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Uklsd agłsazeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciolamowy. 

Demonstracja niemiecka 
w Gdańsku. 

Wizyta floty niemieckiej w Gdań- 

sku nastąpiła wbrew przedstawieniom 

rządu polskiego, który wskazywał rzą 

dowi 

jej w momencie niezwykłego podnie- 

cenia ludności niemieckiej w wolnem 

niemieckiemu na niewczesność 

mieście. Podniecenie jest wprawdzie 

sztuczne. Wywołała je gwałtowna pro 

paganda hitlerowska, usiłująca wmó- 

wić mieszkańcom Gdańska, że Polska 

  

dąży do ekonomicznego ich pognębie- 

mia, a nawet, że zamierza pogwałcić 

statut wolnego miasta. 

Napływ umundurowanych hitlerow 

ców wytworzył w mieście stan zupeł- 

nej niepewności dla ludności polskiej 

i legalnie przebywających tam władz 

polskich. Zaczęło się już strzelanie do 

przejeżdżających przez Gdańsk pocią- 

gów polskich, a witanie ich pogróżka- 

mi stało się zjawiskiem bardzo czę- 

stem. Szturmowe oddziały hitlerow- 

skie czują się pewniej w Gdańsku niż 

doniedawna na terytorjum Rzeszy, 

gdzie ich krępowała policja i ostatnio 

zniesione zakazy występowania w mun 

durach. 

Niebezpieczeństwa tej świadomej 

akcji nie można nie doceniać. Dąży о- 

na do stworzenia takiej sytuacji, w 

której Polska musiałaby faktycznie za 

niechać wykonywania  przysługują- 

cych jej praw w Gdańsku, albo też jąć 

ię środków dających bezpośrednią o- 

chronę władzom i instytucjom pol 

skim. Sądzić należy, że właśnie taki 

krok chciałaby wywołać akcja hitle- 

rowska, sądząc, że potrafi go sfałszo 

  

wać wobec opinji własnej i europej- 

skiej jako agresję ze strony Polski. 

Polityka polska wobec takich in- 

tencyj ma szczególnie trudne i deli- 

katne zadanie. Nie mogąc ustąpić 

przed naciskiem niemieckim ani jed- 

nej piędzi ze swoich praw w Gdań- 

sku. musi jednocześnie dbać o to, aby 

płany hitlerowskie były należycie oś- 

wietlone i zrozumiane przez sfery po- 

lityczne europejskie. Wielkie doświad 

czenie i spokój Min. Zaleskiego, który 

zdobył sobie ogólne uznanie na zacho- 

dzie w ciągu 6 ciu lat swej pracy, da- 

je podstawy do ufności, że w tej cięż 

kiej chwili polityka polska zachowa 

właściw qi skuteczną linję postępowa- 

nia. Zresztą sprawami gdańskiemi za- 

jał się bezpośrednio w ostatnich 

dniach Marszałek Piłsudski, co wska- 

zuje na wyjątkową powagę tej sytu- 

acji. Decyzje znajdują się więc w rę- 

kach mężów najbardziej kompetent- 

nych i dla sfer politycznych zagranicz 

nych autorytatywnych. 

Rząd von Papena, usiłując zwabić 

Francję propozycjami porozumienia 

na Zachodzie, jednocześnie wyraźnie 

patronuje akcji hitlerowców w Gdań- 

sku. Wizyta floty niemieckiej jest tego 

najlepszym dowodem. Jeżeli odparcie 

agresji niemieckiej stanie się koniecz 

nem powinniśmy liczyć przedewszyst- 

kiem na własne siły. Ale nie jest obo- 

jętnem stanowisko tych czynników 

międzynarodowych, które w Gdańsku 

również swe prawa posiadają. W tej 

dziedzinie nie wszystko jest w porząd- 

ku. 

Komisarzem Ligi Narodów w Gdań 

sku jest p. Gravina, Włoch, znany ze 

swoich sympatyj hitlerowskich. Dopó 

ki te sympatje nie ujawniały się w 

wykonywaniu jego funkcyj urzędo- 

wych. mogła Liga Narodów ten stan 

rzeczy tolerow Ale p. Gravina już 

parę razy wykazał, że więcej ulega 

sympatjom, niż obowiązkom 

  

swoim 

bezstronnego urzędnika instytucji mię 

dzynarodowej genewskiej. 

Ostatnio p. Gravina popełnił nie- 

takt nie dający się pogodzić z jego 

stanowiskiem. Wiedząc o stanowisku 

rządu polskiego wobec zamierzonej 

wizyły floty niemieckiej w Gdańsku, 

  

nie spełnił swej właściwej roli medja- 

tora, który dbać winien o łagodzenie 

stosunków lecz zademonstrował swoje 

sympatje hitlerowskie w sposób rażą 

cy. Zaprosił dowództwo eskadry nie- 

mieckiej do siebie na przyjęcie uznając 

tem samem wizytę floty w danym mo 

mencie za rzecz naturalną i przecho- 

dząc do porządku dziennego nad for 

malnemi i politycznemi zastrzeżenia- 

mi rządu polskiego. 

Ten nietakt i zaniedbanie jeszcze 

bardziej komplikuje sytuację w Gdań- 

sku. Rząd polski nie może bowiem 

dziś mieć żadnego zaufania do bez- 

stronności Komisarza Ligi Narodów i 

do jego dobrej woli w obronie prawne 

go i faktycznego status quo w Gdań- 

sku. Pan Gravina stał się przeszkodą 

w wykonywaniu przez Ligę Narodów 

jej zadań w Gdańsku a nie ich wyko- 

nawcą. Rząd polski niezawodnie po- 

czyni w Genewie odpowiednie kroki, 

aby te nienormalne stosunki zostały 

uporządkowane. z. 

Niemiecka flota wojenna w Gdańsku. 
Entuzjazm I deszcz. — Wizyty komplementacyjne 

i morska 
Specjalny wysłannik Agencji „Iskra“ do 

Gdańska donosił wczoraj: 
— Pogoda w ćniu dzisiejszym fatalna: — 

mgła, pada drobny deszcz, wysoka tala na 
morzu. Przed latarniami oznaczającemi wej 
ście do Nowego Poriu zarzuciły kotwiee 0k- 
ręty wojenne niemieckie. Widać potężną syl 
wetę wielkiego pancernika „Schlesien* i dwa 
płaskie torpedowee „T. 190“ i „G. 10“, 

Na wybrzeżu dzielnicy portowej odbywa 
się eodzienna praca. Nieliczne grupki ga 
piów, zebrane na chodnikach nabrzeży, szyb 
ko się rozchodzą — zmoczone i zziębnięte. 

Zapowiadane tak szumnie od paru dni wy 
cieczki statkami spacerowemi na powitanie 
gości zupełnia zawiodły. Na morze wypłyne- 
ły zaledwie trzy niewielkie hołowniki, zre- 
sztą prawie całkiem puste. 

Jedyną większą grupą, która odwiedziła 
okręty niemieckie, była wycieczka gdańskiej 
szkoły policyjnej. Ponad 200 osób mokło na 
pokładzie stateczka spacerowego, Śpiewająe 
przez cały czas „Deutschland, Deutschland 
iiber alles' 

Oprócz polieji wypłynął w morze na po 
witanie gości niemieckich mały oddział mor 
ski gdańskiego przysposebienia wojskowego 
t. zw. „Marinejugend*, żeglując — jak po- 
daje z dumą prasa gdańska — „pod cesar- 
sko-niemiecką banderą wojenną*. 

Fabrykowany gwałtownie entuzjazm mas 
ludności gdańskiej na powitanie gości — nie 
wytrzymał nietyle ogniowej, co... wodnej pró 
by dokuczliwego deszezu. 

W, ciągu całego przedpołudnia pomiędzy 
statkami i wybrzeżem krążyły motorówki za 
wożące i odwożące gości. ieniano wizy- 
ty, poezem rozpoczęto rewizyty. Dia wilków 

      

choroba. 
morskich ze statków wojennych przejażdżka 
szalupa ze statku na brzeg była oczywiście 
głupstwem, ale poniektórzy gdańszczanie mu 

sieli gorzko doświadczyć nieprzyjemnych ob 
jawów towarzyszących merskiej chorobie na 
chlodnem i wzburzonem morzu. Komple- 
mentacyjny urzędnik senatu, oficer policji 
gdańskiej, wykołysany moeno w szalupie. 
rGzcherował się przykro właśnie w chwili, 
gdy wstępował na pokład pancernika „Schłe 
sien*, eelem złożenia wyrazów szacunku je- 
go dowódcy. Chorował również uporczywie 
przywódca hitleroweów gdańskich poseł Gre 
iser, który jako członek niemieckiej delegu- 
cji Rady Portu udał się lekką motorówką do 
okrętów niemieckich, zabierając ze sobą kil 
kunastu swoich towarzyszów partyjnych. 

Prezydent dr Ziehm miał złożyć wizyte 
na statka „Schłesien* we wczesnych godzi- 
nach przedpołudniowych, ale przykre doś- 
wiadezenia posła Greisera i oficera policji 
skeniły go widocznie do odłożenia wizyty na 
pancerniku bądź do chwili uspokojenia się 
fali bądź też do czasu, gdy okręty znajda 
się na spokojniejszych wodach kanału porto 
wego. 

Nie należy przypuszczać, ażeby widmo 
ehoroby morskiej mogło odstraszyć dr. Zieb 
ma od przejażdżki na pokład pancernika 
„Schlesien* a raczej wszystko przemawia za 
tem, że pekona on niechęć do przykrych ob- 
jawów ehorobowych i wyjedzie jednak w 
morze, ażeby swem suwerennem (//hem usły 
szeć sałwę 21 strzałów armatnieh. 

W. godzinach popołudniowych statki wu- 
jenne niemieckie weszły do portu gdańskie- 
go 
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W poniedziałek 27 czerwca 1932 roku, w Dniu Imienin 

sf. 

kupa M. WŁADYSŁAWA RADUNI 
żałobne, w kościele garnizon. św. Ignacego o godz. 10-ej odbędzie się nabożeństwo 

o którem zawiadamia wszystkie organizacje 

T-we Pomocy Żołnierzowi Polskiemu. 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

  

Niemcy w obliczu wojny domowej. 
Ultimatum hitlerowców. 

BERLIN. 24.VI. (Pat). Narodowi 
Socjaliści w gwałtownej fermie do- 
magają się od rządu Rzeszy przy- 
znania szturmówkom prawa samo- 
obrony wobec ataków komunistów. 
Oficjalny organ hitlerowski żąda 
niezwłocznego ogłoszenia stanu wy- 
jątkowego w całej Rzeszy i rozwią- 

zania partji komunistycznej. Dekla- 
racja ta uzupełnia ostatnie wystą 
pienie posła Goebbelsa na wczoraj- 
szym wiecu w pałacu sportowym. 
Mowa ta uważana jest jako zapo- 
wiedź wojny domowej w razie, gdy- 
by rząd von Papena nie zastosował 
się do ultimatum narod. socjalistów. 

Marsz hitlerowców na Monachium. 
BERLIN, 24. VI. (Pat). W eiągu 

dnia dzisiejszego oczekuje się tu od- 
pewiedzi krajów południowych na ul- 
timatum rządu Rzeszy w sprawie u- 
uchylenia zakazu noszenia mundu- 
rów. Mimo uspakajających zapew- 
nień ze strony czynników berlińskich 
napięcie między Bawarją i rządem 
Rzeszy stałe wzrasta. Zapatrywania 
oficjalnych kół bawarskich znalazły 
wyraz w przemówieniu Schaeffera, 
prezesa bawarskiej partji ludowej, 
wygłoszonem wczoraj w Monachjum. 

Schaeffer oświadczył, że rząd ba- 
warski zdecydowany jest nie ustępo- 
wać przed terrorem i bronić swych 

  

praw. Nadejść może chwiła, kiedy re- 
publika bawarska będzie musiała od- 
wołać się do młodzieży, by nie dopu- 
ścić do rozpanoszenia sie hitlarow- 
eów. — Mówca wezwał zebranych do 
złożenia przysięgi, że w każdej chwili 
staną na wezwanie do obrony wolnoś. 
ci. Z drugiej strony obóz hitlerowski 
mobilizuje wszystkie siły do rozpra- 
wy z republikanami. Według donie- 
sień prasy z Monachjum. hitlerowcy 
Szykują na niedzielę ponowny marsz 
na Monachjum, w którym ma wziąć 
udział około 40 tysięcy uzbrojonych 
szturmiowców, ściąganych z całej 
Reszy, 

Walki w Niemczech trwają. 
Zabici I ranni. Aresztowania. 

BERLIN. 24. 6. (Pat). Niepokoje w Niem- 
czech trwają w dałszym ciągu. Pod Magde- 
burgiem hitlerowcy zabili w nocy pewnego 
komunistę. W. Hamborn pomiędzy hitlerow 
cami i komunistami wywiązała się strzela- 

  

Rozmowy francusko-niemieckie w Lozannie. 

inicjatywa Mac Donalda. 
PARYŻ, 24. VI. (Pat). Według Ko- 

munikatu Havasa, Mac Donald chcąc 
uchronić konferencję od ostrych kon 
fliktów, na jakie mogłaby ją narażać 
rozbieżność stanowisk, zwrócił się do 
Herriota, by rozpoczął z ministrami 
niemieckimi bezpośrednie rozmowy, 
któreby w konsekwencji pozwoliły u- 
zgodnić tezy francuską i angielską. 
Premjer francuski postąpił zgodnie z 
życzeniem Mac Donalda. 

Sekretarz generalny ministerstwa 
spraw zagranicznych Rzeszy von Bii- 
low nawiązał kontakt ze swym kole- 
gą francuskim de la Boulaye, dziś zaś 
o godz. 10 przed południem Herriot i 
minister finansów Germain Martin 
spotkali się z kanclerzem von Pape- 
nem i jego współpracownikami. 

Uprzednio von Papen i Herriot 
prowadzili rozmowy hez Świadków. 

Komunikat o pierwszem spotkaniu Herriota z Papenem. 
LOZANNA, 24, VI. (Pat). W dniu 

24 b. m. rozpoczęły się rozmowy fran 
eusko-niemieckie w sprawie odszko- 
dowań. Po półgodzinnej rozmowie 
Herriota i von Papena odbyło się prze 
szło dwugodzinne wspólne posiedze- 
nie delegacji francuskiej i niemieckiej 
w którem, oprócz szefów obu rządów 
wzięli udział członkowie obu delega- 
cyj. Po posiedzeniu wydano następu- 
jący komunikat: 

Delegacja niemiecka i francuska 
odbyły dziś pierwsze zebranie. Hr. 
Schwering-Krosig wygłosił szczegóło- 
we expose o sytuacji finansowej i go- 
spodarczej Niemiec. O godz. 17 m.30 
odbędzie się drugie zebranie. 

Z komunikatu tego wynika, że 
właściwe problemy odszkodowań nie 
był yjeszcze poruszone. Expose, wy- 
głoszone przez niemieckiego ministra 
finansów, nie zawierało — jak sły- 
chać — żadnych konkluzyj. Rozmo- 
wy więc są jeszcze w stadjam wstęp- 
nem, a sytuacja w dalszym ciągu po- 
zostaje zupełnie niewyjaśniona. Ofi- 
cjalnie w dalszym ciągu panuje nota 
optymizmu. Herriot i kanelerz Pa- 
pen opuszczają w dniu 24 b. m. wie- 
ezorem Lozannę. Podróż von Papena 
do Berlina interpretowana jest w nie 
których kołach konferencji w ten spo 
sób, że kanclerz chce pozyskać zgodę 
БСОКОЕИНЕ РНО КТ ВЛОНЕ ПИ ЛУКОЕ МОНЕ 

Popierajoie Przemys! Kraiowy 

   

   

prezydenta Hindenburga na pewne 
ustępstwa dla Francji. Według panu- 
jącej tu opinji delegacja niemiecka za 
czyna uznawać niemożliwość przepro 
wadzenia tezy zupełnego anulowania 
odszkodowań, zwłaszcza że Wielka 
Brytanja, która w teorji popiera tę te 
zę, nie zamierza — jak świadczą roz- 
mowy francusko-angielskie — wy- 
wierać presjj w tym kierunku na 
Francji 

  

Przerwa w rozmowach. 
LOZANNA, 24. VI. (Pat). O popo- 

łudniowych rozmowach francusko- 
niemieckich wydano następujący ko- 
munikat: 

Rozmowy były kontynuowane w 
piątek po południu. Po ekspose Ger- 
main Martina odbyła się wymiana 
zdań, nacechowana obopólnem prag- 
nieniem gruntownego zbadania wszv- 
stkich elementów sprawy. Następne 
zebranie odbędzie się w poniedziałek 
po południu, a eksperci będą praco- 
wali w sobotę. 

Papen zadowolony. 
LOZANNA, 24-VI. (Pat). Prosto 

z sali obrad von Papen udał się 
na dworzec. Herriot towarzyszył mu 
aż do powozu. W drodze obaj mę* 
żowie stanu rozmawiali tonem ser* 
decznym. Von Papen oświadczył 
przedstawicielom prasy, iż jest bar- 
dzo zadowolony z wyniku odbytych 
pada Kanclerz odjechał do Ber- 
ina. 

  

  

Sprawa obniżki cen. 
WARSZAWA, 24, VI. (Pat). Rząd 

rozważając różne sposoby złogodze- 
nia kryzysu, nie może pominąć rów- 
nież zagadnienia, dotyczącego kwestji 
cen, wychodząc z założenia, że chara- 

kterystycznem zjawiskiem dla obec 
nego kryzysu jest wielka dyspropor- 
cja między cenami płodów rolnych i 
wytworów przemysłowych. To też, 
mając na uwadze zwiększenie pojem- 
ności skurczonego znacznie rynku we 
wnętrznego, rząd systematycznie dą- 
ży do zniżki cen artykułów przemysło 
wych, idąc w kierunku podstawowych 

Niemcy przestają 
BERLIN, 24. VI. (Pat). Minister- 

stwo finansów rozesłało do wszyst- 
kich ministerstw okólnik, w którym, 
powołując się na trudności finansowe 

   

  

surowców i półfabrykatów, decydują 
cych o kalkulacji całego przemysłu. 

W związku z tem w ostatnich cza- 
sach, na skutek akcji Ministerstwa 

Przemysłu i Handlu, obniżono ceny 
na żelazo, naftę, benzynę, worki ju- 
towe, parafinę i t. d. Ogólna sytuacja 
gospodarcza kraju, która nie pozwa- 
la konsumentowi na przepłacanie pa 
pieru, oraz krytyczna sytuacja, w ja- 
kiej znalazły się przedsiębiorstwa wy 
dawnicze, skłoniły Ministerstwo do 
zajęcia się również sprawą obniżki 
cen na papier. 

jeździć zagranicę. 
kraju, prosi o niewysyłanie do końca 
b. r. żadnych delegacyj na kongresy i 
i konferencje zagraniczne, z wyjąt- 
kiem zebrań i komisyj Ligi Narodów. 

   

nina, w czasie której został zabity jeden 
k6munista, W| innem starciu poraniono no- 
żami hitlerewca. W Lipsku postrzelony zo- 
stał jeden poliejant. Policja rozpędziła tłum 
salwą. Liezby rannych nie zdołano ustalić. 
Na podwórzu wyższej szkoły technicznej w 
Berlinie doszło w piątek do hójki między 
studentami. należącymi do ugrupowań de- 
mokratycznych i lewicowych, a narodowymi 
soejalistami. Rektor wezwał pogotowie poli- 
cyjne dla przywrócenia spokoju. 

BERLIN. 24. 6, (Pat). Wi poszczególnych 
dzielnieach miasta doszło wezoraj wieczorem 
de burzliwych manifestacyj komunistycz- 
nych. Zmobilizowane oddziały policji wystą- 
piły do walki z demonstrantami przy pomo- 
cy samochodów pancernych i sikawek. W, 
eentrum miasta wywiązała się strzelanina 

pomiędzy komunistami i szturmowcami. A- 
resztowano przeszło 120 osób, 

Qżywienie w rodzinie 
b. kajzera. 

LONDYN, 24. VI. (Pat). „Daily 
Herald* przynosi sensacyjną wiado- 
mość o wizycie niemieckiego kron- 
prinza w Holandji w pałacu barona 
von Hayda Zandvoord, były kron- 
prinz niemiecki spotkał się tam wczo- 
raj z ekscesarzem Wilhelmem, W kon 
ferencji brali jakoby udział niemieccy 
bankierzy i politycy. 

Antypotskie wystąpienie 
stahihelmu. 

LIPSK. 24. 6. (Pat). W) Mittweidzie odbył 
się anegdaj okręgowy zjazd  Stahlhelmu. 
którego przebieg miał charakter wybitnej 
prowokacji antypolskiej. Referat pod tytu- 
łem: „Czego chce Połska* wygłosił były puł- 
kownik armji cesarskiej Adler. 

Mówca gwałtownie atakując zaborcze za- 
miary Polski, oświadczył m. in: W: ciągu 
następnych 10-ciu lat rozwiąże się ostatecz- 
nie kwestję korytarza i Gdańska. Niemcy 
za żadną cenę nie mogą dopuścić, aby ©- 
bok nieh istniała Polska jako mocarstwo. 
Należy natychmiast przeprowadzić przyspo- 
sobienie wojskowe całego narodu. przyczem 
cbojętnem powinno być, czy nisję tę spełnić 
ma Stahlhelm czy też szturmówki hitlerow- 
skie. Obydwie organizacje świadome są swej 
roli dziejowej na wschodzie Rzeszy, gdzie 
rczegra się przyszła walka o byt Niemiec. 

Ćwiczenia przeciwłotnicze 
w Prusach Wschodnich. 

BERLIN, 24, VI. (Pat). Prasa na- 
cjonalistyczna w obszernych komuni- 
katach donosi o ćwiczeniach przeciw 
lotniczych na obszarze Prus Wschod- 
nich. Na ćwiczenia te przybyć ma ró- 
wnież minister spraw wewnętrznych 
ven Gayl 

Amnestja dla politycznych. 
BERLIN. 24. 6. (Pat). Sejm pruski przyjął 

w dn. 24 b. m. w trzeciem głosowaniu pro- 
jekt ustawy amnestyjnej dia przestępców 
politycznych 

Polsko-rumuńsko-sowiecki pakt 
o nieagresji dochodzi do skutku. 
LONDYN, 24. VI. (Pat). „Daily 

Herald* donosi z Genewy o wielkiej 
aktywności w dniu wczorajszym po- 
między Sowietami, Polską i Rumu- 
nią w sprawie paktu © nieagresji. 

Min. Zaleski — jak informuje „Da 
ily Herald“ — jest ošrodkiem tej ak- 

tywności i odbył wczoraj dłuższą kon 
ferencję z Litwinowem i Titulescu. 
Istnieją liczne dowody — podkreśla 
dziennik — aby mieć nadzieję, że w 
Rumunji trudności zosianą przezwy- 
ciężone i pakt będzie podpisany w po 
czątku przysziego tygodnia. 

Anglia nie przyjmie propozycji Hocwera. 
ŁONDYN, 24. VI. (Pat). Simon po 

przybyciu wezoraj do Londynu był 
wieczorem przyjęty na  audjencji 
przez króla, który — jak wiadomo 
jest najwyższym czynnikiem decyda- 
jącym w sprawach wojskowych i mor 
skich. Simon odbył także dłuższą roz 
mowę z miarodajnemi czynnikami ad 
miralieji, Dziś złożone zostanie spra- 
wozdanie i w porozumieniu z nim us- 
tałone stanowisko Wielkiej Brytanji 
w sprawie propozycji Hoovera. 

Ze wszystkiego, co dotychczas wy- 
nika, zdaje się nie ulegać wątpliwoś- 
ci, że stanowisko Wiełkiej Brytanji, 

aczkolwiek życzliwe wobee zasadni- 
czego faktu udziału Ameryki we 
współpracy rozbrojeniewej w kierun- 
ku propozycyj ogólniejszych niż do- 
tychezas, będzie jednak wyraźnie ne- 
gatywne co do szezegółów. Jak poda- 
ją dzienniki, Wielka Brytanja będzie 
nalegała na stwierdzeniu, że najbar- 
dizej praktyczn. rozwiązaniem kwe- 
stji rozbroj. morskiego jest nie reda- 
keja liczebna statków, lecz ich poje- 
mność, zwłaszeza pancerników i krą- 
żowników, natomiast gotowa jest 
zmniejszyć ich pojemność z 10 tys. na 
7 tys. tonn. 

Umiędzynarodowienie lotnictwa cywilnego. 
Komu dogadza, a komu nie? 

GENEWA. 24.VI. (Pat). Komisja 
lotnicza konferencji rozbrojeniowej 
wznowiła w piątek dyskusję nad 
kwestją umiędzynarodowienia  lot- 
nictwa cywilnego. 

Delegat niemiecki Brandenburg 
wygłosił przemówienie, w którem 
wprawdzie nie wypowiedział się ka- 
tegorycznie przeciwko umiędzynaro- 
dowieniu lotnictwa cywilnego, ale 
oświadczył, że jeśliby ono miało 

nastąpić, to musiałoby w każdym 
razie objąć cały świat, także i Ame- 
rykę. Ponieważ, jak wiadomo, Stany 
Zjednoczone są zdecydowanie prze- 
ciwne umiędzynarodowieniu lotnic- 
twa cywilnego, któreby ich dotyczy- 
ło, w związku z tem — delegacja 
francuska proponuje jedynie—umię- 
dzynarodowienie lotnictwa cywilne- 
go w Europie. 

a



ZWIĄZEK STRZELECKI. 
Oskarżony o partyjnictwo, poma- 

wiany o wysługiwanie się indywidual 
nym interesom poszczególnych osób, 
mało znany ze swej działalności na- 
wet zwołennikom, jest Związek Strze- 
iecki organizacją, któraby: w każdem 
innem państwie była otaczana spe- 
cjalnem uznaniem i zainteresowa- 
niem, któraby w każdem innem spo- 
łeczeństwie cieszyła się najdalej idą- 
cem poparciem i współpracą. Rozcho 
dzi się o wychowanie przyszłego żoł- 
nierza-obywatela, o przygotowanie na 
rodu eałego a młodzieży przedewszy- 
stkiem na wypadek chwili groźnej i 
ciężkiej, która nadejść może, a nie ma 
prawa zastać nas nieprzygotowanych. 

O tem się ciągle mówi i pisze. Spo 
łeczeństwo się lęka, przewiduje przy- 
szłą wojnę, łamie ręce nad własną bez 
bronnością. Po całej Polsce rozgałę- 
ziona, w każde środowisko wszcze- 
piona, od szeregu lat pracuje organi- 
zacja, która to wyłącznie ma na celu: 
przygotować młodzież, by wiedziała, 
jak się zachować na wypadek wcjny. 
Niema tu mowy o żadnem partyjaict- 
wie, niema mowy wogóle o polityce. 
Związek Strzelecki wychowuje żoł- 
nierzy: karnych, lojalnych, gotowych 
ma każde zapotrzebowanie podporząd 
kować swój osobisty interes. intere- 
sem i wymaganiom Państwa Polskic- 
go. To nie jest polityka. 

Mimo to część społeczeństwa tra- 
ktuje Związek Strzelecki niechętnie, 
w najlepszym razie — obojętnie. Do- 
szukuje się w nim jakichś zakusów 
zmilitaryzowania młodzieży, posądza 
o radykalizm społeczny, albo o mobi- 
łizowanie bojówek politycznych. 

Zmailitaryzowanie jest złem konie- 
cznem. Tam, gdzie istnieje niebezpie- 
czeństwo — musi być broń w pogo- 
towiu do jego odparcia. Radykalizm 
spoleczny može byč wyznaniem wia- 
ry, czy przekonaniem poszczególnych 
ludzi. Związek Strzelecki jako taki 
mie wysuwa żadnego programu spo- 
łecznego, nie narzuea swoim człon- 
kom żadnych przekonań  politycz- 
nych. Jedynem przykazaniem jest 
karność i lojalność względem Państ- 
wa Polskiego, tem samem wobec lu- 

dzi, sprawujących legalnie rządy w 
w Polsce. Nie jest rzeczą żołnierza — 
sądzić swoje władze i nie pozwala so- 
bie na to Strzelec Rzeczypospolitej. 
Przechodzi przeszkolenie żołnierskie 
pod kierunkiem fachowców. Uczy się 
władać bronią i słuchać rozkazu. Ci, 
co ukończą służbę strzelecką odcho- 
dzą do armji już z rzemiosłem żołnier 
skiem obyci, nie obciążą kadr mięk- 
kim, galaretowatym mater jałem re- 
kruckim. Sprawni i sprężyści, od pier 
wszego dnia zajmą swoje miejsca w 
szeregu, odrazu gotowi do pełnienia 
służby. 

W ten sposób ułatwia Związek 
Strzelecki robotę kadr wojskowych w 
czasie pokoju. W ten sposób wyręcza 
Państwo. Na wypadek wojny, tem sa- 
mem wyjścia w pole dorosłych męż- 
czyzn, pozostający w domu chłopcy 
kilkunastoletni umieją obejść się z 
z bronią. 
nią. Wyćwiczeni i do komendy nawy- 
kli, potrafią w razie potrzeby osłonić 
wieś lub miasteczko przed napadem 
bandy dywersyjnej, lub nawet mniej 
szego oddziału regularnego wojska 
nieprzy jacielskiego. 

Pokolenie, które będzie może nio- 
sło ciężar nowej wojny Światowej, 
musi być pokoleniem żołnierzy. By 
temu ciężarowi sprostać —- musi być 
pokoleniem żołnierzy-obywateli. Dla- 
tego w Związku Strzeleckim wycho- 
wanie obywatelskie idzie tuż obok 
przysposobienia wojskowego, a na- 
wet je wyprzedza. Nacisk na wycho- 
wanie obywatelskie na Kresach wzma 
ga się do tego stopnia, że nieraz wręcz 
obywatel przesłania żołnierza. Nie 
może być inaczej. Zanim chłopcu z 
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zapadłej wsi kresowej da się karabin 
w rękę — musi chłopiec tutejszy po- 
czuć się obywatełem Państwa Pols- 
kiego. 

Drogi do takich chłopców szuka 
Związek Strzelecki poprzez swoje 
świetlice, gęsto rozsiane po wsiach i 
miasteczkach. Powoli, mozolnie robią 
one swoje. Stają się ogniskami kultu 
ralnemi dla danej okolicy, przyciąga- 
ją ludzi przez radja i koła dramatycz- 
ne, przedstawienia amatorskie i chó- 
ry, usidlają atmosferą ciepłej kole- 
żeńskości i wzajemnej pomocy... Re- 
sztę robi książka odpowiednio dob- 
rana, pismo w porę podsunięte. Refe- 
renci wychowania obywatelskiego wy 
łapują dusze i zaciągają na służbę 
Polski. Atmosfera świetlicowa jest 
potężnym czynnikiem uświadamia ją- 
cym i wychowującym, wprowadza 
bowiem jednostkę w stały kontakt z 
innemi, już poprzednio urobionemi; 
wytwarza specyficzny nastrój, w któ 
rym dużą rolę gra przywiązanie do 
šwietlicy-klubu koležeūnskiego, zastę- 
pującej w wielu wypadkach dom ro- 
dzinny. 

Związek Strzelecki był jedną z 
pierwszych organizacyi społecznych, 
które doceni.y wagę pracy Świetlico- 
wej. Związek Strzelecki dał inicjaty- 
wę kursów dla kierowników Świetli- 
cowych; przynajmniej na Wileńsz- 
czyźnie pierwszy zabrał się do szko- 
lenia ludzi odpowiedzialnych za świe- 
tlicę, takich, co umieli potem być jej 
duszą i centrum promieniującem. 

Pierwszy kurs świetlicowy Związ- 
ku Strzeleckiego odbył się w Wilnie 
w lutym roku 1929, a potem już pow- 
tarzał się rok rocznie. Rok rocznie 
zjawiały się na terenie Związku szczu 
płe wprawdzie, ale wcale nieźle przy- 
gotowane kadry referentów wychowa 
nia obywatelskiego. 

Ich wpływ na strzelców szerego- 
wych nie da się dziś jeszcze zmierzyć, 
niezaprzeczenie jednak wpływ to — 
ogromny. Urabia on tych wszystkich, 
co się na Kresach za Połaków uwa- 
żają, a oddziaływa nawet na mniej- 
szości. W szeregach Strzelca znajdują 
się Białorusini — obywatełe polscy, 
lojalnie na gruncie państwowości pol 
skiej stojący. 

Strzelcy Rzeczypospolitej bez za- 
strzeżeń stoją przy osobie Marszałka 
Piłsudskiego, uznając w nim Wodza 
Narodu Polskiego. Pomimo wszelkich 
pozorów i to także nie jest polityka. 
Nikt inny nie ma większego prawa do 
rozporządzania się duszą i ciałem żoł 
nierza polskiego, jak Marszałek Pił- 
sudski, twórca Armji Polskiej, wódz 
zwycięski 'w wojnie o Niepodległość. 
Strzelcy Rzeczypospolitej wierzą nie- 
złomnie, że Ten, kto Polskę odbudo- 
wał, kto wbrew nadziei i wierze ol- 
brzymiej części społeczeństwa, prze- 
widział możliwość tej odbudowy i 
drogi, jakiemi ku niej iść należy, Ten 
w dzisiejszych trudnych, złych -cza- 
sach najlepiej Polską kierować potra- 
fi. Strzelcy Rzeczypospolitej wiedzą, 
że jeśli pod rozkazami Marszałka Pił- 
sudskiego krew przelać im wypadnie, 
krew ta nie pójdzie na marne, lecz po 
służy do scementowania budującego 
się coraz wspanialej Państwa Polskie 
go. Dlatego Strzelcy gotowi są w każ- 
dej chwili do każdej ofiary. W. D. 

(LG EROR VIASAT NIN 

Trybunał jest kompetentny. 
HAGA, 24-VI. (Pat). Trybunał 

Sprawiedliwości / Międzynzrodowej 
ogłosił decyzję w sprawie kwestjo- 
nowania przez Litwę kompetencyj 
jego w sprawie 4-go i 5.ego punktu 

sprawy kłajpedzkiej, wniesionych 

uprzednio przez mocarstwa, należą- 

ce do Rady Ligi. Trybunał 13 gło- 
sami przeciwko 3 uznał się zakom- 
petentny, wobec czego procedura 
pisemna i ustna zostanie otwartą 
ponownie. 

  

Kara zesłania na Sybir 
za nałeżenie w r. 1864 do polskiej bibijoteki oświatowej 

(w Oszmianie). 

Notatka archiwalna, wydobyta na III Zjazd Bibyotekarzy Polskich w Wilnie, 

W wałce z polskością Murawjew 
nie mógł oczywiście tolerować istnie- 
mia w kraju bibijotek polskich, o cha- 
rakterze zbliżonym 00 publicznych. 
O stosunku Murawjewa do tych bi- 
bljotek świadczy jego cyrkularz ż 
dnia 28 marca 1864 r., treści nastę- 
pującej: 

„„Doszło do mojej wiadomości, że 
w wielu miastach powierzonego mi 
kraju istnieją prywatne bibljoteki pol 
skie, założone przez szlachtę i urzęd- 
ników polskiego pochodzenia i że nie 
które z takich bibljotek, założone i u- 
trzymane bez wiedzy władzy, mają 
przedewszystkiem na celu rozszerze- 
nie w kraju wpływu polskiego i za- 
głuszenia tu narodowości rosyjskiej 
£7% i w tym celu wiele z tych bibljotek 
powstało podczas przygotowań do 

buntu... 
Jak widać z akt audytorjatu pol- 

skiego (specjalnego sądu wojennego) 
„o osobach należących do organizowa 
nia towarzystwa pod nazwą „Bibljo- 
teka Młodzieży Oszmiańskiej* (Nr. 
128, tom 2,, rok 1865) obok bibljoteki 
w Oszmianie znajdowała się podobna 
w Święcianach, służąca wzorem dla 
bibljoteki oszmiańskiej. Można się 
domyśleć, że w innych miastach po- 

wiatowych Litwy historycznej istnia- 
ły podobne bibljoteki. Znalazłem też 
wzmiankę urzędową o bibljotecs w 
Trokach. 

Z wyżej wymienionych akt anly- 
torjatu polskiego i z przedstawionego 
na zatwierdzenie głównego naczelni 
ka kraju (generał-gubernatora) wyro- 
ku z dnia 10 lutego 1865 r, sądu wo- 
jennego przy wileńskim ordonans- 
hauzie dowiadujemy się, że z rozkazu 
Murawjewa, dowodzącego wojskami 
genarała piechoty („od infanterji*) z 
dnia 24 października 1864 r. zostali 
oddani pod połowy sąd wojenny w 
Wilnie urzędniey opieki szlacheckiej 
w Oszmianie: Fulgenty Okuszko, lat 
39 (prawosławny, zaś wszyscy inni 
wyznania rz.-katolickiego), Józef Wie 
rzbicki, lat 30, Antoni Jodko, lat 36, 

urzędnicy oszmiańskiego sądu powia 
towego: Kazimierz Hauryłkiewicz, lat 
29, Bolesław Hryncewicz, lat 39, b. 
urzędnik Fabjan Rozwadowski, lat 23 
szlachcie Jan Szabliński, lat 38, wszy 

scy siedmiu za przechowywanie hy- 
mnów i utworów treści buntowniezej 
i za to, że byli członkami Bibliwieki 
młodzieży oszmiańskiej, zaś szlachcie 
Eustachy Czarnowski, lat 24 sexrc- 
tarz kolegjalny Juljan Wojniusz. lat 
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Skandaliczna gospodarka Ww kinie miejsk. 
na plenum Rady Miejskiej. 
Wyniki badań komisji radzieckiej. 

Gdy przed rokiem na łamach pra- 
sy wileńskiej zaczęły coraz częściej u. 
kazywać się artykuły i wzmianki, 
alarmujące opinję publiczną o skan- 
dalicznej gospodarce w kinie miejs- 
kiem, sprawa ta koncetrując powsze- 
chną uwagę stała się przedmiotem 
żmudnego dochodzenia władz proku- 
ratorskich i miejskich. Już wówczas 
nie uległo najmniejszej wątpliwości, 
że gospodarka ta prowadzona była. 
łagodnie mówiąc. w sposób wysoce 
niewłaściwy. Pod pręgierzem opinji 
publicznej znalazł się ławnik Łokucje 
wski, ówczesny kierownik kinemato- 
grafu miejskiego, który, jak wykazało 
dochodzenie komisji radzieckiej, miał 
wolną rękę przy zakupie filmów, de- 
cydując sam o cenach jakie miasto 
płaciło pośrednikom. 

Dziś sprawa ta staje w przededniu 
ostatecznego rozwiązania. Zadecydu- 
je o niej ewentualny wyrok sądowy. 
Połowiczne rozwiązanie nastąpiło już 
jednak na czwartkowem posiedzeniu 
Rady Miejskiej i stwierdzić trzeba, że 
wyrok plenum Rady wypadł dla ław- 
nika Łokucjewskiego dyskredytująco. 

Posiedzenie to oczekiwane było z 
kłem zainteresowaniem. Minw 

że obrady plenarne rozpoczęły się na- 
krótko przed godz. 11 wiecz., już o 3. 
9 radni byli w komplecie. Po zagaje- 
niu posiedzenia przez prezydenta d-ra 
Maleszewskiego i zmianach poczynio- 
nych w porządku dziennym, jako 
punkt pierwszy wysunięto sprawę 

uposażenia członków Magistratu. 

Podczas zarządzonej przerwy nad 
sprawą tą naradzał się konwent se- 
njorów, który ustalił następujące nor 
my płace: prezydentowi dr-owi Małe 
szewskiemu przyznano — III st. sł. 
płus 30 procent dodatku reprezenta- 
cyjnego wyniesie to 1471 zł., wicepre- 
zydent pobierać będzie 1170 i ławnicy 
po 1018 złotych. 

W stosunku do dotychczasowych 
poborów, uposażenia członków Magi- 

stratu uległy redukcji. 

    

SPRAWA KINA MIEJSKIEGO. 

Teraz następuje cłou posiedzenia: 
sprawozdanie komisji radzieckiej w 
sprawie kinematografu miejskiego. 

Przewodniczy radny senator Jun- 
dziłł. Sekretarz R. M. p. Dziewicki 
wśród powszechnej uwagi odczytuje 
wyniki badań Komisji. 

Cóż mówi to sprawozdanie? 
Komisja działając w porozumieniu 

z władzami Śledczemi po żmudnem 
dochodzeniu trwającem blisko rok, 
konkretyzuje 10 punktów, z kłórych 
każdy jest bardzo poważnem oskarże- 
niem ławnika Łokucjewskiego. Prze- 
dewszystkiem Komisja stwierdza, że 
przy wynajmie filmów posługiwano 
się w znacznym stopniu pośrednikami 
Dochód pośredników dochodził do 
niezrozumiałej wysokości sięgającej 
380 procent. Rolę głównych dostaw- 
ców kinematografu miejskiego ode- 
grywało dwóch (tylko!) pośredników: 
Ołomucki iŚłepian Ustalić ile był wart 
film poszczególny, a w związku z tem 
ile miasto przepłaciło przy jego na- 
byciu, zwłaszcza w wypadkach naby- 
cia filmu bezpośrednio od biura fil- 
mowego, Komisji nie udało się ze 
względu na nieprzezwycziężone trud- 
ności towarzyszące tym okolicznoś- 

ciom. 
Kwestji ewentualnej złej woli ze 

strony kierownictwa kinematografu 
miejskiego, jako będącej przedmi»- 
tem postępowania sądowego, Komisja 
nie rozwiązywała. Mimo to Komisja 
stwierdza że zasady stosowane doty- 
chczas w gospodarce kina miejskiego 
są niemożliwe do utrzymania na przy 

  

42 i regestrator kolegjalny Toma:z 
Kościełecki, lat 27 za udział w organi 
zacji tej bibljoteki i wciąganie do niej 
nowych członków. Oprócz tych 10-ciu 
głównych oskarżonych pociągnięto 
do odpowiedzialności sądowej 54 о- 
soby w charakterze .prikosnowien- 
nych* czyli zamieszanych do sprawy. 
w ich liczbie wiele ziemian, kilka Lo- 
wiet ziemianek i jeden ksiądz. 

Z akt sprawy dowiadujemy się. że 
Jibljoteka oszmiańska pow; wr. 

1856. W pierwszym okresie jej istnie 
nia do r, 1859—61 członkowie opłaca. 
l składkę przeznaczoną na nabywa- 
nie książek i utrzymanie bibljuteki 
po 2 ruble srebrem, a następnie po ko 
piejek 50 i nawet 36. Przy założeniu 
Bibljoteki jej pierws+ym1 bibljoteka- 
rzem był Wołezacki Michał, który po 
dobnie jak i jego następca Fulzgunly 
Okuszko trzymał książki w swojem 
prywatnem mieszkaniu i zupełnie bez 
interesownie pełnił funkcje bibljote 
karza. Oprócz książck nabywanych w 
drodze darów wzrastała biblioteka 
przez kupno książek. 

Jak można się domyślić z n 
le przełożonego na język rosyjski 
„katalogu“ (katalog. knigam), znale- 
zionego u bibljotekarza Okuszki i 
włączonego do akt sprawy w bibljote- 
ce przeważała polska doborowa bele- 
trystyka i współczesna literatura pię- 
kna: Mickiewicz, Słowacki (Książe 
Nieztomny), Syrokomla, Kaczkowski 
Korzeniowski, Tryplin, Chodžko. 

Katalog daje tylko tytuły książek 
w niedokładnem przekładzie na język 
rosyjski np. „Pisma* w znaczeniu 

    

        

  

  

  

            

szłość, że kierownictwo dotychezaso- 
we kinematogratu miejskiego w, cią- 
gu kilkuletniego okresu nie wykazało 
należytej dbałości o interesy miasta. 

Jednocześnie sekretarz p. Dziewi- 
cki komunikuje, że Magistrat otrzy- 
mał od prokuratury list, w którym 
władze prokuratorskie komunikują, 
że o ile Magistrat w ciągu 7dniowego 
terminu nie wystąpi z oskarżeniem 
posiłkowem sprawa kina miejskiego z 
braku niezbitych dowodów winy zo- 
stanie umorzona. 

Przed otwarciem dyskusji radny 
mec. Engiel stawia wniosek dopusz- 
czenia do wzięcia udziału w posiedze 
niu p. Łokucjewskiego dla wysłucha- 
nia jego wyjaśnień. Wniosek ten bez 
sprzeciwu jednomyślnie zostaje zaak- 
ceptowany. 

Na sali zjawia się ławnik Łoku- 
cjewski, 

DYSKUSJA OTWARTA... 

Przewodniczący Komisji Radziec: 
kiej do sprawy kina dr. Borowski w 
kilku słowach charakteryzuje prace 
Komisji oraz trudności z jakiemi pra 
ca ta była związana. 

Z referatem uzasadniającem wy- 
niki badań występuje radna mec. Za- 
sztowt - Sukiennieka. W  dłuższem 
przemówieniu precyzuje ona cały ma 
terjał obciążający kierownika kina 
miejskiego i po szczegółowej analizie 
gospodarki p. Łokucjewskiego docho 
dzi do wniosku, że w żadnym wypad- 
ku p. Łokuejewski w składzie Magi- 
stratu i Rady Miejskiej na przyszłość 
pozostać nie może. 

Duże wrażenie wywołało następne 
przemów. mec. Czernichowa, który 
dzieli się na wstępie z radnymi sze- 
regiem ciekawych danych cyfrowych 
Tak np. stwierdzono, że film „Zło- 
dziej z Bagdadu* kosztuje 400 zło- 
tych, p. Łokucjewski zapłacił 1800, 
„Syn Szejka* kosztuje 300 zł. — za- 
płacono 1100 i t. p. Mówea zatrzymu- 
je się dłużej nad metodami obrony 
p. Łokucjewskiego, które na tę taje- 
mniczą historję rzucają jaskrawy 
snop Światła, 

W obecnych swoich wyjaśnieniach 
p. Łokucjewski twierdzi, że zorgani- 
zował kino doskonale i nawet kina 
innych miast na niem się wzorują. 
Twierdząc dziś tak zapomina, że w 
gabinecie b. prez. Folejewskiego w o 
becności przedstawiciela prokuratury 
i policji oświadczył, że w sprawach 
kinowych jest kompletnym laikiem i 
profanem i jako nie znający się na 
tem padł ofiarą niesumiennych poś- 
redników. Jak więc pogodzić te dwa 
rażące w swej sprzeczności twierdze- 
nia? 

Zkolei prof. Komarnicki stara się 
bronić oskarżonego: a w sprawie 0s- 
karżenia posiłkowego wypowiada się 
za pozostawieniem tej sprawy do de- 
cyzji Magistratu po zaznajomieniu się 
z opinją wydziału prawnego. 

Następują zkolei wyjaśnienia ła- 
wnika Łokucjewskiego, który robi 
wrażenie człowieka wyraźnie przy- 
gnębionego, P. Łokucjewski odczytuje 
je głosem cichym z referatu obejmu- 
jącego 14 stron maszynowego druku, 
polemizując z wynikami dochodzeń 
Komisji. Mi in. twierdzi, że dlatego 

posługiwał się pośrednikiem Ołomuc- 
kim, gdyż przekonał się, że miasto na 
filmach zakupywanych u tego pośred 
nika robiło dobre interesy (!). Wyja- 
śnienia te jednak nie mają mocy prze 
konywującej. 

Zkolei głos zabierają radny Kubi- 
lus (endecja) i przedstawiciel frakcji 
Bundu. Ten ostatni charakteryzując 
sylwetkę moralną p. Łokucjewskiego 

  

  

  

"dzieła tłumaczy po rosyjsku na „Piś- 
ma“ (to znaczy „Listy“). 

Z dzieł treści naukowej była dwu 
krotnie wspomniana w katalogu bez 
bliższych szczegółów jakaś Encykło- 

„ jakaś Historja Literatury Pol- 
„Historja Reformy protestanc- 

j” (może Walerjana Krasińskiego 
z niedokładnie oddanym tytułem. Da- 
lej może Leleweła: „Szkice Średnio- 

roswieczne”, czyli Historja Anglji w 2 
tomach, .„Nauka o A „Duch i 

krew*. 
w urzędowym katalogu, : z , którego 

wybieram ciekawsze dzieła są tylko 
dwa podziały: 1) książki dozwolone 
przez cenzurę i 2) książki nieprzepusz 
czone przez cenzurę, W tym drugim 
dziale znajduje się tylko 18 numerów 
a mianowicie: 1) Encyklopedja pow- 
szechna; 2) Podłoże historyczne; 3) 
Dziewica Orleańska (sie!); 4) Na kre- 
sach (powiešč); 5) Wegrzy; 6) Joner- 
nin (?); 7) Wspomnienia z podróż 
8) Powieści historyczne i pisma Sk: 
bka 2 tomy: 9) Życie i wypadki Skar- 
bka: 10; Ostatnie podróże po Francji: 
11) List ochronny Małeckiego; 12) Z 
życia Michała Wiszniewieckiego; 13) 
Zarys dziejów Literatury polskiej. 

„Knigi niepropuszczennyja cenzu- 
roju* (książki zaliczone do działu nie 
przepuszczonych przez cenzurę nie 
były jak widać treści rewolucyjnej. 
Większoś ćich jak można się domyś- 
lać należała do kategorji cenzural- 
nych tylko może jako wydane za kor- 
donem, nie miały stempla cenzury 
rosyjskiej. : 

Zakt sprawy wiemy, że bibljoteka 

    

  

      

zbacza z tematu i mówi o rewelaeyj- 
nem sfałszowaniu łącznie z referent- 
ką wydziału szkolnego p. Romaziewi- 
czową danych statystycznych co do 
dzieci żydowskich. 

SKANDALICZNE ZAJŚCIE NA SALI 
POSIEDZEŃ. 

Z ust mówcy co 
chwila pada słowo moralność, W od- 
powiedzi prof. Komarnicki rzuca 
„moralność żydowska”, Na sali pow- 
staje nieopisane zamieszanie. Radny 
Czernichow i Wiguszyński rzucają się. 

stronę prof. Komarnickiego. Po 
dłuższej dopiero chwili udaje się o- 
panować wzburzoną atmosferę, po- 
czem prof. Komarnieki składa wyjaś 
nienie. 

Na sali obrad panuje jednak w dal 
szym ciągu wrzenie. Wreszcie po 
względnem uspokojeniu się przedsta- 
wiciel Bundu kontynuuje swą ostrą 
krytykę działalności ławnika Łokucje 
wskiego, w konkluzji żądając uchwa- 
lenia mu votum nieufności. 

Jako następny mówca przemawia 
mec. Engiel w tonie bardzo spokoj- 
nym i rzeczowym. 

Dalszy ciąg posiedzenia to repliki, 
które zasadniczo nie wnoszą nic no- 
wego. 

WNIOSKI 

Po wyczerpaniu listy mówców 
przewodniczący prof. Jundziłł zarzą- 
dza przerwę. Z chwilą wznowienia »b 
rad imieniem frakcji PPS inż. Pław- 
ski składa wniosek wstrzymania się z 
przyjęciem do wiadomości sprawozda 
nia Komisji Radzieckiej. wystąpienia 
w charakterze oskarżyciela posiłko- 
wego i ustosunkować się do całej tej 
sprawy po wyroku sądowym, który 
przeprowadzi całkowity dowód praw 
dy. Wniosek ten w głosowaniu upadł 
15 głosami przeciwko 12. Upadł rów- 
nież wniosek Bundu o wyrażenie vo- 
tum nieufności ławnikowi Łokucjew- 
skiemu. 

Natomiast olbrzymią większością 
głosów przeszedł wniosek prof. Sta- 
niewicza, który imieniem ugrupowań 
prorządowych zaproponował przy ję- 
cie do wiadomości sprawozdania Ko- 
misji. Prof. Staniewicz w przemówie- 
niu swem zaznaczył, że gdyby on był 
na miejscu p. Lokucjewskiego, to sam 
dla wyświetlenia objektywnej praw- 
dy domagałby się wystąpienia do Są- 
du Magistratu jako oskarżyciela po- 
siłkowego. Wówczas to ławnik Łoku- 
cjewski złożył oświadczenie, że zga- 
dza się na wystąpienie na drogę są- 

dową. Wniosek ten więc został jed- 
nomyślnie przyjęty i sprawa kina 
miejskiego znajdzie swe ostateczne 
rozwiązanie na sali sądowej. 

Bilans posiedzenia plenum Rady 
Miejskiej i cały materjał, zgromadzo- 
ny przez Komisję Radziecką, już dzi- 
siaj, nie przesądzając oczywiście kwe 
stji złej woli, w opinji nublicznej zdy 
skalifikował całkowicie ławnika Ło- 
kucjewskiego -— jeszcze tak niedaw- 
no szłandarowego męża endecji wi- 

leńskiej. 
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Szereg zmian: personalnych 
na wyższych stanowiskach. 
W dniach najbliższych przewidzia 

ny jest szereg przesunięć i zmian per 
sonalnych na wyższych sianowiskach 
w kilku ministerstwach. 

Zmiany te obejmują w pierwszym 
rzędzie ministerstwo pracy i opieki 
społecznej, wobec konieczności reorga 
nizacji tego ministerstwa w związku 
z przejściem doń departamentu służ- 
by zdrowia z M. S. Wewn., oraz włą 
czeniem niektórych agend Urzędu E 
migracyjnego, który zostaje zlikwido- 
wany. Pozatem nastąpią pewne zmia 
ny personalne w miinisterstwach rol- 
nictwa i reform rolnych, oraz komu 
nikacji i robót publicznych, w związku 
z utworzeniem dwóch ministerstw za- 
miast tych czterech, co nastąpi z dn. 
1 lipca b. r. 

Przejście wicemin. Szubartowicza 
z ministerstwa pracy na odpowiedzial- 
ne kierownicze stanowisko do jednej 
z instytucyj państwowy! ch — jest już 
kwestją przesądzoną i nastąpi w dn. 
najbliższych. Dwie kandydatury na 
stanowisko wiceministra pracy. a mia 
nowicie dr. Piestrzyńskiego i dyr. Roż 
nowskiego, są w dalszym ciągu aktu- 
alne i wielce prawdopodobne jest mia- 
nowanie w ministerstwie pracy i opie 
ki społecznej dwóch wiceministrów. 

    

Obecnie rożważana jest sprawa no 
minacji dyrektora departamentu opie 
ki społecznej, którym kieruje dotych- 
czas wicemin. Szubartowicz, oraz spra 
wa ewentualnego następcy dyrektora 

departamentu ubezpieczeń, p. Dreckie 
go, który przejść ma na inne wysokie 
stanowisko. Przy tych zmianach bra- 
na jest pod uwagę kandydatura dyrek 
tora Urzędu Emigracyjnego, p. Nako- 
niecznikoffa. 

Wszystkie projektowane zmiany 
personalne nastąpić mają z dniem 1 lip 
CARR: D. 

Rozszęrzene pełnomacnictwa 
senatu gdańskiego. 

GDAŃSK, 24Vvl. (Pat). Sejm 
przyjął dziś większością 37 głosów 
przeciwko 22 ustawę o pełnomoc- 
nictwsch dla Senatu na dalszy okres 
roczny, od dnia | lipea r.b. do dnia 
3] lipca 1933 r. w znacznie rozsze- 
rzonych ramach. 

Święto Pułaskiego. 
NOWY JORK, 24-\!. (Pat). Praw- 

nicza komisja lzby Reprezentantów 
uchwaliła wniosek. stwierdzający, iż 
dzień || października r. b. będzie 
świętem Pułaskiego. 

Norwegja obawia się 
Sowietów. 

OSLO, 24. VI. (Pat). Podczas roz- 
prawy w parlamencie nad budżetem 
wojskowym Norwegji wygłoszono kil 
ka pełnych pesymizmu. przemówień. 
zawierających przestrogi przed zbyt- 
niemi redukcjami budżetów wojsko- 
wych. Sytuacja europejska i świato- 
wa została bardzo krytycznie ocenio- 
na. Politycy norwescy zdają sobie 
sprawę z niebezpieczeństwa wschod- 
niego, które zdaniem ministra obrony 
jest 100-procentowe dla Polski i Ru- 
munji, 65 proc. państw bałtyckich i 
15 proc. państw skandynawskich. 

HT TI IKI ONLY 

Papież w sprawach polityki międzyn. 
RZYM, 24. VI. (Pat). Krążą pogło- 
  

DR. MEDYCYNY 

August Loria 
lekarz Polak 

ordynuje w Marienbadzie od 1912 г. 

w czasie od 22 maia do | październ. 
Dom „GUTENBERG, tel. 24-38 

oszmiańska w drugim okresie swego 

istnienia otrzymała nazwę: Bibljoteka 

młodzieży eszmiańskiej i miała stem- 

peł, który się przechowywał u bibljo- 

tekarza. ; 

Znany jest nam nawet statut Bi- 

bljoteki składający się z 22 artyku- 

łów, ułożony przez Eustachego Czar- 

nowskiego, b. studenta uniwersytetu 

petersburskiego. 

Oto główne paragrafy „Bibłjotecz 

nych przepisów postanowionych za- 

tożyciełami (sic) bibljoteki oszmiań- 

s" 
. Bibljoteka jest własnością ogólną mło. 

day miasteczka Oszmiany. Utrzymać sie 

ma z ofiar, poborów mies nych i z opłat 

postanowionych a cyt Art. 2 przewiduje że 

W, razie gdyby bibljot. była opuszczona przez 

członków zostanie za rewersem zlokowana 

przy bibljotece kościelnej „do czasu nm 

członkowie nie zbiorą się i nie zechcą trosz- 

czyć się o jej istnienie. 

3) Zarząd bibłjoteczny stanowią członka 

wię. Członkiem może być każden, które 

(sic) jest przyzwanym za zgodą całego zgro- 

madzenia członków Bibljoteki. 
4) Członkowie na ogólnem z 

chwałą całego zgromadzenia czł 
bljoteki mogą te „przepisy dopełniać i zmie- 
niać według swo uwagi. 

7, Obowiązkiem jest dziś stowarzyszo- 

nych członków czyli założycieli Bibljoteki 

przyczynić się do powiększenia liczby człor- 

ków bibljoteki. 

$$ 11—17 mówią o obowiązkach bibljo- 

tekarza: Bibljotekarz (według $ 13) powi- 

nien utrzymywać 5 ksiąg sznurowych z nu- 

merowanemi stronicami: księgę przychodu : 

rozchodu, b) księgę kandydatury, w której 

czytelnicy zapisywać będą zapotrzebowane 

do czytania dzieła, c) Alfabetyczny katalog 

dzieł z wyrażeniem autorów, d) ogólny auto- 

rów z wymienieniem dzieł. e) spis dzieł 

w porządku dziennym postępowania ich do 

bibljoteki z wymieniem ich ceny. 

          

    

  

     

ski, że przed wakacjami Ojciec Świę- 

ty miałby zwołać plenarny zjazd kar- 

dynałów celem omówienia sytuacji 
światowej oraz problemów, szczegól- 
nie interesujących Watykan, a zwią- 
zanych z polityką międzynarodową 
Papież miałby wygłosić również mo- 
wę, która nie zostałaby ogłoszona, a 
będzie poświęcona obecnie przeżywa 
nej chwili politycznej. 

  

       

  

21. Dla kontroli rachunków bibljotecz- 
nych naznacza się tak jak i na bibljoteka- 
rza wyborem (sic) dwuch kontrolerów, któ- 

rzy są obowiązani każdego miesiąca spraw- 
dzić rachunki a także podpisywać miesięcz- 
ne sprawozdanie. Kontrolerowie wspólnie z 
bibljotekarzem są odpowiedzialni za nieu- 

miejętne utrzymanie bibljoteki i niewypei- 
nianie obowiązków włożonych. 

22. Bibljotekarz i kontrolerowie mogą być 
usunięci w każdym razie, jeżeli będą nie 
wypełniać akuratnie swoich obowiązków. 
ale za ogólną zgodą wszystkich członków. 

  

„Swežo predanie a weritsja z tru- 
dom“ (Świeża tradycja, a trudno u- 
wierzyć), że w roku 6 3i 64 zeszłego 
wieku wystarczyło być członkiem bi- 
kljoteki połskiej np. w Oszmianie czy 
gdzieindziej, w granicach wileńskiego 
generał-gubernatora, aby trafić za to 
pod rosyjski sąd wojenny, szafujący 
hojnie karą zesłania na Syberję z po- 
zbawieniem praw stanu. 

Takim był wyrok z dnia 10 lutego 
1865 r. wydany przez polowy sąd wo- 
jenny na członków bibljoteki młodzie- 
ży oszmiańskiej, szczęśliwym jednak 
zbiegiem okoliczności skasow. przez 
naczelnika kraju i zastąpiony nastę- 
pnie nowym*) wyrokiem sądu wojen- 
negi z dnia 25 kwietnia, wyjątko- 
wo © wiele łagodniejszym. 

  

    

*) według nowego wyrokuku dn, 25 kwiet- 
nia 1865 r. zatwierdzonego przez Potapowa 
kary polegały dla urzędników państwowych 
na usunięciu ze służby w kraju, zaś na wszy 
stkich uznanych za winnych należenia do 
towarzystwa Bibljoteki kary pieniężne w wy 
okości 100 rb., 75 i 50 zależnie od stanu ma- 
jątkowego i stopnia winy, pozatem na tych. 
którzy posiadali majątki ziemskie nałożono 
wzmocnioną o 10 proc. kontrybucję. 

(Akta audyt. polsk. r. 1876 Nr. 128 t. Iš, 
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BAEŠO | OBRAZKI Z KRAJU 
Echa pobytu p. wojewody w pow. święciańskim 

W dniu 22 b. m. przybył na teren 

powiatu święciańskiego p. wojewoda 

«wileński Zygmunt Beczkowicz. W dn 

tym p. wojewoda odwiedził następu- 

jące miejscowości: Podbrodzie, Nowe 

Swieciany, Koltyniany, Mielegiany i 

Hoduciszki, zaš w godzinach wieczor- 

nych przybył do miasta Święcian. 

Dnia następnego zwiedził p. woje 

woda południową część powiatu. 

W Święcianach w łokalu Wydz. 

Powiatowego, p. wojewoda udekoro- 

wał krzyżami zasługi urzędników pań 

stwowych, odznaczonych w roku 1932 

  

oraz wziął udział w posiedzeniu Wy- 

działu Powiatowego. W Święcianach 

zwiedził p. wojewoda Gimnazjum i 

Seminarńjum Nauczycielskie, Szkołę 

Powszechn., gospodę Stowarzyszenia 

1 skiej, sklep spółdzielczy 

„Nadzieja* oraz fabrykę ziół leczni- 

czych Tarasiejewskiego. Po odbyciu 

konferencji w sejmiku powiatowym 

p. wojewoda udał się do miejscowości 

Kiemieliszki, Żukojnie. Świr i Szemie 

towszczyzna, skąd odjechał przez Mi- 

chaliszki na teren powiatu oszmiań- 

skiego. 

  

  

Bohaterski czyn Kopisty. 
Uratował dwie tonące dziewczyny. 

W dniu wczorajszym szer. KOP. Kowa- 

łewski z narażeniem cia uratował dwie 

ueczeniec, tonące w Grze Galmy, położe- 

mem w rejonie Rakev 

Dziewezęta znajdowały się w łodzi na 

    
   

środku jezicra i silnym podmuehem wiateu 

wywróciły się wraz z łodzią. Niechybnie 

też poniosłyby śmierć w nurtach jeziora, 

gdyby nie natychmiastowa pomoc żołnierza. 

który przypadkowo przechodził brzegiem. 

Ułaskawienie b. urzędnika Łopateckiego 

  

GRODNO 24. 6. (Pat), W dniu dzisiej- 

szym nadeszła z Warszawy wiadomość, iż 

w. Prezydent Rzeczypospolitej uwzględnił proś 

bę brony i ojca urzędnika pocztowego Ło- 

  

   

pateckiego skazanego na śmierć i skorzystał 

z prawa łaki. Kara śmierci została zamienio- 

na na dożywotnie więzienie. 

  

Miejski 
4 Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Hoduciszki. 
Organizacje społeczne miejscowe 

i wiejskie. 

Od paru lat istni w Hoduciszkach 

Związek Strzelecki. którego opiekunem sta- 

Зут i instruktorem jest sierżant p. Toifel 

Kazimierz. 

Społeczeństwo z miejscowych fer urzędni 

czych i nauczycielstwo popiera Związek 

Strzelecki materjalnie w postaci składek me 

sięcznych członków wspierających. Strzelec 

urządzał wielokrotnie imprezy dochodowe — 

przedstawienia, w których czynny udział bra 

li prawie zawsze członkowie Zarządu i wspie 

szający. 
Dziś Związek Strzelecki ma własną šwiet 

lice ze sceną. Ze зсепу Когт: tają inne orga- 

„nizacje, a mianowicie: Związek Pracy Oby- 

watelskiej Kobiet i organizacje pozamiejsco 

we. Do miejscowych  organizacyj zaliczy. 

trzeba jesz Hufiec szkolny i Hufiec żeń- 

ski. zorganizowane i prowadzone przez p. 

Nicińskiego, nauczyciela i prezesa miejsco- 

wego Ogniska ZNSP. Poza Hoduciszkami 

istnieją: Związek Strzelecki w Jankiszkach, 

Koło Gosp. Wiejskich w Jerzewie, Kółko Rol 

nicze w Antonach i Koła Młodzi Wiej- 

«skiej w Gajłuszach, Kackaniach i 

    

  

  

       

    

   

  

  

     ukach. 

Pan Wojewoda Beczkowicz w gminie 
hoduciskiej. 

Dnia 22 b. m. Pan Wbpjewoda Wileński 

"Beczkowicz przejeżdżał przez gminę hodu- 

<«iską 

Wiitano Pana Wojewodę przy szkole w 

Pociszkach, w Urzędzie Gminy w Hoducisz 

kach, przy szkole w Kackaniach i Gierda- 

niach. 
W związku z przejazdem Pana Wojewu- 

„dy podaję znane mi bl szczegóły: 

W Hoduciszkach witali Pana Wojewodę. 

między innymi, przedstawiciele organizacyj 

i organizacje. Związek POK., Związek Strze 

lecki, Hufiec szkolny i „Strzelczynie'* 

We wsi Kackanie przy bramie powitalnej 

«obok szkoły witali Pana Wojewodę Beczko 

wicza: dziatwa szkolna z Kackań i Gajlusz, 

Koła Młodizeży Wiejskiej z obu tych wsi, 

Straż Ogniowa z Trakiel i w imieniu ludnoś. 

«i — sołtys gromady świrkowskiej. 

Przed odjazdem Pana Wojewody odbyła 

„się pamiątkowe zdjęcie fotograficzne. 

Obserwator. 

Głębokie. 
Sukcesy wojskowego kłubu sporto- 

wego „Głębokie*. 

Poniżej podajemy wyniki Wojskowego 

Klubu Sportowego Pułku KOP. „Głębokie 

osiągnięte w meczach rozegranych w innemi 

klubami sportowemi. 

W! dniu 15 i 16 maja b. r. rozegrano za- 

wody towarzyskie mecz i rewanż pomiędzy 

Wojskowym Klubem Sportowym Pułku „Głę 

bokie* a Kłubem Sport. Zw. Strzeleckiego 

„„Kresówiak*, wynik: w pierwszym dniu 4:1), 

w drugim dniu 1:0 na korzyść W. K. S. 

Pułku „Głębokie* 

    

        

  

* iš 

Wi dniu 22 maja b. r. rozegrano zawody 

towarzyskie pomiędzy W/ojsk. KI. Sporto- 

wym Pułku KOP. „Głębokie a Klubem Spor 

1owym Makabi „Glebokie“ wynik: 4:2 na ko 

Wojk. Klubu Sport. Pulku KOP. „Gle- 

  

* н я 

W; dniu 29 maja b. r. rozegrano zawody 

towarzyskie pomiędzy Wojsk. KI. 5рой!. 

«Baonu KOP. „Łużki* wynik: 1:0 na korzyść 

'Wojkowego Kl. Sportowego Puiku KOP. .Głę 

„bokie”. 

W. dniu 11 czerwca b. r. rozegrano zawe- 

„dy o mistrzostwo pułku pomiędz, jsk 

Klubem Sportowym Pułku KOP. Głębokie”, 

a Włojskowym Klubem Sportowym  Baonu 

“KOP. „Lužki“ wynik 2:2. 
® e 

    

  

Wj dniu 18 czerwca b. r. rozegrano zawo. 

dy rewanżowe pomiędzy Wiojsk. KL Sporto- 

«wym Pułku KOP. „Głębokie a Klubera 

Sportowym akabi „Głębokie* wynik 6:0 na 

korzyść Włojskowego Klubu Sportowego Pui- 

ku KOP. „„Glębokie“. 
Zaszczytnemi wynikami może się Klub 

„Glebokie“ pochwalić, gdyż wygranie meczu 

z nieprzeciętnemi drużynami jak Klub Zw 

"Strzeleckiego „Kresowiak*, Kl. Sport. Mak: 

które są zasilone dobremi graczami, któr: 

przebywają na ferjach świątecznych zupełnie 

śmiało odpowiadają Kłubom kłasy B. Okre- 

gu Wileńskiego. a kto wie czy nie możnaby 

ach nawet zaliczyć do klubów Klasy A. 

Drużyna Włojskowego Klubu Sportowego 

Pułku KOP. „Głębokie* znajduje się w dob- 

rej formie, posiada graczy z Kłubów Okr 

Łódzkiego, jak „Burzę Pabjanicką“, 

Łódzki, WKS. Łódź. Turyści Łódź i prete 

„duje na mitsrza powiatu dziśnieńskiego i mi 

strza pułku. 
Za sprawne działanie drużyny należy się 

wysokie uznanie por. Chwalnemu ref. spor- 

towemu pułku, który niestrudzenie otacza 

opieką sport. 
Z graczy na wyróżnienie zasługują, Rau- 

chert, Hein, Hen, Słowik, Romanowski, któ- 

rzy niejednokrotnie pokazali miejscowej lud- 

ności piękną grę z ładnemi pociągnięciami 

i kombinacjami. 
O ile pan prezes PZPN. Okręgu Wileń- 

„skiego przychyli się do naszej prośby to za- 

  

       

   
   

  

   

zs YĄRIETE 
W rol. gł: EMIL JANNINS, Lya de Putti i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów. 

      

sie sprowadz:ć 
aby zmierzyć 

ć, a jedno- 

  zamy w 
istrza Wilna 1 p. p. 

z nim swe siły, czegoś 

cześnie pokazać i na 

Wileįka. 
Z życia nauczyicelskiego. 

Dnia 17 czerwca b r. przy Ognisku Związ 

ku Nauczycielstwa Polskiego powstała Sek- 

cja Nauczycieli Szkół Średnich, w skład któ 

rej weszła większość grona nauczycieli tu- 

gimnazjum. Do Zarządu Sekcji we- 

© przewodniczący — pan Wacław 

ako sekretarz p. Antoni Petraj- 
i i zarządowi ży- 

najbliższym cza 
Leg. 

ię nauczy 
ą ładną gi 

  
    

     
Kaczyński. 

    

Krzews 
tys. Nowopowstałej Sek 

należy owocnej pracy. gdyż j to do- 

wód pewnego rodzaju konsolidacj ił. do- 

tychczas rozproszonych, które działać będą 

łak dla dobra tutejszego zakładu, jak i umoc 

nienia praworządności w myśl wskazań i obo 

wiązków obywatelskich. 

    

  

     
   

Tragiezna śmierć 9-letniego chłopca. 

Z Wilejki donoszą. iż w dniu wezoraj- 

szym Henryk Prokopowicz lat 9, syn urzęd- 

nika kcleįowego w Wilejce bawiące się na 

ułożonem drzewie na dziedzińcu stoczył się 

z wysokości 1 mtr 

Podczas spadania został przygnieciony 

słupem i poniósł śmierć na miejscu. (e). 

Mejszagoła. 
Napad włościan na technika 

mel joracy jnego. 

W. dniu wezorajszym mieszkańcy wsi 

Stepary gm mejszagolskiej wywołali gorszą- 

ce zajście w czasie dokonywania pomiarów 

na gruntach należących do tej wsi przez te 

chnika meljoracyjnego Feliksa Lebiedziewi- 

cza. Kilkudziesięciu włościan uzbrojonych w 

kije. kłonice i siekiery przybyło na miejsce 

prae i zażądało od kierownictwa robót przec 

wania prae grożąe, iż zmuszeni będą użyć 

siły. 
Ponieważ robotnicy wraz z technikiem 

praccwalį nadał nie zważając na pogróżki 

włościan, chłopi stawili czynny opór i poczę- 

li okładać kijami techn. Lebiedziewicza i ro- 

botników. Napadnięci robotnicy usiłowali 

bronić się, lecz wobec przeważającej siły na 

pastników zmuszeni byli przerwać pracę i 

wynieść się ze wsi. 
Podczas obrzucania kamieniami robotni- 

ków trzech z nich odniosło ciężkie pokalecze 

nia głowy, zaś kierownik ich Lebiedziewicz 

„został ciężko pobity kłonicami. 

© zajściu powiadomiono polieję, która po 

przybyciu na miejsce zajścia zarządziła niez- 

włoczne dochodzenie. 4 włościan najbardziej 

agresywnych zatrzymano (e). 

Groźba epidemii tyfusu pla- 

mistego na Wileńszczyźnie 
zażegnana. 

Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 

w ubiegłym tygodniu na terenie Wiłeńszezy 

zny zanotował następujące choroby zakaż- 

ne: tyfus brzuszny 12, lamisty 3, płoniea 

13. błonica 5. odra 45, r 3 (1 zgon), gruż 

lica 36 ( 8 zgonów) i jaglica 129, 

Kolumny przeciwtyfusowe działające na 

terenie powiatów: mołodeczańskiego, świę- 

ciańskiego, _ brasławskiego. oszmiańskiego 

epidemję tyfusu płamitego zażegnały kom- 

pletne. W| powiatach tych ostatnio nie zano- 

towano ani jednego wypadku zasłabnięcia 

na tę niebezpieczną chorobę. Zanotowano tyl 

ko po jednym wypadku tyfusu w pow. wi- 

leńko-trockim i dziśnieńskim. 

Odpowiedzi redakcji. 
Panu St. Mil. Hedonizm — system filozo- 

ficzny podług którego rozkosze zmysłowe są 

celem życia i jedynem dobrem. 

P. Marja-Magdalena Piasewiczówna — 

proszona jest © odebranie rękopisu złożonego 

w Administracji. 

Dekoracja Krzyżami zasługi 
pocztowców. 

W. niedzielę dnia 26 b. m. o godz. 13 i 

pół w wielkiej sali konferencyjnej Urzędu 

Wojewódzkiego p. Wojewoda Wiileński do- 

kona w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej i Pana Prezesa Rady inistrów de- 

koracji Krzyżami Zasługi n j wymienio- 

nych urzędników Wileńskiej Dyrekcji Poczt 

i Telegrafów: 

   

  

  

  

Złotemi Krzyżami Zasługi: 

Naczelnika Tadeusza Wodzińskiego i inż. 

Mieczysława Nowickiego 

Srebrnemi Krzyżami Zasługi 

Inspektora Witolda Kolankowskiego i si. 

asystenta Jana Nagrobeckiego. 

  

Bronzowemi Krzyżami Zasługi: 

Nadzorcę Zarządu Technicznego Telegra- 

fów i Telefonów Albina Tomczyka, eksped- 

jenta Stefana Morawskiego, ekspedjenta Wi 

tolda Hurynowicza. 

Wymienionym urzędnikom Wil. Dyrekcji 

Poczt i Telegrafów krzyże zasługi zostały na 

dane za zasługi na polu służby pocztowo-te- 

legraficznej oraz za skuteczną obronę mie- 

nia państwowego przed rabunkiem. 

КОНЕ К 

Jubiłeusz 
dyr. J. Żelskiego. 
W r. b. upływa 25-łecie pracy pe- 

dagogiczno - oświatowej prof. Jana 

Żelskiego. Kto z nas, wilnian, mają- 

cych choć jaką taką styczność ze 

szkołami średniemi nie zna tego na- 

zwiska? Nosi je człowiek skromny, 

cichy pracownik na niwie społecznej, 

który nadewszystko nie znosi reklamy 

i skwapliwie usuwa się w cień, gdy 

chodzi o jego osobę. Z tem większem 

przeto uznaniem i wzruszeniem przy- 

stępujemy do skreśienia tych paru 

słów pamięci. 

Jan Żelski syn Bronisława i Marji 

z Pillar von Pilchau urodził się w Wil 

nie 27 marca 1883 r. Nauki pobierał 

w II państwowem gimnazjum rosyjs- 

kiem w naszem mieście od 1893 do 

1901. Po ukończeniu gimnazjum w 

1901 r. udał się do Petersburga, gdzie 

wstąpił na wydział matematyczno-fi- 

zyczny tamtejszego uniwersytetu. 

W 1906 r. objął lekcje matematyki 

w II gimnazjum państwowem w Wil- 

nie, jako zastępca chorego nauczycie- 

la. Potem zaś udzielał lekcji matema- 

tyki i fizyki w męskiem gimnazjum 

prywainem z prawami szkół rządo- 

wych Wincgradowa, w żeńskiem gi- 

mnazjum  Winogradowej, czasowo 

również u Pawłowskiego w szkole ko 

mercyjnej oraz kupieckiej. 
Przed wojną był radnym m. Wil- 

na i tu, jako przewodniczący komisji 

oświatowej Rady Miejskiej opracował 

projekt sieci szkolnej, przyjęty nastę- 

pnie przez Radę całkowicie. 

   

    

   

Przyszła ewakuacja rosyjska. Prof. 

Żelski zostaje w Wilnie, nie chcąc 

się rozstawać z rodzimem miastem, z 

którem zrósł się tak blisko. Przyszli 

emcy. Prof. Żełski wstępuje do Sto 

warzyszenia Nauczycielstwa Polskie- 

go i w tym charakterze pracuje jako 

nauczyciel, prowadząc jednocześnie 

kursy rzemieślnicze z ramienia towa- 

rzystwa oświatowego „Šwiatio“ i t. d. 

Pracował w latach okupacji niemiec- 

kiej w warunkach szczególnie cięż- 

kich. Dotkliwy brak środków mater- 

jalnych dawał się odczuwać przedew- 

Szystkiem w szkolnictwie. Skoro się 

jeszcze uwzględni niechętny stosunek 

władz niemieckich do polskiej oświa- 

ty, łatwo zrozumieć, że praca naucz 

cielska stawała się prawdziwie cię: 

odpowiedzialną misją. 

W 1919 r. prof. Żelski zostaje dy- 

rektorem państwowego gimnazjum 

im. Lelewela, a w 1924 r. zostaje prze 

niesiony na stanowisko dyrektora 

państwowego gimnazjum im. króla 

Zygmunta Augusta, na którem to sta- 

nowisku pozostaje aż do chwili obec- 

nej. 

25 lat służby pedagogiczno-oświa- 

towej to wielka rzecz. Wielka, gdy się 

pomyśli wśród jakich burz i wstrzą- 

sów to ćwierćwiecze upływało. Trze- 

ba doprawdy wielkiej siły ducha i 

wielkiej ofiarności na rzecz społeczeń 

stwa, by wytrwać przez lat tyle na od 

powiedzialnym posterunku. 

W 25-letnią rocznicę ofiarnej słu- 

żby publicznej cichego pracownika 

życzyć jedynie należy, by służba ta 

trwała nadal już w lepszych warun- 

kach naszej odrodzonej Ojczyzny. 

Obyśmy mogli doczekać złotych go- 

dów pracy nauczycielskiej dyr. Jana 

Żelskiego. Były uczeń. 
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Wezoraj o godz. 5 p. p. w sali gi- 

mnazjum im. Zygmunta Augusta od- 

był się staraniem Komitetu Rodziciel 

skiego gimnazjum obchód 25-lecia 

pracy pedagogicznej dyr. Żelskiego. 

Podwójna uroczystość przeszła w na- 

stroju szczerej sympatji i uznania dla 

jubilata, zarazem w tym dniu soleni- 

zanta. Salę wypełnili członkowie Ra- 

dy Pedagogicznej gimnazjum. delega- 

ci uczniów i maturzystów, oraz liczne 
grono rodziców. 

Przybyłego jubilata z małżonką 

powitano u wejścia do gimnazjum, a 

p. Żełskiej wręczono bukiet kwiatów. 

Przemówienia, nacechowane ser- 

decznem uznaniem i wdzięcznością 

@1а 25-letniej pracy jubilata, oraz za- 

wierające życzenia na przyszłość wy- 

głosili: p. Stępiński w imieniu ciała 

nauczycielskiego, ośmioklasista An- 

drzej Święcicki w imieniu uczni, ma- 

turzysta Pławski w imieniu ostatnie- 

go rocznika wychowanków gimnaz- 

jum, p. Kohutek w imieniu Błękitnej 

Jedynki Harcerskiej, oraz w imieniu 

Komitetu Rodzicielskiego prezes te- 

goż p. Piekarski. 

Wszysey mówcy złożyli dyr. Żel- 

skiemu skromne upominki. 

Jubilat dziękował zebranym za 

słowa wdzięczności i zaufania z wiel- 

ką skromnością, podkreślając udział 

w dokonanej pracy swoich współpra- 

cowników i Komitetów Rodzicielskich 

Po wspólnej fotograf ji uczestników 

uroczystości na czele z jubilatem, ze- 

branie w miłym nastroju towarzyskim 

przeciągnęło się przy herbatce do g. 

siódmej. 

pO LS 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 

miński. Wiłno. 

Ksląžka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński, Wilno 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 5 

leńska. = 
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Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 

Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

IRN S OKI 

Konferencja Grupy pariam. polsko-biatorusk. 
Dnia 28 b. m. o godz. 11.30 odbę- 

dzie się w Wilnie w łokalu Sekretar- 

jatu Wojew. BBWR., ul. Zawalna 1, 

konterencja Grupy parlamentarnej 

polsko-białoruskiej. W konferencji 

mają wziąć udział. prócz członków 

grupy. pp. Wojewodowie: Nowogró- 

dzki i Wileński, p. Kurator Okręgu 

Obniżenie ceny 
Na jednem z ostatnich posiedzeń 

komisji finansowej Magistratu posta- 

nowiono obniżyć ceny za prąd elek- 

tryczny. Decyzja ta może jeszcze шее 

Szkolnego, oraz ci posłowie i senato- 

rowie Błoku, których zagadnienie bia 

łoruskie specjalnie interesuje. Na po- 

rządku obrad będzie: tezy Grupy, 

współpraca z przedstawicielami rzą- 

du. zagadnienie szkolnictwa białorus 

kiego i zagadnienia prasowe. 

elektryczności. 
zmianie, ale tylko w takim wypadku, 

jeżeli uszezupienie przez to wpływów 

kasowych miasta, miałoby zagrozić 

wykonalności uhewalonego budżetu. 

  

Napad rabunkowy na dorožkarza. 
Wi dniu wczorajszym do policji zgłosił 

się dorożkarz A. Wieremiej zamieszkały w 

Jerozclimee, który złożył następujące zamel 

dowanie: 

O godz. 11 w nocy zawiózł dwóch pasa- 

żerów — letników do Kolonji Magistrackiej. 

W. drodze powrotnej. kiedy znajdował się na 

szesie Niemenczyńskiej w połowie drogi po- 

między Kolonją Magistraeką a Pospieszką 

zestał znienacka napadnięty przez 4 niezna- 

nych mu osobników, którzy zażądali wyda- 

nia gotówki. Otrzymawzy odpowiedź, iż nie 

posiada przy sobie żadnych pieniędzy napa- 

stnicy pobili go dotkliwie zrewidowali kie- 

szenie, skąd zabrali 6 zł, i zbiegli uprzedza- 

jąc Wieromieja, by nie meldował policji © 

zajściu. 

Poszkodowany nie usłychał jednak gróźb 

i zgłosił się ze skargą do 6 komisarjatu po- 

lieji. 

Policja wszezęła dochodzenie (e). 

Nieudane wystąpienie komsomołu wileńskiego 
W dniu wezorajszym przy ulicy Wi Pohu 

lanka kilkudziesięciu wywrotowców komu- 

nistycznych usilowalo urządzić demonstrację 

Komuniści z rozwiniętemi płachtami ruszyłi 

pcehcdem przez ulicę. Agenci jaczejek wyw 

rctcwych poezęli rozrzucač na jezdni i chod 

nikach bibułę komunistyczną. Pochód nie 

przeszedł i kilkunastu metrów. gry zjawiła 

się polieja, na której widek wywrotowey 

rczbiegli się porzucając płachty i bibułę wy- 

wrotową. Kiłku agitaterów — "demonstran- 

łów aresztowano. Odesłano ieh do aresztu 

centralnego. 

Również w tymże dniu wieczorem przy 

zbiegu ulie Zawalnej i Nowcgródzkiej kil- 

ku młodocianych ossbników zawiesiło na 

słupach telefonicznych płachtę czerwoną 7 

antypaństwowemi hasłami Policja sztandar 

usunęła. Za spraweami zarządzono poszukiwa 

nia. (e). 

Olejarnia Kurlandzka 
otrzymuje 75 tysiący dol. 

Dowiadujemy się, iż między zarządem b. 

Kurlandzkieį fabryki oleju a towarzystwa- 

mi asekuracyjnemi, w których spalona ole- 

jarnia była zaasekurowana, doszło do po 

rczumienia w sprawie asekuracji. Wpzoraj 

  

asekuracji. 

podpisano umowę likwidacyjną na aseku- 

rację. Wi myśl tej umowy zarząd b. olejar- 

ni otrzyma około 75 tys. dol. amer. Niez- 

włeeznie po otrzymaniu gotówki zarząd przy 

stąpi do cdbudowy spałonej olejarni. 

    

jean Di: Adalberta. 

| Sobota | jo: Jana 1 Pawła. 
| 25 sagi 

| czerwiec || gecśd ofe — 22m. 45 

O | Žoan ki 

Spostrzeżenia Zaxładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 24,VI — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia - 18° С. 

s najwyższa —- 19° С. 

й Е 
Opad: 0,1 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: chmurno. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

-- 8. K. M. A, „Odrodzenie*, W sobotę 

dnia 25 czerwca w lokalu „Odrodzenia” dr. 

Fr. Hapa z Madrytu wygłosi odczyt p. L. 

„Hiszpanja w ogniu walk bolszewickich i ca 

ły przebieg rewolucji hiszpańskiej naocznie 

widziany”. 

Początek o godz. 20. 

Goście miłe widziani. 

SPRAWY SZKOLNE. 
tawy sprawozdawcze Szkół Wileń- 

skiego T-wa Artystów-Plastyków. -" Zarząd 

Wil. T-wa Artystów-Plastyków podaje do wia 

domości, że wystawy sprawozdawcze w Szke 

łach T-wa — Szkołe Rzemiosł-Artystycznych 

i na Kursach Rysunku i Małarstwa im. Fr. 

Szmuglewicza — zostaną otwarte dla publicz 

ności w niedzielę dnia 26 b m. o godz. li 

Wystawy trwać będą do wtorku włączn'e 

od godz. 10—18. 

— Shelley's Instytute. 1) Rodowici An- 

glicy: prof. George Bridge (we wrześniu) i 

prof. Denis Cross (II półrocze) rozpoczyna 

ja wykłady literatury angielskiej i konwe:- 

sacji. 

2) Kurs angielskiej i niemieckiej steno- 

grafji. oraz pisania na maszynie. 

3) Równoległe kursa angielkiego, niemiec 

kiego i francuskiego. 

4) Specjalne kursa dla bankowców. nau- 

czycieli i urzędników pocztowych oraz WSZY- 

  

  

  

stkich urzędników państwowych (zniżka 25 

proc.). 
ь н 

Zapisy przyjmuje kancelarja: (Skopówka 

11 m. 160 plac Napoleona wyłącznie przed 

wakacjami) codziennie od 11-ej do i-ej i od 

5-ej do 7-ej dnia 27, 28 i 29 czerwca. 

— Inspektor Szkolny m. Wilna nadsyła 

następujący komunikat: W. lokalu publicznej 

szkoły powszechnej Nr. 21 w Wilnie przy 

uliey Ostrobramskiej Nr. 5 w dniach od 24 

do 28 czerwca i od 25 do 31 sierpnia 1932 

r. między godz. 8 a 13 odbywać się będą 

zapisy dzieci do publicznej szkoły powszech- 

nej z litewskim językiem nauczania. 

GOSPODARCZA. 

— Uruchomienie Olejarni J. Pimonowa. 

Jak się dowiadujemy w tym tygodniu uru- 

chomiona została nieczynna od kilku miesię 

cy olejarnia p. J. Pimonowa przy ulicy Ros- 

Sa. 

Prace w olejarni prowadzone są na dwie 

zmiany. Przy olejarni znalazło zatrudnienie 

kilkadziesiąt robotników. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

—- Konferencja piekarska. — W, dniu 

wczorajszym w lokalu Inspektoratu Pracy. 

odbyła się konferencja organizacyj piekar- 

skich. Na konferencji tej miała być ostatecz- 

nie omówiona i podpisana nowa umowa zbio 

rowa w piekarstwie na rok 1932 . 

Z powodu nieustępliwości właś 

ładów piekarkich podpisanie umowy nie do 

szło do skutku. Należy spodziewać się, iż w 

najbliższych dniach wybuchnie strajk pieka- 

rzy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Ze Stowarzyszenia Techników. W! dn. 

97 b. m odbędzie się posiedzenie Rady Nau 

kowo-Technicznej Stowarzyszenia w spra- 

wie pomocy technicznej dla miast, podjętej 

przez związek polskich miast 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Strajk nauczycieli w kołonji .,Toz* — 

Strajk nauczycieli szkół żydowskich w ko- 

lonji „Toz* w Wilnie trwa nadal. Dzieci 

zwolniono z nauki. Strajkujący nauczyciele 

żądają przyjęcia zwolnionych kolegów. Mło 

  

dzież szkolna znajduje się pod osobistą opie: 

ka du kołonji. 

  

RÓŻNE 

— wiilne — Moniuszce w holdzie. Liezne 

wycieczki nawet zamiejscowe (Warszawa, 

Suwałki i inn.) zwiedzają Wystawę Pamiątek 

Moniuszkowskich w głównym pawilonie wy 

wowym w ogrodzie po-bernardynskim, 

stwierdzając tem wielkie zainteresowanie 

urządzoną z pietyzmem ekspizycją świeżo 

uzupełnioną szeregiem cennych przedmio- 

tów. 
Wystawa czynna jest codziennie w godz. 

od 11 do 8 wiecz. 
Wžtep — 45 gr. ulgowe — 20 gr., grupo- 

we (od 10 ooób) 10 gr. 
— Podziękowanie. Kierownictwo i Zarząd 

Komitetu Rodzicielskiego Publ. Szk. Pow. 

Nr. 39, składa serdeczne podziękowanie Dy- 

i Komendzie Harcerskiej oraz młodzie- 

Gimnazjum Tewa Pedagogów w Wilnie 

y ul. Portowej Nr. 5, za całoroczne nad 

nie śniadań dła najbiedniejszych dzieci 

zkoły. 
Obywatelski ten czyn przyczynił się do 

wziaożonej akcji dożywiania na terenie szko 

žy. ' 
— Lustracja autobusów zamiejskich. W 

dniu wczorajszym specjalna komisja Urzę- 

st 

    

   
  

          

    
du Wojewódzkiego dokonała szczegółowej 

lustracji autobusów kursujących na linjach 

zamiejscowych. W! wyniku lustracji kilka sa 

  

mochodów nienadających się do użytku wy- 

cofano. 

TEATR | MUZYKA 
— Wesoła operetka  Danielewskiego w 

Bernardynce. — Dziś dnia 25 bm. o godz. 

8 minut 15 — melodyjna i barwna operet 

wodewil p. t. „Polacy w Ameryce'. Prze 

bawna treść, humor i świetna gra arlystów 

pozwalają oglądać „Polaków w Ameryce", 

nawet parokrotnie, przyczem widz za każ- 

dym razem bawi się świetnie, gorąco okłas- 

kując wykonawców. 

— Sensacyjna sztuka Wiallace'a w Litni 

        

- Dziś dnia 25 b. m. o godz. 8 min. 15 — 

świetna sztuka Wiallace'a p. t. „Nieuchwyt- 

лу“. Akcja rozgrywa się w Londynie, w sie 

dzibie najlepszych detektywów świata oraz 

w tajemniczem mieszakniu adwokata Mei- 

šie Dla miłośników twórczości Wallace'a 

„Nieuchwytny“ jest prawdzią ucztą, obfitu- 

jącą w niezwykłe emocje i pełną fascynuja- 

cych zagadek. 

—- Dziś Wesoła „Rewja dla dzieci” w 

Benrnardynee, W! sobotę dnia 25 b. m. o 

godz. 4 p. p. i w niedzielę dnia 26 czerwca 

o godz. 1 minut 30 pp. ostatnie przedstawie 

nia pełnej humoru „Rewji dziecięcej 

— Koncert Wil. O. 5. W. niedziełę dnia 

26 b. m. Koncert Wileńskiej Orki sym- 

fonicznej pod batutą M. Małachows iego ©- 

raz występ primabaleriny Anny Zabojkinej, 

Wiery Suriny i Haliny Gorgi. 

Tańce klasyczne, charakierystyczne i ek- 

scentryczne. 
Początek o godz. 8 min. 15 wiecz 

RADIJO 
a 

SOBOTA, dnia 25 czerwca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dla 

poborowych (muz. i pog.). 12,40: Kom. met. 

13,10: Program dzienny. 15,00: Tr. z Paryża 

koncertu Ignacego Paderewskiego. pośw. u 

tworom Fr. Chopina. 17.00: Wiadom wojsko- 

we. 17.15: Audycja dla dzieci. 17.40: Kon- 

cert dla młodzieży (płyty). 1810: Radjokro- 

nika. 18.30 :Koncert życzeń (płyty). 19.15: 

Tygodnik litewski. 19.30: Progr. na ne 

dzielę. 19.35: Pras. dzien. radjowy 19.45: 

Znaczenie wyścigów konnych. 20.00: Kori 

cert w przerwie na widnokręgu. 21.50: Kom. 

22.05: Muzyka taneczna . 22.40: Kom. i muz. 

taneczna. 23.00: Aud. wesoła. 23.30: Muzyka 

taneczna (płyty) 

NIEDZIELA, 

9.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy z okaz 

ji walnego zjazdu Związku Strzeleckiego 

Podokręgu Wileńskiego. a) Przysięga absol- 

wentów Korpusu Kadetów Nr. 1 ze Lwowa. 

b) Przyrzeczenie strzeleckie. 
10.00: Przemówienie ku uczczeniu pam 

ci ś. p. ks. Biskupa Władysława Bandurs 

go. 10, Koncert muzyki angielskiej (płyty 

11,00: Otwarcie walnego zjazdu delegatów 

Związku Strzeleckiego. 11,50: Sygnał czasu. 

12,10: Komunikat meteorologiczny. 12,15: 

Otwarcie III ogėlno - polskiego Zjazdu Bib! 

jotekarzy. 13,10: Koncert. 14,00: „Czy mydło 

jest potrzebne?* odczyt. 14.1 Koncert. — 

14,30: „Uprawa truskawek i poziomek* — 

odczyt. 14,50: Koncert. 15,05: „Pielęgnowanie 

  

   

      

     

  

  

  

dnia 26 czerwca 1932 r. 

  

    

  

   

  

> 

Nabożeństwo żałobne 
za duszę Ś. p. Biskupa 

Bandurskiego. 
W nabożeństwie żałobnem za du- 

szę ś.p. Biskupa Bandurskiego w koś- 

ciele garnizonowym Św. Ignacego w 

dniu 27 czerwca r. b. pożądany udział 

szłandarów wszystkich Organizacyj, 
które zawsze o dniu Jego Patrona pa- 

miętały. 
Wilno pamięta dobrze o swych do 

brodziejach i nieomieszka zaświad- 
czyć licznem przyjściem o trwają- 
cem w sercach żalu za Czcigodnym 

Zmarłym. 

    

1148 osób pod namiotami 
na Złocie harcerskim. 

428 harcerki i 725 harcerzy za- 
mieszkało pod namiotami w lesie za 
Pośpieszką (dojazd autobusem Nr. 3) 
Wspaniale rozłożone obozy poszcze- 
gólnych środowisk reprezentują pra- 
wie wszystkie miejscowości ziem 
wileńskiej i nowogródzkiej. Od 2-ch 
dni trwa praca nad zbudowaniem na- 
miotów i urządzeniem otoczenia, Du- 
żo osób już zwiedziło obozy. Harcerki 
i harcerze przygotowują się do przy- 
jęcia miłych gości w najbliższą nie- 
dzielę. Wstęp na tereh obozu tylko z 
uśmiechniętą twarzą. ь 

Kiepura w Wilnie. 
E 

  

Władysław Ladis Kiepura. 

Wilno dzięki sprawności Tow. Filharmo- 

nicznego będzie mogło usłyszeć niezwykle 

utalentowanego śpiekawa, rodzonego i jedy- 

nego brata Jana Kiepury, Władysława, zna- 

nego już jako Ladis Kiepura, Po głębszych 

studjach filozoficznych w Krakowie. po zło- 

żeniu daniny krwi dła Ojczyzny, 9 razy był 

ranny poświęcił się karjerze artystycznej. 

Studjował u najlepszych profesorów w Med 

jolanie. którzy uznali w nim rodzinny talent 

i niezwykle piękny głos. 
W! Polsce śpiewał w Fauście i Rigoletto, 

ma na zimę angagement do Palermo i Ani- 

werpji. Do Wilna przyjechał zaproszony 

przez Tow. Filharmoniczne wraz z orkiestrą 

Symfoniczną na jedyny występ w Fauśc:e. 

w sobotę dnia 25 o godz. 8 i pół w Parku 

Żeligowskiego. : 

Mimo wielkich lrudnošci w zorganizowa- 

niu ad noc opery, organizatorzy dołożyli wy 

siłków by oprawa tak znakomitego špiewa- 

ka była odpowiednia i zaangażowali do posz- 

czególnych ról p. Hendrychównę, Trębickie- 

go, Pekarówne, p. Potopowiczównę, p. Lud- 

wiga, p. Niedziełko. Nie wątpimy. że licznie 

zebrana publiczność pośpieszy wziąć udział 

w lak niezwykłej uczcie artystycznej. # 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczna! 

  

    

rojów po obsadzeniu” — odczyt. 15,25: Kon- 

cert. 15,40: Audycja dla dzieci. 16.05: Audy: 

cja dla wszysikich Nr. 15. 16.45 AB 

dzynarodowy Kongres PE —Klubu w 

ie; — fel. 17,00: Koncert. 18,00: 

yneczka. 18,20: Muzyka taneczia. 

Litewska audycja literacka. 19,50: 

Program na, poniedziałek, 19.35 Skrzynka 

techniczna. 19,50: ..Kąpiele szkodliwe i po- 

żyteczne* — pog. 20.00: Uroczystość zapa- 

lenia Ogniska Harcerskiego. 20,15: Koncert. 

Kwadrans literacki.. 21,10: Koncert. 

Komunikaty i muz. taneczna. 22.40: 

Wileński komunikat sportowy. 22,40: Komu- 

nikaty i koncert muz. tan. 

NOWINKI RADIOWE. 

RADJOKONCERT PADEREWSKIEGO, 

Wiadomość, która ostatnio nadeszła z Pa 

ża. gdzie w tej chwili przebywa Paderew- 

wypoczywając po triumfach amerykań- 

skich i: europejeskich, zelektryzowała całą 

Polskę: Paderewski wyraził po raz pierwszy 

zgodę na grę przed mikrofonem z tem zast- 

rzeżeniem, że koncert jego transmitowany 

będzie wyłącznie przez polkie stacje nadaw- 

cze. Wspaniały to gest Paderewskiego w sto 

sunku do swoich rodaków, którzy słuchać 

będą jego koncertu na fali radjowej, zw 

cza, że mistrz tonów wiełokrotnie odma 

zagranicznym  broadcastingom wystę 

przez mikrofonem, odrzucając wysokie 

norarja. 
Dnia 25 czerwca 6 godz. 15.00 rozpocznie 

się tranmisja recitalu Ignacego Paderewskie- 

go. który wykona szereg utworów Che 4 

Transmisja odbędzie się dro: blowa i re 

citał nadany będzie przez wszystkie polskie 

rozgłośnie. 

    

      
19,1   

   

    

   

  

      

  

Więc sprawozdawczy 
właścicieli nieruchomości. 

W) nadchodzącą niedzielę w Domu Ludr- 

wym przy ul. Metropolitalnej 1 odbędzie się 

wielki wiec sprawozdawczy właścicieli n:e- 

ruchomości m. Wilna. Na wiecu będą prze- 

mawiali: Prezes Naczelnej Rady Własności 
Nieruchomej z Warszawy oraz kilku pos- 
łów. 

  

  

  

Fa 
оОГ., 

CUD. 

Do cadyka przychodzi kupiec z prośbą 

o radę: 
— Rebe, powiedz mi co mam zrobić: ugo- 

dzić się, ogło plajtę, czy sprowadzić pie- 

niądze ze Sz rji i regulować? 
Cadyk pomyślał chwilę: 
— Patrz, mam tutaj monetę, rzucam ja 

w górę. Jeżeli padnie i ukaże reszk zró 

ugodę; jeśli ukaże orzełka — ogłoś plajt, 

gdyby zawisła w powietrzu—ściągaj pieniądze 

ze Szwajearji i płać wszystko. (Ulki 
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Ml Zjazd Bibijotekarzy 
Polskich w Wilnie. 
W dniach 26 — 28 czerwca odbę 

dzie się w Wilnie Zjazd Polskich Bi 
bljotekarzy. Udział w Zjeździe zgłosi 
ło ponad 170 osób reprezentujących 
wszystkie ważniejsze ośrodki Polski. 
Z zagranicznych gości zapowiedzieli 
swą obecność dyr. Dolenksy Ant. z Pra 
go, jako przedstawiciel Zwią 
bljotekarzy czeskich, dr. Stang docent 
Uniw. w Oslo. 

Program Zjazdu 
obejmuje referaty i zwiedzanie bi- 
bljotek wileńskich w następującym 

porządku: 
czerwca о 

    

Niedziela 26. godz. 12-tej w 

   

    

    
     

    

poł. e otwarcie Zjazdu z odczytem 
dyr. E e iał Polski w mie- 
dzynaro у jotekanskich w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu S$. B. o go- 
dz. 5-ej po poł. K. Dobrowolski Polityka 
bibijoteczna. S ki Polityka 

  

Vrtel-W 

  

biljoteczna w 
tudzież H. Radlińska 
(w Uniw. B-ce Publ.). 

Poniedziałek czerwea o 
J. Niezgoda. J. Augustyniak, Z. 
ska: Organiza awodu bibljotekarskiego, 
o 12-tej w poł. zwiedzanie Uniwersyteckiej Bi 
bljoteki Publiczne o 1-ej otwarcie Wileń- 
skiej K k 

sopism naukowych 
adanie czytelnictwa    

  

     godz. 

  

    
   

       

miotowego (z pokazem katalogu) w Uniw. 
B-ce Pubł.), o godz. 4.30 po poł. zwiedzanie 
B-ki i Muzeum Towarzytwa Przyjaciół Nauk 
i tamże J Gry ia drodze do polskiej in- 
strukcji alfabety znego katalogowania (tam 
ze). 

      

Biuro Informacyjne Zjazdu będzie 
czynne od 25 do 29 czerwca od 8 rano 
do 9 wieczór w Uniwersyteckiej Bibljo 
tece Publicznej. Od 29 czerwca do 3 
lipca będzie otwartą dla publiczności 
Wileńska Wystawa Książki i Kartogra 
ficzna Zbiorów Lelewela w Uniw. 
B-ce Publ. za opłatą 20 gr. od osoby 
dla młodzieży 10 gr. 

Balet p. Lidji Winogradzkiej 
Każda artystka sztuki tanecznej, ma swój 

swój wyraz plastyczny w oddawaniu 
dźwiękowej, uczuć i obrazowaniu zda- 

rzenia muzycznego. 
W. Wilnie przez szereg lat ubiegłych wi- 

dzieliśmy niejedną sławę taneczną w przejeź- 
dzie: pozostały w pamięci: Hryniewiecka, 
mającą żywiołową prężność giętkiego, mło- 
dzieńczego ciała i dużą kulturę artystyczną, 
temperamentem szalonym porywały Zaboj- 
kiny, matka i córka, przewinęła się, tworząc 
szkołę Łaszkiewiczowa, jedna z najinteligen- 
tniejszych kompozytorek obrazów tanecznych 
i bajecznie subtelna odtwórczyni dźwięków, 
w ruchach ogromnie indywidualnie pojętych, 
Jej bodaj uczenicą jest p. Rejzer Kapłan, 
trzymająca się tej samej zasady miękkości 

   

      

  Zbiorów Lelewela (w Uniwersyt. B-ce PublL., 
o 4.30 po poł. zwiedzanie B-ki Państwowej 
im.' Wróblewkich i tamże Z. Mocarski i W. 
Olszewicz Bibljoteki regjonalne z uwzględ- 
nieniem bibljografji regjonalnej, 

Wiorek 28 ezerwca o godz. 9-tej W. T. 
Wisłocki Rola bibljografji w bibljotekarst- 
wie, nadto H. Hleb-Koszańska, J. Kosonoga. 

K. Mączyński Konstrukcja katalogu przed- 

i eteryczności w obrotach i ilustracji dźwię- 

ków. 
P. Lidja Winogradzka hołduje innej zasa 

dzie. huraganowego rozpędu i pewnej szorst 
kości gestu, który nie zawsze jest wskazany. 
Jej uczenice w każdym numerze gną się i 
miotają jak w katastrofie żywiołowej, a melod 
je subtelniejsze wychodzą cośkolwiek bru- 
talnie. Operuje przytem materjałem dość 

     

Dziś niebywała sensacja! Władzia ZAdPlICZA Odgadywanie myśli. Daje trafne SAR na pytania. Wy- 
czuwanie faktów życia i śmierci. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Występ jasnowidza-telepaty 

mówi eh śwai Dr. JEKYLL i Mr. Hayde mówi cały światl 

mouliana. W rol. gł.: gen. mistrz maski Frideric March i Miriam Hopkins. 

RU RD E R w TBD NS K.1 

Rejkom dziśnieński 
przed sądem apelacyjnym. 

W listopadzie ub. roku przed sądem ok- 
ręgowym toczył się proces przeciwko 12-tu: 
oskarżonym o działaln. komunistyczną na 
terenie pow. dziśnieńskiego. 

ciężkim, acz wybornie wygimnastykowanym 
poczucia stylu jednak nie mają. Trzeba pa- 
miętać, że ekwilibrystyka, acz często używa- 
na teraz i splatana z niby tańcem np. feno- 
menem tego typu jest Halamka. taneczną ewo 
lucją nie jest i ma inny charakter. Uczen - 
ce p. Lidji i ona sama tańczą jaskrawo, silu:e 
akcentują frazy muzyczne, ale z tego wyni- 
ka pewna ci ść, gwałtowność, która nu- 
ży jednostajnością. 

Mimo to zaznaczyć 

      

   

  

należy bardzo dobre 
kreacje; do których zaliczyć trzeba takie jak 
np. doskonałe w rytmie i temperamencie 
Tamburino, oryginalnie pojęta Engoise d'a- 
mour pięknie uplastycznioną scenę hindus- 

ką, gdzie niewolnica na pierwszym planie 
wykazała bajeczną giętkość ruchów i wy- 

  

   

  

  

  

    robienie muskułów, pozwalaj jej na 
wykonywanie szalonych ewolucyj. zaś mt 
wykazała bajeczną giętkość ruchów i wy- 

robienie muskułów, pozwalające jej па 

  

strzyni, p. Lidja, wężowemi ruchami rąk 
mogła zamagnetyzować, tak bardzo były one 
niesamowite. a estetyczne zarazem. Bardzo 
efektowny i dobrze ujęty był numer w stylu 
egipskim, kopjujący freski na grobowcach, 
tarantella nie miała stylu, ruchy z szałami 
były bardzo gwałtowne, a nieharmonijne. 

Wielką wadą przedstawienia były nuące 
antrakty, trwające dłużej niż numer, prze- 
cież nic, łatwiejszego jak uło stawie- 
nie w taki sposób, żeby tańczyły dwie, czy 
jedna ooba, podczas gdy drugie się przebie- 
rają, a tak, jest czas zadrzemać, ale to nie 
podnieca zainteresowania. Publiczności było 
mało. Hro. 

  

   
    

  

Odszukiw. zaginionych etc. 

Na tle glošnej powiešci L. Stewensona, 
Podwójne życie człowieka. Realiz. R. Ma- 

Ceny miejsc nie podwyższone. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś! Nowa Walka dwóch serdeczn. 
Hollywood RE Kuit cialą KONG ksze OGROD Šio 

Miekiew. 22, tel. 15-28 UWAGAI Walczymy z kryzysem! Ceny miejsc na wszystkie seanse: 

przyjaciół o ukochaną kobietę. W rol. gł. 
AGNES PETERSEN-MOZŻUCHINOWA, 

Kryst. Ankwicz, M. W. Varconyi, Eug. Bodo i Paweł Qwerło. 
Ва!коп 30 gr. Parter 60 gr. 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
mialka 47, tel. 15-41. 

CENY na wszystkie seanse od 25 gr. 
Parter dz. 60 gr. Dziś! 100% ko- 
medja dźwiękowa. Humor! Śmiech! 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — 

Skandal pap 
Naizabawn. w Ameryce para art 
WILLI ROGERS (boh. f. „Na dwo- 
rze króla Artura") i FIFI DORSAY 

Początek o godz. 4, 6, 8 i I0'15, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej 
  

Dźwięk. teatr świetlny CENY na wszystkie seanse Od 30 gr. Parter 60 gr. 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 | * Znakom. odtwórca ról bohaterskich GABRIEL GĄBRIO. 

NAD PROGRAM: DODATKI! DŹWIĘKOWE. — 

: 
DZA NIN SAS Wu de geg a Wanturnica 

W.gslyn.pow. K. Hirsch'a N rol. sł: Čing Manes Słynna gw. 
Wspaniała wystawa, budzące grozę sceny buntu lwów 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

  

Akt oskarżenia, zarzucał podsądnym, że 
w okresie od 1928 roku do n a 1931 roku 
kierowa względnie przejawiali aktywną 
działalność wywrotową 

Głów niejsze žolė w 

  

   
    

   
cji grać mieli Pu- 
niec, Piotr Karniło 

mon Dojlidowicz 

  

    
   

   

  

na Sinica. 
rżenych 

ni Dymitr Karniłowi 

  

znalazł się  t5ó-tolet- 

li się do winy, twier 
dnie były z nich wy 
biciem. 
AWA 

muszone prze 
Sąd Z 

    

           nych. Jedyn S Karniłowicz a sąd 
uznał za działającego bez rozeznania i od- 
dał pod odpowie dozór rodziców, 

     

Natomiast osk.: Puczyńskiego, Krupskie- 
go. Mału P. MKorniłowicza skazał ma 

kie więzienie przez 8 lat. Talaronka, Ju- 
i Szymona Dojlidowiczów i Sinicę, pr 

6 lat a Wasilewicza i 
przez 4 lata ci 

    

  

         a 
   ezienia. Osk. Miko- 

  

    

       

    

    

łaja Dojlidowicza na 2 lata wię- 
zienia (d. p.). 

Skazani na ienie odwołah 
który tę sprawę 

     
  

Po wysłuchaniu referatu, 

akterze świadków dwie ż 

  

nie bądź o złagodzenie kar wymierzonych 
podsądnym. 

Sąd apelacyjny, po naradzie. ogłosił wvy- 
rok, którego mocą orzeczenie sądu okręgo- 
wego uchylił. 

żonych: Puc Pico: 
Ww 

Na BW 

P. Karniłowicz 
laronka i Sini 

  

       

o     

     
   

  

iem więzieniu s 
a przez 6 lat (zamiast 8), 
— przez 4 lata (zamiast 6 

  

    
    

  

Jana i mona Dojlidowiczów, ze 
względu na ich młody wiek na 2 lata wiezie 
nia (d. p.), (zamiast 4 lat ci więzienia) 

  

  

Karę w stosunku do osk. Jana Karniłowicza 
(4 lata ciężkiego więzienia) zatwierdził. 

Ka-et. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
AWANTURY PRZY ULICY WIŁKOMIER- 

SKIEJ. 

W, dniu wczorajszym uliea Wiłkomierska 
była terenem następującego za 

Ulieą jechał na rowerze sie 
mie roweru w charakterze pasażerki jecha- 
ła niejaka Władysława Januszewska zamie- 
szkała przy ulicy Lwowskiej Nr. 65. W pew 
nej chwili do roweru podbiegło trzech oseob- 
ników którzy zrzucili z roweru Januszew- 
ską z sierżantem i poczęli ich bić, Osobnicy 
ci obalili broniącego się sierżanta i wyrw 
z rąk rewolwer, którym sierżant usiłow 
przestraszyć napastników. 

Krzyki napadniętycąh zwabiły na miejsce 
wypadku policję, która zajście zlikwidowała. 
Trzech napastników zatrzymano i odprowa- 
čzeno do 4 komisarjatu P. P.. gdzie ustalo- 

      

    

   ał 

Fe. 143 (23851 

werowego. Jak się ckazało wystrzałem tym: 
ranny został Witold Jasiewiez — urzędnik 
kolejowy zamieszkały przy ulicy Nowogródz 
kiej Nr. 89. Rannego Jasiewicza natychmiast 
przewieziono do ambulatorjum pogotowia 
ratunkowego, gdzie udzielono mu pierwszej 
pomocy. 

Jak wykazało przeprowadzone  docho- 
dzenie policyjne wystrzał, spodowodowany 
z6stal przez Jerzego Markowa pracownika: 
szpitala kolejowego na Wilczej Łapie, 

Markow twierdzi, iż wystrzelił wskutek. 
nieostrożności. 

Dechodzenie w tej sprawie prowadzi Wy. 
dział Śledczy. (e)-- 

ZDEMOŁOWAŁ MIESZKANIE I 
WAŁ NAPAD RABUNKOW 

W. dniu wczorajszym do policji zgłosił 
się niejaki A, Miakitnikow zamieszkały przy 
ul Turgielskiej i zameldował, iż do mie- 
szkania jego wtargnęło kilku osobników, któ. 
rzy poówybijali szyby, zdemolowali urządze-- 
nie mieszkania i zrabowali mu 150 zł. gotów 

ddząe uderzeń lask: 
ne w tej sprawie dochodzenie po- 

iakitnikow napad symw 
Miakitnikow, w celu 

j krewnych zdemolował 
anie przy ulicy Bieliny 12 oraz 

    

(ULO -    
   

    

    
   

      

zemsty na 
własne mie: 
mieszkanie krewnych przy 

  

16, gdzie powybijał w 
zaś zameldował © zajściu policji symulująe 
napad rabunkowy. Miakitnikow pociągnięty 
zostanie do edpowiedzialino: sądowej za 
wprowadzenie w błąd władz śledczych.  (cj.. 

  

KRADZIEŻE 

     

   alibi osk, Puczyń 

wice-prokurator p. 
zatwierdzenie wy 
rzecznicy arżonych 
kiennieka + apl. adw. Go 

y szereg luk w 
łagodzące prosili bądź o 

    

   

  

poleca 
firma „UNI 

skiego. 

w rozprawie stron os 
Parczew 

roku sądu okręgowego zaś 

śledztwie i 

NIEBYWALE TANIO! 

ROWERY 

  

    

  

nie popierał 
, wnosząc ©     

adw. Zasztowt-Su- 
rdon ws 

okol 

zupełne uniewinnie 

   

    

WERSAL" 
Wilno, Wielka 21, tel. 12-83. 

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. 
Reperacje wykonuje s 
  

ie «e Włam. pracowniach 

  

į najlepsze płótna nans 
meteory. żorżety i wiel 

w SKLEPIE 

wabie sztuczne oraz 
uki. ataki, zefiry, wełny, 

e in. towarów kupić można 

BŁAWATNYM 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIE 

į Tanie i gustowne perkale, krepony ijed- | 

| 
GO, Wileńska 31. 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
febek dworca kolejow.) 

Dziś! Arcydzieło ze złotej serji 
-Nordisk* w Kopenhadze p. t.   OSTATNI UŚMIECH BŁAZNA (Tańczący błazen) 
Wiełki dramat z życia cyrkow, w 10 aktach W rol! gł.: Karina Bell, Gósta Ekman i Maurice de Ferandy. 

Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po poł. 
  

Zarząd Nowo-Wilejskiej Fabryki Masy Drzewnej 

i Papieru Sp. Akc. w Kuczkuryszkach 
ogłasza, że wobec nieodbytego Zwycz. Walnego Zgromadzenia 
w dn. 29 maja 1932 r. z powodu nieprzybycia wymaganej przez 
statut odpowiedniej ilości akcjonarjuszów, takowe zostaje wyzna- 
czone na godz. 5 po poł. dnia 24 lipca 1932 roku i odbędzie się 
w lokalu Zarządu w Kuczkuryszkach przy fabryce przy * każdej 
ilości obecnych akcjonarjuszy z porządkiem dziennym jak porzed- 
nio, ogłoszonym w „Monitorze Polskim" z dnia 12.V. 1932 r. za 
Nr. 108 oraz w „Kurierze Wileńskim" z dn.5.V. 1932r. za Nr. 102. 

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM"   

ARX" (dawn. „I. B. SEGALL'') 
s MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 
WALIZKI, WORKI DO POŚCIELI, NESE- 

SERY, TECZKI SKÓRZANE, TERMOSY 
„iinne ARTYKUŁY PODRÓŻNE — 

  

Wrażenia z 
Q Druskienikach wiedziałem coś 

miecoś dotąd z nielicznych publika- 
cyj, względnie artykułów opisowych 
w prasie. 

U nas w „Kurjerze Wileńskim, 
nie dalej, jak rok temu zamieściła o 
nich barwną relację p. Helena Romer 

Przygodnie wypadło i mnie raz 
pisać o Druskienikach na tle głośnej 
„plajty* Spółki Akcyjnej (P. Malino- 
wski et Co), mającej do r. 1930 w 
swem posiadaniu tamt. Zakłady Zdro 
jowe oraz przekazać do prasy niepo- 
wszednią zaiste wiadomość otrzyma- 
ną z ust Ś. p. inż. Józefa Godwoda o 
odkryciu w dniu 19 marca roku 1931, 
nowego na głębokości blisko 300 met- 
rów źródła solankowego, dla którego 
z chwilą rozpoczęcia wiercenia prze- 
znaczona była przez Zarząd Zdrojowy 
nazwa „Źródło Marszałka Polski Jó- 
zefa Piłsudskiego". 

Źródło to cudownem zbiegiem oko- 
ficzności w dniu św. Józefa odkryte 
po źmudnem i w dodatku, zdawało się 
już beznadziejnem wielomiesięcznem 
wierceniu, na maksymalnej do tego 
czasu zbadanej głębokości, bogatej w 
słone wody życiodajne gleby druskie- 
nickiej — i opromienione owem przy 
słowionem  „szezęściem Marszałka, 
stanowi dziś prawdziwą chlubę tego 
uroczego zdrojowiska  nadniemeń- 
skiego. 

Do Druskienik wybrałem się po 
raz pierwszy w dniu 17 czerwca r. b. 
łącznie z licznem gronem posłów i se- 
natorów, zaproszonych na zjazd gru- 
py regjonalnej BBWR przez jej pre- 
zesa i w jednej osobie przewodniczą- 
cego tamtejszej Komisji Zdrojowej p. 
senatora Wiiolda Abramowicza. 

Po dwugodzinnej jeździe wysia- 
damy na stacji Druskieniki *). Do wła 
  

  Stara nazwa tej miejscowości brzmi 

Druskienik. 
ściwego celu podróży t. j. uzdrowiska 
i miasteczka tejże nazwy pozostaje 
nam 18 klm., które w niespełna 25 mi 
nutach przebywamy w samochodach 
po gładkiej, jak stół szosie. 

Na wstępie małe spostrzeżenie, nie 
mogące ujść uwagi dziennikarza. Z 
pociągu wileńskiego wysiadło chyba 
około 100 osób. Z pośród nich nie 
wiem czy 20 da się naliczyć, jako kan 
dydatów do kuracji. Resztę poznać 
łatwo, to przeważnie wycieczkowicze. 
Wśród przybyszów uyija się spora 
garść komiwoj. i kupców, mających 
widać w renomowanem uzdrowisku 
wdzięczne pole do działania. Przewa- 
ga wycieczkowiczów, wskazuje, że 
Duan są w sezonie ruchliwym 
ośrodkiem turystyki, jednym z naj- 
piękniejszych miejsc wypadowych dla 
parodniowych wycieczek z Wilna, a 
jeszeze bardziej, jak słychać, z Grod- 
na i Białegostoku. 

Przed zajęciem miejsca w samo- 
chodzie konstatuję ożywiony „tłok* 
przy kilku jeszcze innych „taksów- 
kach* i dwu dużych autobusach. Po- 
dobno często poraz wtóry maszyny 
powracać muszą, by zabrać pasaże- 
rów jednego pociągu. 

Szezególnem powodzeniem cieszą 
się „laksówki*, o opłacie w których 
nie decyduje licznik ,a ustabilizowana 
cena 3 złotych o dosoby, tj. ani mniej, 
ani więcej, niż w autobusach. Więk- 
szość wozów ma wygląd zdezolowany 
i numerację warszawską, co znów 
wskazuje o ich sezonowem zainstalo- 
waniu się na szosie druskienickiej po 
„uszczerbkach* na  niewdzięcznym 
znać gruncie stołecznym, 

  

Kreśląc wrażenia z wycieczki do 

Porzecze. Stację ochrzczono Druskienikami 
przed kilku le w celu popularyzowania 
nazwy Druskienik ułatwienia orjentacji ku- 
racjuszom i turystom. 

   

AKR J i i 

Po faktycznie najniższych cenach 
poleca Skład Apteczny 

  

NAJWIĘKSZY WYBÓR. 

RSC M A A O 

  

Druskienik, nie mogę oprzeč się po- 
kusie, zacytowania o nich choćby kil- 
ku zdań, ze świeżo wydanej świetnej 
pracy naukowej o teim zdrojowisku, 
opracowanej przy udziale wybitnych 
profesorów U. S. B. i lekarzy *). 

Pędzimy po gładkiej szosie, bieg- 
uącej przez sosnowe lasy, zniszczone 
i przetrzebione w czasie wojny przez 
Niemców. 

Prof. B, Rydzewski w wspomnianej 
książce tak oto uwiecznił wjazd do 
Druskienik: 

„Ogarnia nas zdumienie. Przez dłu 
gi czas oko nasze zrosło się z krajo- 
brazem lasów sosnowych, z żółcizną 
piasków wydmowych, i oto nagle zu- 
pełnie coś odmiennego zatrzymuje 
wzrok — wielki, zielony gaj, kępa 
zieleni liściastej, oaza jakaś wśród 

bezmiaru sosnowych obszarów. Do- 
koła spokój przedziwny natury, ci- 
sza, a u stóp tej kępy zielonej przewi- 
ja się najpiękniejszy cud ziemi naszej 
nieporównany w swym majestacie i 
spokoju, skupiony i poważny Nie- 

  

Jesteśmy już na miejscu i udaje- 
my się niebawem w wędrówkę po 
zdrojowisku. 

Przewodnikiem i jakby tu powie- 
dzieć generalnym informatorem na- 
szym (t. j. wycieczki parlamentarzy- 
stów, której towarzyszyłem) jest p. 
sen. W. Abramowicz. 

Z każdej opowiadanej nam legen- 
dy, z każdego Jego zdania, najmniej- 
szej choćby i najbardziej lakonicznej 

  

*) Druskieniki Zdrojowisko nad Niemnem 
(Opr cowanie zbiorowe Rady RO i le- 

2 Zakładu Zdrojowego) Nakładem Ko- 
Zdrojowej, Druk, Žalių Graficzne 

Wilno r. 1932. 
pięknym wstępem p. t. „Położe- 

prof. B Rydzewskiego znajdu- 
jemy w tej cykl, wiążących się z 
sobą treścią fachowych prac: w części ogół. 
nej: prof. S. Schiling - Siengalewicza, dr. A. 
Talhejma, H. Wksilewskiej, doc. E, GCzar- 
neckiego; w cz czegółowej profesorów. 
Rektora SŁ iewicza, W. Jasieńskie- 
go. St. Władyczki i doc. B Dylewskiego. 

  

misji 
„Znicz“, 

  

   

  

    

+0 

PROSZEK 

LOS 
| „2iA Dokosėvc/ | DOROSŁYCH 

  

wto: NAJUPORCZYWSZY 

BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. 

1 WYRAŻNIE ZADAĆ TYLKO 

ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEN 
|SACAWGEQ IMNAMYCM QO LAT TRZYDZIESTU 

; WYSTWZEGAĆ ZE, 
ciywra POLECA 

NAJŁEGO 

  

„PRZY KUPNIE NALEŻY 

NAŚLADOWNICTW, UPOR= 
w PODOBNEM DO 

OBAKOWANIU. 

Poszukuję 
PRACY w zakresie 
domowym, może być 
przy gospodarstwie, 
zgodzę się też pilno- 
wać mieszkanie, Re- 
komendacje poważ- 
ne. Zgłoszenia do 

ZDOLNYCH. 
zastępców losowych 
poszukuje poważna 
instytucja. Najwyż 
sza prowizja. Z.głosz.: 
Wilao, Subocz 9—8. 
  

Polecam 

no, iż są te Stefan Kužniewski, Aleksanler 
Laza i Dubicki Leon. 

Wiszyscy zatrzymani zostali osadzeni w 
ie centralnym. Powody napadu przed 

ją się dość niewyraźnie, 

POSTRZELENIE KOLEJARZA. 

Wezoraj wieczorem na uliey Nowogródz- 
kiej rozległ się nagle huk w; 

  

Do wynajęcia 

pokój 
w najlenszym punkcie 

miasta—Z amkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi- 

nsch urzędowych. 

Pokó do wynajęcia 
ze wszelkiemi 

wygodami i telefonem 
ul, Słowackiego I, m. 10 

Mieszkanie 
6-ciopokojowe ze wszyst- 

kiemi wygodam 
DO WYNAJĘCIA 

Zygmuntowska 20, m. 5 

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się we 
wrześniu w Państwowej 

Szkole Technicznej 
przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 
Początek zajęć 30 czerwca 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m. 2 

OFICER 
emerytowany, 

lat <0, zdrowy, dobry ad- 
ministrator, orgarizator, 
handlowiec, buchalter, 
kasjer, sekretarz, gospo- 
darz — poszukuje jakiej- 
kolwiek posady. Łaskawe 
zgłoszenia: Wołożyn, skrz. 

pocztowa 54. 

„W Smorgoniach 
przy ul. Garbarskiej 

około Sądu Grodzkiego 
sprzedaje się PLAC 

Cena | zł. 50 gr. mtr. kw. 
Na placu znajdują się 3 
fundamenty od zniezczo- 
nych domów i piwnica, 
Dowiedzieć się: Wilno, 

  

  

  

  

  

ystrzału rewoł- 

Karnowskiej Chai (Kwiatowa 27) w dni 
21 b. m. nieznani sprawey skradli z m 
kania bieliznę damską. 

(e). na ubranie łąc 
   

Na szkodę Cofn 
1) w dniu 23 b. m 
ską i damską na sumę 500 zł. 

Pianino 
sprzedam bardzo tanio. 
Mickiewiaza 33, m 6, 

nad apteką Jundziłła w 
Biurze przepis. na masz. 

Pianino 
DO SPRZEDANIA 
firmy zagranicznej 
Gimnazjalna 10—2 

Encyklopedja 
Trzaski Fr.—nowa, 5 tom., 
półskórek do nabycia za 

  

  

pół ceny. 
Wiadom,: „Czytelnia No- 
wości” Orzeszkowej 3 

    

Nowe magle 
DO SPRZEDANIA 

Wielka Pohulanka 20 
zapytać u dozorcy. 

  

  

Zakład Fryzjerski 
M. Rajchef, Subocz 45. 
Salon męski i damski. 
Sus lonėo ao ia, 

Ceny konkurenc. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i raoezopłctowa 

Wilenska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—n5, 

4. KUDREWICZ 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wener. 
ВВа ОВ 1065 6 

Kobiety 3—4 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 
U ZabańGka Misie 

róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

  

  

  

    

garderobę i materjały” 
ści 2500 zł. 

  

zymona (Cerkiewna 
. skradziono bieliznę mę- 

  

Dr. J. Beruszteim 
choroby skórne, wenerycze 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z.W.P 

Akuszerka 

Maja Laknarode 
Giojida odda Zwiad 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z P. Nr. 69 8520 

Akuszerka 

kara Genių 
przyjmuje od 9r. do 7w. 
przeprowadziła słę 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 
na lewo Gedeminowskęy 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

j 

  

  

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTKOLIGATORNIA 
SZNICZE 
Wilno, św. Jaiska Br. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, || 
druki, książki dła 
urzędów, biłety wi- & 
zytowe, prospekty, 

į zaproszenia, afisze iš 
1 iįwszelkiego rodza- Iš 

ju roboty drukarakie | 

В 

=š
 
s
a
r
a
 

  

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — i 
SOLIDNIE 4 

p Papa           
  

Administr. „Kurjera AI RA 
Wil." Jagiellońska 3 ARIA Zła wa nd > E szkania na czas wakacyj 
od g. 9—3, dla K.W. | Adres: Zarzeczna 30—11 

wiadomošci — przebija pietyzm dla 
ošrodka swej pracy. O, bo tež dla do- 
bra Druskienik naprawdę zrobiono w 
ostatnich latach pod Jego zwierzch- 
niem kierownictwem bardzo wiele, 
zmieniono je i rozbudowano jak śla- 
dy wskazują niemalże nie do pozna- 
nia. 

Jako uzdrowisko wzbogacone zo- 
stały przez owe z przepastnej głębi- 
ny ziemi wydobyte „Źródło Mar- 
szałka', dalej przez założenie wytwór 
ni ekstraktu z igliwia sosnowego, cał 
kowite unowocześnienie i zainstalo 
wanie urządzeń leczniczych, tudzież 
wybudowanie kosztem coś 100 tysię- 
cy złotych „kąpieliska słonecznego 
wraz z basenami i placami dla ćwi- 
czeń fizycznych *). 

Jak stwierdza prof. Rydzewski, 
„Park i stare Druskieniki zbudowane 
zostały (ongiś) na najniższym tarasie 
niemeńskim, Druskieniki nowe, młod 
sze budują się wyżej, i przedewszyst- 
kiem posuwają się w stronę przyjaz- 
najwyższy taras Niemna, na tak zw. 
du, jak również za Rotniczankę, na 

Pogankę. Rozbudowa Poganki to naj 
bliższa przyszłość nadniemeńskiego 
zdrojowiska“ °) 

Moda aaa wznoszone tam wille, 

a przedewszystkiem wspaniały już na 
najdalszych peryferjach miasteczka 
wzniesiony pod dach gmach przez Wo 
jewództwo Białostockie z przeznacze- 
niem na sanatorjum dla niezamożnej 
dziatwy. 

Nie prędko chyba tylko ,„przebu- 
dowane* zostanie owo zaciszne miej- 
sce na Pogance, milutka chatynka o- 

grodnika b. druskienickiego latyfun- 
djum, którą obrał był sobie na krótki 
doroczny wypoczynek Marszałek Pił- 
sudski, 

"Tuż nawprost wzgórza, na którem 

*) Jest to dziełem zmarłej tragicznie w r. 
ub. Ś. p. Dr E Lewickiej. która ogrom swej 
wiedzy w ciągu lat poświęciła dla dobra 
umiłowanych przez siebie Druskienik. 

5) Zacytowase z przytoczonej poprzednio 
pracy zbiorowej 

    Jagiellońska 3/5, m. 42. 

znajduje się owa historyczna „willa 
Wodza Narodu, zarysowują się dwa 
lekko wygięte ramiona Niemna. .,Pra 
we wskazuje na Kowno — lewe na 
Grodno“, objašnia nas p. sen. Abra- 
mowicz. 

Tuž za Niemnem, zaczyna się Re- 
publika Litewska, niewidocznym, lecz 
zato łatwo „namacalnym'* przez każ- 
dego murem granicznym od Polski 
odgrodzona. 

Wówczas, gdy po tej stronie pełnia 
życia i twórczego rozmachu człowie- 
ka, po tamtej stronie niemalże abso- 
lutna martwota. W latach poprzed- 
nich, ruch po tamtej stronie znamio- 
nował, walący się pod uderzeniami 
siekier litewskich las, wydziedziczonej 
rodziny Rostworowskich, a teraz, to i 
to widocznie im się nie opłaca, czyni 
uwagę ktoś z naszego grona. 

Stoimy skupieni wokoło stołu i ła- 
weczki na cyplu wzgórza, gdzie godzi 
ny całe spędza w czasie swego pobytu 
w Druskienikach Marszałek Piłsudski 
"Jakże boleć Go musi ów widok roz- 
dartej granicą rzeki, dzielącej macie- 
rzysty kraj na dwa wrogie państwa. 

Niestety, Niemen w Druskienikach 
i w promieniu ich przeszło trzydzie- 
stokilometrowym niemalże jest nie- 
przystępny dla statków, łódek i wszel 
kiego sportu wodnego. 

Stale czuj duch! Anuż przekro- 
czysz granicę — i ściągnie cię na 
brzeg przeciwny „magnes* karabinu, 
postawionego „na straży nienaruszal- 
ności granicy wartownika. 

Jakie to straszn: jest dla tycu co 
wyrośli nad temi wybrzeżami i tak 
osobliwego ryzyka nigdy w obliczu 
spotkanego brata nie zaznawali 

Znajdujemy się na przeciwnym 
końcu Druskienik w tak zwanym 
Parku. 

Główną aleją wśród wysokopien- 
nych sosen: dochodzimy nawprost le- 
gendarnej „wyspy miłości*, Jest to 
raczej maleńki o wymiarze trójkąta 

czysty półwysep, od strony iitew-     

W. Z. P. 48.   8323 

W sezonie przerzuca się tam z na 
szego wybrzeża most i służy ta „wys- 
pa miłości* za plażę kuracjuszom # 
turystom. Oczywiście plażujących obo» 
wiązuje zasada „nienaruszaln. grani- 
cy*. „Ryzykanci* bawią się w odwie- 
dzanie „ościennego państwa”. Zaba- 
wa ta polega na stawaniu okrakienmu 
w poprzek oznaczonej wiechami linji. 
Dziwaczne to — nieprawdaż? 

W drodze powrotnej zatrzymuje= 
my się chwilkę przy pniu, ściętej już 
dość dawno „sosny prababki* w któ» 
rej cieniu tworzyła Eliza Orzesz- 
kowa. 

Niestety muszę się streszczać, by” 
feljeton mój nie wykroczył poza roz- 
miary normalnego odcinka.Dwudnio» 
wy pobyt dziennikarza w Druskieni- 
kacąh daje materjał tak obfity, iż nie- 
sposób go wykorzystać odrazu. 

Pozostaje mi przeto tym razem 
odwołanie się do fachowo-uzasadnio- 
nej opinji o uroczem zdrojowisku nad: 
niemeńskiem, którą z czystym sumie 
niem przytaczam za oficjalnym Ko- 
munikatem Związku Uzdrowisk Pol-- 
skich. 

    

„Majestat Niemna, czar wartkich 
str umyków, romantyzm jezior leś-. 
nych stwarzają przepiękną, uroku 
pełną całość... 

„.Zaciszne zdrojowisko solankowe: 
łączy właściwości wsi z wykwintem 
nowoczesnych urządzeń leczniczych,. 
skojarzenie tych cech pozwala do Dru 
skienik zjeżdżać całym  rodzinom,. 
gdzie chorzy będą mogli przeprowa” 
dzać intensywną kurację przy pomo- 
cy silnej solanki, znakomitej borowi- 
ny i bogatego arsenału pomocniczych: 
środków leczniczych, wymagający zaś. 
wypoczynku tylko — okrzepnąć i na- 
brać nowych sił, korzystając z leczni- 
czego działania, tak umiejętnie tu wy 
korzystanego słońca, powietrza, wody 
i ruchu". 

To nie reklama, to fakt. 

B. W. Święcicki, 

  

wą Wydawnictwo „Kuzjez Wileński" S-ka £ ogr. odp, Drukarnia „Zmiex”%, M/ilno, nl. Ś-to Fsóska 1, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis, 
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