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Wielki przywilej. 
Możecie dzielić Europę, jak chce- 

cie, nigdy jednak nie osiągniecie tego, 

aby państwa obejmowały jeden tylko 

naród. Jedynem wyjściem jest państ- 

wo złożone. Wielkim pr 

  

wilejem wię- 
   

kszości jest stworzyć dla mniejszości 

odpowiednie warunki rozwoju i uczy: 

nić je dumnemi z ich przynależności 

do danego państwa. — (Mowa Mac Do- 

nalda w Genewie, we wrześniu 1929 r.;. 

Cicha i smętna jest ziemia biało- 

ruska, znaczona jeszcze w dobie obec- 

nej gęsto ruinami zamków obron- 

nych i resztkami licznych niegdyś kur 

hanów. Spokojny i pracowity, ale 

zamknięty w sobie i nieufny, jest na- 

ród białoruski, który w swej wieło- 

wiekowej historji mnogich doświad- 

czeń losu doznał. I dziwić się temu 

trudno, bo wszakże ziemia białoruska 

od wieków jest granicą dwóch świa- 

tów — zachodu i wschodu Europy, a 

w czasach dawnych była przedpolem 

dla dwóch ścierających się potęg — 

Korony Polskiej i Moskwy. 

I mimo, że na ziemi białoruskiej 

siłą rzeczy ścierały się prądy dwóch 

odrębnych wpływów — polski i mo- 

skiewski, związek ziemi białoruskiej 

z Rzplitą jest historycznie niewątpli- 

wie silniejszy niż z Rosją, gdyż złoży 

ła się na to wielkowiekowa więź pań- 

stwowa i instynktowne ciążenie na 

zachód, skąd szły tchnienia więk- 

szych swobód i wyższej kultury. 

Nawet półtorawiekowa niewola 

Rzplitej odbiła się na losach Białoru- 

si na tyle, że ta również trwała w le- 

targu. I jeśli w tym czasie w. Rzplitej 

drzemały i krzepły siły niepodległego 

ducha, które bądź nurtowały ukryte-, 

mi łożyskami, bądź bujnemi wytrys- 

kami wybijały się na powierzchnię 

życia narodów, to naród białoruski, 

przechodząc w owym czasie wszyst- 

kie stopnie rusyfikacji, i wytrzymując 

wszelkie próby oderwania go od cią- 

żenia na zachód. dawał dowody 

współżycia i współczucia z narodem 

polskim, wyłaniając w przełomowych 

momentach przez najlepszych swych 

synów, bądź porywy myśli niepodleg- 

łej, bądź porywy czynów. 

W godzinie, w której wybiła nie- 

podległość Rzplitej, zbudzona została 

z letargu i Białoruś. 

Jednak losy chciały, że nie cała 

  

  

Białoruś, jak niegdyś przez tyle wie- 

ków, znalazła się przy boku swej star 

szej Siostrzycy, a tylko część, i to 

mniejsza, wówczas gdy całe prowin- 

cje, jak Witebszczyzna, Smoleńszczy 

zna, Mohyłowszczyzna i część Mińsz- 

czyzny odeszły do Rosji. 

I dziś jednem z naczelnych zadań 

Rzplitej, jej „wielkim przywilejem” 

jest stworzyć dla tej części ziem bia- 

łoruskich, które w skład jej wchodzą 

takie warunki rozwoju, aby te ziemie 

były dumne z przynależności do 

Rzplitej. 

Zadanie to może jest trudne, ale 

bynajmniej nie jest niewykonalne. 

Trudności, jakie są do przezwycięże- 

nia, są raczej natury materjalnej. To 

są przeważnie trudności, związane z 

sytuacją gospodarza, który, mając 

do odbudowania całe swoje gospodar 

stwo, przedewszystkiem o nie się 

troszczy, odkładając sprawy swych 

młodszych braci na plan dalszy. Jed- 

nak te trudności tem łatwiej da się 

przezwyciężyć, że na Białorusi niema 

zaognionych stosunków, niema walk 

narodowościowych, niema odwiecz- 

nych antagonizmów i nienawiści mię- 

dzy ludnością białoruską i polską. Jest 

tu może walka klas i stanów, która, je 

żeli prowadzona będzie rozumnie, to 

przez emulację doprowadzić może do 

kulturalnego wyrównania obywateli, 

a przez racjonalny układ sił społecz- 

nych — do ogólnego podniesienia do- 

brobytu i poziomu kultury. 

Ale równocześnie jest tu wielkie 

mkochanie ziemi i rodzinnego kraju, 

jak ze strony Białorusinów. tak i ze 

strony  „tutejszych“ Polaków, któ- 

rych pradziadowie prawie 

wszyscy mieli wspólne z ogółem lud- 

jeszcze 

ności zwyczaje, mowę i wyznanie, a 

rody których, od wieków tu osiadłe, 

od wieków ziemię tę krwią i potem 

użyźniały. Ta więź wiekowa rodów 

polskich z ludnością białoruską, to 

wielkie umiłowanie ziemi i ludu bia- 

łoruskiego, przynajmniej umiłowanie 

przez lepszych synów, daje rękojmię, 

że wysiłek nad uczynieniem narodu 

białoruskiego dumnym z przynależno 

ści do Rzplitej podjęty będzie przez 

całe społeczeństwo polskie. 

Droga do zrealizowania tego wieł 

kiego przywileju już dawo została 

wytknięta, a to słowami pamiętnej o- 

dezwy Naczelnika Państwa i Naczel- 

nego Wodza Wojsk Polskich Mar- 

szałka Piłsudskiego. Który w owej о- 

dezwie z dnia 22 kwietnia 1919 r., po 

zajęciu Wilna, powiedział: „Chcę 

Wam dać możność rozwiązania spraw 

wewnętrznych, narodowych i wyzna- 

niowych tak, jak sami życzyć tego bę- 

dziecie, bez jakiegokolwiek gwałtu 

lub nacisku ze strony Polski“. Droga 

ta jest może daleka, ramy tego zada- 

nia zbyt luźne. Trzeba w te ramy 

włożyć treść, treść płodną w lepszą i 

jaśniejszą przyszłość narodu biało- 
ruskiego. 

Dlatego koniecznem było posta- 
wienie na tej dalekiej drodze widome 

go znaku, któryby oba społeczeństwa 

o właściwym kierunku orjentował,-— 

drogowskazu, jakim jest Grupa par- 

lamentarna polsko-białoruska, która 

niedawno w łonie Bloku Bezpartyj- 

nego powstała, a której sama nazwa 
„polsko-białoruska* mówi o naczel- 
nem zadaniu — o braterskiem i zgod 

nem współżyciu obu narodów. 

Niewątpliwie na tym drogowska- 

zie wywieszone zostaną bardziej szcze 

gółowe znaki. Możliwem nawet jest, 

że znaki wypadnie zmieniać: jedne u- 

wypuklać, inne tuszować, w zależnoś 

ci od tego czy słońce i pogoda, czy też 

burze i Śnieżyce nad krajem będą prze 

ciągać. 

Ale wierzymy niezłomnie, że ciąg- 

łym i nieustannym wysiłkiem zarów- 

no Rządu polskiego, jak i obu społe- 

czeństw, wielki przywilej zostanie zre 

alizowany. 

Genadjusz Szymanowski 

poseł na Sejm. 

Nieśwież. 

  

  
  

Ukted ugleszeń G-cio łamowy, ze tekstem 10-ciałamowy. Arsinistracja zastrzega sobie prawo zmiany iermiyv druku ogłoszeń. 

Groźna sytuacja w Niemczech. 
Policja ma być zmilitaryzowana. 

BERLIN, 27. 6. (Pat). „Bayerische 
Volkszeitung* organ bawarskiej partji 
ludowej ogłasza rewelacje o planach 
ministra Schłeichera w sprawie refor- 
mowania policji przez podporządko- 
wanie jej ministerstwu Reichswehry 
i usunięcie z pod wpływów rządów 
krajów związkowych. Pretekstem do 
tego mają być ostatnie wypadki w 
tych krajach, w czasie których rządy 
tych ostatnich miały zbyt słabą rękę 
w kierowaniu organami bezpieczeń 
stwa. 

Policja w całej Rzeszy ma być zmi 

litaryzowana. W ten sposób faktycz- 
ny stan armji niemieckiej podniósłby 
się ze stu tysięcy do dwustu dwudzie- 
stu tysięcy żołnierzy. W tej sprawie 
miała być sondowana opinja Francji. 
Reaktywowane hitłerowskie oddziały 
szturmowe miałyby pozatem stanowić 
rodzaj milicji, jako organy pomocni- 
cze w rękach ministra na wypadek 
wojny domowej. Również pod naz 
wą oddziałów przymusowej pracy — 
podkreśla dziennik — kryją się od- 
działy szturmowe. 

„„Podrzeč traktat wersalski..." 
Z Francją współpracy być nie może. 

LIPSK, 27. 6. (Pat). — Przy udzia 
le kilku tysięcy osób odbył się tutaj 
drugi z rzędu wiec przedwyborczy na- 
rodowych socjalistów, na którym prze 
mówienie wygłosił znany poseł do 
Reichstagu Wiegand, oświadczając m. 
in.: 

W polityce zagranicznej pierwszem 
naszem zadaniem będzie podarcie hań 
biącego naród niemiecki traktatu wer- 
salskiego. Nie zgadzamy się z obecną 
polityką teraźniejszego rządu i piętnu- 
jemy stanowisko: zajęte przez von Pa 

pena w Genewie i Lozannie. Dla Nie- 
miec współczesnych możliwości współ. 
pracy istnieją jedynie z Anglją i Wło 
chami, Francję stawiamy poza nawias 
Do Lozanny kanclerz von Papen po- 
winien był wysłać samego ministra 
spraw zagranicznych Neuratha, który 
będąc od 10 lat gorącym wielbicielem 
naszego programu w polityce zagrani 
cznej, byłby inaczej i bardziej stanow 
czo postawił kwestję. Również w po- 
lityce wewnętrznej rząd obecny zasłu 
guje na potępienie. 

Niebezcelowa podróż 
b. następcy tronu bawarskiego. 

BERLIN, 27. 6. (Pat). — Były na- 
stępca tronu Bawarji kisążę Ruprecht 
odbywa obecnie podróż po Dolnej 
Frankonji, gdzie jest owacyjnie przyj- 
mowany przez ludność. Wczoraj ksią 
żę Ruprecht wziął m. in. udział w 60- 
tej rocznicy założenia związku woj- 
skowego w Neustadt, gdzie był powi- 
tany przez przewodniczącego miejsco 
wych związków  patrjotycznych, W 
wygłoszonem wczoraj przemówieniu 
książę Ruprecht poruszył sprawę obec 
nego konfliktu pomiędzy Rzeszą a Ba 
warją, dając wyraz przekonaniu, że 
Bawarja musi przeciwstawić dążenia 
rządu Rzeszy do scentralizowania 

władzy w Niemczech, jako niezgodne 
z zasadzą, na której utworzona zosta 

ła Rzesza przez Bismacka. 
W związku z temi odwiedzinami 

byłego następcy tronu, jak donosi .-Ber 
liner Ztg am Mittag*, powstały pogło- 
ski w pewnych grupach o zamiarach 
restauracji monarchji w Bawarji. Z 
kół bawarskiej partji ludowej zaprze- 
czają tego rodzaju wiadomościom, 
wskazując, że chociaż sympatje dla 
idei monarchistycznej w ostatnich cza 
sach w Bawarji wzrosły, to jednak nie 
mają one realnego znaczenia politycz 
nego. 

  

Znamienne oświadczenie. 
BERLIN, 27. 6. (Pat). Na zebraniu, 

fania westfalskiej partji 
w Gladbeck wyglosil wczo- 

‚ wienie poseł do Reichstagu 
prałat Sehreiber, który mówiąc o kon 
flikcie pomiędzy Bawarją a Rzeszą w 
związku z uchyleniem zakazu istnie- 

   

        

nia oddziałów szturmowych, zrzucił 
na rząd von Papena całą odpowiedzial 
ność za wypadki, gdyby Bawarja 
zgłosiła swe prawo do życia i samo- 
dzielności politycznej i gdyby doszło 
do zerwania mostu na Menie. 

Krwawe walki hitlerowców z komunistami. 
Zabici i 

ESSEN, 27. 6. (Pat). — W; Gelsenkirchen 
policja, rozpędzając demonstrujących bezro- 
betnyeh, raniła ciężko kilka osób. W Hom- 

bruch podczas starć hitlerowców z komuni- 
stami 4 osoby zostały ciężko ranne. 

    

LIPSK, 27. 6. (Pat). — Walka polityczna 
rozgorzała w Saksonji na dobre. Codziennie 
niemal we wszystkich większych ośrodkach 
przemysłowych, a nawet i po wsiach docho 

ranni. 
dzi do krwawych zaburzeń i Ik hitlerow- 
ców z komunistami. Sytuacja jest bardzo po 
ważna i władze noszą się z zamiarem ogło- 
szenia stanu wyjątkowego. С. 

BERLIN, 27 6. (Pat). — W Libl w Sak- 
sońji doszło wezoraj po południu do poważ 
nych starć politycznych. Bajówki komuni- 
styczne zdemołewały dwa lokale hitlerow- 
skie. Na ulicach wywiązała się strzelanina. 
w ezasie której jeden z reichshannerowców 

    

  

KONFERENCJA W LOZANNIE. 
Wznowienie rozmów francusko - niemieckich 

LOZANNA, 27. 6. (Pat). 27 b. m. 
po południu po powrocie Horriota z 
Paryża i von Papena z Berlina odby 
ło się zebranie delegatów oraz, rzeczo- 
znawców obu krajów. Po konferencji 
która trwała 3 i pół godz. wydano na 
stępujący komunikat. 

Delegacje niemiecka i francuska 
spotkały się ponownie w poniedzia- 

łek 27 b. m. Minister finansów Rzeszy 
wyłuszczył względy, które jego zda- 
niem wymagają anulowania odszko- 
dowan, jak również przedstawił pier- 
wsze zarządzenia dla odbudowy Eu- 
ropy. Kanclerz von Papen skomento- 
wał i uzupełnił te wywody wyjaśnia 
jąc z ogólnego punktu widzenia. Nara 
dy wznowione będą we środę rano. 

Memorandum włoskie. 
LOZANNA, 27. 6. (Pat). — Zapo- 

wiedziane na dziś memorandum wło- 
skie w sprawie odszkodowań oświad- 
cza, że ostatnie anulowanie długów i 
odszkodowań jest nieodzowne, byłoby 
to jednak niewystarczające, o ile nie- 
towarzyszyłaby mu reorganizacja wa- 
lutowa: zwłaszcza w krajach środko- 

wej i południowo-wschodniej Europy. 
Reorganizacja ta mogłaby być przep 
rowadzona przy udziale głównych ban 
ków emisyjnych, czy też przy współ- 
działaniu Banku Wypłat Międzynaro- 
dowych. Stopniowa redukcja  barjer 
celnych jest również zasadniczym — 
czynnikiem odbudowy europejskiej. 

Čo IKS TDO T T TIT BIOTIN T WÓO 

Krwawa rozprawa w magistracie warszawskim 
| WARSZAWA, 27. 6. (Pat). — W dniu dzi- 

siejszym między godz. 13 a 14 — do gabi- 
netu naczelnika wydziału fininasowego ma- 
gistratu m. st. Warszawy Dembińskiego Hen 
ryka wszedł były urzędnik Kujawski Tade- 
usz występujące z nieuzasadnionemi pretensja 
mi. Kiedy naczelnik Dembiński odrzucił pre 
tensje, Kujawski wyciągnął rewołwer i oddał 
w kierunku Dembińskiego 3 strzały. Pierw- 
szą kulą został trafiony Dembiński w piersi, 

druga kuła utkwiła powyżej łokcia, trzecia 
w pachwinie niżej brzucha. W) stanie bardzo 
ciężkim Dembiński został przewieziony do 

szpiala św. Rocha. 
Sprawcę aresztowano 

WARSZAWA, 27. 6. (Pat). Ranny 
w gmaehsi magistratu naczelnik Dem- 
biński zmarł w szpitalu w kilka go- 
dzin po wypadku. . 

Oryginalny plan uzdrowienia 
Europy. 

GENEWA. 27. 6. (Pat). „Journal des Na- 
tions* donosi, że jeden z najwyższych fun 

kejonarjuszów Ligi Narodów, specjalnie kom 
petentny w sprawach finansowych, opraco- 

wał nowy plan uzdrowienia gospodarczego 
Europy. Projekt ten ma przewidywać utwo- 

rzenie wspólnej kasy państw europejskich. 
Część kapitału byłaby dostarczona przez resz 

tę — netto odszkodowań niemieckich, któ! 
by Niemcy wpłaciły w miarę paprawy ie 

sytuacji finansowej i ekonomicznej. Poza- 
tem wszystkie państwa wpłacałyby do kasy 

rocznie pewną część swoich wpływów z ceł, 

lub też część swojej nadwyżki bilansu hand- 
loówego. Zgromadzony w ten sposób fundusz 

służyłby do udzielania kredytu państwom, 

któreby ge potrzebowały. Administrowanie 

kasą byłohy powierzone międzynarodowemu 
komitetowi, mianowanemu przez Radę Ligi 

Narodów. 

Dziennik zapewnia, że projekt ten został 

już zbadany przez głównych ministrów Spraw 
Zagranicznych i że zostanie przedłożony 

członkom konierencji lozańskiej. 
EA, 

Przyjęcie u min. Zaleskiego 
w Genewie. 

GENEWA, 27. 6. (Pat). Minister 
Zaleski podejmował śniadaniem dele 
gatów krajów Małej Ententy. W śnia 
daniu wzięli między innymi udział 
Benesz i Titulesco, 

   

  

został zabity, a szereg osób odniosło rany. 
w tem 7 osób ciężkie 

BERLIN, 27. 6. (Pat). — Kronika za- 
bójstw politycznych w Niemezech obfituje 
w dałszym ciągu w doniesienia, pochodzące 
z różnych okolie kraju. Ubiegłej doby było 
trzech zabitych. Wi miejseowości Włatten- 
seheid wywiązała się strzelanina pomiędzy 
narodowymi socjalistami i komunistami, w 
której jeden hitłerowiee poniósł śmierć i kil- 
ku innych odniosło rany. — W, Essen jeden 
hitlerowiec został ciężko ranny wystrzałem 
z ukrycia. Wi Wiupperthał wywiązała się 
strzelanina między polieją a milicją komuni 
styczną. Aresztowano 30 osób. W; Witten- 
bergu doszło do bójki między polieją i ko- 
munistami, odbywającymi zakazane demon- 
straeje z racji ufundowania własnego sztaa- 
daru Trzech policjantów ciężko pobito i kil- 
kunastu komunistów odniosło rany, wskutek 
sałw, eddanyeh przez polieję do tłumu. W; 
miejseowości Bochwinkel niewykryci spraw- 
ey zabili jednego komunistę. W Sztutgareie 
rozstrzelano jednego narodowego socjalistę. 
Do bójek doszło również w Franzburgu pod 
Berlinem 

Hitler znowu w Berlinie. 
BERLIN, 27. 6. (Pat). Prasa dono- 

si, że Hitler bawił znowu wczoraj w 
Berlinie i był przyjęty przez ministra 
Reichswehry Schleichera, który miał 
go poinformować o wynikach ostat- 
nich narad gabinetu Rzeszy i o no- 
wym dekrecie, jaki rząd zamierza wy 
dać w najbliższych dniach w sprawie 
noszenia mundurów i urządzania de 
monstracyj na eałem terytorjum Rze 

szy. 
Pogłoski o przyjęciu Hitlera przez 

kanclerza von Papena przed jego po- 
wrotem do Lozanny, zostały przez 
kancelarję Rzeszy zdementowane. 
SET TEAC PETA SSE 

Powrót Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 27. VI. (Pat). W nie 
dzielę rano powrócił z Przemyśla do 
Warszawy Pan Marszałek Piłsudski. 

Eskadra niemiecka opuściła 
Gdańsk. 

GDAŃSK, 27. 6. (Pat). — Dnia 27 o godz, 
10 rzno eskarda niemiecka opuściła port 
gdański zabierając na pokładzie krążownika 
„Se ien“ kilkaset osob, pragnących zażyć 
przejażdżki morskiej. Krążownik zatrzymał 
stę narazie przed Sopotami, gdzie gości sza- 
łupami i statkami przewieziono do Sopot -- 
Okcło godz 3 po południu eskadra niemiecka 
opuściła zatokę Gdańska. 

Ze Związku Sowieckiego. 
Nadużycia w państw. zakładach 

handlu detalicznego. 
Pomimo ogłoszenia wolnego han- 

dlu GPU nie ustaje w swej czynności, 
lecz przeciwnie z większą intensyw- 
nością walezy z różnemi nadużyciami 
gospodarczemi, zwłaszcza spekulacją 
na targach sowieckich ze strony pra- 
cowników spółdzielń i sklepów sowie 
ckich. Zdarza się bowiem często, że 
urzędnicy ci wprost kradną towary w 
spółdzielniach by następnie sprzedać 
je na wolnych rynkach, co łatwo się 
im udaje. Na tem tle dochodzi do pro 
cesów, z których jeden toczy się wła- 
śnie przed sądem moskiewskim. 

Oskarżonych jest 23 pracowników 
Państwowego zakładu dla handlu de- 
talicznego. Śledztwo przeprowadzone 
przez GPU wykazało, że oszukań- 
czych manipulacyj dokonywano we 
wszystkich oddziałach zakładu, a na- 
dużyć dopuszczali się nawet osoby sto 
jące na kierowniczych stanowiskach 
m. in. dyrektor biura moskiewskiego 
Czwertkow, jeden z czołowych człon 
ków partji komunistycznej. Czwert- 
kow pobierał prowizję ze sprzedaży 
skradzionych towarów. Państwo po- 
niosło przeszło miljon rubli szkody. 
Kradzieży dokonywano w ten sposób, 
że sprzedający w sklepach zakładu po 
dnosili ceny towarów a różnicę pozo- 
stawiali dła siebie albo też oznaczali 
dobre towary jako zepsute, a po opi- 
sie tychże sprzedawali je na targach 
publicznych. Sklepy Państwowego za 
kładu dla handlu detalicznego odwie- 
dzane były regularnie przez zorgani- 
zowaną grupę spekulantów, która za- 
kupywała najpotrzebniejsze towary. 
Spekulnat Reczister przyznał się, że 
w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
wspólnie z przyjaciółmi Graczkowem, 
Popowem,  Jewsejewem,  Szirajew- 
skim i t. d. pobrał z pewnego sklepu 
najlepszą mmanufakturę, którą sprze- 
dał na targ. Sam Reczister w ciągu 
zaledwie kilku miesięcy zdołał sprze- 
dać w ten sposób przeszło 10.000 met- 
rów skradzionej manufaktury. 

Sądowi rozpatrującemu tę sprawę 
przewodniczy Smirnow. 

Rozprawa trwać będzie prawdopo 
dobnie bardzo długo, ponieważ akt 
oskarżenia jest bardzo obszerny a na 
ławie oskarżónych zasiada dużo osób. 
(Centropress). 

   

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KWESTJA NABYWANIA ZIEMI Wi LITWIE 

PRZEZ B. WOJSKOWYCH POLSKICH. 

Kowieńska „Di Idysze Sztyme* z dn. 16 
czerwca donosi, że niejaki Lewieki nabywał 
niedawno w powiecie olickim działkę ziemi. 
Zarząd reformy rolnej uznał, że Lewicki nie 
ma prawa posiadania własności gruntowej 
na Litwie, ponieważ służył w armji połskiej, 
jako legjonista. Sprawę tę rozpatrywał w 
swoim czasie sąd okręgowy w Kewnie, który 
uchylił decyzję zarządu reformy rolnej. Mi- 
nisterstwo rolnictwa odwołało się od tege 
wyroku do trybunału najwyższego. Trybunał 
edrzucił skargę ministerstwa rolnictwa i wy- 
rok sądu okręgowego zatwierdził. (WIP). 

swap. 

Zmiany na stanowiskach 
wiceministrów. 

Zmiany na wyższych stanowis- 
kach w związku z połączeniem mini- 
sterstw rolnictwa i reform rolnych, o- 
raz likwidacją ministerstwa robót 
publicznych, dotyczyć będą w pierw- 
szym rzędzie wiceministrów. 

Resorty rolnicze posiadają obecnie 
trzech wiceministrów, a mianowicie 
Pp.: Radwana, Karwackiego i Leśnie- 
wskiego, resorty komunikacji i robót 
publicznych — również trzech wice- 
ministrów — pp.: Czapskiego, Gallo- 
ta i Górskiego. 

W połączonych ministerstwach 
rolnictwa i reform rolnych pozostać 
ma tylko dwóch wiceministrów. Jak 
słychać, stanowisko dotychczasowe 
opuścić ma podobno wicemin. Rad- 
wan. Również w ministerstwie komu 
nikacji, które przejmie częściowo a- 
gendy robót publicznych, przewidzia- 
ne są tylko dwa stanowiska wicemi- 
nistrów, wobec czego przejście jedne- | 
go z dotychczasowych wiceministrów 
na inne stanowisko jest kwestją prze- 
sądzoną. 

POLITYKA ZBOŻOWA. 
Komitet Ekonomiczny Ministrów rozwa- 

żył zagadanienie. wytycznych polityki zbożo- 
wej na rok gospodarczy 1932-38 Stwierdza- 
jąc wyraźnie dodatnie wyniki dotychczaso- 
wej interwencji rządowej w dziedzinie zbóż 
chlebowych, Komitet Ekonomiczny postano- 
wił kontynuować zasadniczo w r. 1932-33 te 
same Środki rządowej polityki zbożowej, któ 
re stosowane były w 2 latach ubiegłych. W. 
szczególności postanowiono utrzymać dotych 
czasową ochronę celną, kredyty pod reje- 
strowy zastaw zbóż, zwroty ceł przy wywo. 
zie zbóż i ich przetworów zagranicą, zasadę 
i formę koncertracji wywozu, oraz zakupy 
interwencyjne żyta i pszenicy w okresie Ppoż 
niwnym na cele rezerw zbożowych. 

godnie z temi wytycznemi mają być pa 
czynione kroki, umożliwiające jeszcze w II 
połowie lipca uruchomienie kredytów reje- 
strowych w wysokości umożliwiającej zwia- 
zanie około 450.000 t. zbóż, przyczem plan 
realizacji i sposób ściągania kredytu za- 
stowowego ma być uzgodniony i zharmo- 
nizowany, o ile możności, z akcją  inter- 
wencyjną. Celem zainteresowania w tej ak- 
cji krajowego młynarstwa, Komitet Ekono- 
miczny postanowił dążyć do uruchomienia ró 
wnież indywidualnie dla młynów odpowied- 
nich kredytów. 

Operacje handlowe: wynikające z akcji 
interwencyjnej, prowadzić będą nadal Pań- 
stwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe, któ- 
re w granicach ich możliwości finansowych i 
magazynowych zbierać będą nadwyżki z ryn 
ku wewnętrznego, oddziaływując w ten sp. 
sób w przyszłej kampanji na podtrzymyw: 
nie krajowej ceny żyta i pszenicy na pozio- 
mie, conajmniej równym cenie światowej. 
więcej premja. Uchwalone wytyczne zawie 
ają wskazówki, zmierzające do zapewnie- 

nia państwowemu aparatowi interwencyjne- 
mu potrzebnych na ten cel środków finanso- 
wych. 

Nowe wytyczne rządowej polityki zbożo- 
wej, pri yjęte przez Komitet Ekonomiczny 
Ministrów, zgodne są naogół z zasadniczemi 
wnioskami w tej dziedzinie, uchwalonemi na 
Konferencji Rolniczej w dniu 10 i 11 czer- 
wca, 

  

  

  

        

   

  

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

Londyn — 32,25 — 32,07. — Nowy York 
kabel 8.92 — 8,90. Paryż 35,07 — 34,98. — 
Szwajcarja 173,80 — 173,37. — Berlin 211,75. 
— Tend. niejednolita. 

PAPIERY PROC. — 3 proc. pożyczka ba- 
dowlana 34,25. — 4 proc. inwestycyjna 88,75. 
Ta sama seryjna 96. — 5 proc. konwersyj- 
na 36. — 6 dolarowa 50. — 4 proc. dolaro- 
wa 47,25. — 7 proc. stabilizacyjna 44,25 -— 
43,88 — 44. — 10 proc. kolejowa 101. — 
8. proc. L. Z. ziemskie dol. 48,50. — 4 i pół 
ziemskie 33,37 — 33. 5 proc. warszawskie 45 
— 45,50. — 8 proc. warszawskie 52,75 — 
63,25. — 10 proc. Siedlec 49,60. — Pożyczki 
nieco mocniejsze, listy niejednolite. 

AKCJE: Bank Polski 70. 

(LM OPŁACIĆ 
PRENUMERATĘ 

„łKurjera Wileńskiego'' 

'za m-c lipiec 
P. K. O. 80.750 
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IMPONUJĄCY ZJAZD 
Zw. Strzeleckiego. 

Serdeczna więź Wilna ze Lwowem I Śląskiem. 

O tem, co się działo w niedzielę 
w Wilnie z okazji odbywającego się 
Zjazdu Podokręgu Związku Strzelec- 
kiego, przy udziale powstańców ślą- 
skich i kadetów lwowskich dowiedzia 
ło się społeczeństwo całej Polski z la- 
konicznych depesz ajencji telegrafi- 
cznej bądź z audycyj radja. 

Wilno poprzez przedstawicieli 
władz, miasta, wojska i długiego sze- 
regu organizacyj brało całe rzec moż- 
ma w tem święcie udział. 

Zaczęło się od dosłownego „zala- 
nia* Placu Katedralnego w godzinach 
rannych karnemi szeregami braci 
strzeleckiej i granatowemi mundura- 
mi dziarskich chłopców lwowskich, 
którzy przymaszerowali z swoją 
zwierzchością i licznym zastępem bo- 
haterskich powstańców na czele zło- 
żyć hołd u trumny Ś. p. ks. Biskupa 
Bandurskiego. 

Drugi akt — to nabożeństwo na 
intencje zjazdu oraz dokonanego bra 
terstwa Ziemi Wileńskiej, z Lwowską 
i Śląską. 

Maszerujące pod Ostrą Bramę 
szeregi strzelców i kadetów, zaelektry 
zowały poprostu dziarską postawą 
swoją spokojne Wilno. 

W oczach tysięcy widzów skrzyły 
się łzy dumy i szczęścia. 

Przyszli szeregowi armji nie ustę- 
powali w niczem swym przyszłym do 
wódcom. 

Przepiękne, natchnione kazanie 
wygłosił do nich ks. kapelan Edmund 
Nowak z przed Ołtarza „Tej, co w 
Ostrej świeci Bramie". 

Mówił o ziszczonym cudzie boha- 
terstwa żołnierza polskiego, o dziej» 
wym triumfie ideologji strzeleckiej, o 
twardych obowiązkach wobec Ojczyz 
my, jakie ich czekają. 

Potem niezapomniany akt przy- 
rzeczenia, kompanji opuszczającej 
Korpus kadetów — podchorążych i 
nowozaciężnych oddziałów strzelec- 
kich. 

O godzinie 11-ej ze względu na 
„działanie* radja w wypełnionej 
szczelnie Sali Kina Miejskiego: Inau- 
guracja Zjazdu. 

W pierwszych rzędach zasiadają 
przedstawiciele władz z p. p. Wojewo 
dą Beczkowiczem i Wicewojewodą 
Jankowskim na czele, wyżsi oficero- 
wie garnizonu wileńskiego, korpusu 
kadetów, goście śląscy, kilka posłów. 

Na propozycję ppułk. d-ra Doba- 
czewskiego, który jako p. o. prezes 
Polskiego Z. S. zagaił to wielkie zgro- 
madzenie przewodnictwo obrad о)- 
jał poseł prof. W. Staniewicz. 

Następuje szereg powitalnych mów. 
P. Wojewody Beczkowicza, w imie- 
miu wojska pułk. Kowalskiego, władz 
miejskich posła posła d-ra Brokow- 
skiego. Mała przerwa w powitaniach 
za chwilę ma być wyłączone radjo. 
Min. Staniewicz odczytuje treść hot 
downiczych depesz: do P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Mościckiego, Mar- 
szałka Piłsudskiego, Premjera Prysto 
ra i gen. Rydza Śmigłego. 

Dalej znów przemówienia: salę 
ogarnia niezwykły entuzjazm, prezes 
powstańców Śląskich Lortz i prof. z 
Korpusu Kadetów Lwowskich Kwiat 
kowski są bohaterami chwili. 

Pierwszy z nich swe przemówienie 
czyta. Jest to poprostu spiżowy akt 
ślubowania braterstwa broni i ofia- 
ry Śląska z wschodniemi rubieżami 
państwa. Drugiego strzelista impro- 
wizacja. Mówią wreszcie przedstawi- 
ciele organizacyj wileńskich. 

Gdyby na to pozwoliły rozmiary 
gazety i środki techniczne wszystkie 
mowy musiałyby trafić na łamy na- 
sze. 

Po tych powitaniach do głosu przy- 
chodzi prezes zarządu Głównego Zw. 
Strzeleckiego, świetny publieysta i je 
den z tych co ideę strzelecką wyku- 
wali na polach walk o Polskę — Woj- 
ciech Stpiczyński. (Treść przemówie- 
mia podamy jutro). 

Prezes Stpiczyński daje zarys hi- 
storyczny organizacyj wolnościowych 
i rozwija program Strzelca na dziś i 

jutro. 
O godz. 2-ej Ogród Bernardyński 

  

zamienił się w wielkie obozowisko. 
Wszyscy uczestnicy zjazdu, przy 
dźwiękach pieśni żołnierskich spoży- 
wają obiad. 

Po obiedzie: walne zjazdu obrady, 
(w Kasynie Garnizonowem) a więc 
sprawozdanie Zarządu i Komendanta 
podokręgu Ptaszyńskiego za r. ub. re- 
feraty z miejsc, wybory nowych władz 
podokręgu. Tu znów bohaterem chwi 
li jest niestrudzony sternik naszych 
strzelców podpułk. Dobaczewski — 
obrany oficjalnie na prezesa Zarządu. 
Po za nim do zarządu wchodzą: prof. 
W. Staniewicz, ks. kapełan Nowak, 
wicestarosta _Trzaska-Pokrzewiński, 
Bajer, inż. Peczke, prof. Hiller, Peł- 
czyńska, Matuszkiewicz, Biernacki i 
Stubiedo. 

Zjazd uchwalił szereg rezolucyj, 
stanowiących resume najważniejszych 
przemówień i referatu generalnego 
prezesa Stpiczyńskiego. 

Po zamknięciu obrad Akademja 
ku Czci ś. p. Biskupa Bandurskiego. 

Złożyło się na jej podniosłą arty- 
styczną całość przemówienie pułk. 
Dobaczewskiego, Śłązaka i Lwowiani- 
na, śpiew chóru kadetów, deklamacje, 

występ kapitalnej orkiestry 5 p. p. 
Leg. i wileńskiego najlepszego chóru 
„Echo“. 

Wieczorem odbyła się współna ko 
lacja czołowych uczestników zjazdu 
i gości. 

Wezoraj Ślązacy zwiedzili Troki. 
Kadeci odmaszerowali do swego obo- 
zu. 

Szczegóły tego zjazdu znajdziesz 
czytelniku w paru najbliższych nume- 
rach. 

bos. 

Wyjaśnienie Zarządu Głów- 
nego Związku Strzeleckiego 
w sprawie wałnego zjazdu 

delegatów. 
zad CM Związku Strzelec- 

e Zjazd Włałny 
3 lipca br. do 

Ę cię w sali Rady Miey- 
AA w gmachu Ratusza. 

(BPS 
kiego koki a        

      

   
     wający na Zjazd delegaci otrzy- 

rty zjazdowe. upo ające do bra- 
iału w zjeździe oraz we wszystkich 
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ciach, mię 
Zamek, ) 
rana, aż do p źneg: 
Zjazdu, t. j. 2 lipca w loko ZAkzału Głów Ё 
nego, Al Jerozolimskie 27 oraz o BoE ej 
rano w dniu Zjazdu w Radzie ] 
Dla otrzymania kanty zje 
ni przedstawić upoważnienia na piśmi 
reprezentow swoich oddziałów, potwier- 

dzone przez za 
i podokręgow. K. E 
posiadacza do oddania tylko jednego głosu 

5 z dzonych podczas Wał- 
g przyczem komulacja 

jest hiadópieżcza . Przybywający delegaci 
otrzymują 50 proc. zniżki kolejowej. która 
zrealizowana będzie w następujący sposób: 
do Whrszawy wszyscy delegaci płacą bilet 
normalny, zaś drogę powrotną odbywają za 
bezpłatnym biletem. który otrzymują z Biu- 
ra Zjazdowego. 

  

      
     

   

          

KUR. EB WI. ВОМ ВЕ 

Jedziemy na zlot harcerski! 
Punktualnie o 2 koło Rudnic- 

kiego czekają ma prasę samochody! — 
rygorystyczna zapowiedź  roznosiła 
się po drutach telefonicznych w sobo- 
tę. Jakoż stawili się wszyscy, by po 
krótkiej podróży wylądować tuż za 
Pośpieszką, na terenie zlotu. 

Pierwsze wrażenie? — Zapach. 
Zapach żywicy, zmieszany z dymem, 
— charakterystyczny zapach przeży- 
tych i jakże dobrze zapamiętanych 
obozowisk... Ogarniają drogie wspom 
nienia i pewne szczególne zakłopota- 
nie: — jakieś reminiscencje z Boy'a 
(„gdy się człowiek robi starszy, wszy- 
stko w nim powoli parszy... wieje *.... 
Tu bowiem ogarnia nas Młodość, ru- 
szamy się jakoś rzeźwiej. Ktoś, zwy- 
m poważny, proponuje „wyścig pra- 

* pod górę... Tymczasem orkiestra 
i p we honorowa” witają nadjeż 
dżających gości. Kierujemy się w stro 
nę ołtarza polowego, gdzie za chwilę 
odprawi mszę św. J. E. ks. Arcybi- 
skup wileński. Wśród zgromadzonych 
przedstawicieli władz i społeczeństwa 
p. Wojewoda Beczkawicz, siedzi w fo 
telu polowym z sośniny, (który przy- 
wrędrował tu ze Spały, gdzie służył 
Panu Prezydentowi) obok Naczelnik 
Wydz. Szkół Średnich p. Gołuchow- 
ski, p. Laszcza-Wierzbińska komen 

dantka Głównej Kwatery Żeńskiej, p. 
Kurator Szkół Śr., prezydent miasta 
dr. Maleszewski, senator Rydzewski, 

p. A. Olbromski Komendant Gł. Kw. 
Męskiej, profesorowie U. Ś. B. Dzie- 
wulski W., Patkowski, Pruffer i in. 

Przy ołtarzu sztandary drużyn, or 
kiestra. Dalej barwne szeregi harce- 
rek i harcerzy. oddział konny. Las 
żywiczny odbija echa poważnych śpie 
wów. Msza się kończy. Ks. Arcybi- 
skup przemawia. Po polsku i po !i- 
tewsku — dla drużyn litewskich z 
Wilna i Święcian. „Umanli dla grze- 

chu, żyjcie życiem nowem, w myśl ha 
sel waszych...* W ostatnim n-rze dru 
kowaliśmy artykuł (niestety przez nie 
uwagę opuszczono nazwisko autora— 
Ludwika Bara), w którym mówiło się 
o roli harcerstwa w pracy zbliżania 
narodów, zamieszkujących ziemie b. 
W. Księstwa Litewskiego. Moment, 
kiedy z ust Arcypasterza padały sło- 
wa zwrócone do przedstawicieli dwu 
pobratymczych narodów. jakże pięk- 
nie ilustrował dążenia i teoretyczne 
wskazania... 

Zkolei p. Wojewoda swem krót- 
kiem i mocnem przemówieniem ot- 
wiera zlot. Na szczyt potężnego masz- 
tu z bocianiem gniazdem powoli wzno 
si się flaga. Półtora tysiąca rąk wy- 
ciąga się ku niej salutując ślubująe.   

Defilada. Skupione w czasie na- 
bożeństwa drużyny. wywoływały 
okrzyk „jakże jednak ich niewiele!* 

  

Teraz się wsz stko okazało ilu ich jest 
Długi barwny wąż wije się jeszcze na 
górze, gdy w dole defilują już harcer- 
ki. Kolorowe bereciki różnych dru- 
żyn, granaty żeglarskie, tworzą pięk- 
ną dla oka całość. Oto ci z pod grani- 
cy bolszewickiej — pierwszy raz na 
złocie chorągwi. oto nowogrodzianie, 

HRIRARA ARA RAA RAA A HA HA AAAA 
Ukazała się książka GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 

Wzmożenie gospodarcze naszych ziem Gen. Żeligowski | 

widzi w oparciu o SAMOWYSTARCZALNOŚĆ. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. 
Cena 2.— zł 

Skład główny 

wad złota z zatopio- 
nego okrętu. 

LONDYN, 27, 6. (Pat). — Statek „Artiglio“ 
przybył wczoraj do portu Plymouth z ładun 
kiem 180 tys. f. st. w złocie, wyłowionych z 
zatepienego statku „Egypt* Złoto to miało 
być odtransportowane do Londynu, tymceza- 
sem naskutek powództwa kapitana Davy z 
barki francuskiej „Irroise* ładunek został 
zabezpieczony przez władze. Kpt. Davy twier 
dzi, że on pierwszy wskazał miejsce, gdzie 
na dnie mora znajdował się zatopiony ze 
swym skarbem „Egypt* i wobec tego zgłosił 
swe pretensje do udziału w podziałe znale- 
zionych sum. 

Myśli żołnierza-rolnika 
Ч 
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Tajemnicze zaginięcie 
4 oficerów. 

PARYŻ, 27. 6. (Pat). — Lotnicy, poszuku- 

jący czterech oficerów francuskich, którzy 

przed kilkema dniami wyruszyli otwartym 

samochodem z Damaszku do Bagdadu, od- 

naleźli auto, a w niewielkiej odległości zwło 

ki jednego z oficerów, obok nich zaś kartkę 

ze słowami: „Umieram z pragnienia, Pozo 

stali trzej oficerowie nie zostali dotychczas 

odnalezieni. 

nieświeżanie, żeglarze wileńscy z „od 
stawiającym wilka morskiego*, dru 
żynowym Kohutkiem. No i te nieza 
pomniane pociechy licznie zgroma- 
dzonych matek, 8—10-cioletnie »„Zu- 
chy* i „Wilezęta* daremnie usiłujące 
dotrzymać tak wielgachnego kroku... 
Lecz uwaga, operatorze filmowy! Oto 
pędzi dziarska kawalkada konna! — 
Niewątpliwie w najbliższym filmie 
polskim (rzecz jasna, ze Smosarską 
na czele...| fragment ten ujrzymy... 
„Szarż.a („niebywała*, koniecznie — 

niebywała!), bohaterskiej naszej ka 
walerji harcerskiej“. 

II. 

Rozłazimy się wszędzie, by na 
własną rękę spenetrować życie obozo- 
we i... co będzie na zapowiedziany 
obiad. Obóz rozłożony dwoma półko- 
lami — harcerzy na górze, harcerek 
na dole — obejmuje dwie naturalne 
polany. W środku komenda zlotu, 
„hotel“ dla gości, no i szpital gdzie 
króluje niezastąpiony w życiu cam- 
pingowem Dr. W. Sylwanowicz. 

Udajemy się do obozu żeńskiego, 
gdzie zakłopotane harcerki ściągają 
pośpiesznie ze sznurów wilgotną jesz 
cze garderobę — ślad wczorajszej u- 
lewy. Rej tu wodzi Komendantka p. 
prezydentowa Maleszewska, ze swą 
prawą ręką — p. Nieciejowską. Obo- 
zuje się drużynami, które swe terytor 
ja po odgradzały „chińskim murem** 
z chróstu wysokości... 20 cm. 

Każda drużyna konkuruje z inne- 
mi pod względem urządzenia obozu 
(„ogniska“, oraz bardzo nieraz gustow 
ne „stoły*, kopane w ziemi i kryte 
darnią w emblematowe wzory) i... ku 
chni. To właśnie induwidualizuje te- 
rytorja, pokryte jednakowemi, dwu- 
osobowemi namiotami wojskowemi. 

Inaczej nie rozpoznasz, kto tu z 
Mira, Nieświeża, Zdzięcioła, Stołpc, 
Nowogródka, Lidy, Nowojelni i Bóg 
wie skąd! Wyróżniają się b. ładnym 
„stołem Troki, w których, dzięki 
czynnej nauczycielce seminarjum p. 
J. Rutkowskiej, istnieje aż pięć dru- 
żyny! Takie harcerskie miasto. 

  

Przechodzimy na teren męski, pod 
komendą komendanta chor. Grzesia- 
ka Czarnego. 

Dygresja: — takie zloty mają to 
do siebie, że są egzaminem z zapowia 
danych na odprawach chorągwi po- 
czynań, są autoreklamą i autokryty- 
ką. Nic się tu nie skryje, wszystko 
zostanie zważone i ocenione. Wraca 
się do domu z głową pełną zapamię- 
tanych rzeczy, których się innym „„a- 
zdrościło*, a które się w najbliższym 
czasie zacznie robić i zrobi!... 

  

Cóż więc pisać, o drużynach wi- 
leńskich, o takim „burżuju* — „„Схаг 
nej Trzynastce*, której Koło Przyja- 
ciół funduje ,„gospodę* z lodami. o 

„Wilkach morskich z „Błękitnej Je- 
dynki*, o innych drużynach, które 
sobie mając Wilno pod bokiem. co 
chciały to sprowadziły z wieloletnie- 
go dorobku. Nie ustępuje im ,.Litew- 
ska Gromada* wileńska. 

Idziemy więc do ..prowincjonałów* 
Wszędzie siatkówka, śpiew, często 
gęsto muzyka, wiele namiotów włas- 
nych, z daleka sprowadzone kajaki 
Święciany mają radjo, z Niemna przy 
jechali żeglarze, nieświeżanie grają 
na mandolinach, baranowiczanie ra 
jeziorze wyrośli — chłop w chłopa. 
Przy „Stole” mają nadpis: „karność 
braterstwo, humor, „„wyžerka“... 
Głębokie organizuje dancing z orkie- 
strą, Nowogródek imponuje organiza- 
cją i pracą. Od roku bodaj istniejąca 
3 nowogródzka im. Marsz. J. Piłsud- 
skiego, pod komendą dzielnego druży 
nowego p. Kawalca, który doczekał 
się już pomocy od syna... harcerza, 
stworzyła sobie warsztaty nart, łu- 
ków, i t. p., a w zimie, jedyna na zie- 
miach wschodnich urządziła obóz zi- 
mowy w Horodziłówce. Teraz przy 
wieźli sobie, niecodzienne oświetlenie 
i szybowiec, na którym spływają ze 
wzgórz na dół. Jest to sensacja obozu. 

Wszystko to nie są żarty, mój po- 
ważny Czytelniku, który chodzisz do 
kawiarni, jeżdzisz autobusem, a za 

żadne skarby nie rozpaliłbyś na sobot- 
nim deszczu ogniska, by ugotować 

   

   

smacznej strawy dla trzydziestu co- 
najmniej nienasyconych... 

Z rozmyślań wyrywa mnie jednak 
że niestrudzony referent prasowy zlo- 
tu popularny „Antek* — Wasilewski, 
który jako kokosz piskląt pilnuje cie- 
kawych a niezaradnych „przedstawi- 
cieli prasy*. Idziemy na obiad do nie 
wiast. 

Tu przekonaliśmy się „naocznie 
(chyba — doustnie?..) jak harcerska 
wiara gotuje, smaży i t. d... Staropol- 
skie przysłowie — „Przez żołądek do 
serca“ sprawdziło się... Dr. Brokowski 
Komendant „Czarny i „Generalny 
łapiduch* — dr. Sylwanowicz wza- 
jemnem „stawianiem się w kropce" 

wszystkich rozbawić potrafili. 
Czas jednak „na koń Samochody 

prasy czekają. Dowiadujemy się ża 
spodziewana jest na wieczorne ogni- 
sko ponowna wyprawa p. p. Wojewo- 
dy, Starosty i in. Nam czas wracać. 
Upakowani do aut przywozimy na wi 
leński bruk echa niezapomnianych 
chwił, obiecując sobie, przy lada о- 
kazji ponowną wycieczkę na zlot, któ 
ry trwać będzie przeszło tydzień. 

J. Maśliński. 
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XIl-ty walny zjazd Nauczy- 
cielstwa Polskiego. 

XII-ty walny zjazd delegatów Zw. 
Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie 
się w Warszawie w sali Rady Miejs- 
kiej w dniu 30 b. m. W zjeździe we- 
zmą udział delegaci wszystkich okrę 
gów i oddziałów Związku z całej Pol 
ski w liczbie około 600 osób. 

Zjazd otworzy prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, senator St. 
Nowak, poczem przemówienie powi- 
talne wygłosi minister oświaty p. Ję- 
drzejewicz. 

W pierwszym dniu obrad wygło- 
szone będą trzy referaty: posłanki Ja- 
worskiej na temat „Związek Nauczy- 
cielstwa Polskiego wobec nowego us 
troju szkolnictwa i jego. realizacji”, 
wiceprezesa wiązku, p. Nowickiego, 
na temat „Niezależność szkolnictwa”, 
oraz sekretarza generalnego Związku 
p. Machowskiego na temat „Rola or- 
ganizacji zawodowej na tle życia 
współczesnego*. Wieczorem uczestni 
cy zjazdu obecni będą na przedstawie 
niu w Teatrze Narodowym. 

Wdniu 1 lipca obradować będzie 
komisja, w dniu 2 lipca zaś — posie- 
dzenie plenarne i wybór władz. 
EDTA SU EPOK OWO CRKKARIRENNA 

Popierajcie Przemysł Krajowy 

Wspólny wniosek angielsko- 
amerykański. 

Narady gabinetu angielskiego nad propozycją Hcowera. 
LONDYN, 27. 6. (Pat). — Piątko- 

we posiedzenie gabinetu było poświę 
cone propozycji rozbrojeniowej j 
Hoovera. Wydawało się wówczas, że 
decyzja zostanie definitywnie powzię- 
ta, a stanowisko W ielkiej Brytanji ok 
reślono jako pełne rezerwy i raczej 
negatywne. Tymczasem w łonie gabi- 
netu brytyjskiego zarysowały się roz- 
dźwięki między ministrem spraw zag 
ranicznych Simonem a  premjerem 
Mac Donaldem. Mac Donald zawiado- 
mił telefonicznie gabinet. że wysyła 
do Londynu ministra Samuela, który 

przedstawi punkt widzenia premjera. 
W związku z tem zwołana została dzi 

    

siejsza narada gabinetu, na której Sa 
muel, solidaryzujący się w sprawach 
rozbrojeniowych z Mac Donaldem: wy 
łożył radykalniejszy punkt widzenia 
premjera i własny. który zmierza w 
kierunku częściowej akceptacji propa 
zycji Hoovera w sensie wytworzenia 
wspólnego wniosku angielsko-amery- 
kańskiego, biorącego za podstawę za 
równo propozycję rozbrojenia ilościo- 
wego Hoovera, jak i propozycję roz- 
brojenia jakościowego delegacji brytyj 
skiej. Większość jednak gabinetu bry- 
tyjskiego jest za utrzymaniem w cało- 
ści propozycji delegacji brytyjskiej. 

Rola Turcji w Lidze Narodów. 
LONDYN, 27. 6. (Pat). „Daiły Te- 

legraph* donosi, że w najbliższych 
dniach należy się spodziewać w Gene- 
wie oświadczenia Turcji co do zamia- 
ru wstąpienia do Ligi Narodów. 
Oświadczenie to zapewne będzie po- 
dane do wiadomości Ligi przez Gre- 
cję, która w imieniu Turcji zgłosić 
ma przystąpienie jej do Ligi, co bę- 
dzie poparte przez Włochy, Niemcy i 
Anglję. Wstąpienie Turcji do Ligi 

uwarunkowane ma być miejscem pół 
stałem w Radzie. 

Znamienne jest wycofanie dawnej 
opozycji sowieckiej przeciwko wstą- 
pieniu Turcji do Ligi Narodów. Gdy, 
Turcja będzie członkiem Ligi, wów- 
czas zaproponuje ona w porozumie- 
niu z Sowietami zniesienie lub ogra- 
niczenie uciążliwej międzynarodowej 
kontroli w Dardanelach. 

Nowy rodzaj związku „zawodowego" 
PARYŻ, 27. VI. (Pat). Podsekre- 

tarz stanu w Prezydjum Rady Mini 
strów Marchandeau przyjął delegację 
zorganizowanych związków  płatm- 
ków podatkowych. Delegacja złożyła 
na ręce Marchandeau memorjał, w 

którym zaznacza, iż przeciwstawi się 
wszelkim próbom podwyższenia po+ 
datków ze względu na to, że już o- 
becne ciężary fiskalne stanowią jed- 
ną z głównych przyczyn kryzysu go- 
spodarczego i bezrobocia. 

Co opowiada Hausner o swym locie. 
Niepokojące spostrzeżenie na wysokości 2000 mtr. — 

Benzyna wypływa. — Niema ratunku. 
PARYŽ, (Pat). — „Le Journal“ ogłasza 

pierwszy kablogram z Miami od Hausnera 
tej treści: Ambicją jego życia było dokona- 
nie lciu z Ameryki do Polski. Pracował nad 
tem od 21 roku. Wreszcie zaklad w Wžrih 
— J. Dash dostarczył mu samolotu typu Bel 
lange Ash model С. H. Jednopiatowiec mógł 
zabrać 355 galonów benzyny w kadłubie, 35 
na skrzydłach. 

Od samego Nowego Yorku, t. j. od dnia 
3 czerwca godz. 7 ezas amerykański aparat 
działał z nadzwyczajną sprawnością. Leciał 
na wysokości okcło 700 m. Lekki wiatr po: 
wiewał ze wschodu. Hausner ezuł się rzeź- 
wym. © godz. 13,05 przeleciał nad przyląd- 
kiem Sable. O godz. 15,36 znalazł się w zato 
ee Ermitage. Wysoekomierz wskazywał 1700 
m. Powoli zapadał zmrok. O godzinie 20.20 
samolot znajdował się na południu od wyb- 
rzeża przylądku Bonavisia. 

Hausner wzbił się na wysekość 2008 m., 
unosząc się ponad chmury. Przeciętna szyb- 
kość lotu była 176 klm. na godzinę. Do 
godz. 23 samolot przebył 2240 klm. od No- 
wego Yorku. 

Około północy Hausner SEaiwiżył wydzie 
lający się dym, który narazie nie wydał ru 
się podejrzanym. Niebawem jednak kabina 
zaczęła się napełniać eoraz gęstrzemi obło- 
kami dymu. Lotnik zaniepokojony zaczął po 
ciemku szukać powodu wydzielania się ga- 
zów. Stwierdził, że cieknie ekshaustor. Zam- 
knął dostęp do silnika i puścił w ruch pompę 

Z wiełkiem przerażniem zauważył, że 

główny zbiornik jest zupełnie pusty. Benzy+ 
na wyciekła. Ogarnęła go zgroza. 

Według pośpiesznych obliczeń doszedł de 
wniosku, że pozostało mu jednak tyle benzy 
ny by móc lecieć dalej w ciągu 12 do 14 go- 
dzin i dotrzeć do wybrzeży Irlandji. Ani na 
chwilę nie powstała mu w głowie myśl od- 
wrotu. Znajdował się w środku oeeanu. — 
Miał wiatr przeciwny. 

Wzniósłszy się na wysokość 3080 m., za- 
czął pompować benzynę ze zbiornika do re 
zerwuarów, znajdujących się na skrzydłach. 
Niestety, stracił ogromną ilość benzyny. — 
Zmniejszył szybkość motoru, rzucając w me 
rze puste banki. Zauważył że i w innem 
miejscu cieknie przewód benzynowy. 

Obliczająe ilość pozostałego paliwa, przy 
szedł do wniosku, że cstatnie szanse dotar- 
cia do wybrzeży Irlandji rozchwiały się. Szy 
bował na wysokości 3000 mtr. Pod nim 
chmury zakrywały ocean, którego nie wi- 
dział 5 godzin. O godz. 14 rzucił do morza 
ostatnie puste banki. Przez mózg przelaty- 
wały ponure myśli. Uczucie, jakiego dozna- 
wał — opowiada Hausner — musiało być 
analogiczne do uczucia człowieka, skazanego 
na śmierć. 

Od Nowego Yorku dzieliła Hausnera od 
ległość 400 kim. Jedynie cud mógł mu poz- 
wolić wydostać się z tego tragicznego poło- 
żenia. 

Tak kończy się pierwsza 
wrażeń Hausnera. 

ezęść opisu 
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Wilno harcerskie, strzeleckie i filareckie. 
Tak, to wszystko było właśnie fi- 

łareckie, więc zgodne z wileńską tra- 
dycją najpiękniejszą, owych majó- 
wek i toastów pitych mlekiem, skro 
mnych i wesołych uczt młodzianów o 
orlej lotów potędze. Być może, nie- 
wielu orłami wyleci z gniazd harcer- 
skich i strzeleckich organizacyj, ale 
zaręczyć można że każdy, i każda, wy 
niesie poczueie obowiązku spełniania 
najtwardszej służby społecznej i pa- 
trjotycznej, nie żałując siebie. I speł: 
niania jej radośnie. W tem rzecz. 
Cięrpiętnictwo jest od nas już o sto 
mil, możemy się radować lub gnie- 
wać, jęczeć już nie będziemy nigdy! 

Zaroiło się Wilno od młodości, 
która przelewała się ulicami jak szem 
rzący, srebrzysty potok, biegnący pę- 
dem ku swemu przeznaczeniu. Kogoż 
bo nie było? Tu maszerują nasi rozło 
żyści, obsadni, poważni Strzelcy wi- 
leńscy i z pod granic wschodnich 
Rzeczypospolitej, gdzie żartów niema 
z sąsiadem... tu granatowe mundury 
Kadetów, opięte na smukłych taljach: 

„O Jezu, a cóż to za chłopaki? Pa- 
trzaj-że, przypatrz się to Lwowiaki! 
Przyszli tu poznać nasze Wilno, do 
Lwowa im wracać już nie pilno* tak 
je pokochali. Tam kroczą zajadłe 
„Pierony* śląskie, na wieki sławne, 
oklaskiwane za czyny bohaterskie, 
równe męstwu Orląt łwowskich. Jak 
słusznie mówił w swej pięknej mowie 
na Strzeleckiej uroczystości przedsta- 
wieiel Lwowa, Śląsk—Lwów— Wilno, 
to łańcuch, to szaniec opasujący Rzecz 
pospolitą i jej Reduty, na których 
wciąż trzymać trzeba straż pilną i 
czujną. Więc „Czuwaj od małego 
dziecka wołają do Harcerza jego pra- 
widła:Czuwaj, i bądź dobry, miej cno- 
tę wesołą, słoneczną. 

Zaczęto się w tem ich wspaniałem, 
ogromnem obozowisku na Wołokum- 
piu w sosnowych lasach, na żółtym 
piasku i ziełonym mchu, nad Wilją 
błękitną, od Mszy polowej na wzgó- 
rzu. Pod obliczem Boga i w architek- 
turze lasów. Odprawiał ją E. Arcybi- 
skup Jałbrzykowski, który potem 

zwiedzał obóz. zatrzymując się dłużej 
u Harcerek i przemawiając po litew- 
sku do Litwinów, przybyłych ze Świę 
ciańskiego i pobok polskich towarzy- 
szy obozujących. Komendanci niestru 
dzenie przebiegają przestrzenie i wy- 
dają rozkazy, objaśniają i trzymają 
cały przeszło 1000 osobowy obóz w 
subordynacji. Na czele Harcerek trwa 
niestrudzenie dzień i noc d-rowa Ma- 
leszewska, Prezydentowa m. Wilna, 
p. Kulesza „kardynał*, harcuje po 
wzgórzach z młodzieżą męską. 

To nad Wilją. W mieście Msza 
Strzelecka w Ostrej Bramie, odpra- 
wiona przez ks. Edmunda Nowaka, 
potem uroczyste otwarcie Zjazdu, po- 
wiłania: p. Wojewody Beczkowicza, 
oklaskami frenetycznemi wita Wilno 

przedstawicieli Lwowa i Śląska, bo 
też i przemawiają z płomiennym za- 
pałem. Potem Zjazd Bibljotekarzy o 
którem poniżej. Potem było wręcze- 
nie odznaczeń w Województwie, po- 
tem zdaje się że niektóre poziome o- 
soby musiały coś zjeść, ale po obie- 
dzie, liczni amatorzy rzeczy miłych i 
ładnych powędrowali do Wołokumpi. 
Arbony nie dochodziły do obozu, to 

była z ich strony blaga, ale droga tak 
cudna, pogoda wreszcie ustąpiła mło- 
dości, stała się słoneczna i przyjazna, 
pachnie, sosny szumią, rzeka prze- 
błyska z za drzew. Więc się idzie i 
idzie bez zmęczenia. Oto i namioty, 
widać je hen, tu i tam, i bez końca. 
Chodzi się, wita, przysiada, zajada, 

Oglądamy: każdy obóz coś swoje- 
go wymyślił i przemyślnie wyczynił. 
Tu stoły kopane w piasku z obrusem 
z mchu i szyszek, tam ścieżki specjal- 
nie wysypane, ówdzie wyborne roz- 
mieszczenie namiotów, jak w wigwa- 
mie Indjan, kilka drużyn śliczne sobie 
postawiło kapliczki na drzewie, poro- 
biło klomby z wizerunkiem to Św. 
Krzysztofa, to Orła, to Lilji. Pod na- 
miotami komfort i porządek wzoro- 
wy. Naogół chłopcy wygodniej się u- 
rządzili, mają wszyscy prycze na no- 
gach z palików, zaś dziewczęta este- 
tyczniejsze mają ozdoby i strona ku- 
chenna wspanialej się prezentuje. 

Wszędzie witają wesołe twarze 
młodzieży. Starszym ubywa za każ- 
dem obozowiskiem parę lat, zmęcze- 
nie życiem i pracą gdzieś się podzie- 
wa, to istątna kąpiel młodości! 

Bo jacyż oni są uprzejmi, jak u- 
mieją przyjmować w tych swoich na- 
miotach, objaśniać, jak z ich twarzy 
wieje społeczna łączność, braterstwo, 
to coś, czego szukamy tak często 
wśród dorosłych i odwracamy się z 
żalem że nie rozumieją, nie chcą wv- 
ciągniętej dłoni. Tu zda się że te małe 
silne i pracowite ręce, są wyciągnięte 
do ludzi i do świata, z chęcią współ- 
życia zgodnego chrzešcijanskiego... 
Jakaż to ulga, tak, choć na chwilę... 

Na wielkiej połanie zbiera się 
tłum gości i harcerzy, następują we- 
sołe pokazy, śpiewki, strzelanie do lu- 
ku. Podchodzą jacyś biedacy, zwie- 
dziawszy się że tu i pokarmią, i dob- 
rem słowem opatrzą, wszystkie twa- 
rze są wesołe, nawet pieski wymachu- 
ją ozorami, jakiś wyżeł czekoladowy 
hasa z dziećmi, moja Caca stara się 
oblizać nos każdego znajomego har- 
cerza, a starannie rewiduje garnki i 
menażki, całe rodziny z niemowlęta- 
mi koczują, rodzice poprzywozili 
dzieciom prowjanty, które zostały od 
rzucone, bo w obozie wszystko dosko 
nałe, i dużo,i smaczne... 

A deszcz wczorajszy? Deszcz!? 

Czy nie zmokłyście, czy nie zale- 
wało? Wielkie rzeczy deszcz! Przecież 
teraz nie pada, teraz już jest słońce i 
pogoda, śmieją się młode, słoneczne 
oczy. 

Niechże się śmieją jak najczęściej 
w życiu. 

Wieczór zapada... w cieniu wieł- 
kie płoną ogniska, płyną wieczorne 
modlitwy... a w mieście piękna aka- 
demja na cześć Ś. p. Biskupa Bandur- 
skiego. Zakończyła tem wspomnie- 
niem dzień, w którym, ach tylko Jega 
brakowało w obozie i w mieście! Jego 
świętej, radosnej postaci. Raz po raz 
ktoś wspominał: jakby tu zasiadał, 
jakby się cieszył. Żywym był wśród 
nas wczoraj, jak rzadko kto po śmier 
ci bywa... żywą była myśl Jego szła- 
chetna wśród młodych harcerzy któ- 
rym był ojcem. 

Ten radosny dzień Wilna pod Jego 
patronatem się odbył, dlatego był tak 
słoneczny... el. Romer. 

RB Rai   
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Przebieg obrad Ill Zjazdu WęEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Bibliotekarzy Polskich. 

Czy literaci i dziennikarze wileńscy nie mają 
nic do powiedzenia? 

W artykule informacyjnym p. *. 
„„Wšrėd Bibljotekarzy Wileńskich*, 
zamieszczonym w ostatnim numerze 
maszego pisma omówiliśmy. znacze- 
nie i cele III Zjazdu Bibljotekarzy 
Polskich w Wilnie, który niewątpli- 
wie wypełni sporą kartę w historji 

szego bibljotekarstwa.  Stwierdz.- 

diśmy ponadto ogrom wysiłków wło- 

żonych przez komitet wiłeński w orga 
nizację zjazdu, co się wyraziło pod 
postacią przygotowanych referatów, 

«w opracowaniu materjałów do mające 
go się ukazać pamiętnika zjazdowego, 
urządzeniu wystaw, zapewieniu u- 
„działu w obradach powag naukowych 
d wybitnych specjalistów w tej dzie- 
dzinie oraz przeprowadzonej propa 
gandzie. Wysiłki te, jak przewidywa- 
liśmy nie okazały się płonnemi. 

Na akt otwarcia zjazdu do Sali 

Kolumnowej przybyli p. p. Wojewo- 
„da Wileński Zygmunt Beczkowiez, 
Wicewojewoda Jankowski, przedsta- 
wiciele duchowieństwa niektórych 

"wyznań, miasta i niemal że in corpore 

«ciało profesorskie naszego Uniwersy- 

tetu, paru (tyłko!) literatów i dzienni 

karzy, nie mówiąc o związkowych bi- 

bljotekarzach zarówno wileńskich, jak 

i wielkich ośrodków bibljotekarskich 

Polski. 
Obrady zagaił krótkiem przemó- 

wieniem na temat zadań zjazdu wy- 

bitny bibljotekarz krakowski Dr. Ed. 

Kuntze. 
Po przemówieniu powitalnem wy 

-głoszonem od imienia Komitetu Or- 

„ganizacyjnego przez dyr. Łysakow- 

skiego, powołano prezydjum zjazdu 
w składzie: przewodniczący dr. E. 
Kuntze, zast. przew. dr. A. Łysakow- 

ski, sekretarze dr. dr. H. Hleb-Koszań 

ska i St. Burhardt, oraz powierzono 
kierownictwo sekcyj: bibljotek nau- 
kowych prof. Kolankowskiemu, bibl- 

jotek oświatowych dyr. Augustynia- 

kowi i bibljograficznej kustoszowi 

„Lisowskiemu. 
Dalej, jak to zazwyczaj w takich 

razach bywa nastąpił cykl powital- 

nych przemówień. Pierwsze przemó- 

wienie w imieniu Min. W. R. i O. P. 
wygłosił p. radca Grycz z Warszawy, 
poczem J. M. Rektor U. S. B. Janusz- 

kiewicz, wiceprezydent m. Wilna W. 

Czyż, w imieniu Kuratorjum O. S. W. 

p. wizytator Rzeszowski, dziennika- 
rzy i literatów warszawskich dyr. W. 
S. Dzien. p. St. Jarkowski i T-wa Le- 

karskiego dr. Świeżyński, wreszcie w 
imieniu Zw. Bibljotekarzy Czeskich p. 

Doionski. 
Z czołowym referatem na temat 

-„Współudział Polski w międzynaro: 

dowych pracach bibljotekarskich* wy 

stąpił dyr. E. Kuntze. 
Na tem. zakończyła się oficjalna 

"część zjazdu. 

W czasie obrad popołudniowych 
tegoż dnia omówiona została szeroko 

"kwestja pomnażania zasobów nauko- 
"wych księgozbiorów  bibljotecznych 
przez d-ra K. Dobrowolskiego i dyr. 
Wierezyńskiego. Pierwszy z nich о- 
mówił ogólne zagadnienia polityki 
bibljotecznej, drugi zajął się sprawą 
polityki bibljotecznej w zakresie cza- 

-sopism naukowych. W wyniku tych 

referatów wysunięty został postulat 

w dziedzinie czasopism naukowych 
-opracowania centralnego katalogu 

naukowych czasopism zagranicznych, 
znajdujących się w polskich bibljote- 
kach naukowych. 

Następnie jak stwierdza komuni- 
kat zjazdu, p. H. Radlińska w refera- 

«cie „Badanie czytelnictwa* omówiła 

rozległą rolę bibljotekarza w organi- 
zacji czytelnictwa, wypowiadając się 
za koniecznością badań nad zagadnie 
niami czytelnictwa i utworzenia w 
związku bibljotekarzy polskich — In 
stytutu Badań nad Czytelnictwem 
"poświęconego opracowywaniu metod, 
skupianiu materjałów i ułatwianiu 
wydawnictw. 

W dniu wczorajszym wygłoszone 
zostały pozostałe w programie zjaz: 
«du referaty. 

    

   

    

   

  

     

  

Omówienie bliższych szczegółów 
odkładamy do najbliższego numeru, 
nie wątpiąc, że głos tutaj przypadnie, 
któremuś z uczestników obrad, dba- 
jących o propagandę i fachowe, a 
przystępne omówienie na łamach pra 
sy zagadnień przepracowanych na 

zjeździe. 

Z okazji tego poważnego zjazdu 
nie możemy nie wytknąć prezydjum 
Kom. Org. Zjazdu pewnego przeocze- 
nia, które ujawniło się w czasie t. zw. 

„powitalnych przemówień. 
Chodzi nam o to, że podobno nie 

zapewniono sobie powitania od imie- 
nia Związku Zawodowego Literatów 
Wileńskich, co raziło tem bardziej, że 
były powitania od imienia dziennika- 

zy i literatów warszawskich, oraz 

związku lekarzy wileńskich. 

Wygląda to tak, że współcześni 
przedstawiciele piśmiennictwa w Wił 
nie nie w danym razie nie mieli do 
powiedzenia, boć nie do pomyślenia 

jest, aby nie zechciał podkreślić sta- 

nowiska literatów wileńskich, obecny 

na inauguracji p. prez. Witołd Huie- 

wiez? 

Takie „przeoczenie*, czy też „bier 

ność* w Wilnie, ośrodku o tak wspa- 
niałej tradycji w zakresie współpracy 
pisarzy na niwie organizowania bibl- 
jotek i pielęgnowania pomników kul- 
tury duchowej nie może być nie wy- 
tknięte. 

  

B. W. Święcicki. 

Otwarcie Wileńskiej Wystawy Książki 
i Wystawy Kartograficznej Zbiorów 
Lelewela w Uniwers B:blj. Publicznej, 

W dniu 27 b. m. punktualnie o g. 
1-ej w poł. w obecności p. Wojewody 
Jankowskiego, p. Kuratora Szełągow- 
skiego, delegatów, przybyłych na 
Zjazd Bibljotekarzy i licznie zebra- 
nych gości odbyło się uroczyste otwar 
cie Wiłeńskiej Wystawy Książki i 
Wystawy Kartograficznej Zbiorów J. 
Lelewela w Uniwersyteckiej Bibljote- 

ce Publicznej. 

Wystawa przedstawia się bogato i 
okazałe. W pięknej Sali Smuglewicza 
odrestaurowanej przez artystę Jerze- 
go Hoppena, zgromadzone są cenne 
białe kruki bibijofilskie. Systematy- 
czne i planowe rozmieszczenie ksią- 
żek w gablotkach świadczy chlubnie 
o umiejętności i dbałości uniwersytec- 
kich bibljotekarzy. Wystawa Książki 
w Sali Smuglewicza daje dokładny, 
chronologiczny przegląd dzieł i ksią- 
żek związanych z naszą Ziemią, od 
połowy XVI wieku aż do roku 1863. 
Poczynając od pięknie w skórę opra- 
wnych książek Króla Zygmunta Au- 
gusta, oglądać można najstarsze dru- 
ki Biblji, dzieła autorów Rusinów pi- 
sane poprawną polszczyzną, pierwsze 
wydania Reja, Mickiewicza, Kraszew- 
skiego, Syrokomli aż po Orzeszkową. 
Jednem słowem w skrócie przewija 
się przed oczyma zwiedzającego cała 

historja naszych wydawnictw. 
W Sali czasopism mieści się Wy- 

stawa Kartograficzna Zbiorów Lele- 
wela, a w Sali na Il-giem piętrze niez 
miernie bogato się reprezentuje Wy- 
stawa Manuskryptów, listów, rysun- 
ków i sztychów. Wieleż tu listów i do 
kumentów z autografami naszych 
królów i obcych monarchów, wiele 
cennych podpisów, naszych bohate- 
rów, mężów nauki i poetów, prześli- 
czne rysunki i sztychy, którym moż- 
naby się całemi godzinami przyglą- 
dać. Lecz czas nagli, więc trzeba tę 
przyjemność odłożyć na inny raz, po- 
dziękować p. Dyr. Truszkowskiemu. 
p. Kustoszowi Brenszteinowi i innym 
uprzejmym panom gospodarzom Bi- 
bljoteki, za cenne wyjaśnienia i cho- 
ciaż pobieżnie obejrzeć magazyny Bi- 
bljoteki Uniwersyteckiej. Wreszcie 
na zakończenie mogli goście podzi- 
wiać ze szczytu wieży obeserwator- 
jum wspaniałą panoramę Wilna. 

Zof. Kalicińska. 
  

Miejski 
Kine -Teatr Dźwięk. 
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WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów.   
  

Potępienie niemieckich 

prowokacji. 

Z inicjatywy Bezp. Bloku Wsp. z 
Rządem odbył się ostatnio na terenie 
«całego kraju szereg wieców publicz- 
nych względnie zebrań rad powiato- 
-wych BBWR, na których zapadły uch 
"wały, wyrażające z okazji uroczyste- 
o obchodu dziesięciolecia powrotu 

ląska do Polski braterskie pozdro- 
"wienia dzielnemu łudowi śląskiemu 
-oraz ręzolucje, piętnujące wichrzy- 
cielską akcję Niemców, nieustannie 

zagrażających nietyłko naszym grani 
com zachodnim, ale pokojowi całej 
Europy. Rezolucje te zapewniały cał- 
'kowite oddanie się rządowi Rzeczypo 
*spolitej, na którego wezwanie obywa- 
"tele, gotowi są ponieść największe о- 
fiary z krwi i miemia w obronie całoś- 

«ci naszych ziem. 

Uchwały powyższe zapadły z żywio 
iłowym entuzjazmem uczestników wie 
«ców i zebrań. 

Głębokie. 
Wizyta p. Wojewody w szkołe 

żydowskiej. 

W środę, dn. 15 bm., kiedy P. Włojewoda 
Beczkowicz odwiedził nasze miasto, 7-mio 
klasowa Żyd. Szkoła Powsz. M. Rajaka miała 
szczęście witać dostojnego gościa w swoich 
podwojach. 

O godz. 7 wiecz., kiedy pan Wojewoda 
podjechał do szkoły, przedstawiciele mło- 
dzieży szkolnej, oczekujący dostojnego goś- 
cia, witali pana Włojewodę i wręczyli mu bu. 
kiet kwiatów. Potem pan Wojewoda.w oto- 
czeniu p. Starosty Tramecourta i p. Starosty 
Stefanusa oraz innych gości wszedł do szko 
ły, gdzie został serdecznie powitany przez hie 
rownika szkoły p. Rajaka, i personel nauczy 
cielski, oraz przedstawicieli miejskich insty - 
tucyj żydowskich. Pan Wojewoda zaintereso, 
wał się bardzo materjalnym stanem i pracą 
szkoły. W! rozmowie z p. kierownikiem pan 
Wojewoda podkreślił, iż wizyta w szkole 
wyraża Jego stosunek do tego zakładu nau- 
kowego, którego kierunek i sposób wycha 
wania młodzieży, według znanej mu opinji, 
jest bardzo pomyślny. 

Wizyta ta wywołał jak najlepszy od- 
dźwięk w sterach miejscowego społeczeństwa 
żydowskiego. 3 

Splondrowanie cerkwi prawosławnej iplebaniji 
w miast. Kułowicze. 

Wielkie poruszenie wśród miesz- 
kańców m. Kułowicze wywołała wia- 
domość o okradzeniu cerkwi i probost 
wa. W nocy z 25 na 26 b. m. do cer- 
kwi włamali się nieznani sprawcy, 
którzy splondrowali świątynię zabiera 
jąc najcenniejsze przedmioty cerkiew 
ne. Po obrabowaniu cerkwi włamy- 
wacze przedostali się do domu pro- 
boszcza, gdzie polamali wszystkie 
zamki u szaf, biurka, skrzyń poszu- 

kując widocznie gotówki, gdyż w oko 
licy oddawna krążyły uporczywe po- 
głoski, iż proboszcz posiada znaczną 
gotówkę i klejnoty. Po dokonaniu ra 
bunku włamywacze zbiegli zaćiera- 
jąc za sobą wszelkie ślady. Charak- 
terystycznem jest, iż w czasie okra- 
dania cerkwi i plebanji nikogo nie by 
ło w probostwie, bowiem proboszcz 

bawi od kilku dni w Warszawie, zaś 
dziada cerkiewnego upoili w sobożę 
wieczorem jacyś nieznani ludzie i wy 
wieźli do lasu, gdzie go znaleziono do 
piero nazajutrz śpiącego. Gospodyni 
udała się do wsi Tunki z jakimś mło- 
dym chłopcem, który powiadomił ją, 
iż jej siostra jest ciężko chora i znaj- 
duje się w stanie agonji. Po przyby- 
ciu do wsi Tunki chłopiec znikł, zaś 
gospodyni przekonała się, iż padła 0- 
fiarą oszustwa, gdyż siostra jej cieszy 
się jak najlepszem zdrowiem. Policja 
zarządziła dochodzenie i poszukuje 
osobników, którzy upoili dzieda cer- 
kiewnego i chłopca, który wyprowa- 
dził w pole gospodynię duchownego, 
gdyż zachodzi silne podejrzenie, iż lu 
dzie ci byli w zmowie z włamywacza- 

mi. (e). 

Ucieczka strażaków sowieckich do Polski. 
W dniu 26 b. m, na odcinku grani 

eznym Domaniewicze na teren polski 
zbiegło dwóch uzbrojonych strażni- 
ków i kilku włościan sowieckich pra- 
cujących w kolektywie kojdanowskim 
Strażnicy zbiegli w obawie odpowie- 
dzialności, gdyż na ich punkcie przed 
kilku dniami przeszła do Polski gru- 
pa uciekinierów, a przedwczoraj rów- 
nież przepuścili 3 włościan z ich stro- 
ny rodzinnej, którzy pragnęli dostać 

się do Polski. Strażnicy sowieccy wy- 
razili chęć zaciągnięcia się do wojska 
polskiego. Zbiegów odesłano do dys- 
pozycji władz. 

* 

Z Mińska donoszą, iż w ub. piątek 
na dziedzińcu więzienia mińskiego 
stracono trzech włościan z okręgu 
mińskiego oskarżonych o należenie 
do grupy sabotażystów-podpalaczy 
państwowych instytucyj sowieckich. 

Burza gradowa. 
   BRZEŚĆ, 27. 6. (Pat). — Przez niektóre 

miejseow. pow. prużańskiego przeszła burza, 
połączona z silnym wiatrem i opadem gra- 
du. wskutek czego została zniszczona więk- 
sza ilość budynków, drzew oraz zboża. W 
miejscowościach kol. Kaźmierowo w maj. 
Chacheu, w kol. Wola Kaźmierowska, kol 
Zagórze, oraz kol. Borek burza wyrządziła 
szkody na polach, w ogrodach i lasach, zer- 
wała dachy z kilkunastu domów, a od ude- 
rzeń pioruna spłonęło 12 demów mieszkaln., 
młyn i zabiłe zostały cztery osoby oraz kil- 

   

kanaście sztuk bydła. Straty b. duże. 
BRZEŚĆ, 27. 6. (Pat). —We wsi Karasin, 

pow. koszyrskiego, wskutek udzerzenia pio 
runa spłonęła zagroda z całym dobytkiem 
Piotra Sworaka. Podezas pożaru zginęła eór 
ka Sworaka 6-letnia Pelagja, która będae 
wyprowadzoną z palącego się dómu, wśród 
Ggólnego zamieszania przy gaszeniu pożaru 
weszła zpowrctem do płonęcego domu. Po 
pożarze znałezicno zwłeki małej Pełagji zu 
pełnie zwęgłone. 

  

Aresztowanie tajemniczych „statystyków'". 
Na terenie pow. dziśnieńskiego areszto- 

wano dwóch tajemniczych osobników, którzy 

odwiedzali wsie i namawiali rzekomo chła 
pów do strajku rołnego. Zatrzymani do wi 

ny nie przyznają się, tłumaczą się, iż źle zra 
zumieni zostałi przez włościan, bowiem wy 

  

pytywali ich czy obecnie rolnictwo przynosi 
dochody i czy popiaca się prowadzić gospo 
darstwa rolne. Aresztowani oświadczyli 37 
piszą rozprawę o kryzysie rolnictwa w Wi- 
łeńszezyźnie i nic wspólnego z komunizmem 
nie mają. 

Nieprzewidziana przeszkoda na torze 
kolejowyin. 

Z Oszmiany donoszą, iż dyżurny ruchu 
st. kolejowej Smorgonie powiadomił policję, 
że w dniu ?4 b. m. wieczorem naczelnik ru- 
chu oddziału wileńskiego p. Fiedorowicz pod 
czas inspekcji przejazdowej drezyną motoro 
wą na 5 kłm. od Smorgoń najechał na prze- 
szkodę z kamieni ułożonych na torze kolejo 

wym. W) jakim celu kamienie zostały ułoże- 
ne na torze i kto je ułożył jest obecnie przed 
mictem śledztwa władz policyjnych. Zdaje 
się jednak, że kamienie ułożyły dzieci pasące 
bydło, bewiem ekspertyza techniczna ustali- 
ła, iż przeszkoda nie zagrażała wykolejeniem 
pociągu. 

Profanacja nagrobków na cmentarzu 
w Wiśniewcu. 

Nieujawnieni sprawcy przedostali Sie 
ubiegłej nocy na czmentaęz w Wjśniewcu. 
gdzie zniszczyli 6 nagrobków i rozkopali 2 

mogiły. Pozatem wandale zrabowali kilka og 
rodzeń cmentarnych i krzyży. Powiadomio- 
na plicja wszczęła dochodzenie. (ci. 

12-letnia dziewczyna ciężko ranna 
wybuchem granatu. 

      
wypadek miał miejsce w dniu 

m wpobliżu wsi Kuklany, gm. ha- 

j, gdzie podczas paszenia gęsi znalaz 

ła w polu zapalnik od granatu 12-letnia F. 

Demidówna. Dziewczyna zaczęła manipulo- 

wać znalezionym zapalnikiem powodując wy 

  

buch. Skutki wybuchu były straszne. Demi- 
dówna odniosła szereg bardzo ciężkich ran 
piersi i twarzy. W| stanie beznadziejnym 
przewieziono ją do szpitala w Święcianach 
gdzie znajduje się w agonii. (e). 

Uparty samobójca. 
Ignacy Sidorowicz mieszkaniec wsi Porze- 

cze. gm. połoczańskiej od dłuższego czasu 

żył w niezgodzie ze swą małżonką i szukał 

sposobności by odebrać sobie życie, Sidoro- 

wicz w krótkim odstępie czasu popełnił kil- 

ka zamachów samobójczych, lecz zawsze 

dziwnym zbiegiem okoliczności wychodził 

zdrowo. Przed tygodniem rzucił się do rzeki, 
lecz tym razem w ostatniej chwili wydoby- 
ty został z wody przez rybaków. Wczoraj po 
kolejnej kłótni z małżonką Sidorowicz wypił 
większą dozę kwasu siarczanego skutkiem 
czego po upływie dwóch godzin zmarł w ok 
ropnych męczarniach. CY" 

SPORT. 
Dokończenie lekkoatletycznych mistrzostw Polski. 

W] niedzielę zakończone zostały dorocz- 
ne lekkoatletyczne mistrzostwa Polski pa- 
nów, rozegrane w ciągu dwóch dni na stad: 
jonie Legji. Organizacja — wzorowa. Pu- 
bliczności parę tysięcy. 

Zawody zgromadziły przeszło półtorej 
setki zawodników z całej Polski na starcie. 
Reprezentowali oni 25 klubów sportowych. 
Na starcie uie brakowało żadnego z wybit- 
niejszych naszych zawodników. 

Mistrzostwa przyniosły naogół dobre wy- 
niki. Niezwykle zaciętą walkę staczali z $0- 
bą zawodnicy AZS-u warszawskiego, Warty 
Poznańskiej i stołecznej Polonji — Obecn'e 
w punktacji drużynowej do nagrody preze- 
sa Znajdowskiego na pierwszem miejscu znaj 
dują się dwa kluby, Warta i AZS. Warsza 
wa, z jednakową liczbą punktów — po 145. 
Silniej niż w r. ub. przedstawia się Polonja 
warszawska, która w r. b. posiada 111 pkt. 

Wyniki szczegółowe drugiego dnia zawo- 
dów przedstawiają się następująco: 

Przedbieg na 200 m.: 
I — 1) Łopacki (AZS) 23,6 s., 2) Trojanow 

ski: (Pol.) 23,8 s., 3) Jezierski (Warta). 41 Sa 
dowski (Wilno 3 p. sap.). 

HM — 1) Bieniakowski (Warta) 23,5 s.. 2) 
(Weiss (AZS.) 23,6 s. 3) Sikorski (Pol.), 4) 
Badowski ($ok. Bydg.). 

IM — 1) Łada IAZS.) 23,4 s., 2) Czysz 
IStadjon Król. Huta) 23,6 s., 3) Strawiński 
iWarta), 4) Maćkowiak (Warszawianka). 

Finał biegu na 200 metrów: 1) Biniakow 
ski 22,6 sek., 2) Trojanowski (Pol.) 22,6 s., 
3) Łopacki, 4) Łada, 5) Weiss, Czysz — nie 
startował. 

Finał biegu na 800 m.: 1) Kusociński 
(Warsz.) 1:56,6 sek., 2) Maszewski (Pol)., 
1:57 sek., 3) Kuźmicki (AZS W-wa), 4) Le- 
sicki (Warta), 5) Skowroński (Warsz.), 4) Ko. 
siarz (Cracovia). 

Pchnięcie kulą: 
1) Heljasz (Włarta) 15 m. 17 cmt., 2) Tii- 

gner (Sok. Poznań) 13.07. 2) Nowojczyk (3 
p. sap. Wilno) 12.97, 4) Pabiś (AZS W-wa) 
12.75 mir, 5) Świetlik (Warta) 12.61 mtr., 
6) Kałuba (AZS W-wa) 12.59 m. 

Rzut oszczepem: 
1) Niemiec (Pogoń Lwów) 16,5 sek, 2) 

Mikrut Fr. (Warta) 59.55 m., 3) Mikrut W. 

  

  

  

(Sok. Bydg.) 56.39 mtr., 4) Pławczyk (AZS 
W-wa) 55.68, 5) Bobiński (ŁKS) 54.38 mtr., 
6) Zieniewicz (3 płk. sap. Wilno) 50 m. 42 
cmt. 

Skok wzwyż: 
1) Pławczyk (AZS W-wa) 183 cmt., 2) Nie 

miec (pogoń Lwów) 180 cm., 3) Gedgowd 
(Pol) 175 cmt., 4) Meyro (Pol) 170 cmt.. 
5) Drycimski (Sok. Pozn.) 170 cmt., 6) Iwa- 
nowski (Pol.) 170 cmt. 

Skok wdal: 
1) Nowak (Crac.) 726 cmt., 2) Skład (AZS 

W-wa) 706 cmt., 3) Twardowski (AZS W-wa) 
681 emt., 5) Nowosielski (Crac.) 661 cmt.. 
5) Pawlak (Warta) 653 cmt., 6) Haspel (AZS 
Lwów) 656 emt. 

Finał biegu na 110 m. z płotkami. 
1) Niemeic (Pogoń Lwów) 16,5 sek., 2) 

Trojanowski (AZS WLwa), 3) Wieczorek (Wil 
no), 4) Kaniak. Kostrzewski nie startował. 
Pierwsze miejsce zajął właściwie Nowosielski 
(Crac.) w czasie 16,1 sek., ale z powodu 
przewrócenia 3 płotków został zdyskwaliii- 
kowany. 

Finał sztafety 4 X 100 m.: 
1) (AZS.) Warszawa 44,6 sek., 2) Polon- 

ja I — o pół metra wtyle, 3) Warta 45,4 
sek., 4) Sokół Bydgoszcz. 5) AZS Wiarsza- 
wa II. 

Bieg na 5000 mtr.: 
1) Hartlik (Stadjon Król. Huta) 15:48,6 s., 

2 Sederyn (Pogoń I wow) 15:56,6 sek.. 3) 
F:ałka iGrac.), 5) Strzałkowski (Jagiel. Bia: 
łystoki, 6) Sarnacki (Warszawianka), 6) 

Milcz (Rezerwa), 7) Adamczyk (Orzeł). Na 
przedostatniem okrążeniu odpadł Miałkas. 
wyczerpany biegiem na 10 klm. w dniu po- 
przednim. Na tem samem okrążeniu — Pu 
chalski, idący na drugiem miejscn, dostał 
kurczu w nodze, upadi i biegu nie skoń- 
czył. 

Sztafeta 4 X 400 mtr.: 
1) Włarta w składzie: Marciniec, Jezier 

ski, Iwański, Bianiakowski 3:27,5 sek. 2) 
AZS I (Miller I, Kuźnicki, Jaworski, Kostrze. 

wski) 3:28 sek., 3) Połonja 3:31, 4 sek, 4) 
Warta II, 5) AZS II, 6) Gagiellonja Biały- 

stok. 
W/ sztafecie tej Warta prowadziła bieg 

od początku qo końnca. (PAT). 
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Arbon proponuje miastu wyjednanie pożyczki 
zagranicznej. 

W dniu wczorajszym T-wo M. i 
M. K. (Arbon) złożyło do Magistratu 
m. Wilna, ofertę w której proponuje 
wyjednanie miastu większej pożyczki 

w jednym z banków szwajcarskich. 
Oferta ta będzie przedmiotem obrad 
jednego z najbliższych posiedzeń Ma- 
gistratu: 

Aresztowanie świętokradczyni podczas 
nabożeństwa w kościele garnizonowym. 
W ubiegłą niedzielę podczas na- 

bożeństwa w kościele garnizonowym 
jeden z modlących się zauważył na 
gle jakąś podejrzanego wyglądu ko- 
bietę uwijającą się wpobliżu ołtarza. 
Przypatrując się jej uważniej modlą- 
cy się zauważył wystającą u niej z 
pod płaszcza część kilimu, który wi- 
dział przy ołtarzu. O swojem spostrze 
żeniu modlący się powiadomił obec- 
nego w kościele żandarma, który na- 
tychmiast wyprosił podejrzaną kobie 
tę z kościoła i kazał rozpiąć płaszcz z 
pod którego wypadł duży kilim skra 
dziony przez nią z kościoła Garnizono 
wego. Pozatem znaleziono jeszcze 
przy niej aksamitną poduszkę z pod 
ołtarza, którą sprytna złodziejka rów 
nież potrafiła ukryć przy sobie. 

Zatrzymaną złodziejkę sprowadzo 
no do Wydziału Śledczego. gdzie zo- 
stała ona zbadana. W policji areszto- 
wana świętokradczyni zaczęła symu- 
lować obłęd, nie dając odpowiedzi. 
Natomiast, mówiła coś o Syberji, o 
mężu, który rzekomo pracuje przy 
wierceniu nowego szybu naftowego, 
że na dworcu wileńskim skradziono 
jej poduszki i ona musiała okraść koś 
ciół, gdyż nie miałaby w przeciwnym 
razie na czem spać i t. d. 

Nazwiska jej wobec braku doku- 
mentów i uporczywego bredzenia na- 
razie nie ustalono. Zachodzi przypusz- 
czenie, iż zatrzymana jest zawodową 
świętokradczynią. Dalsze dochodze- 
nie trwa. (c) 

Krwawy dramat małżeński 
przy ulicy Strycharskiej. 

Ulica Strycharska stała się w ub. 
niedzielę terenem krwawego dramatu 
małżeńskiego. 

Zamieszkały w domu Nr. 5 przy 
wspomnianej ulicy Stefan Krawialis 
kilkoma uderzeniami noża śmiertelnie 
zranił swoją małżonkę Annę, którą w 
stanie bardzo ciężkim przewieżiono 
karetką pogotowia ratunkowego do 
szpitala Żydowskiego. Sprawcę pora- 

Rabunek 
Wezoraj wieczorem na ulicy Kwaszelnej 

dwóch cscbników zatrzymało przechodzące 
$c handlarza Sz. Milejkowskiego, mieszkań- 
ca gm. rudziskiej, żądając oddania pienię- 
dzy. 

Jeden z napastników uderzył Milejkow- 

nienia Stefana Krawialisa zatrzymano 
Podczas badania w wydziale śled- 

czym zatrzymany Krawialis przyznał 
się do popełnionej przez niego zbrod- 
in oświadczając, iż zamachu na życie 
żony dokonał na tle zdrady małżeń- 
skiej, której żona dopuściła się rze- 
komo z niejakim Wł. Rywczunem. 

Aresztowanego Krawialisa przeka 
zano do dyspozycji sędziego śledczego 

na ulicy. 
skiego pięścią w twarz, wybijając mu dwa 
zęby, drugi zaś po zrewidowaniu kieszeni, 
zrakówał trzydzieści kilka złotych i doku- 
menty. 

Sprawcy zdołali ukryć się nim przybyła 

(e). pomoce. 

  

  Dziś: Leona. 

  

| Jutro: Św. Piotra i Pawła. 

| E Žaraiai | Wschód słońca — g. 2 m. 46 

Zachód  , 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 27/Vi — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

g Za 57. 
  

Temperatura Geda“ B BC, 
> najwyższa -- 19° С. 

@ najniższa -+ 9° С. 

Oped: — 

Wiair: północno-zachodni. 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA. 
— Ferje letnie Sądu Areybiskupiego. -— 

Ferje Sądu Arcybiskupiego rozpoczęte al 
25 cz ca trwać będą do 31 sierpnia włącz 
nie. Wi tym czasie Sąd nie będzie załatwiał 
żadnych spraw. a 

— Przyjmowanie kandydatów do semi- 
narjum duchownego. Ksiądz rektor Sem 
aarjum Metropolitalnego Wileńskiego j 
rozpoczął przyjmowanie kandydatów do s 
minarjum duchownego na przyszły rok aka- 
demicki. 

   

  

      

     

      

MIEJSKA. 
— Żapadnięcie się jezdni. Przy ulicy Zyg 

muntowskiej koło posesji Nr. 24 zapadła się 
w dniu wczorajszym jezdnia w promieniu 
półtora metra. Zaalarmowano Wydział Tech 
niczny Magistratu, który przystępuje do nap 
rawy uszkodzeń. 

— Wzrost bezdomnych. W związku z 
ostatniejmi eksmisjami, zaznaczył się w Wi!- 

nie nowy przyrost liczby bezdomnych. Wła- 
dze opieki społecznej otrzymują codziennie 
po kilka raportów pd władz policyjnych o 
wyeksmitowanych rodzinach, które mieszczą 
się na dziedzińcach domów lub ulicy. Wszy 
stkie bowiem schroniska miejskie są prze- 
pełnione i nie można w nich lokować bez- 
domnych. Wlładze w sprawie tej mają przed 
sięwziąć odpowiednie środki zaradcze. 

Wyrazić pozostaje życzenie, aby to nastą- 
piło jak najrychlej. 

— Nowy budżet wciąż jeszeze pod zna- 
kiem redukcyj. W. ciągu ostatnich kilku dni 
obradowała Komisja Finansowa nad projek 
tem nowego preliminarza budżetowego. Roz- 
patrzono już stronę dochodową i przystąpio 
no obecnie do zaznajomienia się z wydat- 
kami. Do chwili obecnej mimo i tak bardzo» 
znacznej kompresji budżetu, Komisja poczy 
niła skreślen na sumę zgórą 150.000 zł. 

Nowe opracowanie budżetu miasta spo- 
rządzane jest pod znakiem najdalej posunię 
tych oszczędności. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— (Ciężki rok dla studentów. Skończoa: 
egzaminy na USB. wykazały, że wyjątkowo 
wiełu studentów w b. r. nie złożyło egzami- 
nów. Działo się to na wszystkich niemal wy 
działach. a zwłaszcza na prawnym, gdzie we 
dług nieoficjalnej statystyki conajmniej dwie 
trzecie studentów z pierwszych semestrów 
pozostanie na tym samym kursie. Stan ten 
wpłynie, iż pewien odsetek akademików 
przerwie studja, a niezależnie od tego nie 
wszyscy, tegoroczni maturzyści, pragnący 
studjować dostaną się na Uniwersytet. 
Smutne, ale prawdziwe 

— Referent Akademiekiej Kołonji w Le- 
gaciszkach podaje do wiadomości, iż w celu 
otrzymania zezwolenia na pobyt w Akade- 
mickiej Kolonji Wypoczynkowej w Legaci- 
szkach, naležy  przedstawiė  Administraeji 
Kolonji kartę wyjazdu, którą można otrzy- 
mać w sekretarjacie Bratniej Pomocy (ulica 
Wielka 24) codziennie w godz. urzędowych 
oraz świadectwo lekarskie. 

Zaświadczenie lekarskie można uzyskać 
od lekarza Kolonji po uprzedniem nabyciu 
skierowania w sekretarjacie Rratniej Pomc- 
cy, które wydaje się za opłatą 1 zł. Za zba- 
danie lekarskie opłat żadnych nie pobiera 

  

się. 5 
Lekarz Ak. Kolonji Włyp. w Lekacisz- 

kach dr. W. Syłwanowicz przyjmuje: do dnia 

1 lipca w lokalu Bratniej Pomocy (Wielka 

24) codziennie od.godz. 14 do godz. 25 od 
dnia 1 lipca w Legaciszkach. 

GOSPODARCZA. 
— Cudzoziemcy stają przed groźbą zam- 

knięcia swych warsztatów praey. Wilno liczy 

    

    

stosunkowo dużo cudzoziemców, którzy 
prztważnie trudnią się handlem względnie 
rzemiosłem. W: m jednak obowiązującej 

  

ustawy przemysłowej winni oni uzyskać poz 
wolenie Min. Przemysłu i Handlu. Ponieważ 
przytłaczająca większość cudzoziemców 6bo 
wiązek ten zignorowała, Urząd Przemysłowy 
przystąpił do rozsyłania nakazów karnych. 
Wizyscy ci cudzoziemcy ukarani zostaną na 
razie grzywną o ile jednak w najbliższym 
czasie nie uzyskają pozwołenia Min., zakła- 
dy ich będą zamykane. 

Podług danych Urzędu Przemysłowego ca 
dzoziemców takich na terenie Wilna jest 6- 
becnie blisko 1000. 

  

   

  

Z KOLEL 
— Zmiana rozkładu jazdy niektórych po- 

ciągów. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwa- 
wych w Wilnie podaje do wiadomości, :ż 
w związku z naprawą mostu przez rz. Narew 
i wprowadzeniem zmienionego porządku ru- 
chu pociągów na szlaku Łapy — Białystok, 
poczynając od dn. 1-go lipca r. b. zmienia 
się rozkład jazdy pociągów pasażerskich jak 
następuje: 

1) Poc. Nr. 721, odchodzący z Warszawy 
Wil. o godz. 23 min. 30 i przychodzący do- 
Białegostoku o godz. min. 50 — od dnia 
1 sierpnia r. b. będzie odchodził z Warsza- 
wy Wil. o godz. 23 min. 06. Łapy przyj. 
godz. 1 min. 54 odej. godz. 1 min. 55, Bia- 
łystok przyj. godz. 2 min. 26 i dalej do Ba-. 
ranowicz bez zmiany. 

2) Poc. Nr. 717 odchodzący z Łap o godz. 
17 min. 54 i przychodzący do Białegistoku o 
godz. 18 min. 27, będzie odchodził z Łap a 
godz. 18 min. 03 i przychodził do Białego- 
stoku o godz. 18 min. 34. 

3) Poc. Nr. 1751 odchodzący z Łap o go- 
dzinie 8 min. 14 i przychodzący do Białego- 
stoku o godz. 8 m. 50, będzie odchodził z 
Łap o godz. 8 min. 45 i przychodził do Bia- 
łegostoku o godz, 9 min. 20. 

    

    

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 

  

wczorajszym u wice-prezyd. Czyża interwem 
jowała delegacja bezrobotnych brukarzy. De 
legacja scharakteryzowała rozpaliczliwy stan 
brukarzy, którzy od dłuższego już czasu ust 
łują bez powodzenia znaleźć chociażby naj 
skromniejszy zarobek. Sprawa ta, jak się do 
wiadujemy, będzie rozważana na jednem z 
najbliższych posiedzeń Magistratu, który w 
początkach lipca zamierza rozpocząć szereg 
robót brukarskich w rozmaitych punktach 
miasta. Oczy ie roboty te nie będą nosi- 
ły poważniejszego charakteru i ograniczą 
się jedynie do sporadycznej naprawy jezdni. 

RÓŻNE. 
— WILNO — MONIUSZCE W HOŁDZIE. 

Liczne wycieczki nawet zamiejscowe (Wur- 

szawa, Suwałki i inn.) zwiedzają Wystawę 

Pamiątek Moniuszkowskich w głównym pa- 

wilonie wystawowym w ogrodzie po.Bernar- 

dynskim, stwierdzając tem wielkie zainiere- 

sowanie urządzoną z pietyzmem expozycją 

świeżo uzupełnioną szeregiem cennych przed 

miotów. 

Wystawa czynna jest codziennie w godz. 

od 11 do 8 wiecz. 

Wistęp — 45 gr.; ulgowe — 20 gr.; gru- 

powe (od 10 osób) 10 gr. 

— Turniej wareabowy © mistrzostwo Wil- 
na. Zapowiedziany przed kilkoma dniami tur 
niej warcabowy o mistrzostwo miasta W$l- 
na wzbudził wielkie zainteresowanie wśród 
miłośników tej pięknej gry. 

Jak nas informują, dotychczas do iurnie. 
ju zgłosiło się 25 osób. 

Przypominamy, że 19 lipca b. r. o godz. 
19 odbędzie się losowanie i rozpoczęcie tur- 

nieju w łokału Wileńskiego T-wa Szachowe- 
go — ul. Mickiewicza 11. 

— Na miejscu „starego ementarza*. — W 
dniu wczorajszym przy ulicy Kamiennej 3 
przy budowie fundamentu pod  wznoszony 
dom natrafiono na mnóstwo kości łudzkich 
Podług przypuszczeń miarodajnych czynn:- 
ków na miejscu tem ongiś był cmentarz ka- 
tolicki. 

Odnalezione szczątki ludzkie będą złoże- 

ne na jednym z katolickich cmentarzy wiłeń: 
skich. 
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Z dziatalnošci BBWR. na terenie 
pow. niešwieskiego. 

Т 
20 czerwca odbył się w Sieniawce 

w sali Domu Ludowego, sprawozdaw 
czy wiec poselski, na którym poseł G. 
Szymanowski w przeszło dwugodzin- 
nem przemówieniu zaznajomił zebra- 
nych zarówno z wynikiem pracy Izb 
ustawodawczych w ubiegłej sesji, jak 
i z sytuacją gospodarczą państwa, 
szczegółowo omawiając te ustawy, ja- 
kie mają na celu złagodzenie kryzysu 
w rolnietwie, jak i projekty ustaw, 
które są obecnie w opracowaniu, a 
mają regulować najbardziej dotkliwe 
w dzisiejszej dobie kwestje w rolnict- 
wie. 

W drugiej części przemówienia po 
seł Szymanowski poruszył zagadnie- 
nie białoruskie. Wychodząc z założe- 
nia tradycji historycznej, kiedy w cza 
sach przedrozbiorowych Rzplitej Bia- 
łoruś cieszyła się największemi swo- 
bodami, zarówno w dziedzinie roz- 
woju materjalnej kultury, jak i ducho 
wej, pos. Szymanowski podkreślił , że 
podstawy dla tych swobód zagwaran- 
towane zostały w odrodzonej Polsce 
Konstytucją 17 marca. Dalej porów- 
nał sytuację ludności . białoruskiej w 
Polsce i Rosji Sowieckiej, zatrzymał 
się nad przebiegiem pracy i dorob- 
kiem inteligencji białoruskiej, podno- 
sząc konieczność wzmocnienia stanu 
obecnego przez wychowanie zastę- 

II. 
21 czerwca odbyl się wiec sprawoz 

dawczy w Hryncewiczach pow. nieś- 
wieskiego, w którym wzięli udział se- 
nator O. Jeleński i poseł G. Szyma- 
nowski. Na wiecu było przeszło 200 
osób, przeważnie okolicznych  wloš- 

cian. 
Senator Jeleńki w dłuższem prze- 

mówieniu zaznajomił zebranych z 
przebiegiem kryzysu gospodarczego w 
Polsce i zagranicą, i z sytuacją gospo- 
darczą kraju. Następnie bardzo szcze 
gółowo omówił wszystkie uchwalone 
w ostatniej sesji ustawy, mające na 
celu złagodzenie kryzysu gospodarcze- 
go, a w szczególności ulżenie ciężkiej 
sytuacji rolników. 

Poseł Szymonowski omówił wy- 
nik prac Sejmu i Senatu w ubiegłej 
sesji, i przebieg prac w komisjach sej 
mowych nad konstytucją, ustawą sa- 
morządową i ustawą o scaleniu ubez- 
pieczeń społecznych. Następnie dłuż- 
sze przemówienie poświęcił zagadnie- 
niu białoruskiemu. Tu, nawiązując do 
życzliwego i braterskiego  traktowa- 
nia Białorusi przez Rzplitą w czasach 
przedrozbiorowych, przeszedł do о- 
becnej sytuacji ludności białoruskiej 
w odrodzon. Polsce, porównując ją z 
sytuacją w Rosji Sowieckiej. Następnie 
omówił sytuację w szkolnictwie biało- 
ruskiem i poinformował zebranych o 
powstaniu w łonie Bloku Bezprat. Gru 
py parlamentarnej polsko-białoruskiej, 
istnienie której z jednej strony może 
uporządkować zagadnienie białoruskie 
i póstawić je we właściwej płaszczyź- 
mie, z drugiej strony przyšpieszy rea- 

  

pów młodej inteligencji białoruskiej, 
świadomej swej odpowiedzialności, i 
godnej poczesnego miejsca wśród spo 
łeczeństwa zachodniej Europy. Wre- 
szcie pos. Szymanowski poinformo- 
wał zebranych o powstaniu w łonie 
Bloku Bezpartyjnego Grupy parła- 
metnarnej polsko-białoruskiej, której 
zadaniem jest praca nad ułożeniem 
zgodnego, braterskiego, współżycia 
narodu polskiego i białoruskiego, 
podniesienie kultury materjalnej i 
duchowej ludności białoruskiej, i op- 
racowanie wspólnie z czynnikami rzą 
dowemi konkretnych płanów, dla о- 
siągnięcia po zych eelów. 

Przemówienie posła Szymanows- 
kiego, szczególniej druga część, wy- 
wołało wielkie zainteresowanie. Po 
przemówieniu wywiązała się dysku- 
sja. Następnie dużo było interesantów 
do posła, z prośbą o poparcie lub za- 
łatwienie różnych spraw. zarówno o- 
sobistych, jak i zbiorowych. 

Po wiecu odbyło się posiedzenie 
Koła Gminnego BBWR, na którem o- 
mówione zostały sprawy organizacyj- 
ne, i dokonano dorocznych wyborów 
prezydjum. Prezesem Koła został wy 
brany dotychczasowy prezes dr. Jan 
Nowicki, 

Na wiecu obecnych było około 
150 osób. 

  

lizację tych poczynań, jakie się złożą 
na uregulowanie zgodnego współży- 
cia obu bratnich narodów i osiągnię- 
cie przez ludność białoruską wyższego 
poziomu kultury duchowej i materjal- 
nej. 

Następnie wywiązała się dłuższa i 
ożywiona dyskusja, która wykazała, 
że zebrani nietylko interesują się po- 
ruszonemi zagadnieniami, ale i trafnie 
je ujmują. 

W wyniku dyskusji, zebrani uchwa 
lili jednogłośnie rezolucję, wzywają- 
cą swych senatora i posła, by poczy- 
nili starania celem: 

1) uzyskania zniżki cen na produk 
ty monopolowe i kartelowe, 2) prze- 
niesienia notarjuszy na etat państwo- 
wy z wyznaczeniem im odpowiednich 
poborów, zamiast obecnych zbyt wy- 
górowanych stawek, i 3) zmniejszenia 
stawek, pobieranych przez komorni- 
ków sądowych za ich czynności. 

W końcu zebrania jeden z włoś- 
cian p. Rudozub w imieniu zebranych 
podziękował senatorowi i posłowi za 
ich pracę, wyrażając podziękowanie 
i uznanie całemu Blokowi Bezpartyj- 
nemu za ło wszystko, co dotychczas 
zdziałał, w celu utrzymania ładu i po- 
rządku w tak ciężkich czasach. 

Po wiecu odbyło się posiedzenie 
Koła gminnego BBWR., na którem о- 
mówiono sprawy organizacyjne i doko 
nano nowych wyborów nowego pre- 
zydjum. Na wice prezesa wszedł p. 
Ratomski Mikołaj, prezesem pozostał 
p. Jan Bułat. 

  

W powiecie brasławskim. 
W! dniu 14 czerwca po raz pierwszy wo- 

góle odbyło się w Jodach sprawozdawcze zeb 
ranie poselskie, na które przybyli posłowie 

Fryderyk Krasjcki i Witołd Kwinto. W zeb- 
raniu tem wzięło udział około 300 wieśnia- 
ków. Referaty obu posłów przyjęte zostały 

  

oklaskami. Wi wyniku odbytej następnie dw 
skusji poruszono bolączki tamtejszej ludności 

"Tegoż dnia posłowie Krasicki i Kwinto u- 
dali się do Zamorza. gdzie również na zwo- 
łanem przez Koło BBWIR. zebranie wygło- 
sili referaty, informując ludność o działalno 
ści parlamentu i pracach bjeżących Bloku. 

Na obu powyższych zebraniach sprawoz- 
dawczych uchwalona została rezolucja, wy- 
rażająca zaufanie dła rządu i uznanie dla 
działalności BBRWi 

ORAZ PROROK TASER 

Kajakami z Wilna do Gdańska. 
Dnia 9-go czerwca r. b. wyruszyła 

z Wilna do Gdańska na 10 kajakach 
wycieczką szkolna absolwentów i u- 
czniów Państwowego Seminarjum Na 
uczycielskiego Męskiego im. T. Zana 
w Wilnie. Kajaki wykonane zostały 
przez uczniów Seminarjum we włas- 
nej pracowni szkolnej. Kajaki wypo- 
sażono we wszystkie nowoczesne u- 
rządzenia techniczne, namioty, żagle, 

radjostację, zapomocą której już zdo 
łano nawiązać kontakt z Wilnem. 

Pokonano już przeszło 500 kilo- 
metrów drogi wodnej, przebyto odci- 
nek Niemna do Czarnej Hańczy, Ka- 
nał Augustowski, Narew i Bug. Nie- 
bawem wycieczka znajdzie się na fa- 
lach królowej rzek polskich Wisły. 

Około 29—30 czerwca wycieczka 
zawita do Warszawy, zabawi tu parę 
dni w celu zwiedzenia zabytków hi- 
storycznych i kulturalnych stolicy. 
Równocześnie wycieczka zamierza za 
meldować się u Ministra Oświaty p. 
Jędrzejewicza. Po parodniowym wy- 
poczynku wycieczka z Warszawy wy- 
ruszy do Gdańska i Gdyni. 

Pomimo utrzymywania kontaktu 
radjowego, niemal codziennie wyciecz 
kowicze nadsyłają wiadomości o so- 
bie. Jak widać z tych listów, wszys- 
cy trzymają się doskonale, humory 
wyśmienite, apetyty wilcze. Polsce 
przybyło dwudziestu murzynów. 

Z każdem uderzeniem wioseł zbli- 
żają się do serca Polski, by po złoże- 
niu hołdu dumnej naszej stolicy, wy- 
ruszyć na powitanie polskiego morza. 
Dzielni Seminarzyści, prowadzeni nie 
ukojoną tęsknotą i umiłowaniem mo- 
rza,pragną zadokumentować na bur- 
sztynowem wybrzeżu, że serca i umy 
sły wszystkich wilnian skierowane są 
w stronę polskiego morza, St. D. 

TEATR I MUZYKA 
— Premjera „Chaty za wsią* w Bernar- 

dynee. Dziś, we wtorek 28 czerwca o godz. 
8 m. 15 premjera gigantycznej sztuki „Chata 
za wsią” według powieści J. Kraszewskiego, 
z muzyką Noskowskiego. Udział biorą pp. 
Bielecki, Detkowski, Domański. Szurszewska, 
Czapliński, Moranowicz, Dejunowicz, Zieliń- 
ska, Janiszewski, Borski, Zastrzeżyńska, Za- 
strzeżyński Brusikiewicz, Loedl, Łodosiów- 
na, Puchniewski, i inni. Reżyserja dyr. M. 
Szpakiewicza. Dekoracja W. Makojnika. 

Przygotowanie chórów Wi Szczepański, 
dyrygent R. Herman. 

— „Rewja 20,0000 dolarów* w Lutni. W 
dniach 28, 29 i 30 b. m. odbędą się trzy 
ostatnie przedstawienia wesołej, cieszącej się 
powodzeniem rewji p. t. „20.000 dolarėw“ 
pod dyr. Leona Żukowskiego, z udziałem Ha_ 
liny Rymkiewiczówny, Hanki Skorokówny, 
Mary Rymkiewiczówny, Leonora Warskiego, 
Ryszarda Radwana, Antoniego  Jaksztasa. 
Kierownictwo muzyczne A. Jaszczyński. Tań- 
ce R. Radwan. Kier. artystyczno - literackie 
A. Jaksztas, 

Ceny miejsc zniżone. Początek o godz. 
8 m. 15. 

Popołudniówka świąteczna w Bernar- 
dynce. Wi środę 29 czerwca o godz. 4-€j pp.. 
w uroczystość SW! Piotra i Pawła — w Te- 
atrze Letnim w Bernardynce odbędzie się 
popołudniówka świetnej i wesołej farsy Ar- 
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nolda i Bacha p. t. „Awantura w raju'. Ko- 
medja ta cieszy się wciąż zasłużonem powte- 
dzeniem. Ceny miejsc zniżone. 

— Ladis — Kiepura w „Fauście*. Środa 
dnia 29 nieodwołalnie raz jeden niezwykłe, 
podwójne zdarzenie: najpopularniejsza ope- 
ra „Faust“ — w niezmiernie oryginalne 
jęciu inscenizacyjnem pomysłu prof. A 

Ludwiga i W. Makojnika — na otwartem 
powietrzu w specjalnie rozbudowanej muszli 
w parku Żeligowskiego, z występem w roli 
tytułowej fenomenalnego tenora polskiego 
LADISA—KIEPURY, ze współudziałem pierw 
szego basisty Opery Wiarszawskiej Junell'- 
Trembickiego w partji Mefista oraz wybit- 
niejszych sił miejscowych. 

Dyryguje dyr. R. Rubinsztejn. Początek o 
godz. 8 i pół wiecz. 

— Konkurs humoru. Park im. Żeligow- 
skiego. Jednym z najskuteczniejszych sposo- 
bów walki z perymizmem, smutkiem i złe- 
ini nastrojami jest bezwątpienia śmiech. -— 
Chcąc poruszyć tą leżącą w Wilnie odłogiem 
siedzibę, w dniu t i 2 lipca t. j. w piątek i 
sobotę urządzony będzie pierwszy konkurs 
humoru z zebraną publicznością w roli sę- 
dziów. 

Udział w konkursie zgłosiły dotąd: Wi- 
leńska Orkiestra Symfoniczna, Chór rewel- 
lersów, oraz szereg najwybitniejszych arty- 
stów Teatrów Miejskich. 

Impreza ta wywokoła zrozumiałe zainte 
resowanie. 

— Koncert Wil. Orkiestry Symf, — Park 
im. Żeligowskiego. Wtorek dnia 28 czerwca 
r. b. Koncert Wil. Orkiestry & 
pod batutą Michała Małachowskiego oraz 
wystąpi prof Aleksander Kantorowicz (solo 
skrzypce) i Albert Katz (solo wiolonczela), 
przy fortepianie E. Sołomonówna. W, progra 
mie Czajkowski, Rubinsztejn i i 

Początek o godz. 8 min. 15 wiecz. 
Geny: wejście 30 gr. ulgowy 20 gr. i 

krzesła przed estradą 45 gr. 

RADJO 
WTOREK, dnia 28 czerwca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12.10: Aud. dla poho- 
rowych (pog. i muz.) 12,40: Kom. met. 15,35: 
Program dzienny. 15,40: Koncert pośw. twór 
cbzošci S. Moniuszki. 16,30: Kom. Aeroklubu 
Wileńskiego. 16,40: Przegląd czasopism ko- 
biecych. 17,00: Recital fortepianowy Sara- 

banda. 17,30: Koncert. 18,00: „O skarbach 
w ziemi ukrytych'* — odez. 18,20: Muz tan. 
19,15: Przegląd litewski. 19,30: Program na 
środę. 19,35: Prasowy dziennik  radjowy. 
19,45: „Ze świata radjowego* — pog. 20,00: 
Koncert popularny. 20,50: Transm. z obozu 
harcerskiego pod Wilnem. 21,20: Koncert. 
21,50: Kom. i muz. tan. 

ŚRODA, dnia 29 czerwca 1932 r. 

10,00: Transm. mszy św. 11,05: Odcz. n::- 
syjny. 11,58: Sygnał czasu. 12,40: Kom. met. 
12,15: Poranek muzyczny. 12,55: „Polska 
sztuka religijna“ — odcz. 13,10: D. C. Pa- 
ranku muz. 14,00: „Wiyrób papieru pog. —- 
14,15: Muz. 14,30: Słuchowisko. 14,50: Muz 
15,05: Odczyt rolniczy. 15,25: Muz. 15,40: 

Aud. dla dzieci. 16,05 Koncert popularny 
(płyty). 16,35: „Czynna miłość bliźniego* -— 
pog. 16,45: Feljeton humorystyczny w wyk. 
Leona Wbłłejki. 17,00: Koncert. 18,00: Zakoń 
czenie kursu uniwersytetu ludowego. 18,20: 
Muzyak tan. 19,15: Przegląd prasy litewskiej. 
19,35: Program na czwartek j rozm. 19.40: 
Przechadzki po mieście. 19,50: Pog. o Czer- 
wonym Krzyżu. 20,00: Muz. lekka. — 21,10: 
Kwadr. lit. 21,25: Koncert muzyki klasycznej 
21,55: Kom. i muz. tan. 22,25: Wiener i Dou 
cet (płyty). 22,40: Kom. sport miast prowin- 
cjonalnych. 22,46: Wileński kom. sport. Tr. 
23,30: Kom. i muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
RECITAL A. BAYOWNY. 

We wtorek dnia 28 czerwca o godz. 17.00 

rozgłośnia wileńska nadaje recital fortepia- 
nowy Adeli Bayówny, jednej z najzdolniej- 
szych pianistek młodego pokolenia, która 
wykona „Serenadę* i „Wkle* Schuberta oraz 
„Preludjum“, „Sarabandę“ i „Toccata“ De 
bussy'ego. 

OGNISKO HARCERSKIE. 

Interesującą transmisję usłyszą radjosłu- 
chacze dzisiaj o godz. 20.55. Będzie to re- 
portaż, prowadzony przez Halinę Hohendlin- 
gerównę, z obozu harcerzy, którzy w związ 
ku ze swojem świętem dwudziestolecia ściąg 
nęli licznie do Wilna, rozbijając swój obóz 
na drodze do Niemenczyna. 

    

   

  

  

   

№ 145 (2387 

Czy niepłacenie rat za wzięty towar na kredyt 
jest oszustwem? 

Niejaki Bolesław Kułakowski, przybyły do 
Wilna z Zamościa, w listopadzie 1929 r. za- 
warł umowę z handlującym meblami Lejze- 
rem Cieślą, od którego nabył sprzęty, wpła- 
cając na poczet należności za nie niewielką 
kwotę gotówce, zaś na pozostałą sumę w 
wysokości 1.400 zł. wydał 10 weksli, płatnych 
w odstępach miesięcznych. 

+ ten sposób nabyte Kułakowski 
do swego mieszkania, 

W terminie płatności pierwszego z wysta- 
wionych weksli Kułakowski nie zgłosił się, 
wobec czego weksel został zaprotestowany. 

Zaniepokojony tym fakiem Cźeśla skon- 
statował, iż Kułakowski w kilka dni po za- 
warciu tranzakcji, niespodziewanie wyprowa- 
dził się nie podając swego adresu. Oczywiście 
zabrał ze sobą i meble. 

Wszczęte przez poszkodowanego Cieślę po 
szukiwania ustaliły, iż tenże Kułakowski, jest 
ścigany przez sędziego śledczego w Warsza- 
wie za popełnione tam oszustwo połączone 

   

  

z fałszerstwem. 
Urząd prokuratorski postawił Kulakow- 

skiego w stan oskarżenia z art. 591 cz, 2 k.k. 
Sąd okręgowy, rozpoznając tę sprawę w 

lutym r. b. uznał winę oskarżonego Kułakow 
skiego za dowiedzioną, a mając na względzie 
że oszustwa tego rodzaju szerzą się w zatr- 

wymierzył mu karę 
ym t. j. zamknięcia w 

j dom poprawy,. 

    
przez jeden rok. 

Skazany odwołał się do sądu apelacyjnego      
óry tę sprawę rozpoznawał w składzie pp.: 

ió szczewicza, Jodziewicza i Eydry-     

  

giewic 
Oskarżony powołując się na zeznania no- 

wych świadków, dowodził iż w jego czynie 
nie było złej woli. Z zobowiązań nie wywią- 
zał się, gdyż nie pozwoliły mu na to zmienio 
ne warunki materjalne. 

Sąd biorąc pod uwagę wyjaśnienia podsą- 
dnego uwolnił go od winy i kary. Ka-er. 

Charakterystyczna historja 
z „czerwonym gołębiem”. 

Nowy trick komunistów wiłeńskich 
kosztował miejscowego kupca... 

4 godziny aresztu domowego. 
W) „Kurjerze Wileńskiem* donosiliśmy 

już o nowym tricku komunistów wileńskich, 
którzy zaczęli wykorzystywać niewinne go- 
łąbki dla swych celów agitacyjnych w ten 
sposób, że łapią gołębie, przymocowują do 
skrzydeł czerwone skrawki sukna z jakimś 
napisem wywrotowym i puszczają go do lo- 
tu. 

Taki to „czerwony gołąb* sprawił znane 
mu na gruncie wileńskim kupcowi Z. z Wiel 
kiej Pohulanki kupę nieprzyjemności. 

Onegdaj w godzinach pp. kiedy kupiee 
Z. siedział w swoim gabinecie i sprawdzał 
księgi handlowe wleciał przez otwarte okno 
do pokoju skrzydlaty agitator komunistycz- 
ny z przywiązanym do nóżki „transparen- 
tem* komunistycznym. „Czerwony gołąb” nie 
przejmując się obecnością „burżuja” usiadł 
sobie spokojnie na etażerce. Kupiec Z. zau- 
ważywszy niepożądanego gościa złapał go i 
wyszedłszy na balkon puścił do dalszego lo- 
tu nie zdejmując przedtem czerwonego sztan- 
daru. 

Przypadek zrządził, iż jeden z przechod- 
niów zauważył kupca w chwili kiedy stał 
na balkonie własnego mieszkania z „komuni 
stycznym* gołębiem w ręku. „Komunista* -— 
pomyślał przechodzień i nie zwlekając długe 
popędził do posterunkowego któremu zemel 
dowa, iż widział na własne oczy jak jak'ś 
człowiek z balkonu wypuścił do lotu gołę- 
bia z czerwonym „transparentem”". 

Posterunkowy powiadomił policję šled- 
czą skąd niezwłocznie wydelegowano d 
agentów policji celem przeprowadzenia r= 
wizji w podejrzanem mieszkaniu i zatrzy- 
mania komunisty. 

Nie minęło pół godziny od chwili niepo- 
żądanej wizyty skrzydlatego agitatora, jak 
do mieszkania kupca Z. zgłosiła się policja, 
która okazała kupcowi nakaz przeprowadze- 
nia w jego mieszkaniu rewizji i aresztowa: 
nia go. Tłumaczenia kupca, co do okolicz- 
ności przy których znalazł się w jego miesz. 
kaniu czerwony gołąb spotkały się narazie 
z niedowierzaniem. Skrupulatna rewizja trwa 
jąca przeszło 3 godziny nie podejrzanego w 
mieszakniu kupca Z. nie ujawniła. Przeszu- 
kano mieszkanie j strych, lecz nie komuni. 
stycznego nie znaleziono. Tymczasem za- 
siągnięto również w mieście informacji o 
kupcu. Wypadły one dla niego bardzo po- 
myślnie, wobec czego uwierzono mu i po 
ezterogodzinnym areszcie Z. znalazł się na 
wolności, klnąc niewinnego sprawcę dozna- 
nych nieprzyjemności. (e! 

Zuchwały, lecz pechowy 
złodziej. 

Niezwykle zuchwałą kradzież udaremni"- 
no ubiegłej nocy na ulicy Sierakowskiegu 
Nr. 24 

Po północy nieujawniony narazie spraw- 
ca przez otwarty lufcik przedostał się do 
mieszkania p. Lejbowicza i zaczął sobie naj 
spokojniej w świecie pakować rzeczy. N 
zadowolniwszy się już zdobytym łupem bez 

      

  

  

  

  

  

czelny złodziej przedostał się do pokoju sy 
pialnego gdzie zaczął pakować garderohę 
śpiących domowników. W; ostatniej jednak 
chwili kiedy rzeczy zostały już zapakowane 
zuchwałego opryszka zdradził szmer, który 
zbudził Lejbowicza. Na widok złodzieja go- 
spodarującego tuż przy jego łóżku, Lejbo- 
wież podniósł alarm, co zmusiło też złodzie- 
ja do salwowania się ucieczką. Podczas u- 
cieczki złodziej wykazał wielką zwinność i 
spryt, bowiem przedostał się na balkon i bez. 
namysłu wyskoczył z pierwszego piętra na 
podwórko, poczem szybko zbiegł. 

O tej niesamowitej wizycie w pokoju p. 
Lejbowicz powiadomił policję, która poszu- 
kuje zuchwałego opryszka. (ei. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
3-CHLETNI JOSEL. 

W| dniu wczorajszym przy ul. Połockież 
Nr. 6 ujawniono trzechletniego podrzuconego 
chłopca narodowości żydows z kartką 

ącej treś „Nazywa się Josel Gur- 
żkie warunki materjalne zmuszają 

mnie do tego czynu. Proszę dobrych ludzi 
o zaopiekowanie się nim. Dziecko umieszczo- 
no w przytułku. Policja poszukuje matkę. 

POŚCIG ZA ZŁODZIEJEM ZE SKRADZIONĄ. 
SZYNĄ. 

W)! sobotę w nocy na szkodę Elektrowni 

kolejowej dokonana została kradzież szyny 
długości 5 metrów. Za złodziejem którego 

no zawczasu urządzono pościg. W; 
ie pościgu złodziej rzucił skradzioną 

szynę na ul. Raduńskiej, zaś sam zbiegł. 

(e) 
NAPAD ULICZNIKÓW: NA MŁODĄ PANNĘ. 

Wi dniu wczorajszym około godziny % 
wieczorem na ulicy Zawalnejj wpobliżu 
Rynku Drzewnego grupa uliczników napad- 
ła przechodzącą ulicą Zawalną Gitę Kagan, 
zamieszkałą przy ulicy Wileńskiej Nr 17 
bijąc ją dotkliwie i drąc na niej suknię. 

2 odsieczą napadniętej dziewczynie po- 
spieszyli przechodnie oraz posterunkowy po 
licji, któremu ulicznicy stawili czynny opór. 
Dopiero przy pomocy jeszcze jednego polie+ 
janta udało się dwóch z pośród napastn.- 
ków zatrzymać i sprowadzić do komisarjatu, 
gdzie spisany został protokół. (ci. 

   

  

     

  

  

    
       

        

   

  

ZAMACH SAMOBÓJCZY W. „EMPIRZE%, 

Wi niedzielę dnia 26 b. m. w kawiarns 
„Empir* przy ulicy Mickiewicza w zamiarze 
samobójczym zatruła się nieustaloną nara- 
zie truciznę Marja Srytowska — mężatka, za 
mieszkała przy ulicy Mostowej Nr. 15. Zawez 
wane pogotwie ratunkowe przewiozło ją d»- 
szpitala Sawicz. Powód nieustalony. (e). 

AU USA TENISO ASS 

Humor. 
MATEMATYKA. 

— Janku, ile będzie musiał zapłacić twój 
ojciec skoro jest winien gospodarzewi 200 
marek, kupcowi 84 marki, szewcowi 35 ma- 
rek? 

— Nic, panie profesorze bo przeprowa- 
dzimy się gdzieindziej (UIk).. 
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Dišiek Kišo: Tea Dziś niebywała sensacja! Władzia Zwirlicza Odgadywanie myśli. Daje trafne odpowiedzi na pytania. Wy- 
Występ jasnowidza-telepaty czuwanie faktów życia i śmierci, Odszukiw. zaginionych etc. HELIOS 

Wileńska 38, tel. 9-26 

Ak k 
mówi cały światl 

Dziś! Największe 
gwiazdy świata 
w dram. w-g świat. 
sławy pow. Ewersa 

Dźwięk. Kino - Testr 

Holiywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś ostatni dzień! 

NAD PROGRAM: 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
febok dworca kolejow.) 

Dfwięk. Kino - Tentr | Dziś! 

STYLOWY 
mi. Wielka 36. 

tłe wojny światowej.   
DBAJCIE o SWOJE ZDROWIE! 

„ŚLWRAICKRSKIE GÓRSKIE 210ŁA” 
(z marką „Kogut*) są stosowane 
przy chorobach: żołądka, 
szek, obstrukcji i kamieni 

żółciowych. 

Dziś! Jedno z czoł. dzieł czeskiej prod film. 
całkow. mówiony i śpiewany po czesku 
W rolach głównych Sasza Raszylow. — Nad pro 

denta Doumera. 
CENY ZNIŻONE: Balkon od 25 gr. Parter dz. 

CENY na wszystkie seanse Od 30 gr. ® Wielki dźwiękowy dramat Awanturnic 
serc i zmysłów w reżyserji Marka de Gastyne 
i znakom. odtwórca ról bohaterskich GABRIEL GĄBRIO. 

Dziś! Arcydzieło ze złotej serji 
„Nordisk* w Kopenhadze p. t. 
Wielki dramat z życia cyrkow, 

Początek se 

Po raz pierwszy w Wilnie! 
100% dźwięk. zrcydz. 

aktualn. świata w natur. kol. p. t 

Dr. JEKYLL i Mr. Hayde 
mouliana. W rol. gł: gen. mistrz maski Frideric March i 

Brygida Helm 
ALRAUNE (0órka wisielea 

Ceny zniżone: na wszystkie seanse Balkon 30 gr. 

Parter 60 gr. 

DODATKI DŹWIĘKOWE. — 

4 zagedn. Pitigrili' ego 
W rol. gł. Mac Clarke i 

„Czy to nie dziwne” 

EJ
EJ
EJ
EJ
ET
EJ
E 

ki- 

Miriam Hopkins. 

„Iwan Petrowicz i Pawe/ Wegener 

-.LEEOOEEOEEEGOGCGEL 

  

„Azidjcarodie Górskie Ziała” 
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
czającym, ułatwiającym funkcje organów tra- 
wienia i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł, za pudełko 
apteki i składy apteczne. 

W. Z. P. Nr. 10      Wydawnictwo „Kurjez Wileń 

  
  

Na tle głośnej powieści L. Stewensoena. 
Podwójne życie człowieka. Realiz. R. Ma- 

Ceny miejsc nie podwyższone. 

Wielki ten film wywiera kolosalne wrażenie. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Parter 60 gr. Początek o godz. 4-ej, w święta o 2-ej 

KRÓL WŁÓCZĘGÓW Dzieje słyn. poety czesk. 
JAROSŁAWA HASKA 

| gram: Dodatki dźwiękowe między in. zamach na prezy- Ze względu na wysoką wartość artyst. filmu — @а młodzieży dozwolone. 
60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w świąta o godz. Ż-ej 

W.g słyn. pow. K. Hirsch'a 

go s: Gina Manos Słynna gw. 
Wspaniała wystawa, budzące grozę sc:ny buntu lwów 

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

OSTATNI UŚMIECH BŁAZNA (Teńczący błazen) 
w 10 aktach W roli gł.: Karina Bell, Gósta Ekman i 
ansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po pol. 

Maurice de Ferandy. 

P. t. „VATERLOO BRIDGE“ (Krwawy most). — Potężny 
dramat obyczaj. w 10 akt, Gorąca 

Kent Douglas. Nad program: Rewelacyjne atrakcje dźwiękowe, 
oraz komedja-farsa w 4 akt. p.t. „Brawo detektywi" 

EEEEEEFEFFFFFFCEE 
sj WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ Ę 

artykułów spożywczych dla chorych na cukrzycę 

firmy „CUKRO-DIETA* 
poleca po cenach fabrycznych 

SKŁAD APTECZNY 
46 (dawn. „I. B, SEGALL") 

Ė ARX MICKIEWICZA 5, tel. 3-73 

miłość do nierżądnicy na 

Od roku 1643 istnieje 

Wilenkin 
uł. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowo, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka lt,d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
nk dogodnych warankach 

i 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Pianino 
DO SPRZEDANIA 
firmy zagranicznej 
Gimnazjalna 10—2   

  

   

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DAWKAKAA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

  

  

DANA 

  

    

   PROSZEK 
     

   
   

  

    

  

044 DOROSŁYCH. | 
J 8 
USUWA NAJUPORCZYWSZY, AAA asi 

K % BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE.PRzy kupnie NALEŻY 
ARCENTOWAĆ I WYRAŹNIE ZADAĆ TYLKO 
RYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM” 
4 SECAIFSO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

; WYSTRŁEGAĆ 1IĘ NAŚLADOWNICTW. UPOR= 
czywra POLECANYCH, W PODOBNEM DO 

MASŁEGO OPAKOWANIU. 
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    KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI"   Ma
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Student U.5.B. 
poszukuje korepetye. 
Spóźjalsóść ” ui ekieeki. 

Przygatawia również do 
Szkoły Technicznej. 

Wiadomość: Dominikań- 
ska 17, 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 

ZDOLNYCH 
zastępców losowych 
poszukuje poważna 
instytucja. Najwyž 
sza prowizja. Zgłosz.:. 
Wilno, Subocz 9—8. 

OFICER 
emerytowany, 

lat 40, zdrowy, dobry ad- 

ministrator, organizator, 
handlowiec, buchalter, 
kasjer, sekretarz, gospo- 
darz — poszukuje jakiej- 
kolwiek posady. Łaskawe 
zgłoszenia: Wołożyn, skrz. 

pocztowa 54. 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wileńsk.* 

Weh. którzy wie- 
dzą o miejscu zam. 

Włodzimierza Gałyszewa, 
a. Jana i Mazji z Niejoło- 
wych, lat 26, ostatnio zam. 
w r. 193] w maj. Pawło- 
wo ziemi wileńskiej, pow. 
wileńsko-trockiego, gminy 
trockiej, uprasza się o po- 
danie informacji do Kon- 
systorza Wileńsk. Ewang. 
Reform. Wilno, Zawalna! | 

  

  

  

  

  

  

"KUPIĘ 
większą ilość 

używanych 
krzeseł 

w dobrym stanie. 
Zgłoszenia do Adm. 

„Kurjera Wil." 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 
rzeczy oraz samochody daj 
tantr. Lombard, 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 
od 9-2 i od5-7 po poł. 

Do sprzedania 

dom murowany 
o 2 mieszkaniach w rej. 
Zakretu—ul. Św. Jacka 5 

W Smorgoniach 
przy ul. Garbarskiej 

około Sądu Grodzkiego 
sprzedaje się PLAC 

Cena | zł. 50 gr. mtr. kw. 
Na placu znajdują się 3 
fundamenty od zniszczo- 
nych domów i piwnica, 
Dowiedzieć się: Wilno, 
Jagiellońska 3/5, m. 42. 

  

  

  

  

Tysiąc złotych i więcej 
zarobi każdy łatwą pracą 
akwizycyjną Pensja, pro- 
wizja. Dom Wysyłkowy 
Stanisław Nower, Warsza- 

wa H, Bielańska 15 

  

Do wynajęcia 
sklep nadający się na 
fryzjecnię, pralnię, farbiar- 
nię lub inne oraz lokal 
na biuro, bank, ognisko, 
klub lub inne przy ulicy 

Wileńskiej 20 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaj 
W. Z. P. 48. 

  

  
Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkia, 

  

Dr. Zeldawicz | 
Choroby skórne, wener.. 
narządów móczowych- 

od g. 9—1 i 5—8 wieca.. 

Dr, Zełdowiczowa: 
Chor. kobiece. wenerycze 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel, 277 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefon 10-90, 

od godz. $9—12 1 4—8, 

  

  

Dr. J. Bernszteim 
choroby skórne, wenerycze- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 93—1 i 4—6w» 
Z. W. P 

Akuszerka 

Mara Lakierowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5, 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 

    

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana. 
na lewo Gedeminowską. 

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

  

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miastae—Zamkowa 3—3.- 
Dowiedzieć się w godzi 

nach urzędowych. 

B kė do wynajęcia. 
0 ze wszelkiemi 

wygodami i telefonem 
ul, Słowackiego |, m. 10“ 

    

       

|


