconych do 

"LOMBARD" 
| | zawiadamia, że w dniu 14, 15 i 16 lipca r. bież. | 

| 
m-ca marca 193! roku włącznie. 

5716 WYKONYWA: 
  

  

  

    

D.- -H. l. ihnatowicź i S- | S-ka| 
tel. 841. 

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 

rycznych: kafle majolikowe, białe, cegłę ogniotrw., 
korjolit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

Wilno, uł. Zawałna Nr. 7, 

dowlane, okucia i i narzędzia. 
  

  

były majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 

    

przypadkiem zapędzoną do miejsca, 
pieńcy szukają zapomnienia. 

Za chwilę kobieta leżała nieruchomo z podłożo- 
nemi rękoma pod głową. Twarz jakby się wydłużyła, 

oczy przymknęła, a nozdrza chciwie 
trze. Naraz podniosła się i usiadła na tapczanie. -Szkli- 
sty jej wzrok wpił się w twarz Wichrowskiego, przy- 
sunęła się do niego ruchem nerwowym i położyła swą 

Ręka jej była miękka i gorąca. 

Wichrowski pomyślał, że nieznajoma jest obłąkaną 

i zdjął go nieznany mu strach. Kobieta cofnęła swą 
rękę, westchnęła lekko i bez słowa odwróciła się. 

Padła jak martwa na tapczan i prawie natychmiast 

rękę na jego dłoni. 

zasnęła. Wichrowski długo patrzył 
że żyje ona teraz innem życiem, że jakieś szalone obrazy 
przewijały się przed jej oczyma. Była piękną w tym 
czarownym Śnie, upojoną wizją przedziwnej rozkoszy. 

Błądziła po nieznanych labiryntach, widziała nie- 
zliczoną ilość tajemniczych korytarzy. 
tarze szczęścia. Kto chce zaznać jak najwięcej rozko- 

najdłuższy korytarz. O, ona nie waha 
się. Nie napróżno zastrzyknięto jej dużą dozę morfiny, 

  

szy musi przejś 

więc Śpieszy się... 
trzymała... 

Czuje, że będzie 

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

  
4 31 JoTEli S 

  

W. JUREWICZ 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

HK WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 
2125—0 

A korytarze nna? się i mnożą bez liku. 

Akuszerka 

Marja Laineroma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 
  

Akuszerka 

Midrja Brzeina 
"przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 

przeprowadziła się 

  

Nauczycielka 
Elenai asies 
PC ARE 

Witoldowa 14, godz. 10     
w którem potę- 

chwytały powie- 

na nią. Wyczuł, 

Były to kory- 

dość silna i wy-   
    

KOŃCESIONOWANY BLEKTROWONTER 

STANISŁAW PIOREWI(K 
UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i teiefony. 

TANI MIESIĄC 
(od | lipca do | sierpnia) 

wyznaczyła 

Farbiarnia 
i pralnia mechaniczna 

„EXPRESS“ 
ULICA WIELKA 31 

(róg Szklanej). Tel. 17-08. 

Prosimy 

Letniska 
  

i Krużołek S-ka", 
Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, 

powrotnie troski i gory. 
niętemi, w powiewnej 
rzami szczęścia ku wiecznej jasności... 

  

  

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. vdpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
ZNICZ” 
Wilno, św. Jaiska Br. 1 

Telefon 3-40. 

    
     

   

m 

      

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

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

——TANIO S 
SOLIDNIE         

  

się przekonać! 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka 

  

poleca najlepsze zegarki, sztućce, ul. Mickiewicza 45m: T. z utrzymaniem w ma- 

obrączki ślubne 1 inne rzeczy. W. Zdr. Nr 3093, jątkach ziemskich. SS = Pa 

Gwarantowana naprawa zegarków Iatotėnacie: V a W. K. 

i bižuterji po cenie przystępnej о Kai sa 
„IDZ. rsnowski STUDENT 

poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20.   tel. 5 60. 

    

Czem dalej idzie, tem mocniej odczuwa, że giną bez- 

   
ze życia. Z rękoma wyciąg- 
acie, jak duch, sunie koryta- 

Wichrowki jak odurzony wybiegł z pałarni. Długo 
błądził po mieście, wreszcie zmęczony wrócił do domu. 
lecz tej nocy nie mógł zasnąć, będąc ciągle pod wra- 
żeniem niezwykłej sceny w palarni. 

Na dworze szalała okropna kurzawa. Szybki wiatr 
poganiał płachty ciemnego pyłu, 
drobnym źwirem i jak potępieniec łomotał naderwaną 
blachą na dachu. 
dziki i szalony wicher mandżurski przerzucił z pustyni 
morze żółtego kurzu, bezmiar gryzącego i dusznego 
powietrza, które przeistoczyło dzień wiosenny w po- 
sępny ciemny wieczór głębokiej jesieni. 
jękiem dygocze w przestrzeni huragan, zrywa dachy 
i szyldy, z wściekłą pasją uderza w mury gmachów 
i jakby mszcząc się za spotkany opór, w szalonem 
tempie miota na wszystkie strony słupy żółtego pyłu. 
stwarzając w zamarłym i głuchym Charbinie obraz 
dzikiego tańca rozhukanej natury. 

uderzał w szyby 

Okropny, przeraźliwie świszczący, 

Przeraźliwym 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


