
    
SEEAKCJA i ADMINISTRACJA : 

KRWAWE   
Przed paru dniami pojawiły się 

w prasie zamiejscowej wzmianki o 

zamieszkach, które miały miejsce w 
dwóch powiatach b. Galicji wśród lu 

dności wiejskiej. Wczoraj Polska A- 

gencja Telegraficzna nadesłała urzę 

dowy komunikat o przyczynach i 

przebiegu zajść, które, jak należałoby 

fok X. fir. [62 (2788). 

KURJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

ZAMIESZKI 
| w Małopolsce. 

się spodziewać, wynikły na tle agita 

cji elementów skrajnych i zakończyły 
się, niestety, smutnym  epilogiem: 

Śmiercią komendanta posterunku i 

9-ciu uczestników zamieszek, oraz po 

ranieniem dziesiątka policjantów. 

Komunikat Pata brzmi jak nastę 

puje: 

W kilku gminach powiatów ropezyckiego i rzeszowskiego zaznaczała 

się od pewnego czasu gorąca agitacja napływowych elementów komuni 

stycznych i skrajnie lewicowych, której przejawem były ostatnio sygnali- 

zowane zajścia na terenie gminy Grabiny, pew. ropczyckiego. 

Agitaeja ta m. in. wyrażała się w rozrzucaniu dość znacznej ilości uło- 

tek podburzających o treści antypaństwowej oraz w podejmowanych 

przez agitatorów próbach pociągnięcia bardziej nieuświadomionej ludne- 

Śej do aktów tereru i samowoli, jak rabowania sklepów, wyrębu prywa- 

inych lasów i t. d. 

ni władzom sądowym. 

Ludność w olbrzymiej swej większości odniosła się wrogo do zbrodni 
czej agitacji i w całym szeregu wypadków dokonała 
rach samosądów, oddające ich w ręce władz. a 

Energiezna akcja władz, zmierzająca do zlikwidowania : 

tej agitacji doprowadziła w ciągu 48 godzin do wykrycia i 

prawie wszystkich agitatorów i podżegaczy, którzy zostali juź przekaza: 

nawet na agitato- 

wytępienia 
ztowania 

  

Akeja władz bezpieczeństwa przy czynnym udziale świadomego włoś- 
ciaństwa przeprowadzona została naogół bez poważniejszych incydentów. 

_ Jedynie tylko w Modynce Łęczyckiej powiatu rzeszowskiego i gminie No 

e€kowa, powiatu ropczyńskiego (doszło do użycia broni przez policję. 
W Medynee Łęczyckiej znaczna grupa podburzonych osobników pod 

wodzą agitaterów, próbowała dokonać wyrębu części lasu prywatnego. 
_ Policja udaremniła grabież wzywając do spokojnego rozejścia się. W 6d- 

powiedzi banda rabusiów obrzuciła policję kamieniami i oddała do niej 
kilkadziesiąt strzałów, ranią 6 posterunkowych j ciężko raniące komendan 
ta posterunku PP. w Jasionce Rejmana. Rejman niebawem zmarł. W w;- 
niku starcia trzech uczestników rabunku zostało zabitych. Tłum został 
rozproszony, przywódców aresztowano. 

ь W gminie nockowej doszło do starcia między oddziałem policyjnym a 
grupą wywrotowców. którzy usiłowali odbić aresztowanych i obsypali po- 
lieję strzałami. Policja nie dopuściła do odbicia aresztantów przyczem w 

obronie własnej zmusąona była użyć broni. 6-€iu napastników zostało za 

bitych. Kilku policjantów odniosło rany. Część napastników schwytano, 

  

reszta zbiegła. 

  

Obecnie na terenie obydwu powiatów spokój i bezpieczeństwo zosta- 
> ło w pełni przywrócone, Okoliczna ludność masowo zgłasza się do władz 
_ deklarując potępienie podżegaczy i ich zbrodniczej agitacji, oraz ofiaro- 

wująe pomoc i współpracę. 

: Powiaty ropczycki i rzeszowski 

leżą na pograniczu województwa kra 

Owskiego i lwowskiego (Ropczyce w 

Woj. krakowskiem, Rzeszów w woj. 
lwowskiem). Obydwa należą do gęsto 

zaludnionych (Ropczyce — 94,9 mie 

1) Szkańców na km. kwadr., Rzeszów. — 

1454) o wielkiej ilości gospodarstw 
drobnych. Struktura rolna tej części 

Polski należy do najgorszych w ca* 
dem państwie. Przeludnienie ludności 

Wiejskiej, nie mającej wskutek kry- 

 Zysu odpływu do miast ; przemysłu, 
Wytwarza nastroje podatne na wszel 

kiego rodzaju skrajną agitację. Z dru 

šiej strony powiaty zachodniej i cen 

‚ tralnej Galicji były oddawna domeną 

- politycznych wpływów stronnietw lu 

dowych, szczególnie ,,Piasta'*, którego 

_ Metody politycznego i klasowego „u- 
Świadamiania* włościaństwa są zbyt 

dobrze znane, aby je trzeba było cha 
lakteryzować. Powiat ropczycki są” 
siaduje z tarnowskim, w którym poło 

żone są Wierzchosławice — rezyden- 

cja Witosa. 

W ciągu 6 lat, kiedy partja witoso 
ma brała udział w rządach, w dziedzi 

Tie naprawy ustroju rolnego zrobio- 

Ne zostało znacznie mniej, niż nastę 

Pnie w ciągu czterech lat, kiedy rządy 

_ le objęła tak zaciekle dziś zwalczana 

Przez tegoż Witosa „sanacja*. Będąc 
U władzy Witos odznaczał się wiel- 

kiem umiarkowaniem w sprawach re 

formy rolnej, natomiast obecnie, u- 

Prawiając opozycję, jest radykałem i 
stawia żądania jak najdalej idące. 

Komunikat Pata mówi o agitacji 

lapływowych żywiołów komunistycz 
« Rych. Wiemy jednak ze źródeł miaro 

Ajnych, że zaczęło się od agitacji 
ziałączy Stronnictwa Ludowego, któ 

Tzy sądzili, że swoją akcję zdyskontu 

Ą na własny rachunek. Oczywiście 
lednak rozhuśtanych przez siebie ele 

Mentów wiejskich utrzymać w ręku 
Mie potrafili i zostali natychmiast zdy 
Słansowani przez wykorzystujących 

_ Wywołaną przez nich ruchawkę agi 
ttorów komunistycznych, skończyło 

Się na tem, że musieli szukać ochrony 
Przed przelicytowującymi ich rywa- 

„1 

   

   

  

  

lami u polieji. Ofiarą tej nieenej robo 

ty padło kilku otumanionych przez a 

gitację włościan miejscowych, oraz 

pełniących swoją powinność policjan 

tów. Inicjatorzy przyczynili szkodę 

państwu, lecz sami żadnego zysku 

nie osiągnęli. 

Wypadki tego rodzaju miały miej 

sce w b. Galieji już parokrotnie. Nie 

mają one związku ze sprawą ukraiń 

ską. Wskazują jednak po pierwsze 

na niepomyślny stan stosunków spo- 

łeczno-rolnych w tej dzielnicy, wyrna 

gających bardziej energicznej napra 

wy. Po drugie — podkreślają koniecz 

ność odgrodzenia tamtejszej ludności 

od nieodpowiedzialnej agitacji dzia- 

łaczy opozycyjno-ludowych, którzy z 
miejscowej, pogrążonej w ciężkim 

kryzysie ekonomicznym ludności 

wiejskiej czynią mimowoli żerowisko 

dla antypaństwowej, ekstremistycz- 

nej akcji, niechybnie zzewnątrz kie- 

rowanej. 

DR 

     

     

USKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁT" "1 

Wilno, Czwartek 22 Czerwca 1938 ». 

W Kasynie Urzędnikow Państwowyca w 
Warszawie obradował w ostatnich dniach 
Zjazd Svbiraków. 

Na zdjęciu naszem widzimy, uczestaików 

zpazdu 

lewej; ks. Mioduszewsk 

R 

  

Wj pierwszym rzę 

  

a 1 оф strony 
(10. znany działacz 

narodowy Ww/czasie pobytu na Syberji, ge 
rał Romer (2). poseł Czechosłowacji w War- 

  

szawie Girsii. 

Sowiecki pakt o nieagreSii 
nie będzie poddany pod dyskusję? 

LONDYN (Pat). Na zamkniętejn 
posiedzeniu podkomitetu _ politysi 
handlowej w komisji ekonomicznej 
pod przewodnictwem Krogmanna "Ft 
winow wystąpił dziś ze swym wnios- 
kiem w sprawie paktu nieagresji ©- 
konomicznej, proponując, aby dysku 

„się nad polityką handlową skierować 
na tory tego paktu. Brytyjski minis- 
ter handlu Runciman zaproponował, 
aby pakt nieagresji gospodarczej dys 

kutowany był tylko pod kątem widze 
nia usunięcia zarządzeń agresywnych 
Natomiast z tdzenia ze względów 
politycznych nie powinny być oma- 
wiane. Przewodniczący komisji Krog 
mann, w dość arbitralny sposób uja 
wniając przeciwieństwa polityki nie- 

   

mięckiej i sowieckiej oświadczył, że” 
wniosku Litwinowa proponującego 
pakt nieagresji gospodarczej, wogó!e 
pod dyskusję nie podda. 

0 układ w sprawie produkcji. 

  

LONDYN (Pat). Na wczot 
szem posiedzeniu komisji ekonomiez 
nej delegat Polski podkreślił, że ukła 
dy w sprawie produkcji nie będą sku 
teczne bez współpracy konsumentów. 
Delegacja polska popiera propozycje 
Grecji i Bułgarji o włączenie tytoniu 
do listy towarów, które mają być 
przedmiotem badania komisji. 

Przedstawicieł Rumunji zapropo” 
nował, aby wspomniana lista obejmo 

     
     

wała wszystkie rodzaje zbóż i bydła. 
Delegat austrjacki wypowiedział 

się za ograniczeniem tej listy. 
; Przewodniczący komisji zamyka- 
jąc dyskusję oświadczył, że nie moż- 
na narazie żywić nadziei na osiągnię 
cie porozumienia co do wszystkich 
wymienionych produktów. Specjalny 
podkomitet zająć się winien przedew 
szystkiem kwestją zbóż, a dopiero pó 
źniej wielu innych produktów. 

Francja nie wycola się z Konierencji Bospodarczej 
LONDYN, (Pat). — Biuro Reute- 

ra dowiaduje się od kompetentnej о- 
sobistości francuskiej, że wiadomość 
jakoby Francja zagrozić miała wyco- 
niem się z Konferencji Gospodarczej, 

jest całkowicie bezpodstawna. Dele- 
gacja francuska zamierza kontyniūo- 
wać w całej pełni swą współpracę na 
Konterencji. 

Wysłannik Roosevelta będzie konferował z Anglją. 
LONDYN (Pat). W kuluarach I:- 

by gmin utrzymywano wczoraj póź 
nym wieczorem, że prof. Moley, k!č 
ry przybywa w przyszłym tygodniu z 
Waszyngtonu jako specjalny wysłun 
nik Roosevelta nie ograniczy się jedy 
nie do udzielenie delegacji amerykań 
skiej stosownych instrukcyj w spra 
wie rozejmu walutowego, lecz odbę 
dzie także rozmowy wyjaśniające z 
rządem brytyjskim co do daty i pod 
staw rokowań w sprawie rewizji dłu 
gów wojennych między Wielką. Bry 
tanją a Stanami Zjednoczonemi. 

SOLANKOWE 

  

KĄPIELE 
  

  

KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. 
inhąłatorjium. — Kąpiele tlenowe, piankowe. — Zabiegi specjalne. 

Słynny zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 
Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza sołanka do plcia. 

Ordynują profesorowie U. $. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŻDZIERNIKA. 

  

Zderzenie pociągu z wagonetką. 
6 zabitych,”13 rannych. 

SOFIA. (Pat), — Wi środę rano pociąg, 
wiozący rohotników z Radomira do  Dupnj- 
ey, najechał w tunelu na wagonetkę. Skut- 

kiem zderzenia 5 roobtników zostało zah-i 
tych, a 13 adniosło ciężkie rany. 

NOWY YORK, (PAT). — Prasa 
donosi, że z chwilą przyjazdu prof. 
Molley'a do Londynu stanowisko de 
legacji amerykańskiej będzie bardziej 
nieugięte. Prezydent. Roosevelt kłaść 
będzie nacisk na światową zwyżkę 
kursów papierów handlowych. Koła 
rządowe uważają jź nadszedł odpowie 
dni moment dla podniesienia cen, 
wzmożenia robót publicznych i roz- 
szerzenie kredytu za pośrednictwem 
banków centralnych. Są to zarządze 
nia które odpowiadają wewnętrziie- 
mu programowi odbudowy finanso- 
wej i ekonomicznej Stanów Zjedno- 
czonych. Jeżeli Europa nie przyłączy 
się do tego programu to Stany Zjedn. 
same będą dążyły do jego urzeczywi 
stnienia. Dalej donoszą pisma, że acz 
kolwiek Stany Zjednoczone są prze 
ciwne ewentualnemu odroczeniu kon 
ferencji, to jednak zgodzilyby sie 
na lo, jeżeli domagać się tego 
będzie większość. W Nowym Yorku o 
trzymano wiadomość, że Francja być - 
może wycofa się z konferencji. Są- 
dzą, że przyjazd prof. Molley'a wyja 
śni sytuację w łonie delegacji amerv 
kańskiej, która spotyka się w kraju 
z pewmą krytyką ze względu na swą 
nieustępliwość. 

Południowa Afryka i Jugo- 
sławja przystąpiły do ro- 

zejmu celnego. 
LONDYN (Pat). Jugosławja i Po- 

łudniowa Afryka przystąpiły do rozej 
mu celnego z pewnemi zastrzeżenia” 
mi. 

2 3 

Dr. med. August LORIA 
ordynuje w MARJENBADZIE 

(od r. 1912). 

Dom „GUTENBERG" telefon 24-38 
od 22/5 — 1/10. 

od 1/10 — 1/5 na ll Klinice Uniwersyt. 
Charitć Berlin. 

(Dyr. Prof. Dr. V. Bergnann). 

    

  

Wilae, Biskapis 4. Telefony: Redskcji 79, Adzzinisisacji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2— 8 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje oć godz. I — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Dyrekter wydawnictwa przyjmuje ed godz. 12— 1 ppoł. Ogłesrenie sę przyjmowane: oś godz. 9—3 i 7—8 wiecz. Konte czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drnkarnis — nl. Biskupia 4. Telefon 3-40. 

Przyjęcia u Pana Prezydenta. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
21 b. m. przed południem byłego ras 
cę emigracyjnego rządu polskiego na 
Amerykę Południową p. Pankiewicza 
który wręczył p. Prezydentowi me- 
dal pamiątkowy od Polonji w Argen 
tynie. Następnie p. Prezydent przyjął 
na audjencji pożegnalnej posła nadz 
wyczajnego i ministra pełnomocnego 
Persji p. Assad-Bahador. 

„Posiedzenie Komitetu Eko- 
nomicznego Ministrów. 
WARSZAWA, (Pat). — W Środę 

dnia 21 bm. odbyło się pod przewod 
"nictwem premjera Jędrzejewicza [0 
siedzenie Komitetu Ekonomicznego 
Ministrów. Na posiedzeniu tem p. mi 
nister przemysłu i handlu przedsta 
wił sprawozdanie o działalności poi 
skich linij okrętowych. Następnie Ko 
mitet Ekonomiczny Ministrów prze 
prowadził dyskusję nad sprawą po 
lityki cen artykułów na najbliższy 
okres gospodarczy i powziął uchwały 
w sprawie planu zakupów przez P. 
K. P. podkładów kolejowych oraz w 
sprawie szerszego stosowania czynie 
go obrotu uszlachetniającego. Wresz 
cie Komitet Ekonomiczny Ministrów 
uchwalił rozporządzenie wykonaw- 
cze określając zasady i zakres czyn 
ności Banku Akceptłacyjnego. 

    

fena 15 агозту 

    

SEBA PRENUMERATY: miesiączałe z odneszeniem do doma lab przesyłką pocztową 3 21, z edbierem w administracji 2 zł, 58 gr. Zagranicą 6 zł. CENA GGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komuniksty— 

Ei gp. == mm. Jednoszp., ogioszenis miesskaniewe—-B0 gr. ze wyrss. Do tych cem delicze aię: 22 ogleszenia cyirewe i tabelaryczne š094, = zastrzeženiem mieizca 25%, w numersch niedzielnych I šwigtecznych 2546, zagraniczne 10096, ramiejscowe 259. Dia poszukujących pracy 50% zniżki, 

Ze numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamewy, za tekstem 10-cio łamowy. Admisistracja zastrzega sobie prawo zmiany terminn drnkn ogłoszeń. 

  

WIADOMOŚCI zKOWNA 
SILNIKI ANGIELSKIE DÓ LITEWSKICH 

SAMOLOTOW, 
De Kowna przybyło kjlka wagonów silui 

ków angielskich do samolotów wojskowych. 
Silniki te będą wmontowane do samolotów 
budujących się w Kownie. 

W. ciągu ostatniego półrocza armja litew 
ska cirzymała okcio 50 nowych samolotów 
2 siltjkami konstrukcji angielskiej, 

WŁADZE LITEWSKIE WPADŁY NA TROP 
MORDERCÓW KS. PRAŁATA 

OLSZAUSKAUSA. 

£ Kewna denoszą iż władze litewskie są 
na tropie merderców Ś. p. prałata Olszauka- 
usa. Zatrzymana dwóch osobników, co do 

  

których są pGszlaki, iź te eni dckenali mor- 
derstwa. 

Posiejrzanych przewiezieno de Kowna. -—    
Dziś ma się odbyć konfrontacja. zatrzyma- 
nyeh z woźnicą Ś, p. prałata Olszaskausa. 

ZAMKNIĘCIE „SOCJALDEMOKRATASAG, 
   

  

       
   

zamknięty został na 
nia stanu wejennegó organ 
ji soejaldemokratycznej „Soe- 

jaldemGkr: Ostatni mumer tego pisma 
został skonfiskowany. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. Żołącka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wino, Kwiatowa 7, tel. 14-25, 
41 (TT TYG] 

  

  

Nowy projekt Mussoliniego, 
Unja austrjacko-węgierska.—Mała Ententa grozi mobiłizacją 

LONDYN (Pat). W: Londynie 0- 
trzymano wiadGomości, že Mussolini 
pragnąc pozyskać Francję dht szyk 
kiego podpisania paktu 4ch mo- 
carstw zaproponować miał przez am 
basadora de Jouveneła wyjaśnienie 
najbardziej spornych kwestyj francu 
sko-wloskich. Rozmowy w tym wzgłę 
dzie między Paryżem a Rzymem już 
się miały rozpocząć, ale odrazń utk 
nęły na sprawie bardzo drażliwej, wy 
suniętej przez Mussoliniego, a miano 
wicie na sprawie przekształcenia sto 
śsunków w Środkowej Europie. Mus- 
solini miał žaproponowačc Franeji u 
tworzenie unji pomiędzy Austriją а 
Węgrami, uważając, że taki nowy 
twór państwowy w Centralnej Euro- 
pie uratuje Austrję przed Anschlus' 
sem i da lepszą pozycję Węgrom, o 

Goóembóes jeździł 
LONDYN (Pat). Wiadoniośći o i 

ńiejatywie włoskiej w sprawie па 
personaliej pomiędzy Austrją a Wę 
grami znajdują w Lóndynie coriz 
szersze potwierdzenie. Z kół niemiec- 
kich nie zaprzeczają wiadomości, że 
wizyta premiera Goemhoesz w Ber- 
linie miała na celu uzyskanie zgady 
Hitlera na ten plan. Unja persona!na 
miałaby się dokonać przez powołanie 

toczonym przez młode narody. Rzecz 
Gczywista, że utworzenie takiej unji 
austrjacko-węgierskiej połączone hy 
łóby z pewnem żądaniem rewizji. ira 
ktatu w Trianon na korzyść Węgier. 
Przeciwko sugestjom Mussoliniego, 
które — według tych informacyj — 
znaieźć miały pewien posłuch nietyl 
ko u Зопуепе!а, lecz i u Paul-Bontou 
ra, wystąpić miał ostro premjer Dala 
dier. Ponadto wiadomość o toczących 
się rozmowach między Rzymem a Pa 
ryżem przedostała się już do kół M. 
Ententy, która zagrozić miała, że w. 
razie realizacji podobnych pomysłów 
Mała Ententa zarządzi © natychmiast 
mobilizację. Benesz udaje się jutro 
do Paryża, aby rozmówić się w tej 
sprawie z Daladier i Paul-Bonceou- 
rem. 

po zgodę Hitlera? 
Ottona Habsburskiego na połączony 
tron. austro-węgierski. 

Ze strony Małej Ententy podejińe 
wana jest akeja ostrego oporu. Titu- 
leseu odbył w dniu 21 b. m, przed po 
ładniem rozmowę z Mac Donaldem, 
po której okazało się, że Wielka Bry 
tanja odnosi się do projektów tych 
raczej życzliwie. 

  

Zatarg w parlamencie węgierskim. 
BUDAPESZT. (Pat). — Podróż premjera 

Goemboesa do Berłina była — jak już wia 
demo — przedmiotem obrad pariamentu wę 
gierskiego. 

Pesłowie cpczycyjni wytoezyli przeciwko 
podróży premjera szereg zarzutów politycz 
nych. 

Po przemówien'u przywódcy opozycji ii- 
keralnej Rasszy*a zabrał głos opozycjonista 
Zsilijnsky, któyr oświadczy m. in., iż podróż 
Gcembcesa czyni w kałach politycznych wra 
żenie, jakoby Węgry eheiały zadać uderzen'e 
z tyłu Austrji, walczącej bohaterske z Niem 
eami o swą niezależność. Miejsce Węgier jest 
przy boku Austrfi, nie zaś przy boku niem/ee 
kiege imperjalizmu. 

Opczycjonista Gal ośwładezył, iż podróż 
herlińska Gcemboese., robi na zewnątrz wra 
żerje, iż Węgry stają za Niemeami, przeciw 

ko którym zwraca się cala Europa. 2 

W odpowiedzi na przemówienie posłów 
cpozycyjnych zabrał głos premier Goembces 
którego siówa były częste przerywane ckrzy 
kami na ławach opczycji, Geemboes oświał 
czył, iż jednym z celów jego podróży było 
wzmożenie eksportu do Niemżjee i wypowie 
dzinł szerg pcchwalnych słów pod adresem 
kanelerza Hitlera i jego polityki. Gdy prem 
jer oświadczył, że kanelerz chce uprawiać 
politykę pokojową, na ławach opożycji róz 
legły się ckrzyki: „A Austrja? a krwawe prze 
śladowania przeciwników politycznych w 
Niemczech? Samodzielność Austrji — oświa 
dezyt Goemboes — nye jest zagreżona. Węg 
ry zaś obok przyjaciela włoskiego, będą ma 
ły także przyjaciela niemieckiego. 

Premjer oświadczył, iż nie myśli o ustą 
pienu. 

Nota St, Zjedn, do Francji 
"w sprawie czerwcowej 

PARYŻ (Pat), Treść noty rządu 
Stanów Zjednoczonych do rządu tran 
cuskiego w sprawie czerwcowej raty 
długu wojennego jest następująca: 

„Rząd Stanów Zjednoczonych po” 
twierdza odbiór noty rządu francus- 
kiego, wyjaśniającej stanowisko Fran 
cji w kwestjach płatności długu w 
dniu 15 czerwca. Rząd Stanów Zjed- 
noczonych stwiendza, że rząd fraacu 
ski nie wywiązał się ani w całości, 2* 
ni też częściowo w oznaczonym ter 

raty diugu wojennago. 

minie z zobowiązania będącego wyni 
kiem układu, istniejącego w kwestji 
długów między rządem francuskim a 
rządem Stanów Zjednoczonych. Rząd 
Stanów Zjednoczonych musi z całke 
witą szczerością zwrócić uwagę ra 
zagadnienia, które powstały wskutek 
niespłacenia przez rząd francuskj ra 
ty z 15 grudnia 1932 roku, co nie by- 
ło zdecydowane i nawet przedyskuło 
wane przez oba rządy. 

2 
"4 

  

Szybkobiegacze fińscy pobili 
światowy rekord Kusocińskiego. 

HELSINGFORS (Pat). Wezoraj w 
Helsingforsie odbył się bieg na 3 km. 
w którym startowała słynna trójka 
długodystansowych biegaczy fińskich 
z zamiarem pobicia światowego rekor 
du Kusocińskiego na tym dystansie. 

Próba pobicia rekordu powiodła 

się. W biegu zwyciężył Lehtinen; ma 
jąc wynik 8 min. 19,5 sek., lepszy od 
rekordu światowego, będącego w po 
siadaniu naszego biegacza Kusociū- 
skiego. Drugim był Iso-Hollo w cza: 
sie również lepszym pd rekordu, mia 
nowicie 8 min. 19,6 sek.
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Jak prosperowały banki polskie w r. 1962. 
Ukazało się sprawozdanie Związku 

Banków za rok 1932. Zawiera ono in- 
teresujące cyfry, które wymagają 9 
mówienia. 

Ogónie biorąc, mogibyśmy okreś- 
liė działalność banków prywatnych w 
skutków słynnej katastrofy bankowej 
Polsce w r. 1932, jako likwidowanie 
z roku 1931, kiedy to bankowość ut- 
raciła około 50 proc. swych wkładów. 

W roku 1932 dało się zaobserwo- 

wać znaczne uspokojenie. Wpawdzie 
wkłady w dalszym ciągu zmniejszały 
się — ogólny jednak ich ubytek nie 
przekroczył 10 proc. Wycofywanie 
wkładów nie miało charakteru gwał- 
townej ucieczki kapitałów. Wycofane 
pieniądze szły przeważnie na inwesty- 
cje budowlane. 

Przeprowadzenie likwidacji skut- 
ków kryzysu napotkało na duże tru- 
dności a to ze względu na kurczące 
się obrety życia gospodarczego Oraz 
ze względu na niewypłacalność dłuż- 
ników, która skłoniła rząd do wszczę- 
cia akcji oddłużania warsztatów pra” 
cy. Znamy dobrze ulgi przyznane za- 
dłużonym rolnikom. Poderwały one 
poważnie sytuację niektórych ban- 
ków, tembardziej, że konwersje dłu- 
gów z wyżej oprocentowanych na ni- 
żej, zaczęto stosować na całej linji 

Również wahania kursu dolara wybii- 
nie mąciły rynek pieniężny. 

Wkłady w 19 bankach, należących 
do Związku Banków w Polsce zmniej: 
szyły się w ciągu roku sprawozdaw- 
czego z 534 miljonów zł. na 31 stycz- 
nia do 479 milj. na 31 grudnia 1982 c. 

Stałe zmniejszają się lokaty zagra 
niczne. Natomiast wkłady terminowe 
spadły tylko w miesiącu maju i czerw- 
cu r. ub., właśnie wtedy, kiedy dolar 
zachwiał się po raz pierwszy. Siłą 
czy największe perturbacje nastąpiły 
w zakresie wkładów dolarowych. Wy 
cofywano je lub zmieniano na wkłady 
„złotych w złocie”, albo też na ruble 
złote. 

Rachunki czekowe banków nie wy 
kazywały prawie żadnych zmian, z 
yjątkiem miesiąca grudnia, kiedy io 

pokrywa się zazwyczaj zobowiązania 
ultimatowe. 

Prywatne banki polskie wykazaly 
dużą odporność na skutki kryzysu. 
Pomimo to jednak wyraźnie czu 

  

     

    

  

nie” 
ufność wkładów polskich w stosunku 
do tych banków. Przejawia się ona 
przedewszystkiem w przesuwaniu 
wkładów z banków prywatnych do 
banków państwowych i samorządo- 
wych. Obserwuje się w r. 1932 zmniej 

"szenie się wkładów w bankach pry- 
watnych przy jednoczesnem wzroście 
lokat w kasach oszczędności. Według 
danych G. 0. $., wkłady we wszyst 
kich bankach akcyjnych j 5-ciu naj- 
większych domach bankowych zmniej 
„szyly się w r. 1932 z 611 milj. zł. do 
527 milj.; również zmniejszyły się 
wkłady w spółdzielniach kredytowych 
z 346 miij. zł. do 306 miljonów. Nato- 
miast komunalne kasy oszczędności 
"wykazują zwiększenie wkładów z 603 
milj. zł. do 628 milj., a Pocztowa Ka- 
sa Oszczędności — z 510 milj. zł. do 
623 miljonów. W zw. z powyższem 
ogólna suma wkładów we wszystkich 
polskich instytucjach kredytowych 
„wykazuje niewielki przyrost, a mia- 
nowicie z 2.686 miljonów na 31 grud- 
nia 1931 r. do 2.722 miłj. zł. na 31 
grudnia 1932 r. 

W roku 1932 banki prywalne 
zmniejszyły swoją działalność kredy- 
tową. Nie požyczalv tak łatwo, jak w 

„czasach lepszej konjunktury, kiedy to 
budowano różne „kobyły* gospo- 
darcze. Zwrócono większą uwagę na 
gwarancję zwrotu pożyczek i wówcz'ts 
pokazało się, że w rezultacie mamy 

„w Polsce bardzo mało ludzi odpowie- 
dzialnych. W wyniku ostrożnej poli- 
tyki banków udzielanie pożyczek 
zmniejszyło się bardziej, niż zmalenie 
wkładów. Wkłady zmniejszyły się w 
czasie od 31 stycznia 1932 r. do 31 gru 
dna t. r. o 55 milj. zł., czyli o 10 proc. 

  

Natomiast ogólna suma kredytów 
zmniejszyła się w tym samym czasie 
o 141 milj., czyli o 16 proc j wyraziła 
się w dn. 31 grudnia r. ub. cyfrą 723 
miljony. Zresztą nie udzielano zbyt 
wielu pożyczek i dlatego również, by 
mieć pod ręką gotówke na wypadek 
ewentualnego popłochu wśród wkład: 
ców. 

Stosunek płynych środków do zo- 
bowiązań matychmiast płatnych nie 
schodził w ciągu całego roku poniżej 
22 proc. — w grudniu zaś zwiększył 
się do 33 proc. 

Zmniejszenie się sumy kredytów 
krótkoterminowych obserwuje się ró- 
wnież nietylko w bankach prywai- 
nych. 

Ogólna suma kredytów, udzielo- 
nych przez polskie instytucje kredy- 
towe, z wyjątkiem kas komunalnych 
i spółdzielni kredytowych, zmniejszy 
ła się w ciągu r. 1932 o 321 milj. zł., 
a mianowicie na 31 grudnia 19381 r. 
suma udzielonych kredytów wynosiia 
2.209 milj. zł., a na 31 grudnia 1932 r. 
— 1.888 miljonów. 

Stopa procentowa, pobierana przez 
instytucje kredytowe została w końca 
roku 1932 obniżona z 11 proc. na 9 
i pół proc. W praktyce jednak ban- 
ków prywatnych obniżenie odsetek 
od wkładów wynosiło od trzech czwa: 
tych do jednego procentu. 

Wreszcie dla przywrócenia równo 
wagi między dochodami i wydatkami 
banki zmuszone były zastosować da- 
leko idące oszczędności. Np. koszty 
bankowe wynosiły 'w roku 1931 — 
58,5 miljonów zł., natomiast za rok 
1932 — 44,8 milj.; zmniejszyły się 
więc o 13,7 milj. zł, a więc około 24 
proc. Zresztą całkowile rezultaty po” 
czynionych oszczędności ujawnią się 
dopiero w roku bieżącym. 

W. R. 
TE TTT NS AINA TORA 

W poszukiwaniu Matterna. 
MOSKWA (Pat). Sowieckie radjo 

stacje polarne otrzymały rozkaz 
współdziałania w poszukiwaniach za 
ginionego lotnika amerykańskiego 
Matterna. 

Angielskie kontrtorpedowce 
w Gdyni i Gdańsku. 

GDYNIA (Pat). W dniu 21 b. m 
o godzinie 8 rano zawinęły do portu 
gdyńskiego dwa kontniorpedowce an 
gielskiej marynarki wojennej: „Yene 
zia* pod dow. kom. por. Crewe Read 
i „Vice-Roy“, pod dow. kom. Day. 

a spotkanie 
wyjechał oficer  komplementacyjny 
dowództwa floty. Okręty angielskie 
stanęły przy nabrzeżu Wilsona w ba 
senie Prezydenta. 

GDAŃSK (Pat), W dn. 21 b. m. o 
godzinie 8 rano zawinął do portu 
gdańskiego brytyjski konirtorpedo- 
wiec „Kempenfiełd*. Znajdujący się 

w porcie kontrtorpedowiec RP. 51 
jawiak“ wyslal na powitanie okrętu 
wojennego oficera komplementacyj- 
nego. To samo uczynił Senat delegu* 
jąc kapitana policji Hauschulza. 

Zwycięstwo polskich 
szachistów. 

FOLKESTONE (Pat). W 9-ej run 
dzie olimpijskiego turnieju szachowe 
go znaczne zwycięstwo odniosła dru 
żyna polska, bijąc Danję w stosunku 
3,5 do 0,5 punktów. W spotkaniu tem 
dr. Tartakower, Frydman i Apel wy 
grali, a Regiedziński zakończył swą 
partję na remis. 

tacy 5 *utigg, ZE. 

Ра!а książki ale potrafią 
i wieszać. 

ESSEN, (Pat). — W Herne odbyło się 
uroczyste spalenie książek na stosie, z udzia 

łem przedstawicieli władz i młodzieży szkol 
nej. Burmistrz miasta wygłosił przy tej okaz 
4) przemówienie, w którem zaatakował socja 
listów, podkreślając między innemi, że jeżeli 
hitlerowcy dotychezas nikogo nie powiesili, 
to mogą szybko to odrołfć. 

  

WILNO W DRUSKIENIKACH. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państ- 

wowych w Wilnie zorganizowała w 
ubiegłą niedzielę wycieczkę do Dru- 
skienik, aby dać możność wilnianom 
spędzenia w wspaniałej miejscowości 
klimatycznej niedzieli wśród słońca i 
zieleni, zdala od gwaru miejskiego. 

Czem są dla nas Druskieniki? 

Pytanie dość, może, dziwne. 

— Druskieniki leżą koło Grodna 
i jest tam uzdrowisko. Oto wszystko, 
co przeciętny „wileńczuk* o nich wie. 

Istotnie — Wilno o Druskienikac 
wie bardzo niewiele. 

Położene są Druskieniki nad Nie- 

kiej rozdzielane, sunęły na południo- 
wy zachód do Narwi i na południe 
wy wschód do olbrzymiego, przedhi* 
storycznego jeziora „Kotry“, by prze 
lawszy się przez jego brzegi iść daiej 
ku Prypeci i ku Dnieprowi — jak to 
nam tłumaczy informator Komisji 
Zdrojowej. 
» Sporo czasu minęło, zanim czło- 
wiek w tem miejscu wybudował pier 
wszą sadybę, znalazłszy słoną wodę, 
wylewającą się z łona ziemi na po” 
wierzchnię. 

W końcu XVIII wieku Druskicni- 
ki stają się miejscowością kuracyjną 
i ośrodkiem klimatycznym, a woda 

  
mnem, w miejscu, gdzie wpada do nie 
go Rotniczanka. Rozciągnęły się na 
prastarym szlaku wód, gdy Niemna 
jeszcze nie było, a wody, z północy 
płynące, czołem wyżyny grodzieńs- 

mi Druskienik poczyna się z czasem 
interesować Świat naukowy. 

Dziś Druskieniki zdobyły sobie 
sławę niemal europejską. Nie zresz- 
tą dziwnego, czegoż bowiem nie leczą 

kontrtorpedowców” 

К ОВ ТЕ В VLE No SRO 

Uanitostacjo hilierowokie W Olaf 
Pochód bojówek naredowo- socjalistycznych. 

Przemocy przy wyborach nie było. 
    

GDAŃSK, (Pat), — Dla uczczenia objęcia 
władzy przez Senat hitierowski odbył sie 

j weczorem wiełki pochód z pochod 
   sztandzrami bojówek naredowo — so 
cjalistycznych oraz młodzieży hitlerowskiej. 
Na jednym z płaców przemawiał przywódca 
hitleroweów gdańskich poseł de Re/chsiagu 
Feerster. Mówca podkreślił, że mimo ederwa 
nia od Macierzy Gdańsk pozcsłaje Ściśle z nią 
związany. Foerster zaprzeczył twierdzen m, 
że bótlerowey używali przemocy podezis wy 

    

  

  

kŁórów. W dalszym ciągu mówca podkreślił, 
ych socjalistów jest uł 

rzymanie stasunków pokojowych z Polska 
Co do stosunków wewnęt: h, to hitlerow 

cy słarać się będą o stwo e „edpewint 
nich warunków pracy celem a li 
czby bezrobotnych. Narodowi socjal a 
dać będa cd Senatu, by nie pominął żodycti 

środków dla popierania niemieckoś. Gdan- 
ska. Świat powinien wiedzieć, że Gdańsk był. 
jest i pozostanie wiecznie niemieckim. 

      

   

  

   
    

  

    

  

Defilada statków i łodzi. 
GDAŃSK, (Pat), — W dnu 21 bm. rano 

odbyła się na Mołtawie w Gdańsku defilada 
wszystkich gdańskich statków i łodzi: rybae 
kich na, cześć nowowybranego Senatu. 
brzegu rzeki ustawione były hojówki ` 
oddziały merynarki narodowych socja 

pokładzie statku „Paul Benecke* zebrali 
się: senator spraw wewnętrznych Grejser —- 
©raz sanatorowie von Wuuek ; Huih, przy 
czem sen, Greiser w swojem przemówieniu 

Wizyta dr. Rauschninga 
u komisarza Rzplitej. 

GDAŃSK (Pat). Nowowybrany 
prezydent Senatu dr. Rauschning zło 
żył w dniu 21 b. m. wizytę komisarza 
wi generalnemu Rzeczypospolitej w 
Gdańsku Papee. 

  

      

  

   
złożył ślubowanie na wierność fisdze Rz 
Niemieckiej oraz sztandarem rewolucji nie 
mpeckiej . 

Zebrana tiumnie publieznošė odśpiewała 
następnie hymn, hitlerowski „Horst Wessel 
Lied“ poczem stat uderokowane flagami 

niemieck'emi, gdańskiemi i hitlerowski 
rozpoczęły defiladę. W defiładzie brał udział 
m'ędzy inaemi łakże oddział marynarki nie 
mieckiej z Elblaga. 

Senat zwalnia z więzienia 
hitlerowców zabójców. 

GDAŃSK, (Pat). Na wezorajszem posie 
dzeniu Senatu uchwałono między inn 
zwelnienie z więzienia hitlerowców Post 
i Goerbera, którzy w necy na. 1 stycznia 19. 
roku zabili na zabawie komunistycznej w So- 

potach komunistę Pachurę, 

  

     

        

    

  

Gdy są niepotrzebni... 
Masowe areszty w Niemczech. 

Rozwiązanie Kampfringu. Tępienie niemiecko-narodowych. 

BERLIN (Pat). Akcja władz połi- 
cyjnych przeciwko frontowi niemiec 
ko-narodowemu przybiera coraz o 
strzejsze formy. 

We Frankfurcie nad Odrą policja 
rozwiązała zgromadzenie, zwołane 
przez onganizacje niemiecko-narodo 
wych z okazji 65 rocznicy urodzm 
ministra Hugenberga. Doszło do po 
ważnych starć z hitlerowcami. Zwią 
zki młodzieży niemiecko-narodowych 
zostały rozwiązane a majątek tch 
skonfiskowany. Zarząd partji Hugen 
berga zwrócił się ze skargą do prus' 
kiego ministra spraw wewnętrznych. 

BERLIN, (Pat). — W Berlinie ż na ca 
łym obszarze Rzeszy przeprewiizona zosla- 
ła w dniu 21 bn ni, szercką skałę zakt0- 
jona akcja pelicyjna przeciwko niemiecko- 

naredowym organizacjem bojowym. skupio 
nym w t. zw. Kampfriugu i w cddz/alach 

     

  

szłafetowych. Lokałe tych organizacyj, jak 
również słedziby związków nacjonalistycz 
nych, które utrzymywały kontakt z bo 
kami niemiecko — narodowemy, 208! 
wszędzie przeszukane przez policję oraz 
hitlerowskie «ddziały pomocnicze. Rewieje 
przeprowad4ono również u wyłqltniejszych 
działaczów i posłów stronnictwa niemiecko- 
narodowego. W Berlinie dekonano rewizji w 
głównym sekretarjacie par Aresztowano 
przytem w samej stolicy przeszło 100 osób, 
męjłzy in. publicystę Hugenberga, spokrew 
nionego z ministrem Rzeszy, Z prowineji do 
nosz e masowych aresztowaniach. 

Według zapewąeń ze strony oficjalnej. 

akeja policyjne miała przebieg naogół spo 
kejny. Jedynie z Frankiuriun n/Odrą dono- 
szą © zastrzeleniu jednego z członków —- 
Kampiringu przy ebsadzamiu koszar tej orgu 
nizaeji. Organizacje Kampfr'ngu, jak i pok 
wne związki njemiecko — narodewe zosłały 

wszędzie rozwiązane. „Biura  partji nie 
miecko — narodowej nie zostały objęte te 
mi zarządzeniami, 

  

      
   

          

        
  

   

Likwidacja Stahihelmu. 
Konferencja Hitlera z min. Seldte. 

Stahihelm podporządkowany Hitlerowi. 
BERLIN, (Pat), — Likwidacja organizacji 

Stahlhelmu zatacza coraz szersze kręgi. —- 
W toku likwżłacyjnej akcji rozwiązane z0 
stały dzisiaj przez władze również wszystkie 
oddziały Stahlhelmu na cbszarze całej pro: 
wineji Nadreńsk'ej. Nadprezydent prowin 
zarządził zamknięcie biur i schronisk St 
hełmu oraz konfiskatę majątku organizacji 
Likwidacji uległy nadto oddziały Stahlheluu 
w Anhalcie, Prasa hitlerowska zapowiada 
reorganizację Stahlhelmu przez władze w po 
stacį apolitycznych związków militarnych, -— 
które podadne być mają nowemu kierowni- 
etwu. 

BERLIN, (Pat). — W związku z likwida. 
eją Stahłhelmu przeprowadzoną na zlecenie 
władz centralnych, odbyła się dziś konieren 
eja kanclerza Hitlera z naczelnym przywóń 
cą Stahlhelmu ministrem Seldte, W korte 
rencji wzięli udział penadto wicekancietz 
Papen i minister Reichswehry gen. Blomberg. 

Według kemunikatu oficjalnego, rozmowa 
ta doprowadziła do ustalenia zasad, па КЫ 
rych Stahlhelm podporządkowany zostaje ru 
chowi naredowo — socjaHstycznemu. K*erow 
nietwo Stahłhelmu pozostaje w rękach Sekl- 

      

te, przyczem ezłonkom organizacji) wzbronio 
ne jest wstępowanie do innych stronnietw po 
litycznych poza partją h/'ilerowską. Organiza 
cje rałodzieży stahlhelmowej zostają zrówua 
ne z oddziałami szturmowemį i podporządko 
wane naczelinemu komendantami szturmówck 
Przywódca młodzieży stahlhelmowj Morozo- 
wiez wstąpił do sztabu komendanta szturmó 
wek h'tlerowskich, Związek  Scharnhorstu, 
grupujący młcedecianych, włączony został de 
t. zw. organizacj: młodzieży hitlerowskiej. 

Równecześnie Seldte wydał odezwę, w któ 
rej nakazuje Stahihelmowi całkowicie pod- 
porządkować s'ę Hitlerowi i frontowi rewolu 
eji narodcwo — socjalłstycznej. 

Aut aut. 
PARYŻ, (PAT), Dzienniki wieczorne 

informują z Berlina © rewizjach dokonywa- 
rych przez hitlerowców w organizacjach nie 
mieeko — narodowych, podkreślając niewy 

raźną sytuację ministra Hugenberga, który 
mus* zdecydować się albo na poddanie się 
Hitlerowi, albe na usun/ęcie się całkowite z 
życia politycznego. 

Zatwierdzenie wyboru prof. Staniewicza 
na stanowisko rektora U. 5. В. 

Wybór profesora Witolda Stauie- 
wicza na Rektora U. S. В. został przez 

Podstawą sławy Druskienik je»t 
solanka druskienicka. Stosowana do 
wewnątrz — leczy niedomagania żo- 
łądka i trzustki, choroby przemiany 
materji, nieżyty dróg żółciowych lp. 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej za 
twierdzony. 

ką myśli Stwórcy w odpoczynku, gdy 
ten się uśmiechnął*. „Nieraz, gdy mv 
ślę o tem, szukam małości myśli I"- 
dzkich wobec wielkości myśli Stwór- 

  

„Oprócz solanki sławę zdrojowiska nut 
rwala doskonała borowina, nieusię” 
pująca w działaniu najlepszym boro- 
winom zagranicznym. 

I czegoż to jeszcze nie leczą Drus 
kieniki? I krzywicę, gościec stawowy 
i mięśniowy, wysięki i zrosty, zołzę, 
choroby kobiece, niežyty nosa, gu“ 
dła i krtani, niedokrwisłość i jeszcze, 
jeszcze cały szereg innych chorób. 

Druskieniki więc, jak widać, są 
zdrojowiskiem niesłychanie ważnem 
i cennem i nie potrzebujemy żadnych 
„badów* zagranicznych, ani-też szu- 
kać zdrojowisk oddalonych od Wil- 
na o setki kilometrów. 
-. Marszałek Józef Piłsudski tak kie 
dyś wyraził się o pięknie Driskienix: 

„..Druskieniki były niespodzian- 

  a= 2000 

A profesor U. S$. B., Bronisław 
Rydzewski, tak pisze o  Druskieuni- 
kach: „Czy znasz Polaku z innych 
dzielnic Polsk; Niemen, czyś dumał 
kiedy nad jego, cichemi wodami, czy 
znasz to uczucie zupełnego zlania się 
z przyrodą, to uczucie zupełnej bło- 
gości, gdy człowiek o niczem nie my- 
Śli, gdy staje się nierozłączoną cząst: 
ką matki ziemi? 

Jeżeli nie znasz, a pragniesz tego 
uczucia doznać, skieruj swe kroki 
nad Niemen, a gdzież piękniejszego 
Niemna szukać, jak nie w Druskieni- 
kach? Pójdziesz tu nad uroczysko 
Rajgród, nad olbrzymie zakole Nie 
mna, dusza twoja rozpłynie się w le 
sie i zieleni łąk. A potem pójdziesz do 
niedalekiej Rotnicy, staniesz nad gro- 

  

     

Święto pieśni w Łotwie 
W ubiegłą niedzielę Łotwa obcho* 

dziła 60-lecie chóralnych świąt śpie” 
waczych. 

Naogół należy podkreślić dużą 
muzykalność tego narodu. W każdya 
najmniejszym zakątku Łotwy rozlo 
gają się chóralne pieśni o melodjacu 
sentymentalnormelancholijnych kłóre 
są cechą wszystkich łotewskich pie 
śni ludowych. Nieliczne wyjątki pot: 
wierdzają ogólne prawidło. 

  

  

Ten charakter ogólny pieśni łote: 
wskiej należy tłumaczyć wpływami 
ponurej i zimnej aury półnoeno- 
wschodniej. 

Ludowe pieśni odegrały DIELARĄO 
rzędną rolę w życiu narodu łolew>!.:e 
go. Dzięki tym pieśniom naród Sow 
ski potrafił zachować język, odręb 
ność narodową i utrzymał przy życi: 
własną poezję, która była skrzętnie 
iępiena przez elementy obce. 

W życiu politycznem również 
pieśń ludowa odegrała bardzo powauż 
ną rolę, 

W drugiej połowie 19-go wieku 
wszelkie organizacje łotewskie v za: 
barwieniu politycznem były zakaza 
ne. 

Łotewskie kółka śpiewacze były 
jedyną organizacją legalną na terenie 
ołecnej Łotwy. W kółkach tych za- 
czeły grupować się najlepsze siły na” 
rodu łotewskiego i wkrótce tam w 
Śnie zaczęła kiełkować myśl! niepodle 
głościowa, krystalizując się coraz wy 
raźniej. Nie omylimy się twierdząc, 
że kółka śpiewacze były kolebką nie 
podległości łotewskiej. 

28 czerwca 18738 roku odbyło sę 
pierwsze święto śpiewacze, w którem 
wzięło udział przeszło 1000 śpiewa* 
ków. Święto to miało ogromne zna 
czenie moralne. 

    

   

     

  

  

  

Początkowo projekiowano urzą 
dzać podobne święta co pięć łat. Pro- 
jekt ten nie doszedł do skutku z po- 
wodu przeszkód o charakterze pol:- 
tycznym, stawianych przez rządy ów-_ 

czesne. 

Następne Święto odbyło się w r: 
ku 1880, przyczem w święcie tem 
wzięło udział 70 chórów z 1600 śpie: 
wakami. Program tego święta był 
całkowicie wypełniony utworami 
kompozytorów łotewskich, z których 
w pierwszym rzędzie należy wymie” 
nić filara muzyki łotewskiej Andrze- 
ja Jurjana. 

Następne święto odbyło się w roku 
1888. Czwarte zkolei odbyło się w r. 
1895 w Mitawie, gromadząc bardzo 
poważną ilość uczestników, sięgają 
cą 5000 osób, 

Święto to miało bardzo duże zna* 
czenie w rozwoju życia politycznego 
narodu łotewskiego, ale skutki jegc 

należy raczej oceniać ujemnie. Ró 
norodność poglądów na sztukę, nau- 
kę, religję itd. doprowadziły do ro.- 
bicia Łotyszów na szereg grup i u- 
grupowań, zwalczających się wzaje 
mnie. 

Upłynął długi szereg lat zanim 
społeczeństwo łotewskie potrafiło się 
porozumieć i należycie ocenić do:ła- 
tnie wpływy tych świąt. 

   

Wojna i pierwsze lata powojen- 
ne uniemożliwiały urządzenie świąt 
śpiewaczych na szerszą skalę. Dopiero 
w roku 1923 doszło do skutku pierw- 

sze Święto śpiewacze w niepodległej 
Łotwie, gromadząc przeszło 3000 śpie 
waków. 

Święto śpiewacze gromadzi i łączy 
wszystkich bez różnicy poglądów par 
tyjnych, które tak jaskrawo przebi- 
jają się we wszystkich dziedzinach 
życia państwowego Łotwy. 

Obecnie pozostaje jedynie życz 
ażeby ten dobry przykład znalazł 
stosowanie w innych dziedzinach, ko 
wiem jedność narodu łotewskiego jest 
nieodzownym warunkiem przetrwa 
nia tak ciężkiego okresu jaki przeży” 
wa obecnie cały ten kraj. 

    

B. K. 

bowcem Czeczotta i zadumasz się nad 
tą ziemią, co najlepszych w. narodzie 
umiała i umie wydawać, I dobrze ci 
tu będzie i zapomnisz o szarzyźn'e 
życia, o podłości ludzkiej, o lichocie 
otoczenia. Druskieniki leczą dus:ę, 
leczą nerwy człowieka”. 

Zaiste — słowa piękne i jakże pra 
wdziwie maluiące  niewysłowioay 

czar Druskienik. 

Pociąg wycieczkowy pozostawił b. 
miłe wrażenie na uczestnikach. Duże, 
czyste wagony czteroosiowe, wagon- 

bar i, to, co najbardziej przyciągało 
zarówno starszych jak i młodszych 
— wagon-dancing, przepysznie urzą” 
dzony i udekorowany. 

Wyjechano z Wilna stosunkowo 
bardzo wcześnie, bo o godz. 5.30, lecz 
mimo tak wczesnej pory, pociąg, na 
krótko przed odjazdem, zaludnił się 
wycieczkowiczami.   
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Teatr w ogrodzie 
Bernardyńskim. 

„Piorun z jasnego nieh. Komedja 
w 3-ch aktach St. Kiedrzyūskiego. 

  

Że to nie komedja, ale zupełnie 
dobry melodramat, w tonie sentymen 
talnym j efektownym, to pewne. isle- 
menly L. zw. czarnej intrygi są dość 
naiwne, sytua biegnące żwawo w 
pierwszym akcie, zaczynają się mę- 
czyć i szukać swego wyrazu w dru 
gim a słuchacz mając już wszystko 
rozwiązane, zastanawia się co uutor 
wymyśli w trzecim? Ten trzeci jest 
błahy i blady, w sensacyjność ubogi, 
ale jakoś się trzyma i dopływa z 1na* 
łemi niekonsekwencjami do końca, 
psując finał wołaniem zrozpaczonej 
córki, któraby łatwo mogła dogonić 
ojca, gdyby chciała. Ale może napraw 
dę nie chce. Autor zrobił z tej Połuch 
ny takie bezgraniczne głupiątko, że 
nikt jej nie żałuje, że ma za męża iu- 
kiego stuprocentowego matoła i pur- 
chawkę, jak ów świeżo nazwany Ska 
rzewski, z urodzenia jakoś ze slązka 
zwany z chłopska i komicznie. 

Najlepszy chyba typek to Winec- 
ki, zacietrzewiony brydżysta i typo” 
wy warszawski bankier, wytworny i 

miły w gruncie, w tem dość niemiłem y, 
towarzystwie. Już to brutalności nie 
poskąpił autor swoim bubkom, a mo- 
że to artyści trochę przesolili, chociaż 
wogółe grali wybornie. Jednak czy do 
pomyślenia jest by ktokolwiek zniósł 

w swoim domu, nawet taki safanduła 
jak Winiecki, żeby mu smarkacz w ro 
dzaju Prostka tak grubijanił w koło 
każdemu, nie wyłączając gospodarzo” 

    

  

  

   

        

  
    

  

którego chleb i sól zjada? Z przy” 
godnym biedakiem mąż Poli i baro“ 
nowa obchodzą się jak chamy, no, bo 

niemi są, 
tronu 

golada, 

Biedna p. Biernacka... Z 
do sutereny... trudna degren“ 
wolałam ją w Koronie, ale i 

ła dobrze swą rolę i Ślicznie 

  

Wszyscy zresztą czuli swe role w, 
skórze, wyczuwali je dobrze, grali z 
przekonaniem i wtedy publiczność | 
we wszystko musi uwierzyć: P. Ło 
dziński dał świetną, alezto wyboru4 
postać Winieckiego, pewne giesty, 
wspaniałe pokazywanie drzwi. obu) 
rzenie. skromne do baronowej umi/ | 

  

  

gi, chód przetrąconych nóżek, całuj 
postać, to było smakowite poprostu. 
P. Paszkowska poprawnie j z dobrem 
zrozumieniem roli odegrała swoje 

głupiątko, żywo się ruszała i ładnie 
wyglądała. Skorzewskiego p. Pośpie” 
łowski trochę przesolił w giestach, 
postać ta i tak Śmieszna, nie potrze” 
buje aż takiego przejaskrawienia, z 
dnak ujęcie było trafne i pardzo z: 
bawne. P. Martyka, który jest zdol 
nym młodzieńcem musi opanować 
temperament j trochę stuszować głaó. 
jego Prostek był już zbyt prostakowa” 

ty. ale również kolorowy, giesty i mi. 

ny wyborne. 
Biedny iprofesor magii Teofini, w 

interpretacji p. Bieleckiego stał się 
cichym bohaterem tej sztuki, która 
sie waha pomiędzy społecznym melo“ 
dramatem a farsą i to jej wada. Do 
skonale zagrał tego biedaczynę i w. 
momentach dramatycznych miał pię” 

kne akcenty. 
Słowem widowisko i gra artystów 

które warlo zobaczyć, można się za 
bawić i wzruszyć, a więc spędzić wie” 
czór przyjemnie. Wnętrze p. Masxoj” 
nika wprost cudowne... gorąco by si$ 

      

    
      

    

pragnęło mieć takie gustowne wnę* 
trze dla siebie. Publiczności było dir 

Hro.' +
 žo į doskonale się bawiła.   

  

     

   

   
     

      

    

   
    

  

       

   

    

    
   

  

EUGENJA KOBYLINSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

Podróż przeszła pod znakiem hu 
moru i zadowolenia. W drodze d 
Druskienik i zpowrotem tańczon 
przy dźwiękach doskonałej orkiestr 
jazz'owej. 

W samem uzdrowisku wyciec+kU 
wieze doznali niezwykle gościnneg 
przyjęcia. Administracja uzdrowiska 
z panem Senatorem Witoldem Abra 
mowiczem na czele, zajęła się wycie 
czkowiczami, oprowadzając gości p” 
całym terenie uzdrowiska, pokazują 
imponujące wewnętrzne urządzen 
zakładu zdrojowego, place sportowi 
i inne. 

Niedziela spędzona w Druskien/” 
kach minęła szybko i uczestnicy z ż% 
lem powracali do Wilna. 

R
E
 

Należy mieć nadzieję, że Dyreśj 
cja urządzi jeszcze nie jedną tak 
wycieczkę, a za pewnik uważać mó 
żna, że takie wycieczki będą mialf 

powodzenie. KP  
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Zasypanie 6 

- WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
robotników. 

2 poniosło śmierć wskutek uduszenia się. 
W dniu 19 bm. podczas robót ziemnych 

przy nasypir koło wsi Maruszany gm. janow 

skiej nastąpiłe Gsy: ie sę południowego na: 
sypu. Zwały riemi zasypały 8 robotników. 
-Zarządzona natychmisstowa doraźna pomoc 
zdołała z trudem odkopać zasypanych 6 ro- 

Mimowolny 
Zam. w zaścianku Blinewszczyzna, pow 

brasławskiege 45-letni Wincenty Miłaszewiez 
-podezas ataku furji zaczął eskać dużemi La 
mieniami w swego b Jana. Jan zajęty rą- 
baniem drzewa z siekierą w ręka rzucił sę 
ma furjata, chcąc go unieszkodliwić. W; trak 

  

   

   
    

  

botników zdołano przywrócić de przytomno 
ści, pozostali dwaj 56-letn' Jan Uradnikow z 
zaŚścianka Dobrowicze i 48-letni Waeław U- 
siewiez zmarli wskutek uduszenia, się. 

Zwłeki robotników zabezpieczono aż do 
przybycia komisji śledcze — lekarskiej, 

bratobójca. 
cie szamotanai się, siek*era wyślizgnęła się 
z rąk Jana trafiając Waneentego w głowę. — 

Furjata w stanie ciężkim przewieziono do 
szą'tala, gdzie nieszezęśliwy po trzech dniach 
zmarł. 

Mimewclnego bratebójcę zatrzymano. (e). 

  

Omal nie Kainowe zabójstwo. 
   

   

Bazyli Gliński mieszkaniec wsj Szałygi 
gm. gródeck'ej zameidował policji iż on 
daj o godz. 12 w nocy w czasie snu wtargi 
do jego mieszkania krat jego Denis i ude- 
rzył go siłnie obuchem siekiery w iewą no 
gę, a nasiępnie wydchył nóż i uderzył go nm 
w udo lewej nogi. 

Jak się okazało między braćm* już od 

kilku lat panował spór na tle majątkowym 
Perswazje sąsiadów nie odnosiły żadnego sku 
tku, specjalnie stale rczszerdzony był na bra 
ta Denis. Toteż wybrawszy cdpowiednią pore 
kiedy brat spał — zemścił się na nim kale 
cząc go poważnie w nogę. 

Polieja prowadzi w tej sprawye dochodze 
nie. е0. 

  

   

  

Treki. 
T-WD MIŁOŚNIKÓW TROK. SPRAWA 

SZKGŁY ŚREDNIEJ. — BANK LUDOWY. — 

  

  

Mimo wszelkie dobre pehnięcia nie rusza 

się życie w Trokach, jak powinno. Widać 

powolne chyłenie się « upadk „ Wycie 

które mu przyjeżdżają, starają SIĘ jak 

prędzej po obejrzeniu pi kna jezior wyje 

z Trok. Zmniejszyła się liczba harc 

obozów. Nie przyjechał, do nas kadet 

mików maio, bo nie mają gdzie mieszka 

jest we ą. Prastare 

    
  

   

    

     

         gzystencji nie wystar ą ludziom. 

pracuje wielu ludzi. Troczanie 

miało się interesują środkami propa dy 
     

    

Trok. Towa wo Krajoznawcze z W 

siara się o przystanek kolejowy w Stary 

Trokach (4 klm. do N. Trok), Sejmik buduje 

kanał do jezior trockich. Liga M. i K. z Wii 

na zbudowała dom, Taž sama Liga pobudc 

wała jaki taki tabor wodny. Policja Pań- 

stwowa z Wilna tworzy też tabor, Ze strony 

Trok brak jakiekolwiek inicjatywy postępu, 

pracy, życia. Ostatnie p. staro widząc ten 

okropny bezwład i bezczynność miasta, to 

samobójcze milczenie, w porozumieniu z pce 

zesem Oddziału Wileńsk. Towarzystwa kra- 

joznawczego p. Lorentzem, zainicjował ze 

branie w Trokach, którego celem było pa- 

wołanie do życia Towarz. Miłośników Trek 

Zebranie przyszło do skutku į wybrano = 

rząd Koła, składający się z mastępując) ц 

osób: p. Rutkowska J., ks. Tracewski S, p. 

` p. Nowosielsk rejent. p. 
Jaworski L. p. Pekacz 

zo przykrem, że 
li przyjąć prej 

sca w Zarządzie T-wa. Zdaje się, że powołanć 

do życia Towarzystwo mimo piętrzące się 

Urudności popchnie sprawę ożywienia Trok 

naprzód. Samo życie narzyca cele prakty 
ne Towarzystwu. Przy ogromnej życzii 
dr. Lorentza będzie można niejedno zrobić 

Mimo us'lnych starań Rady Miej 

spr: szkoły średniej utknęła w mie 
Komisja, która tu była obecną, ustal 
ziemia w Trokach nie pozwala założyć 
szkołę rolniczo-ogrodniczą. Żiema mie jest 
skupioną w jednem me Ale ta pr 
<zywa nie wydaje się wystarczającą, pon 
waż przy usilnem slaraniu Rady M. można 

anazjum nowego 
pu też 1 iu założone, więc Tro 

kom grozi zupełny upadek. 

Odbyło się dnia 18.VI Walne Zebranie 
Banku Ludowego, Okazał się brak poważnej 
sumy w kasie bo 31.000 zł. Rada Nadzorcza 
Banku widocznie niezbyt gorliwie zajmo 
s'ę kontrolą gospodarki kasowej, gdy taka 
suma mogła się ulotnić z kasy. Zebranie 
było jakieś Spiące, nieruchome, jak ta woda 
w jeziorze w dni pogodne. Zginęło sporo 
ludzkich pieniędzy; podobno są one zabezpie 
«zone ma h/potece własności b.. dyrektora 
Banku. I mic się w Banku „nie zmieniło, 
jeno dawny dyrektor opuścił Bank, a Rada 
ta sama... i w tko po staremu, jak by- 
“valo. 

     
       

   
  

    

      
    

    

   
  

     

  

     

  

     

   
   

          

   

      

     
  

    

Nie može tak dhugo'w Trokach być, bo 
kiedy cały Świat się rusza, żyje, szuka dróg 
mowych, u nas cichutko, spokojnie, śpiąco— 
sdrzemiąco. Aby tylko nie potrzeba było my- 
śleć i robić z dużą właszą odpowiedzialno 
ścią. A do czego to doprowadzi? Nic mie po- 
radzą żadne pchni Sejmiku, Starostwa. 
organizacyj pozatr 1. Trzeba tu na miej 
scu przeprowad: ny i stąd dać ini 

Trzeba samemu sobie pomagać, to 
nam pomogą, 

Ś - 

wieciany. 
NOWI NAUCZYCIELE. 

W dniach 16, 17 į 19 czerwca b. r, odbył 
się egzamin dojrzałości przy Państwowem 
Męskiem Seminarjum  Nauczycielskiem w 
Święcianach. Dyplomy na nauczycieli szkół 
powszechnych otrzymały 22 osoby: 

Balcewicz Antoni, Dolłecińsk* Józef, Dwi- 
łewicz Jan, Czykun Franciszek, Garbowski 

Zygmunt, Gudelis Władysław, Kac Lipman, 
Kurylio Józef, Łubni Wincenty, Korze- 
miewski Stanisław, Matejko Zygmunt, Możej. 
ko Józef, Miluniewicz Bolesiaw, Palczewski 
Wiktor, Pałejko Leonard, Pirtań Bolesław, 
Rogiński Franciszek, Rudziński Władysław, 
Zamorzycki Stansław, Ziemic Jan, Złotkow- 
ski Antoni. 

Z pograńicza. 
3000 MŁODZIEŻY NA POGRANICZU 

W ostatnieh dniach na pogranicze 

polsko-sowieckie, polsko-litewskie i 
polskołotewskie przybyło kilkanaś 

cie grup młodzieży szkolnej i harce 
rzy z Warszawy, Krakowa, Poznania. 
Śląska, Pomorza i Lwowa oraz kilka 

grup z Łotwy. Ogółem zakwałerowa 
no w obozach letnich przeszło 3069 
młodzieży, którzy spędzą lató na ru 
bieży Rzeczypospolitej. ; 

Opiekę nad młodzieżą mają wła* 
dze K. O. P. 

SZCZEPIENIA PRZECIWTYFEUSG: 
WE W OBOZACH LETNICH. 

W obozach letnich harcerskich 
na pograniczu odbywają się szczepie 
nia przeciwtyfusowe. Zabiegow doko 
nano już przeszło 1000. 

Młodzież chętnie poddaje się szcze 
pieniom, zdając doskonale sprawę z 
doniosłości zabiegów. 

     

  

     

  

      

      

    
         

  

    

      

Nielegalny transport tytoniu 
ukryty przez proboszcza 

w kościele. 
W listopadzie 1932 reku urzędnicy kcn- 

trey skarbcwej wspólnie z fukcjonarjusza- 
mi pelieji įrzeprowa na terenie powia- 
tu grodzieńskiego ogólną skceję zwałezania 
nadużyć miejscowych piantaterów i handła- 
rzy tytoniu. 

W miejscowości Brzostowiea Wiełka re- 
wizje, zmierzające de wy:4alezienia ukry- 
tych zapasów tytoniu zyydały rezultat nad- 
spodziewany: na strychu keścioła znaleziono 
wielki, bo 793 k'logramy ważący transport 
tytoniu. W. stan oskarżenia postawoino ks. 
Bolesława Hermanowicza, któremu w toka 

śledztwa i rozprawy sądowej udewodniona 
nielegalne ukrywanie tytoniu w kośe'ele, cha 

ciaż usiłował on winę złożyć na miejscowego 
organisię. 

Przed kilkoma dniami sąd okręgowy w 
бтефуе skazał ks. Hermanowicza z art. 3 
i 63 ustawy karno-skrabowej na karę 380 
zł. z zamianą na, 150 dni aresztu. 

Prckurator złożył odwołanie ed wyroku, 
jażając wymiar kary za zbyt niski, Ska- 

zanie preboszeza za przestępstwo natury 
karno-skarhbewej wywołało wśród miejsco 
wej ludności duże wrażenie. (Iskra). 
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Wczoraj w godzinach ramnysh 
odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim 
zapowiadania przez nas konferencja 
poświęcona nowemu preliminarzowi 
budżetowemu. W konferencji, której 
przewodniczył naczelnik wydziału sa 
morządowego województwa p. Rako" 
wski udział wzięło eałe Kolegjum 
gistratu z prezydentem Maleszew- 
skim na czele. Z ramienia władz miej 
skich udział w konferencji wzięli ró- 
wnież delegat rządowy p. Adam Pii- 
sudski i kierownik referatu budżeło: 
wego p. Teodor Nagurski. Władze 
nadzorcze reprezentowali naczelnicy 

  

      

МОБ КОВ КЕ 

Konferencia budžetowa. 
poszczególnych wydziałów wojewódz 
twa. 

Obie strony wysunęły szereg <le- 
zyderatów zmierzających do zrówno 
ważenia budżetu. Naogół jednak kon 
ferencja miała charakter informacyj- 
ny. Pozwoliła ona władzom nadzor- 
czym zaznajomić się z postualtami 
magistratu, które wzięte będą pod u- 
wagę podczas narad nad budżetem 
Wydziału Wojewódzkiego. 

Posiedzenie Wydziału w sprawie 
ostatecznego zaakceptowania pre! 
minarza budżetowego wyznaczone 
stało na najbliższy poniedziałek. 

  

zo 

Biuro eksportowe rzemieślników 
ziemi wileńskiej 

Onegdaj w lokalu Izby Rzemieśl- 
niczej na zebraniu radnych i stac 
szych cechów polskich i żydowskich 
zapadła jednogłośnie uchwała zorga” 

   

nizowania biura eksportowego, K 
reby objęło swą działalnością tereny 
wileńskiej i nowogródzkiej Izby Ree- 
mieślniczej. Obecny na zebraniu dy- 
rektor Izby nowogródzkiej również 
przyjął projekt, podany przez Wilno, 
— z tem jednak zastrzeżeniem, że 

ostateczną decyzję w tej sprawie po” 

  

  

   
    

  

weźmie posiedzenie radnych i cechów . 
ziemii nowogródzkiej. 

Zgromadzeni rzemieślnicy złożyłi 
Izbie podziękowanie za pożyteczną i 
niejatywę i zgłoszoną pomoce w reaii* 
zacji projektu. 

Potrzebę biura, jako  płacówk:, 
ktėraby stala na straży interesów er- 
sportu wyrobów rzemieślników wi 
leńskich, odczuwano oddawna, — 

szczególnie zaś w wypadkach realizo 
wania jakiegoś zagranicznego zamó- 
wienia. Wyjaśnia to dokładnie naprz. 
syłuacja na rynku drzewnym, która 
wyiworzyła się obecnie w Wiłnie w 
związku z możliwością eksportu be- 
czek dębowych do Ameryki. A nua- 
nowicie wiele firm, chcąc wyż ё 
sytuację, winduje na gwalt ceny @е 
bu. Przedtem poszukiwały natare?y- 
wie klijonta, — obecnic nie chcą na- 
wet rozmawiać z odbiorcą. Dyktują 

  

   

  

  

i nowogródzkiej. 

mu ceny. Oczywiście biuro stając w 
obronie wytwórców. zabierze w tej 
sprawie głos i... prawdopodobnie spro 
wadzi dąb po cenie normalnej z in 
nych województw Polski. To jest je: 

dna z charakterystycznych trudności 

na które jest narażony nasz eksport. 
Obecnie organizują się cztery dzia 

ły biura, o których pisaliśmy, drzew- 
ny, rzeźniczy, włókienniczy i skórni 

czy, — oraz piąty metalowy, który 

jest potrzebny dla produkcji okuć me 

talowych na beczki i drobne wyroby 

stolarskie. 

Dział metałowy zajmie się także 

ciekawym wynalazkiem ślusarza 7 

Nowej Wilejki, który znalazł uzna 

nie zagranieą. Ślusarz ten (jak refero 

wał na posiedzeniu jeden z radnych) 

Wynalazł jakieś niezwykłe precyzyj 

ne i niezawodne kajdanki, opatento 

wał je i zdołał już uzyskać z Czecho- 

słowacji zamówienie na 2 tysiące pu 

Ślusarz nie może sam podołać temu 
zamówieniu i dlatego chciał nawet o- 

statnio sprzedać patent zagranicą. 

Biuro eksportowe będzie się starała 

nie dopuścić do tego. 

N 

  

a kierownika biura powałano 

E. Nochimsona długoletniego kupca 
leśnego, mającego wyrobione, rozle- 
głe stosunki na rynkach handłowych 
zagranicą. (h) 

   

  

KURJER SPORTOWY 
Akademicki Międzynarodowy Kurs Sportów 

Wodnych w Trokach. 
    „W dniach międzv 10 lipca a 1 sier: 

pnia rb, odbędzie się w Trokach Aka- 
demicki Międzynarodowy Kurs Spor: 
tów wodnych, organizowany przez 
Okr. Wil. AZZM. „Liga* dla akademi 
ków państw Bałtyckich. 

Ogólny program wyszkolenia na 
kursie obejmuje: żeglarstwo, pływa 
nie, wioślarstwo. Uczestnicy kursu 
będą podzieleni na dwie grupy: wste- 
pną i doskonalącą. 

    

‚ № zakresie żeglarstwa: kurs bę 
dzie obejmował szkolenie żeglarstwa 
śródlądowego. Dla zaawansowanych 
doskonalenie w jeździe oraz przepisy 
jazdy śródlądowej, dla początkują* 
cych nauka od podstaw. Ćwiczenia na 
jolkach typ jeziorowy bez stałego ki- 
lu o rozpiętości żagla 10, 20, 30, m 
kw. Żeglarstwo będzie prowadzone 
przez instruktora Głównego Polskie- 
go Związku Żeglarskiego. 

W dziale pływania: dla zaawan- 
sowanych poprawne formy pływania 
we wszystkich stylach jak eroul, bez 
croul, styl klasyczny i skoki trampo” 

=" 

linowe, — dla początkujących nauka 
pływania. Chętni mogą skorzystać z 

metodyki i. sposobu. prowadzenia lgk- 
  

8 : 4 a 
cyj plywania wg. najnowszycli wspol 
czesnych zdobyczy naukowych. 

W dzial: wiošiarstwa: jazda na 
wiosłach długich i krótkich, prowa: 
dzenie łodzi i trening wioślarski. 

Podczas kursu projekiują się wy* 
cieczki do Wilna, Legaciszek (kolo* 
nji akademickiejj, oraz wyjazd do 
Białowieży i Warszawy. Opłata ‹а 
kurs od każdego uczestnika (ki) wy” 
nosi 60 złotych. Życzący brać udział 
w wycieczce do Warszawy į Bialowie 
ży dopłacają 55 złotych od osoby. Ko- 
szta wyżywienia, zakwaterowania i 
sprzętu wlicza się do powyższej str 
my. Na kurs są przyjmowani akade- 
micy wszystkich środowisk uniwers*" 
teckich Polski. Zapisy do dnia 3 lipua 
rb. przyjmuje Okr. Wil A. Z. Z. M. 
„Liga“ — Wilno, ul. Sawicz 15, tel. 
16-01. Zawiodomienie o przyjęiecu na 
kurs będą nadesłane do dnia 5 lipca 
rb. Ilość miejsc dla akademików z 

Polski ograniczona do 20. 

  

      

    

   
     

  

Pawłowski, Naczulski czy Zbroja. 
Rozgrywki piłkarskie o mistrzo- 

stwo Wilna dobiegają już końca, ba 
pozostały do rozegrania tylko zy 
spotkania ŻAKS—Makabi, Ognisk 
Drukarz i ostatni mecz ŻAKS—WKS. 

O losach mistrzostwa wyniki uzy- 
skane w tych trzech meczach już nie 
będą decydować prawie że nie, a je- 
dynie wyjaśni się tylko sytuacja spad 
ku do B klasy, bo sytuacja Druka:za 
jest nadzwyczaj krytyczna i chyba 
nic już nie pomoże, trzeba będzie roz 

stać się z A klasą. znów próbują 
szczęścia w klasie niższej. Przykre to, 
ale cóż robić, ktoś musi ustąp 

Mecze pozostałe zadecydować ma 

ją również o zajęciu drugiego i trze- 
ciego miejsca przez pozostałe druży- 

ny, bo obecna punktacja nie jest je- 
szcze ostateczną. Punkt wygląca 
następująco: 

  

          

   

  

WKS — 13, Makabi — 8, Ognisko 
— 6, ŻAKS — 5 i Drukarz — 2, a 
więc mistrzem zostaje ponownie zes 
pół WKS, który będzie znów szturmo 
wać zamknięte wroła Ligi. 

      

Trzy pozostałe mecze mają rów” 
nież ostatecznie przesądzić sprawę 
„króla* strzelców. Obecnie prowadzi 
10 bramkami Pawłowski, który ma 

najwięcej szans zdobycia w tym roku 
nagrody przechodniej „Kurjera W% 
leńskiego*. 9 

  

Rywalami Pawłowskiego są jego 
koledzy klubowi, a mianowicie Ne 
czulski i Zbroja. Obaj ci doskonali 
piłkarze mają o trzy bramki mniej 
bo tylko po 7, Zbroja zarobił oc 
trzy bramkiew meczu z Drukarzem, 
a Naczulski jakoś teraz nie może swe 

go wyniku podwyższ 

    

  

   
(SSSR E ZOT WZEEOEE TOAST A ZECZIZZE SZOT OOOZZZONCE ZZOZ 

„0 mistrzostwo Eurcpy w szabli. 

  W Budapeszcie odbywały się przez kitka 
dni międzynarodowe zawody o mistrzostwo 
Europy w szabli. W: zawodach tych uczesl- 
niczyła też grupa polska Polacy w starciu 

dA. 

2 Jugosłowiauami odnieśli piękny sukces w 
stosunku 11 

Na zdjęciu naszem widzimy Polaka Segdę, 
walczącego z Juposłowianinem 

  

   

ati LEKKA ATLETYKA 
W MOŁODECZNIE. 

*_ W dniu 18 bm. odbyły się w Moło- 
siatkowej i 

  

  

dećźnie Fózgrywki w piłce i 

koszykowej.” pómięuzj drużynami 
(eznStrzelec* i „KPW*. Po niecien d) 

grze, bardzo tatwo wygrała w piłce 
siatkowej drużyna Strzelca w stosun- 
ku 30 : 13 (15:51 15:8). W pilce koszy 
kowej drużyna Strzelca, wzmocniona 
dwoma graczami Romanowskim i 
Kosmaczem, wygrała bez trudu z K. 
P W. w stosunku 48:10 (34:4). W 

drużynie strzeleckiej odznaczyli się do 

skonale ze sobą zgrani Romanowski i 

Kosmacz (zdobywca 24 pkt.) oraz w 
obronie Żardzin Bronisław. Ten ostat 

ni. przed paru laty dobrze znany w 
Wilnie. wziął się obecnie solidnie do 

treningu, tak że znajduje się w dobrej 

formie. W biegu na 1060 mtr. uzyskuje 

na treningach czasy 11,2 — 11,5 sek., 

w dysku na każdym treningu ma rzu- 

ty ponad 38 mtr., zaś pewnego raza 

przekroczył 40 mtr. Szkoda, że pod 

czas meczu z Białymstokiem nie po- 

myślano o wstawieniu go do repre 

zenłacji. W każdym razie jeszcze nie 

wyrzekł on swego ostatniego słowa w 

lekkiej atletyce i nie jeden raz przy- 
pomni się sportowemu Wilnu. 

    

DZIEŃ SPRINTÓW. 

Niby zakończeniem pierwszej połowy se- 

zonu lekkoatletycznego Wilna zostanie zorga 

n'zowany przez ŻAKS „Dzień sprintów*. 

Zawody te rozpoczną się na Pióromone.e 

w sobotę o godz. 16, a finał odbędzie się w 

niedzielę o godz. 10, 

Na program tych zawodów złożą się kon- 

śkurencje pań i panów. 

Impreza organizowana przez sekcję lekko 

atletyczną ŻAKS może wypaść *nteresująco. 

FINAŁY TURNIEJU PIŁKI KOSZYKOWEJ. 

Rozpoczynamy już jutro drugą turę piłki 

Ikoszykowej 0 mistrzostwo Wilna. 

Tura ia potrwa trzy dni. Jutro grają 

następujące zespoły: Makabi—SMP, Strzelce 

AZS, WKS-—-Ognisko, Strzelec—SMP | 

AZS—Makabi. 

Początek o godz. 17. Park Spgrtowy Mto- 

dzieży Szkolnej. 

Dalszy c'ąg turnieju w sobotę i niedzielę. 

W sobotę początek o 16, a w niedzielę o 10. 

Do najciekawszych rozrywek należeć bę- 

dzie mecz rewanżowy SMP—Ognisko. 

  

WSZYSCY NA, KURSY ŻEGLARSKO- 

WIOŚLARSKO — PŁYWACKIE DO TROK: 

Okręgowy Ośrodek WIFE Wilno i Klub 
Žeglarski Ligi M. i K. w okresie od dnia 20 

VI do dnia 20. VIII 1933 r. organizuje dia 
wszystkich człjaków PW i WF, Kl Sport. 

i niestowarzyszonych kursy żeglarsko — pły 

wacko-woślarskie w Trokach. 

Zajęcia odbywać się będą codzienn'e 

godz. 17 do 19,30. 

Opłata za kurs 10 lekcyj — 10 zł. 

Zgłoszenia przyjmuje Okr, Ośrodek WF. 
Ludwisarska 4 i Klub Żeglarski w Wilnie 
(lokal Ośrodka) i w Trokach od godz. 9—12 
14—19. 

Dla udogodnienia dojazdu z Wilna do 
Trok uruchomiona zostaje komunikacja au- 
tobusowa za opłatą 1 zł. * 20 gr. wediug 
rozkładu jak: 

z Wilna: 

w niedziele i święta 8,30 
w dnie powszednie 15,30; 
z przed lokalu Ośrodka WF; 

z Trok: 
w miedziele i świięta 20,00, 
w dne powszednie 20,30, 
z przed lokalu Ligi. 

Dla zbiorowych grup można wyznaczyć 

specjalne godziny odjazdu autobusem( na za 
mówienie 10—15 osób). 

  

od 

° + 
Pracownicy „Tommaka* 

° 3 
bronią się. 

Wczoraj przedstawiciele szoferów 
i konduktorów oraz całego personelu 
technicznego, zatrudnionego w Towa 
rzystwie Miejskich i Zamiejskich ho 
munikacyj autobusowych odbyli dłu 
ższą naradę z inspektorem pracy. Te 
matem konferencji była sprawa харо 
wiedzianej redukcji płac w wysokoś 
ci 25 proc. dotychczasowych  pobo- 
rów. 

Po naradzie z inspektorem pr 
przedstawiciele pracowników inier- 
wenjowali w dyrekcji „Tommaka” 
Delegację przyjęli dyrektor Jankows 
ki i wicedyrektor Modzelewski. Dele 
gacja zakomunikowała, że pracowni: 
cy rozumiejąc ciężką sytuację finan- 
sową „Tommaka* zgadzają się na oh 
niżenie poborów o 10 procent, aż ilo 
czasu poprawienia się interesów to 
warzystwa, w żadnym jednak wypad 
ku nie mogą przysłać, aż na tak po” 
ważną redukcję płac, które nawet w 
skali dotychczasowej są więcej miż 
skromne, a 25-cioprocentowe zmniej 
szenie poborów będzie dła nich rów- 
noznaczne z wyrokiem głodowej śmie 
rei.. 

Przedstawiciele „Tommaka* zako 
munikowali delegacji, że dyrekcja To 
warzystwa w zupełności sobie zdaje 
sprawę z krytycznej sytuacji pracow 

ników, lecz obniżenie zarobków w 

skali zapowiedzianej jest niestety 
niezbędną koniecznością. 

Narady trwały zgórą trzy godzimy 

i nie doprowadziły do koakretnego re 
zultatu. 

Dziennikarze z całej Polski 
mają przybyć do Wilna na 
otwarcie lil Targów Późłnecn. 

Onegdaj przyjęty został przez p. 

wojewodę Jaszczołta szef propagandy 

prasowej III Targów Północnych red. 

Bolesław Wit.-Święcicki, który przed 

stawił wojewodzie dotychczasowy 

bieg prac propagandowych oraz z: 

najomił ga z dalszemi w tej dziedzi- 
nie zamierzeniami. Na uwagę zasłu 
guje projekt wykorzystania IIl Tar 

gów Północnych dla ruchu turysty” 

          

  

   

  

  

cznego do Wilna. M. in. p. Święcieki' 

rzucił myśl, popartą przez Syndykat 

Dziennikarzy Wiłeńskich, zorganizo- 

wania do Wilna na otwarcie tegorocz 

nych Targów t. j. na dzień 26 sierpnia 

wszechpolskięj wycieczki dziennika” 

rzy. Organizacją tej wycieczki, w kió 

rej udział wzięliby dziennikarze z ca” 

łej Polski, zająć się ma Syndy t 

Dziennikarzy Wileńskich. Do inieja 

tywy tej p. wojewoda Jaszczołt od 

niósł się bardzo przychylnie i obie- 

cał swe najdalej idące poparcie. 

    

      

Kołónie i obozy letnie 
„Straży Przedniej", 

W dniu 20, bm. wieczorem wyjechało z 
Warszawy do udvni i Kartuz 900 uczestni- 

ków i uczestniczek kożonij letnich młodzieży 
szkolnej. Jest to pierwszy turnus tegorocz- 
nych kolonij w Gdyni i Kartuzach, 

Kolonje te zostały zorganizowane przeź 
organizację pracy obywatelskiej młodz. 
„Straż Przednia”, otoczonej specjalną: opieką 

i nadzorem pana premjera Jędrzejewicza. | 

Nadzór nad kolonjami bedzie miało mini 

sterstwo oświaty, zaś poparcia kolonjom u- 

dzieliło ministerstwo opieki społecznej, Pań- 

stwowy Urząd WE i PW oraz Państwowy 
Bank Rolny. 

Kolonje mają charakter wypoczynkowo- 
wychowawczy pod znakiem wychowania fi- 

zycznego, wychowania ideowo-obywatelskie- 
go oraz propagandy morza, ZĘ 

Uczestnikami kolonij są uczniowie i ucze- 

nice strszych klas szkół średnich. Kierowui- 

ctwo spoczywa w rękach pana Jana Pic Re- 

plonge naczelnika „Straży Przedniej” c 
sztabu komendantów, instruktorów i lekarzy 
w liczbie do 50 osób. (Iskra), 

Kalendarzyk łowiecki 
na 'ipiec. 

Na podstawie przepisów łowieckich. obo- 
wiązujących na terenie całego państwa ©p- 
rócz województwa śląskiego, w lipcu pr 
pada czas ochronny na następującą zwierzy- 

nę i ptactwo. 
Łosie-byki, jelenie-byki,  daniele-rogacze, 

sarny-kozy, łanie jeleni i danieli, zające Sze- 
raki, jące bielaki, niedźwiedzie, rysie, bor 
suki, wiewiórki, głuszcze koguty, cietrzewie 
koguty, cietrzewie kury (w województwach 
wileńskiem,  białostockiem, nowogródzkiem, 
poleskiem i wołyńskiem), jarząbki, pardwy, 
bażanty koguty, bażanty kury, kuropatw, 
przepiórki, słonki, bataljony (do 10 lipca), 
dzikie kaczory (do 15 lipca|, dzikie kaczki 
(samice i młode), oraz inne ptactwo wodne 

i błotne (do 15 lipca), dropie, dropie kamion- 
ki (strepety), dzikie gołębie, drozdy, kwoczo- 

ły, paszkoty, dzikie łabędzie dzikie gęsi dz: 
kie indyki samice, dzkie indyki samce, ptaki 
krukowate i drapieżne (z wyjątkiem jastrzę- 

bi gołębiarzy, krogulców, wrom i śrok), żb.- 
ki, kuny leśne (tumaki), oraz norki, 

Odpowiedzi redakcji. 
P B. Ow. Kartę Pana otrzymalis- 

my niestety zapóźno. 

          

‚ mił się zemną przeszedł na łono kościoła 

Bigamista. 
Pszed sądem staje w charakte Świadka 

ka, starsza kobieta i silnym gło- 
m siłę ffzyczną, mówi: 

1 proszę sądu, cztery lata 
i ma go wyżej uszu. Domu nie pilnuje, 

ij wiecznie kłótni szuka i tak 
i gnie, aż zawsze chze 

Jedinem słowem z 

  

  

     

      

    

        
  

  

się go dobr 
den mąż i « 

— A w jakń sposób ożenił się z drugą? 
Czemu go nie pilnowała? 

— Jak go upiłnujesz, a i aie-chcę już       

    

     

  

z nim ży zkalśmy w Podbrodziu. Pe- 
wnego dni hał do VW4lna * zginął Psa 

trzech miesi dowiaduję się, że ożenił 
po raz drugi z panną 35-letnią, Teofilją Da$- 
ciszówną, Ślub wzięki w ko le Bernardyn- 
skim. On jest staroobrzędoweem. Kiedy że- 

  

  

    

tolickiego, a zmienił wian 
Tra. 

Zkoie' przed sądem 
na oskarżonego, 

ręku niemowię. Jes 
— Gzyje to? 
— A jego — wskazuje głową na Łysową. 
— Jak żyje z nim? 
— A bardzo dobrze, panie sędzio. Sno- 

kojny, stateczny człowiek. Nie pije, domu 
pilnuje i mnie nie krzywdzi. Rzadki czło- 
wiek. > 

znowu   potem 

ię druga żo 
»wa, Ma na 

ska szezupla. 

  

   

  

   

  

о-    

  

ny. Pi 

szę prawa a wobec drugiej są zobowiązan'a. 
Dziecko trzeba wychowywać. 

— Będziem wychowywać, panie sędzio. 
Pierwsza żona nie chce mnie. Stale starala 
się o rozwód i wyjechała z domu. Obeca: 
wszczęła tę sprawę tylko dlatego, by łatwej 

uzyskać rozwód, 

  

Sąd skazał dwużeńca na półtora roku 
więzienia i zawiesił mu tę karę na 3 lata. 

Włod. 

WILNO. 
CZWARTEK, dnia 22 czerwca 1933 r. 

7,00: Czas. Gimnastyka. Płyty, Dziennik 
poranny. Płyty. Chwilka gospodarcza. 11,57: 
Czas. 12,05: Audycja dla poborowych (mu- 
zyka). 12,25: Przegląd prasy. 12,35 B 

audycji dla poboro 
Program dzienny. 15,25: 
Konkurs tenorów (płyty). 16,00: 
dla dziec 
cych, 16, Reportaż 
17,45: „Jak żyją i 
wiedziej* odczyt. 18,05: 
Program na piatek. 18 
skie w dobie obecnej у 
chadzka po mieście. 19,00: Kom, m 
ski. 19,05 Rozmaito 19,15: Transmisja 
„Lajkonika*. 19,40: „Skrzynka pocztowa 
249“. 2000: Koncert, 20,50 Dziennik - 

21,00: Kom. roln. 2110: D. <. ko 
: Muzyka taneczna z Ciechocin- 

: Wiad. sport. Kom. meteor. 
z C'echocinka. Uwa 

23,00: jest przewidziana retrans- 
ja muzyki rumuńskiej z Paryża, 

    

  

          

   

  

   

    

    
    

ka z płyt 18,30: 
„Lot i a 

    

      

CZOrA 
certu, 

  

    

      

      

dnia 23 czerwca 1938 r. 

, Gimnastyka. Muzyka. Dzieun- 
nik poranny. Muzyka. Chwilka gospodar. dv 
niowego. 11,57: Czas. 18,05: Audycja dla po-, 
borowych (muzyka), 12,25: Przegląd prasy. 
Kom. meteor. 12,35: Audycja dlą poborowych 
(muzyka). 25; Program dzieńny. 15,25: 
Giełda rolnicza, 16,86: Muzyka operetkową 
(płyty), 15,50: Koncert popularny 2 Ciecho- 
izka ANN: Mała stazonaczkań. 17.144 Muse Ciikašl. 20500: ;jsamań Dima; 
zyka współczesna (płyty,,. 18,15: „O masažu 
i masażystach niewidomych* — odczyt. = 
18,55: Koncert dla młodzieży (płyty). 19,05: 
Rozmait, 19,10: Przegląd prasy rolniczej kra 
Jowej i zagranicznej. 19,20: Ze spraw litew 

skich. 19,35: Program na sobotę. 19,40: „Na 
widnokręgu*. 20,00: Poganka muzyczna. -- 

20,15: Koncert symfoniczny pośw, utworom 
Rimskiego — Korsakowa (w 2 rocznicę 
śmierci). 20,50: Dziennik wieczorny. 21,00: 
„Weckend* — dokąd jechać w święto? 21,1 
D. c. koncertu. 22,15: Muzyka taneczna. — 
22,25: Wliad. sport. 22,35: (Kom, meteor. — 
22,40: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
CZWARTEK, dnia 22 czerwca 1933 r. 

12,05: Płyty gramofonowe. 12,25: Płyty - 
gramofonowe. 14,55: Płyty gramofonowe. 
15,15: Płyty gramofonowe. 15,50: Płyty gra- 
mofonowe. 18,35: Płyty gramofonowe. 19,40: 
Feljeton p. t. „Pomorze a Polska“. 

PIĄTEK, dnia 23 czerwca 1933 r. 

15,30: Płyty gramofonowe. 1550: Płyty 
gramofonowe. 17,15: Koncert solistów, 18,35: 
Muzyka lekka w wyk. Z. i T, Górzyńskich. 

NOWINKI RADBJOWE. 
WIELCY ŚPIEWACY W RADJO. 

Najsłynniejszych tenorów na płytach 5- 
łyszymy dzisiaj o godzinie 15,35. Śpiewać bę- 
dą: Caruso, M, Fleta, B. Gigli, Ł. Sobinow, 
Jan Kiepura i J. Mac Cormack. 

TRANSMISJA KONCERTU PARYSKIEGO. 
Dzisiaj o godzinie 21 rozgłośnia wileńska 

transmitować będzie z Paryża (o ile uda się 
uzyskać czysty odbiór) koncert muzyki ru- 
muńskiej. Obfity program zawiera nastepu- 
jące utwory: kwartet smyczkowy (pierwsze 
wykonanie) M Jory, sonatę na skrzypce i 
fortepian, G. Enesco, szereg pieśni, które «d- 
śpiewa p. Marja Modrakowska 

PRZENOSINY „SKRZYNKI, 
, Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, że dzi- 

siejsza „Skrzynka pocztowa* rozpocznie się 
nieco później niż zwykle, a mianowicie o go- 
dzinie 19,40. 

UTWORY R. KORSAKOWA. 
Piątkowy koncert symfoniczny dnia 24 b. 

m. poświęcony będzie utworom znakomitego 
kompozytora rosyjskiego _ Rimskij-Korsako- 
ма z powodu przypadającej 25 rocznicy 
śmierci, W koncercie bierze udział orkiestra 
Vilharmonji warszawskiej. Początek trans- 
misji o godzinie 20,15, 

    

     

  

  

   
   

  

   

    

Oryginajne oszustwo przy pomocy kwitu 
lombardowego. ; 

Szaja Eiroimsen zam. przy uliey Poznan 
skiej Nr. 3 czytając często w gazetach 9 roz 
maitych oszustwach „dziwił się szezerze, 
skąd to się tyle głupich bierze* by dawać 
sę rezmejtym szubruweom cszukać i to czę 
ste w tak mało dowcipny sposób. 

Ale „przyszła kryska na Matyska* i Sza 
ja Efreimson sam dał się wyprowadzić w 

pole, 
A stalo się to tak: 
Pczuał Efrcimscn pewnege osobnika, naż 

wiskiem Jan Junowiez, który z miejsca zao 
fiarował mu nabycie kwitu lombardowego na 
zastawiony wartościowy zegarek za cenę dwu 

nastu zł. 
Efroimsonówi tranzakcja przypadła de 

gustu i kwit powęrował do jego kieszeni. 
Po kilku godzinach E. udał się do lom 

kardu. Tu obejrzano go pedejrzliwei od stóp 
do głowy i oświadezono, iż zegarek został 

przed godziną wykupieny przez prawego wła 
śt'eieła, który co prawda nie posiadał kwi- 
tu „Jeez przedste,iił zaświadczenie, że takowy 
zgubił. 

Domyślny Efroimson zrozumiał, że został 
oszukany i skierował odpowiednią skargę 
przeciwko Junowfczowi do władz  policyj- 

nych. (e). 

Awanturujący się rekruci na Placu 
Katedralnym. 

Wezoraj w godzinach pe poł. grupa poho 
rowychw leizb'e 30 osób wywołała gorszące 
zajście na Placu Katedralnym. 

Po drodze z ulicy Zamkźwej na ul. Mie- 
kiewicza zdążający do koszar poborowi, za 
częli zaczep'ać przechodniów, szczególnie zaś 
ry które obrażali w nader brutalny spa 
sób. 

O skandalicznem zachowaniu się poboro- 

wych powiadomio pokeję. 
Wkrótee na miejsce wypadku przybył od 

dział polieji, który położył kres awanturze. 

Poborowych( wśród których nie brakowa 
ło pijanych edprowadzono pod silną eskorią 
"do koszar, gdzie spisany został protokół. 

Wszyscy winni pociągnięci zostaną do od 
sądowej. | te).



  

  

  

        

  

4 X UR FKE R 

NA WESOŁO. 
i E 

OPOWIADAJĄ.. 
AB Z Pepularny w Wiłnie dyrektor, mąż n* 
RE” mniej popularnej aktorki dramatyczn 

prosił pewnego malarza — — portr A 

       

Daiś: Paulina B W. 

j Czwartek JĘ Jatro: Serca Jezusowego. 

22 2 
| Czerwiec || Weetó* słońca — 4.3 ai 15 

a | Ochoa =: 7w 59 

Spostrzeższia Zakładu Moteoreiogii U.S B. 

s Wiinia z unia 21/V — 1333 ruku 

Ciśnienie średnie 756 
Temp. średnia + 16 
Temp. najw, -- 19 
Temp. najn. + 12 
Opad 0,4 
Wiatr półn. — zach. 
Tend. bar. — wzrost 
Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

— Pogoda dn. 22 czerwca według P. I. M 
Dalsze polepszenie się stanu pogody, ciepłej, 
słabe wiatry zachodnie i południowo — _za- 
chodnie. 

  

DYŻURY APTEK WILEŃSKICH, 

Dziś, 22 b. m., w nocy dyżurują nastę- 
pujące apteki: 

Rostkowski (ul. Kalwaryjska 31), Wy- 
sockiego (ul. Wielka 3), Frumk'na (ul. Nie 
miecka 23), Augustowskiego (ul. Stefańska,, 
Paka (Antakolska 54), Siel erzyńskiego (Za- 
rzecze 20), Sokołowskiego (Nowy Świat), 
Szantyra (Legjonowa), Zasławskiego 
gródzka) i Zajączkowskiego (Zwierzy. 

    

  

   

  

Z UNIWERSYTETU 
— EGZAMINY MAGISTERSKIE NA WY. 

DZIALE HUMANISTYCZNYM USB w termi- 
nie jesiennym 1932-33 roku akademickiego 
odbywać się będą od 20 września 1933 roku. 
Do egzaminów zgłaszać się należy pisemnie 
w czasie od 1 do 8 września 1933 roku. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— OKRĘG WILEŃSKI POLSKIEGO C 

WONEGO KRZYŻA z dniem 20 bm. otworzył 
w lokalu PCK przy ulicy Tatarskiej 5 bezpłat 
ną czytelnię czasopism i wvdawnictw facho- 
wych dla Koła sióstr pogotowia sanitarnego”. 

Czytelnia czynna codziennie od godzaty 
18 do 20. 

ZARZĄD OKRĘGU Wij EŃSKIEGO РО!.- 
SKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA składa 
serdeczne podziękowania ią drogą wszystkim 
Gsobom, oraz przedstawicielom insty 
zakładów i firm kupieckich, które nie z 
dziły trudu na poparcie akcji propaganda 
wej w okresie trwania Tygodnia PCK. 

Specjalnie gorące podziękowania składu 
Zarząd Okręgu prasie wileńskiej, która bar- 
dzo wydatnie przyczyniła sie do spopularyzo 
wania idei czerwonokrzyskiej, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—_ POSIEDZENIE WILEŃSKIEGO TO- 

WARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO odbe- 
dzie się dnia 22 bm. o godzinie 8 wieczosem 
w lokalu Kliniki Ginekologicznej USB (Bogu. 
sławska 3). 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZI: 
— ZARZĄD CECHU KRAWCÓW W Wr. 

NIE PROSI CZŁONKÓW o , przybycie na 
walne zebranie Cechu, które odbędzie się w 
dniu 3 lipca o godz. 18 w_pierwszym a godżi- 
mie 19 w drugim terminie bez względu na 
ilość obecnych członków, w lokalu własnym 
przy ul. Baksztą 1, 

Jednocześnie zarząd prosi o wcześniejsze, 
przed terminem zebrania, uiszczanie zaleg- 
łych składek członkowskich 

   
   

    

    

   

RÓŻNE. 
— KURS PSZCZELARSKI. Towarzystwo 

Pszczelarskie z. Wileńskiej w dniach od 25 
czerwca do 5 lipca rb, organizuje 10-dniowv 
kurs pszczelarski. Zapisy na kurs przyjmuje 
"dyżurny członek Towarzystwa we wtorki i 
piątki oraz w dniu 25 bm od godziny 17—15 
w lokalu Izby Rolniczej (Wiłno, ulica "a- 

   

giellońska 3). Otwarcie kursu nastąpi w dn    25 bm o godzine 17 w lokalu Izby Rolnie 
— PROCESJA BOŻEGO CIAŁA z odśp 

. waniem czterech Ewangelij na terenie. Szpi- 
tala Wojskowego OW Wilno — na Antokolu 
odbedzie się 22 czerwca o godzinie 18. Udział 
w procesji wezmą: personel Kliniki USB i 
Szpitala Wojskowego oraz delegacja tulej- 
szego garnizonu. Przygrywać będą orkiestry 
wojskowe, 

ZABAWY 
— ZABAWA, W dniu 25 czerwca (w nie- 

dzielę) słuchacze trzeciego roku Wyższej 
Szkoły Nauk Politycznych w lokalu uczelni 
ulica Arsenalska 8 urządzają z okazji zakoń- 
czenia wykładów pożegnalną „czarną kawę” 
zstańcami aż do rana. Stroje wiosenne. Wstęp 

1 złoty 50 groszy, akademickie 1 złoty. 
Początek o godzinie 9 wieczorem. 

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

TEATR | MUZYKA 
— Rewja humeru i pieśni. Dziś po raz 

trzeci — rewja humoru i śmechu „Halło: 
Witajcie*| w wykonaniu zespołu arty 

"skich pod kierown/etwem artys 
nem Witolda +Zdzitowieck'ego. 

Pierwszy program zawiera 17 numerów 
majnowszych ni, piosenek, oraz pełnych 
humorów skeczów. Atrakcją wielką jest u- 
dział w rewji znanej Wilnu Niny Wiili 
i ulubieńca publiczności M'eczysława Dow- 
munta. Pozatem w pierwszym programie u- 
każą się: Stanisława Nowicka, Toska Komos- 
nicka, Harry Cort, Stefan Laskowski, Ka 
mierz W) erownictwem 
A. Wii "ego, Ceny miejse zn. e. Pocza- 
lek o godz. 8,30. 

—Teatr Letn* w Ogrodzie Bernardyńskim. 
iš, czwartek 22.VI o godz. 8,15 w, współ. 

a komedja, znanego autora Stefana 
drzyńskiego „Piorun z jasnego nieba“. 
y miejsc zwyczajae. 

— Występy Laureatów I Miedzynarodo- 
wego Kenkursu Tańca Artystycznego w Te- 
atrze Letn*m. Wi poniedziałek dn, 26 bm 
godz. 8 m. 15) czeka Wilno europejska 
cja. Po niebywałem wprost nteresowaniu 
i powodzeniu w Stolicy I Międzynarodowego 
Konkursu Tańca Artystycznego Laureaci te 
goż nagrodzeni nagrodami Prezydenta Rze- 

politej. ra Spraw Zagranicznych 

   

      

  

  

     
     

  

       
         

    

  

   

  

  

    

  

   
   

      

iMiim y, wystąpią w Teatrze Let- 
nim w niedzielę 

programie ilustrującym europejsk. 

  

i kierunki sztaki tanecznej. Imprez tej to 
ki) prof. M. Grń- 
  

    
ski 

Ceny miejsc podwyższone. 

  

— Występy największego polskiego akta- 
ra Junoszy — Stępowskiego, 50 czerwca i i 
lipca wystąpi w Teatrze w majspanials: 
swej kreacji Henryka IV. Kazimierz Juno- 
sza — Stępowski, w otoczeniu zespołu Redu 
ty, w doskonałej sziuce Piraudella „Żywa 
Maska“. : 

   

  

— Wikter Chenkin w Wilnie. — Jedyny 
występ w kinie „Rewja* w sobotę dnia 24 b. 
m. e godz. 8,30. Pojawienie się na afiszu 
nazwiska Wfktora Chenkina jest zawsze n'e 
wątpliwą gwaran wiełkiego zainteresowa 
nia się publiczności * to tej zwłaszcza która 
odczuwa poezję interpretacji piosenek. Chen 
kina. Ponieważ jest to jedyny występ znako 
mitego artysty organizatorzy wybrał* najwięk 

„szą salę w Wiłmi 

Pozwoli to r 

  

      

  

   

  

pomieszczenie nietylko naj 
"większej w*dzów, ale również na ustale 
nie cen wejścia od 1 zł. do 4, Bilety w kasie 
zamawiań w Lutni nabywać można codzien 
nie od godz. 11. 

    

   

Noc Święfólańska. 
Doroeznym zwyczajem w dniu 23 czerw- 

ca w ogrodzie po-Bernardyńskim straniem 
„PŽP“ odbędzie sie wielka zabawa „Sobótki 
— noc Kupały* W programie: Chór Drukarzy 
pod dyrekcją p. Wacława Mołodeckiego, 2 
orkiestry 5 pp Leg, oraz Pocztowego Przys- 
posobienia Wojskowego — tańce ludowe, pię 
kne ognie sztuczne, efekty świetlne, korowód 
postaci w poszukiwaniu kwiatu paproci, uie- 
spodzianki itp. Wstęp 80 groszy, "ulgowe 10 
groszy, Początek o godzinie 7 wieczorem. 

Zmiana rozkładu jazdy 
autobusów. 

Towarzystwo Miejskich i Międzymiasto- 
wych Komunikacji Autobusowych S, A. Od. 
dział w Wilnie podaje do publicznej wiado 

i. iż z dniem 22 czerwca r. b. ulegnie 
zmianie rozkład jazdy autobusów do Kolonji 
Magistrackiej jak następuje: 

a) Odjazd z Cerkwż — 6.46, 15,21, 19,23. 

b) Qdjazd z Placu Katedrainego — 6.55, 
15,80, 19,30. 

c) Odjazd z Pośpieszki — 7,10, 7.35, 15,45, 
16,15, 19,45, 20,16. 

d) Odjazd z Kol. Magistrackiej — 7,25, 
7.50, 16,00, 16,30, 20,00. 20,30. - 

NA WiLENSKIM BRUKU 
OKRADZENIE URZĘDU POCZTOWEGO. 

Ubiegłej nocy dokonano kradzieży w leka 
lu Urzędu Pocztowego Wilno 2. 

Późne w nocy nieujawniony narazie spra 
wcea przy pomocy wycięcia kawałka szyby 
dstał się do pomieszczenia. pakowni i wyk 
radł przez kraty 4 przesyłki pocztowe warło 
ści 30 zł. 

Dekonowszy tej krądzieży sprawca zbiegł. 
Q kradzieży powiadomiono policję, (e). 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany:z angielskiego, 

Idąc obejrzał się szybko na trzech 
mężczyzn koło kominka, z których ża. 
den nie zmienił pozycji. 

Teresa czekała, trzymając się kur- 
czowo prymitywnej kolumny schodo- 
wej zniszczonemi, twardemi rękami. 
na których błyszczały drogie kamie- 
nie. Knykcie jej rąk były zupełnie si- 
ne. Z latarni, wiszącej nad ostatnim 
stopniem spływało ostre Światło, u- 
wydatniając ostre linje jej twarzy, u- 
tynkowanej kosmetykami. Dyszała. 

— Boję się — szepnęła, puszczając 
kolumnę i czepiając się na chwilę kur 
tki O'Leary'ego. Obejrzała się na tam 
tych koło kominka. Widzieliśmy tylko 
wierzchołki ich głów, wystające nad 
oparcia foteli Barre'a — kędzierzawą 
błyszczącą, przypruszoną  siwizną, 
Paggi ego — ciemną, jakby wypoma 
dowaną, szeroką u góry j dającą się 
łatwo odróżnić od Killianowej, kształt 
nej, pokrytej ciemnoblond czupryną. 
Małe pasemko błękitnawego dymu 
wzbijało się z papierosa tego ostatnie- 
go. 

— Boję się. Nie... nie mogę wy... 
trzymać sama. Nie mogę. Boję się. 

Uwierzyłam w jej szczerość. Twarz 
jej była w tej chwili jak maska trwo- 
gi. Zniszczone, źle pielęgnowane ręce 
drżały jak w febrze i czepiały się pa- 
nicźnie kolumny. 

— Czego się panj boi? — zapytał 
Q'Leary. 

Paggi wykręcił głowę w naszą stro 

nę. Jeżeli spodziewał się coś usłyszeć, 
to się zawiódł. Dziwnie głęboka cisza 
panująca w domu i rozległość sali 
przytłumiały nasze głowy i uniemożli 
wiały rozróżnienie poszczególnych wy 
razów. 

Teresa spojrzała trwożnie na trój- 
kę, siedzącą koło kominka. 

— Nie wiem — wykrztusiła. Sztu- 
czne rumieńce odcinały się wyraziście 
od jej bladej twarzy. Uróżowane war- 
gi robiły wrażenie zmarzniętych i 
zdrętwiałych. 

Z za okna, najbliższego schodów, 
dochodził cichy, monotonny szelest. 
Dopiero po chwili zastanowienia zro- 
zumiałam, że to kapało z dachu. Śnieg 
topmniał. Naturalnie. Zrobiło się ciep- 
lej. 

O'Leary odwrócił się w taki spo- 
sób, żeby mieć jednocześnie oko na 
trzech mężczyzn koło kominka, i 
drzwi pokoju Matil. Nie patrzył wcale 
na Teresę, lecz głównie w przeciwle- 
gły koniec pokoju. Spojrzałam w kic“ 
runku jego wzroku i serce załopotało 
mi niespokojnie, gdyż zobaczyłam nad 
oparciami foteli tylko dwie głowy. 
Nie, trzecia — Paggi'ego — nie znikła 
tylko osunęła się trochę niżej. 

Drzwi pokoju Matil były, jak do* 
tąd bezpieczne. 

|) Czy mj pani teraz powie to,.o 
co już pytałem? —zapytał bez ogró- 
dek O'*Leary. — Może ja panią obro- 
nię przez niebezpieczeństwem.  — 

4 Wydawnictwo „Kurier Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

stę, znanego ze swych c'ętych odpowiedz — 
myślisz dlaczego? 

— Proszę udać się z tem zamówieniem 
do Jamonta, to jego specjalność — odpowia- 
da na to malarz. 

— Ależ on jest pejzażystą!? 
— Wiłaśnie dlatego świetnie robi... ruiny 

* 

  

    
  

Jeden z tenorów operetki przy bran*n 
górnych nui zarywa trochę... kogutem. Jak 
wyślisz dlaczego ? 

— Pewnego razu wyrzucił górne C tak 
vysoko, że więcej do niego mie powróciła 

  

  

LOGIKA DZIECKA, 

Nauczyciel szkoły powszechnej zapytuj: 
jednego ze swych uczniów: 

— Powiedz m* z czego jest zrobiony ma- 
terjał twej marynarki? 

— Z wełny, panie psorze... 
— Skąd się bierze wełna? 
— 7 owcy. 

Dobrze. Więc jakiemu zwierzęciu za- 
ęczasz swoje ubranie? 

— Ojcu, panie psorze... 
Nauczyciel niezadowolony daje inne pyv- 

tanie. 
— Słuchaj uważnie. Jeśli! za miarkę wina 

złote, 'to ile hędą kosztować 

  

   

  

    

  

żarki ? 
— Panie psorze, ja jeszcze nie kupowa- 

łem wina... 
Nauczyciel zżyma się i jeszcze raz pre- 

buje szczęścia: 
— Ile będzie dwa razy dwa? 
— Cztery, 
— A ile będzie pięć dodane do trzech? 
Uczeń milczy. 
— No, słuchaj, co ci powiem. Weźmy taki 

przykład: masz pięć pierników, a matka dz 
ci jeszcze trzy, to ile będziesz miał WSZ) 
kich razem? 

— Będę miał dosyć, panie psorze... 

—000— 

Z życia żydowskiego. 
IV OGÓLNOKRAJOWY ZJAZD ŻYD. KÓŁ 

KRAJOZNAWCZYCH 
raj zakończył w Warszawie obrady 

IV Ogólnokrajowy Zjazd Żydowskich Towa- 
rzystw Krajoznawczych w Polsce. Zjazd trwał 
dwa dni i reprezentowany był przez 46 dele 
gatów z 15 miast. Wygłoszone były referaty 

yna „O znaczeniu regjonalizmu @а Ега 

i d-ra Ringenbluma „O nauce 
wskżej w siużbie krajoznawstwa”, po- 
uchwałono rezolucje i dokonano wybo- 
dz naczelnych. 

„in. chwalono rezolucje, domagające 
się zorganizowania kursów  instruktorskich 
dla członków, wszystkich oddziałów, opraco 
wania przewodników, któreby uwzględniały 
także żydowskie objekty i żydowskie starc- 
żytności, przeprowadzenia intensywnej propa 
gandy żydowskiego ikrajoznawstwa w prasie 
zorganizowania specjalnego miesiąca pr 
gandy, zorganizowania kursów etnografji, 
teratury żydowskiej i t. d. 

Na Zjazd wyjechMa tež delegacja wileń- 
skiego kola krajoznawczego, która brałą czyr: 
ny udział zarówno w prezydjum jak i w pra 
cach Zjazdu. 
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„BIALA KSIĘGA“ O PRZEŠLADOWANIACH 
ŻYDÓW: W NIEMCZECH. 

Żydowska Agencja Telegraficzna donosi, 
"że Kongres Żydowski w Ameryce postanow.ł 
(przystąpić najbliższych dniach do wyda: 
nia „Białej Ksiegi“ o prześladowaniach Ży- 
dów w Niemczech. 

  

KOOPTACJA NOWYCH CZŁONKÓW DO 
KOMITETU WYKONAWCZEGO 3 TARGÓW. 

PÓŁNOCNYCH. 

Biuro 3 Targów Północnych odbyło w 
tych dniach posiedzenie na którem rozpatry 
wano m. in. memorjał żydowskich sfer prze 
mysiowych it kupieckich — że wbrew dotyc| 
czasowej tradycji niema w tegorocznym Ko- 
anitecie Wykonawczym Targów żadnego przed 
stawiciela żydowskich sfer gospodarczych. — 
Po dłuższej naradzie zapadła uchwała, na 
mocy której dokooptowano nowych 3 człon- 
ków Komitetu Wyk, pp. inż. Trockiego, iaw 
nika Kruka i p. Lichtmachera. 

DRS IAE RSS 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
im k na ad 

OFIARY. 
Od K. S. na Zakład Leczniczo-Wychowaw 

«zy dla dzieci im. Jędrzeja Śniadeckiego 5 zł, 

  

      

  

Teresa zawahała się. 
— Boję się powiedzieć — wyją 

kała. — Boję się powiedzieć. 
O'Leary czekał. Ona rozglądała 

się wciąż po pokoju, trwożnie, ukrad 
kowo. 

— Boję się — powtórzyła. — Skąd 
pan wie, że mi może co grozić? Co 
pan przez to rozumie? 

— To, že w domu jest morderca. 
Już dwie osoby zginęły nędzną śmier 
cią. Morderca wie, że grozi mu wykry 
cie i że musi się przed tem zabezpie- 
czyć, nim opuścimy dom. Nim zjawi 
się ratunek. Musi więc zrobić eoś je- 
szcze dziś w nocy. Jeżeli mi pani nie 
wyzna swojej tajemnicy, to może nie 
zdołam przeszkodzić nowemu 
morderstwu. 

Cofnęła się wtył. Twarz jej wykrzy 
wiła się skurczem trwogi, oczy ucie- 
kły w głąb, a zza ściągniętych warg 
wyjrzały zęby. 

— To — to może nie mieć znacze 
mia — wyrzuciła z trudem, — Ci 
dwaj, którzy byli w pokoju Frawle- 
y'a w dzień zniknięcia jego ciała, mo- 
gli nie — mogli nie być... — Urwała, 
łapiąc oddech i otulając się futrem, 
tak jakby ono mogło ją osłonić przed 
niebezpieczeństwem. 

— Niech pani mówi — rzekł O'Le 
ary. — Tylko prędko! 

Patrzył na nią mocnym, rozkazu: 
jącym wzrokiem. Ona podniosła rękę 
do żółtej, przywiędłei szyi, jakby ją 
coś dławiło. Nie spuszczając błędnych 
oczu z jego twarzy, szepnęła: 

— Dwóch ich było. Jeden wszedł 
Drugi wyszedł. 

— Jakto? Prędko! 
— Siedziałam na tamtym fotelu. 

— Łapała powietrze, ale już się nie 

  

  

  Drukarnia „ZNICZŚ, Wiluo Biskupia 4, tel. 3-40 

  

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Włochy Francja i Polska przeciw lansewanemu 
przez Anglję sztucznemu podwyższeniu cen. 

LONDYN (Pat). W komisji moae 
tarnej konferencji londyńskiej pod- 
komisja, zajmująca się zarządzeniami 
nadzwyczajnemi rozpatrywała. waio- 
sek brytyjski, proponuiący poroża: 
mienie się głównych banków emisyj 
nych celem zwiększenia obiegu, zape 
wnienia taniego kredytu i doprowa- 
dzenia tą drogą do podwyższenia cen. 
Z szeregiem zastrzeżeń przeciwko te 
my wnioskowi wystąpił delegat Włoch 
Również delegat Francj; minister Bon 
net wystąpił przeciwko sztucznemu 
podwyższaniu cen przez stworzenie 
taniego kredytu. Mówca podkreślił w 
zakończeniu, że pieniądz ustabilizo- 
wany jest konieczną podstawą, bez 
której konferencja skazana jest na 

  

niepowodzenie. Jako trzeci zkolei, po 
pierając tezę francuską wystąpił dele 
gat Polski dyr. Barański. 

Rozwijając tezy programowe prze 
mówienia ministra Koca o niemożnoś 
ci wywołania siałej zwyżki cen meto 
dami sztucznemi, dyr. Barański zaz- 
naczył iż jedynie przez stabilizację 
walut zdrow ilyka kredytowa mo 
że stworzyć warunki naturalnej zwy 

m. Nalomisst próby wywołania 
drogą inflacji piemnięż- 

nej lub kredytowej podkopuje zaufa 
nie społeczeństwa do waluty, wywo- 
łują tezauryzację, która działa defla 

jnie i prowadzą do dalszego pogłę 
tia się depresji. 

     

         

   

Proces przeciwko terorystom utralńskim. 
LWÓW, (Pat), — Po zamknięciu przewo- 

du sądowego sformułowano į odezytano 16 
pytań dła sędziów przysięgłych. 

Pierwszych 7 pytań idzie w kierunku 
zdrady giównej ednośnie do wszystkich о5- 
karżonych. 

S i 9 dotyczą hezpośredniego udziału Ma- 
szezaka i Kuspisia w zbrodni rabundu i nastę 
pnie ewentualnego udziału pośredą'o Kusi- 
sią oraz udziału innych oskarżonych w zbro 
dni rabunku. 

Ostatnie pytanie zarzuca 
ukrywanie Maszezaka. 

Adw, Starosolski, który jest obrońca Masz 
cząka oraz w imieniu innych obrońców pro 
ponuje pytanie dodatkowe, które ma zmienić 
kwalifikację polityczną przestępstwa, celem 
zmniejszenia ewentualnej kary. Trybunał od 
rzucił wniosek adw. Starosolskiego : udzielił 
głosu prokuratorowi. 

PAN 

Kowalukównie 

nikt nie widział! 
Dziś premjera! Sensacja! 

Wielobarwny film humoru, 
pieśni, tańca i beztroskiego życia górskiego p.t. 
głosem jako nieokiełzane dziewczę z zór. partnerem jej jest uwodzicielski wspan. śpiewsk Harry Walchman.. 

NAD PROGRAM: Bodatki dźwiękowe. CENY: Na |-szy seans belkon 25 gr., parter od 54 gr. 

Oskarżyciel publiczny stwierdza we wstę 
pie swego przemówienia, że proces dzisiej- 
szy jest dalszym ciągiem rozprawy, jaka się 
toczyła w grudniu przed sądem doraźnym. — 
Napad na, pocztę w Gródku miał na celu wy 
kopać przepaść pomiędzy ebu narodamj, — 
Bestorja organizacji U. O. N. prowadzi pop 
rzecz liczne miasta, miasteczka i wsie, gizie 
dopuszczenć się mordów i napadów rabun- 
kowych, wiedze przez liczne cmentarze, nx 
których spoczywają ofiary terroru. Sędz'© 
wie przysięgli nie powinnį Się mścić za ię 
zbrodnię, Niechaj będą cbywatelamij, którzy 

     

  

„sądzą na podstawie uagromadzonych dowe 
dów. Akty zemsty pozostawią tamtej stronie, 
ho to jest metoda. Omówiwszy działałność 
U. O. N., prokurator w konkluzji stwierdził, 
że sam fakt przynależności de U. O. N. na- 
leży pode'ągnąć pod pcęcie zdrady stanu 

   

Na tem rozprawę odroczono. 

To, czego jeszcze 

  

Dziewczę z gór 

162 (2703)   Nr. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

WARSZAWA, (Pat), — DEWIZY: 
16 — 50,16. Nowy York 7,30 — 7,22. 

5,18 — 35,49. Szwajcarja 172,20—171,75. 
w obr. pryw, 211,60. Tend niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 76. 

DOLAR w obr. pryw. 7,22 — 7,25, 

RUBEL: 4,83 — 4,84. 

  

      
   

NOTOWANIA GIEŁDY 
ZBOŻOWO — TOWAROWEJ I LNIARSKIEJ 

z dnia 21 ezerwca 1933 r. 

za 100 kg. parytet — Wilno. 

Ceny tranzakeyjne; 

jednol te 2175 — 22 
000 A Ji 

(tend. mocna) 

— 60.00 — 
      

  

      

       
8 Gab 

iencja na ie gatun 
ytniej mocna. апа 11     

   

  

      

    

райопа — 40, kasza periowa (pęcak) Nr. 2 
— 30. 

orjentacyjne: 

Żyto zbierane 21,50 (tend. mocna). — Psze 

*ca zb'erana — 31 (tend. mocniejsza!, jęcz    

mień ma kaszę zbierany 18—19. Owies. zhie- 
rany 13 — 13 ś pół, Gryka — 20. Maka žyt 
nia sitkowa — 25, żytnia razowa szatrowana 
— 26 i pół, otręby żytnie — 11, pszenne — 
12 — 12,25, jęczmienne — 10,50, kasza gry- 
czana 1/2 palona — 39, 1/1 biała — 39, per 
łowa Nr. 3 — 37, owsiana — 52, siano — 9 
słoma — 7. 

  

iel horodziejska (za 1,000 kg. franco 
załadowania basis 1 skala 216,50) — 

1.082,50 — 1,104,15. Reezta notowań Inu — 
bez zmian. 

iii WRZOSOWA 
Nowy znak przestankowy. 

yku hszpańskim znaki przestanko- 
się nie tylko na końcu zdania, ale 

na początku — przed pierwszem sło 
wem. Ułatwia to czytelnikowi proces © 
nia. Odrazu wie już jaka będzie inton ё 
Gstatnio koła literackie w Hiszpanji omawia- 
ją sprawę wprowadzenia nowego znaku prze 
slankowego, któryby oznaczał.. śmiech. Poda- 
na jest et forma graficzna projektowsne- 
ge znaku: maleńkie półkołe odwrócone pa- 
łąkiem wdół. Większą ilością tych zna 

   

  

    

  

   

   
     

    

oznacza się intensywność Śmiechu, 
wiersz tych półkoli oznaczałby głośny i ser- 
deczny iech,    

Nancy Brown ob-. 
darzona przedziwną 
urodą i porywając. 

  

Bziś ostatni dzień. 
niesamowite i tajemnicze praktyki 

Jutro Premjera! 100% dźwiękowiec 
prod. „Sowklino“ osnuty na tle gloš- 

nej powieści Szołochowa p, t. 

CASINO 
Wielka 47. Tel. 15-41 | 

Pierwszy film w Polsce oświetlający 
PiRdRSETZN Joz w орО К: CRANDU 

TICHIJ DON 
Śmiertelna walka o tajemni-- 
cze promienie śmierci. 

Szczeg. 

jutro 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

PRZETARG. 

Ceny zniżone: Na 
| seans balkon 25 
gr. parter 54 gr., 
wieczor. od 40 gr. 

Zarząd Więzienia w Święcianasch ogłasza nieogra- 
niczony przetarg na dostawę następująch artykułów 
żywnościowych: 

1) Żyta względnie mąki żytniej razowej 8000 kg. 
1000 kg. 

15000 kg. 
loco składy Więzienia w Święcianach przy ul. Dwor- 

2) Słoniny solonej, białej, grubej 
3) Ziemniaków jadalnych 

cowej 1. 
Oferty w zapieczętowanych kopertsch nadsyłać 

należy do Zarządu Więzienia w Święcianach. ulica 
Dworcowa |, z napisem: „Oferta na dostawę artyku- 
łów żywnościowych”. 

Termin składania ofert upływa dn. Il lipca 1933r. 
o godz. 10 rano i tegoż dnia nastąpi otwarcie ofert. 

Do oferty winien być dołączony kwit na złożone 
w Kasie Urzędu Skarbowego w Święcianach wadjum 
na rachunek sum depozytowych Więzienia w Świę- 
cianach, tylko w gotówce lub papierach wartościo- 
wych, określonych okólnikami Ministerstwa Skarbu, 
w wysokości 5% oferowanej kwoty. 

Wadjum w razie przyjęcia oferty będzie zatrzy- 
mane na poczet kaucji umownej.. Wadja złożone przy 
ofertach niezaakceptowanych, zostaną zwrócone. 

W ofercie należy nadmienić, że warunki ogólne 
i szczegółowe przetargu są oferentowi znane. 

Oferty nie złożone we właściwym terminie i nie 
poparte wymaganem wadjum, nie będą rozpatrywane. 

Zarząd Więzienia w Święcianach zastrzega sobie 
wolny wybór ofert, ewentualnie nieprzyjęcie żadnej 
z nich. 

Bližszych informacyj udziela kancelarja Zarządu 
Więzienia w Święcianach codziennie, prócz dni świą- 
tecznych, od godz. B-ej do godz 15-ej i tamże jest 
do przejrzenia wzór umow. 

wahała. — Oni mnie nie widzieli. W 
pokoju nie było nikogo innego. Bar- 
re — Barre wyszedł z pokoju Fraw- 
ley'a. Ja go widziałam — widziała 
ale on mnie nie widział. Siedziałam 
głęboko w fotelu, w cieniu. On myś- 
lał, że wszyscy poszli do kuchni do 
psa. Widziałam, że wyszedł z pokoju 
Frawley'a. 

Mówiła teraz z przejęciem, zach- 
łystując się w brzydki sposób. 

— Wyszedł z pokoju Frawley'1? 
— zapytał surowo O'Leary. — Nie 
rozumiem. 

— Najprzód wszedł ktoś inny, 
przed wyjściem Barre'a... — znów 
się zachłysnęła i pochyliła ku nam 
tak blisko, że poczuliśmy zapach per 
fum i kosmetyków. Najprzód 
wszedł... Lal Killian. Zeszedł po scho 
dach i, nie widząc mnie, wszedł do 
pokoju Frawley'a. I już nie wyszedł. 
Barre wyszedł. Siedziałam į patrzy- 
łam. Potem weszło kilka osób z ku- 
chni. — Szeptała tak pośpiesznie, że 
ledwie rozróżniałam słowa. Coś mnie 
kusiło, żeby się obejrzeć na drzwi Ma 
til i na tamtych, a nie mogłam odei* 
wać oczu od jej twarzy. — Weszli in- 
ni z kuchni i znów zobaczyłam Lala, 
wchodzącego na galerję. Niech 
nan przysięgnie, że mu pan nie powie 
Niech mi pan da słowo. Niech pan 
przysięgnie. Ja się boję... ja się bo- 

jes 
Dom zatrząsł się od przeraźliwego 

okropnie ostrego, łkającego krzyku, 
pomieszanego z dzikiem, wilczem wy 
ciem psa przerażonego. Lecz nim zdą 
żyliśmy odzyskać przytomność umy* 
słu, zapadła cisza. 

Był to krzyk kobiecy, krzyk Matil 

    

DZIŚ! 
prześliczna MARIE BEL i najmodn. 
amant JEAN MURAT w wielkim 

ы Zarząd Więzienia. 

filmie sensacyjnym 

Akt. Nr. Km. 186/33. 

sumę !(00 zł, 

wyżej oznaczonym. 

118/VI = 

Letnisko 
blisko Wilna, na brzegu 
Wilji, miejscowość su- 
cha, zdrowa, malowni- 
cza. Jagiellońska 9—13. 

1 lub 2 pokoje 
do wynajęcia 

słoneczne z balkonem, na 
piętrze, każdy osobno, 
połączone przedpokojem, 
wejście frontowe, (może 
być z używaln. kuchni), 
róg ul. Jakóba Jasińskie- 
goiSierakowskiego 11/29 
m. 8 (- ejście frontowe z 

ul. Przejazdowej) 

  

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

zam. w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej 6—7, 
z art, 602-603 K.P. C. podaje do wiadomości publicznej 
że w dniu 3-go lipca 1933 roku od godz. IO-ej rano 
w Wilnie przy ulicy Mickiewicza 22, m. 4, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, skła- 
dających się z fortepjanu, oszacowanych na łączną 

Ruchomości podlegające sprzedaży można oglą- 
dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży w czasie 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

B. nauczycie! gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski, Łaskawe zgłoszenia do 
administracji „Kur. Wil.* 
pod b. nauczyciel. 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompozycje oryginalne, — 

  

Lwowska 24, m. 10 

KTO ZABIŁ BANKIERA SPILLERA Pi Wyświetlą urocza = MARY GLORY, 

KOBIETA KAMELEON 
Akuszerka 

МАЕ оМЕОМ 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

POKÓJ 
do wynajęcia 

z-k Dobroczynny 2a—14 

KRYNICA 
Chrześcijański Pensjonat 
D-ra Łazarskiego, trzyty- 
godniowy pobyt z kąpie- 
lami mineralnemi 280 zł. 

urzędnicy 250 zł. 

ZALESZCZYKi 
Grand Hotel Pensjon 

„Helenówka* przy plaży 
głównej. Słoneczne po- 

koje. Kuchnia wykwintna 
Wzorowa czystość. Mło- 

dzieży ulgi. 

Panna poszukuje 
zajęcia 

w charakterze pokojówki. 
Posiada haft i szycie. 
Szczegółowe oferty pro- 
szę kierować do admini- 

stracji „K. W.* 

zgodnie 

      

  

własne   
Rozdział XVII. 

Lal pierwszy dopadł do jej drzwi, 
a tuż za nim Pagei i Barre, i zaczęli 
szarpać za klamkę i wołać, żeby im 
otworzyła. Ja, O'Leary i Teresa zna- 
leźliśmy się w drugim szeregu. 

— Jak pan mógł zostawić ją sa- 
mą? — krzyknął Lal do O'Leary'ego. 

— Drzwi zaryglowane! Dalej, Jo... 
Kiilian i Paggi wparlj się ramio- 

nami w drzwi, które jednakowoż nie 
ustąpiły. : 

— Sz! — Killian podniósł rękę. 
Twarz miał trupiobladą, usta sine. 

— Qzekajcie! — zabrzmiał drżą- 
cy głosik Matil. — Czekajcie! Odem- 
knę rygiel. ` 

Zapadła chwila napiętej ciszy. Ki- 
llian otarł czoło wierzchem dłoni. 
Bare zagryzł usta, z których pociekło 
parę kropel krwi i uderzył rękami w 
drzwi w taki sposób, jakby je chciał 
zdruzgotać. Pagi stał obok, siny jak 
wątroba. 

Rozległ się szelest, zgrzytnął ry- 
giel ji w progu stanęła Mati] w dłu- 
gim, białym negliżu, chwiejąca się na 
nogach, podobna do widma. W po: 
koju było szaro. 

— (o się stało? Co? — Kilian por 
wał ją w ramiona. — Czy jesteś ran- 
na? Nie ej się nie stało? 

On, O'Leary i Paggi skoczyli do 
okna, a Barre podtrzymał Matil, naj 
widoczniej bliską omdlenia, 

Wchodząc do pokoju, stwierdzi- 
łam odrazu, że oprócz Matil nie było 

w nim nikogo. Lecz okiennice były 
otwarte, wbrew zakazowi O“Leary'- 
ego i do pokoju lał się blask księży” 

Redaktor 

ca, odbity od śniegu. Zobaczyłam na 
tle Świetlistego prostokąta wielki 
cień, który naraz zniknął. 

Stłoczone ramiona  zasłoniły mi 
dalszy widok, ale wrzawa głosów @а- 
ła mi poznać, że ktoś jest za oknem. 
O'Leary i Killian otworzyli je j wcią 
gnęli przez niski parapet dużą, ciężką 
masę do pokoju. 

Zawołano o Światło. Wypadłam 
do bawialni i przyniosłam zapaloną 
latarnię. Z góry biegła Helena, bosa, 
z rozpuszczonemi włosami, w futrze, 

zarzuconem na ramiona, z oczami nie 
przytomnemi ze strachu. Chciała 
mnie przytrzymać, ale uciekłam. 

Weszłam do pokoju Matil, trzy” 
mając latarnię wysoko nad głową. 
Płomień zafalował gwałtownie, lecz 
nie zgasł. 

Między O'Leary'm i  Killianem 
stała Aneta. Trzewiki miała mokre; 
spódnicę utarzaną w Śniegu, który 0- 
sypywał się topniejącemi płatkami na 
podłogę; twarz czerwoną i obrzękłą, 

usta obwisłe, siwe włosy w nieładzie. 

Mamrotała coś niezrozumiale. 
O'Leary krzyczał na nią groźnie, lecz 
słowa jego odbijały się widocznie o 
niesłyszące uszy. 

— Albo pijana albo oszalała — 
zawyrokował Killian. 

— Pijana, proszę pana — zabrz- 
miał od progu głuchy głos Brunkera. 
— Po pijanemu potrafi wyprawiać 
hece — dodał przepraszająco. — Mo- 
że ja panu pomogę? Ja wiem, jak się 
do niej brać. 

(D. c. n.) 

  odpowiedzialny Witold Kiszkis.       
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