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OBCHODY I ROCZNICE. 
Słyszy się nie od dziś utyskiwania 

na nieustanny wzrost obchodów wszeł 
kiego rodzaju. Ludzie narzekają na 
obchodomanję na te tasiemcowe ko 

mitety i posiedzenia przypomina jące 
godzinki klasztorne, na niepunktual 
ność i nieumiejętność załatwienia 
sprawy szybko i sprawnie. Jakże nie 
protestować, nie bronić się od narzu 
conych programów konceptów wur- 
szawskich, od których włosy sta- 
ja na najbeznadziejniejszych  łyst 
nach. Jak nie zwalczać zarazy obch? 
dowej, ścigających się świąt wodnych 
i lądowyci:, leśnych i powietrznych, 
jakiemi są załewane, zasypywane, 
zadmuchane, Bogu ducha winne cr 
ganizacje, zmuszone znaczną część 
swego czasu poświęcić, nie na intere 
sy zawodowororganizacyjno-kształcą 
ce, ale na „jałowe pochody, man.f=- 
stacje z wymuszonym entuzjazmem, 

z nabożeństwem reprezentacyjnem, z 
wiecem informacyjnym, z rezolucją 
bez dyskusji, z adresem, jak Ojcze 
Nasz niezmiennym. 

Wszystko to prawda i niezupeźnie 
prawda. 

Czy chodzi o treść czy o forinę? 
Co do formy niema dwóch zdań, jest 
naogół banalna, niepomysłowa i prze 
starzała, ale treść obchodów zawiera 
żawsze sprawę ważną, kt. nie podsu- 
wać przed oczy ogółu byłoby poważ- 
nem zaniedbaniem. Zapewne, dla szło 
wieka o bardzo wysokiej kulturz2, 
wystarczają pisma, książki i własne o 
rzeczach pomyślenia, zewnętrznych 
znaków nie potrzebuje. Tak jest z ka 
żdym kultem  (iluż rzetelnie poboż- 
nych rażą rozmaite ceremonje košciel 
me i cała ich zewnętrzna teatralność), 
ale dla szerszych warstw niepodobna 
uniknąć tej zewnętrzności, która w 
sposób, pedagogiczny, lapidarny, ji: 
skrawy, namacalny niejako, mówi im 
o ich interesach społecznych, polity- 
cznych, czy uczuciach religijnych, al 
bc przypomina ; ukazuje przeszłość 
związaną z teraźniejszością, naucza o 
niej į pozwala wyciągać wnioski, że 
cenne wartości, na które złożyły się 
czyny wielkich ludzi lub bohaterskie 
zdarzenia, istnieją w narodzie i zuw- 
sze są w pogotowiu dla dobra ojczyz 
ny. 

Każdy naród ma swoje narodowe 
obchody, każdy ubarwia je mniej lub 
więcej umiejętnie. Najsceptyczniej- 
szy naród, Francuzi, obchodzą od sz* 
regu lat święto Joanny d'Are, jedy- 
nej zdaje się chwili, kiedy rząd i ko 
ściół spotykają się na tej samej pła- 
szczyźnie(, którą jest... niestety stos 
biednej dziewczynki z Domremy, spa 
łonej przez duchowieństwo i cywilue 
władze francuskie przed 500 laty. Ob 
chodzą też różne Święta pieśni i sta- 
rodawnych zwyczajów, co jest okazją 
wkładania licznych strojów ludowych 
nienoszonych na codzień. 

Jak wiemy u nas zanikła cała 

  

   

  

   

_"_ barwność polskiej wsi; bajeczne kra 
kowskie kaftany j gorsety, kąpiące 
od lśniących wyszywań spódnice jak 
ogrody kwiatowe, cudnie haftowane 
chusty muślinowe, cały ten strój, ra- 
dość oczu małarskich i natchnienia 
poetów, źródło iluż obrazów Tetma- 
jera, iluż wrażeń Wyspiańskiego, 
znikły bezpowrotnie z ziemi krakows 
kiej, pozostały ocalone odkupione od 
gałganiarzy gorsety w zespołach a- 
matorskich i używane są w pocho- 
dach i uroczystościach. Oto powiedz- 
my jeden już powód robienia obcho- 
dów: pokazanie następującym poko- 
leniom jak pięknym jak indywidual- 
nym i bogatym był strój naszego la- 
du; ile z tego przeszło do sztuki naro 
dowej. 

Poza tem jest to sposobność w;- 
kazania pomysłowości i smaku. Zew 
nętrzna strona obchodu musi na to 
nacisk położyć. Powinna taka uroczy 

stość być rodzajem konkursu pomię 
dzy organizacjami, szkołami, narodo 
wościami nawet, kto jak najpiękniej 
wystąpi, kto będzie miał najlepszy po 
mysł? Jak największa swoboda powin 
na być pozostawiona. Np. „Święto 
Morza*: wezwanie do różnych ugru 
powań, niech każda pokaże jak dba 
© polskie morze j co o niem wie? A 
z temi wiadomościami. Każdy taki ob 
chód, nudny żapewne dla ludzi wyk* 
ształconych jest konieczny dla tych eo 
nie umieją lub nie mogą poznać pre 
szłości j dzisiejszych potrzeb państwa. 
Nasz naród; naogół nie odczuwa gło 
du kształcenia się, czytania, pozna” 
wania; przeciętny obywatel nie poże 
ra książek, gazet j broszur, ospałość 
i zobojętnienie zwiększa się jeszcze w 
epoce kryzysu finansowego, kiedy 
człowiek jest zabiedzony, przeżarty 
codzienną troską o zarobek i możli” 
wość utrzymania rodziny. 

Co mu tam morze, jak on ma mo- 

rze kłopotów! Go mu tam flota pe- 
wietrzna, kiedy on dusi się od dłu- 
gów, co mu swięto lasu, kiedy on nie 
ma za co kupić drzewa na opał! A 
jednak właśnie dla tego. Tak, właśnie 
żeby nie pogrążyć się wyżej uszu w 

   

klajstrowatość codziennych, mater- 
jalnych kłopotów, potrzeba porwać 
ludzi do pracy obchodowej, poder- 
wać ich animusz, pchnąć ich w k 
runku organizowania zabaw, kazać 

spojrzeć szerzej, dalej, chociażby pd 
czas słuchania mów: propagandowych 
Chwilowe wrażenie, wnet zatarte tro 
ską dnia powszedniego powie tetry 
Pewnie, ale z tej chwili, z tego możli 

wego wzruszenia, z tego unaocznie 
nia czem jest nasze państwo może je 
dnak spaść w stroskaną duszę kropel 

ka nadziei j otuchy, kropelka podnie 
ty, jakiś wiew bohaterstwa na wspom 
nienie czegośmy byli zdolni dokonać, 
co potrafimy. 

Oto znów moment obchodowy nie 
do pogardzenia i mający swoją war 
tość. Kształcenie. Pamiętajmy, że ma 
my jeszcze duży procent ludzi o bar 
dzo niskim poziomie oświaty i zmu 
szenie ich do uświadomienia sobie, że 

poza garnkami kuchennemi, jest 
szcze coś więcej w Polsce i coś pięk- 
niejszego i wspanialszego, to także 
zasługa obchodów. 

Czy można ludziom narzucać eniu 
zjazm? Owszem, owszem, ile razy ja 
kieś zbiorowisko ludzi doznawało po 
rywów i dawało temu wyraz, to za 

wsze ktoś ich do tego zmuszał, tak by 

ło od początku świata, tak czynił 
Chrystus ze swymi wiernymi, tak czy 
ni każdy wódz. Narzuca, nakazuje si 
łą moralną entuzjazm, który po tem 
trwa, odnawia się przez wieki. Im- 
pulsem naturalnym człowieka jest 
niestety pokazywać zęby istocie takie 
go samego gatunku i wydzierać jej to, 
co ona ma, ale skądś płynie inny na* 
kaz, od istot ponad te przeciętne ssa 
ki, od istot stworzonych poto by res:- 
ta ludzi nie spadła poniżej stanu zwie 
rząt. I te porywają wzwyż. Te muszą 
tutaj męczyć się i cierpieć ; wszystkie 
siły oddawać, bo nakaz ich przezna” 
czenia jest pociągać za sobą ludzi ku 
spełnieniu zadań człowieczeństwa. 

Entuzjazm i patrjot zm wyrabiać 
trzeba w ludziach tak, jak i każde u 
społecznienie. Pewnie, jakiś procent 
odpadnie, jakiś procent nie zdobędzie 
się nigdy na zapał, z obchodem, czy 
bez. Ale na młodzież, na tłumy, nie 
znaleziono jeszcze innego sposobu 
popularyzowania idei jak zapomocą 
obchodów zewnętrznych, czasami п0 
że niesmacznych, ale to już są ułom 
ności natury ludzkiej. 

Inna rzecz, że trzeba dobrze się 
zastanawiać nad programem zabaw, 
by, I) nie małpować wiecznie obcych 
wzorów, II) nie narzucać pomysłów, 
mających rację bytu w jednej dzielni 
cy a rażących w drugiej. Do takich za 
liczam gwizdy i świsty, jakie miały 
się rozlegać w dzień „Święta Morza”. 
niefortunnym pomysłem było święce 
nie wody, co Wilnu przypominałoby 
żywcem prawosławny Jordan, na kto 
ry żołnierzom katolikom kazano cho 
dzić, Na szczęście te pomysły upadły. 

Powinny być również wykluczo- 
ne postoje młodzieży i organizacyj na 
mrozie, w deszczu, lub w upał oraz 
„imponujące* pochody na których 
czekanie jest nudną torturą. 

Zasadą obchodu musi być: 1) zro- 
zumienie miejscowych zwyczajów i 
pojęć, 2) twórczość i pomysłowość, 
akcja związana ze zdarzeniem, możii 
wie pozostawiająca ślad dłuższy, niż 
bramy z desek i wieńce z. liści, 3) u- 
nikanie sztywności, monotonji i ba- 
nalności, co zwykle jest skutkiem na 
dmiernej ilości nieumieietnie i z po: 
śpiechem urządzanych obchodów, mi 
jających się w takich razach ze swo 
im celem, Hel. Romer. 

   

      

    

  

Droga stalowa na Górnym Śląsku. 

  

Na odcinku komunikacyjnym Kątowice— 
Królewska Huta rozpoczęto budowę pierwszej 
na ziemiach polskich drogi stalowej. 

Zdjęce nasze przedstawia roboty przy 

budowie tej drog. Na pierwszym płan'e 
widać rozpoczętą na ziemi silną siatkę zta- 
tową. 
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Polska nie zamierza ogłosić 
moratorium dla swoich długów. 

Zaprzeczenie urzędowe. 
LONDYN (Pat). „News Chronice- 

le wystąpił dziś z iotatką, yapowiada 
jącą, że Polska zdecydowazia jest ogło 
sić moratorjum transteru dla swoich 
długów zagranicznych, (0 ile konteren 
cja ekonomiczna nie tha konkretnych 
wyników. Dziennik twierdzi, że zachę 
tą do poczynienia tego kroku ma być 
«Ца Połski przykład ' Niemiec, oraz 
przytacza jako argument | rza' rzecz 
wiarogodniości tych informacyj obli- 
czenia że obsługa pożyczek. zagrani- 
cznych Polski wynosi jokoło '16 milj. 
funtów zaś nadwyżka eksportu tylko 
5 milj. funtów. Žž 

Delegacja polska zdementowala tę 
wiadomść kategorycznie, wykazując 
jednocześnie całą bałamutność cyfr, 
zawartych w tej informacji, a miano 
wicie obsługa polskich państwowych 
długów zagranicznych, łącznie z gwa 
rancjami wynosiła w rzeczywistości 

w roku 1932 inie 16 imilj. funtów, lecz 
ckoło 165 milj. zł, czyli około 5,5 
milj. funtów, saldo zaś dodatnie bilan 
su handlowego za ten! rok wynpsiło 
nie 5 milj. funtów, fecz 210 milj. @., 
czyli 7 milj. tuntów. ! 

WARSZAWA (Pat). Urzędowo ko 
maunikują: (Wiadomość podana dziś 
rano przez jeden z dzienników łondy 
ńskich, jakoby rząd polski zdecydowa 
ny. bvł ogłosić moratorjum transfero 
we dla długów zagranicznych, p ile 
konferencja ckomomiczna nie da re- 
zultatu, pozbawiona jest wszelkich 
„podstaw. Wiadomość ta została już 
zdementowana przez delegację polsr 
ką iw Londynie. Pogłoski tego modzaju 
mogą ozitaczać jedynie próbę poder* 
wania zaufania, jakie utrwaliło się pa 
wszechnie do polskich finansów dzię 
ki ich zdrowej sytuacji. 

Mac Donald w walce ze złymi duchami. 
Konferencja kroczy naprzód? | 

LONDYN (Patł. Premjer Mac Do 
nald odbył w dniu 25 b. m. o godzinie 
3 po południu konferencję (prasową, 
przy udziale 200 dziennikarzy z całe 
go Świata. Oświadczył on im, że nie 
stety niektórzy dziennikarze zdają się 
ulegać podszeptom tych sił, które dą 
żą do zniszczenia konfereneji. Mac 
Donald eaapelował do prasy całego 
Świata, aby przłciwsiawiła się tym 
złym duchom. 

Gdy kończy się drugi tydzień kom 
ferencji, na każdej koniereeji mię” 
dzynarodowej o tym czasie zaczyna 
się rodzić pesymizm. Należy wziąć pod 
uwagę, że tego rodzaju konferentja 
międzynarodowa jest ciężką maszyną, 
która działa wołuo ze względów tech 
nieznych, Trzeci tydzień poświęcoiy 
będzie na skoerdynowanie zagadnień 
w poszczególnych działach. Należy pa 
miętać, że efekt konferencji będzie w 
dużym stopniu psychołogiczny, «0 jesz 
cze tem bardziej potęguje znaczenie 
prasy w związku z konferencją. Ko 
nieezne jest w naszych pwacach poczu 
cie bezpieczeństwa. Jeżeli porównam 
konferencję obecną z lozańską, fo mu 

szę stwierdzić, że posiadam w toku p 
heenej konierencji w większym stop 
niu poczucie bezpieczeństwa aniżeli 
W Lozannie. Ani razu dotąd nie mia- 
łem poczucia beznadziejności, jaka 
kilkakrotnie pgarniała mnie w Lozan 
nie. Przyznaję, że sytuacja konferen 
cji doznała pewnego gofnięcia jystecz 
jeżeli chodzi o riadzieje na pozejm wa 
lutowy, ale kto zna trudności sytua 
cji amerykańskiej, ten nie doznał roz 
czarowania. Niema Żadnych powo- 
dów do rozpaczy z nicji stanowiska 
amerykańskiego. Tem bardziej niema 
powodów do przypuszczeń, że wywo 
ła ono niebezpieczną sytuację waluto 
wą innych państw. Sugestje €0 do od 
r6czenia konferencji są poprosta nie 
dorzeczne. Bieg prac konferencji nie 
jest zatrzymany. Odroczenie miałoby 
obeenie fatałny skutek £ jest poza na 
wiasem dyskusji.. Ostateczne rezulta 
ty będą rzeczywiście należały od sta 
bilizacji wałutowej. Ale tymczasem 
konkretne pace konferencji mogą po 

stępować dalej. „Konferencja kro 
czy naprzód” zakończył premjeęt 
Mae-Donad z naciskiem. 2 

  

Ceremonia podpisania paktu 4-ch 
odkędzie się w Rzymie. 

BERLIN, (PAT). — Z Rzymu do- 
noszą, iż Mussolini odbył konferencję 
z ambasadorem włoskim w Berlinie 
Cerrutti w kwestji przybycia Hitlera 
do Wiecznego Miasta na ceremonję 

Zjazd gospodarczy B. B. W. R. w Łucku. 
ŁUCK, (PAT). — Dzisiejszy zjazd 

działaczy gospodarczych i społecznych 
w Łucku zwołany przez Wołyńską Ra 
dę Wojewódzką BBWR., zgromadził 
około 250 przedstawicieli życia gospo- 
darczego i społecznego z całego woje” 
wództwa. 

Obrady zagaił prezes Wołyńskiej 

Grupy Regjonalnej pos. Puławski, po 
czem przemawiał wojewoda wołyński 

Józewski, witając w imieniu rządu zeb 
ranych działaczy gospodarczych i spo- 
łecznych, życząc zjazdowi jak najwięk 
szego powodzenia w akcji budowania 
dnia jutrzejszego. Zkolei referat o obec 
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nej sytuacji gospodarczej wygłosił po 
seł Puławski. Następnie zebranie po- 
dzieliło się na dwie komisje: miejską 
i wiejską. 

Komisja miejska wysłuchała szere 
gu referatów na temat samorządu, ży” 
cia gospodarczego miast i instytucyj 
kredytowych na Wołyniu. Na komisji 
wiejskiej omawano ogólną sytuację rol 
nictwa wołyńskiego, kwestję meljoracjź 
i zagadnienia spółdzielczości, Po przer 
wie obiadowej w obu komisjach toczy 
ły się dyskusje nad sprawami poruszo- 
nemi przez referenta. 

podpisania patku 4. Akt ten odbędzie 
się w przyszłym miesiącu. Na uroczy- 
stość zaproszeni będą również premjer 
Daladier i Mac Donald. 

CZYTAJCIĘ 

„Bobeliny Wileńskie” 
Wydsnie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
I. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

IL. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 
„O gobelinach“, oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

Va nabycia we wszystkich księgarniach   

Marsz. Raczkiewicz w Brazylji 
PARYŻ, (PAT). — Z Rio de Jane- 

iro donoszą, że przybył tam marszałek 
Senatu Raczkiewicz, który w charakte- 
rze prezesa Rady Organizacyjnej Pola 
ków Zagranicą odwiedza większe sku 
pienia polskie w Ameryce Południowej 
Przez czas swego pobytu w Brazylji 
marsz. Raczkiewicz będzie gościem tam 
tejszego rządu. 

Odpowiedź polska Ameryce 
w sprawie długów. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 
23 bm. ambasador R. P. w Waszyngto 
nie wręczył rządowi Stanów Zjedn od 
powiedź rządu polskiego na memoran 
dum amerykańskie z 18 czerwca. — 
W odpowiedzi swej rząd polski stwier 
dza że memorandum amerykańskie 
nie porusza propozycji rokowań ca do 
całokształtu sprawy długu wojennego 
Polski w Ameryce, propozycji, pona- 
wianej przez rząd polski kilkakrotnie 
a ostatnio w memorandum z 14 bm. —- 
Jednocześnie rząd polski zwraca uwagę 
na to, że terminy konstytucyjne polskie 
przewidują ustalenie cyfr budżetowych 
do miesiąca października każdego roku 

Popisy ipokazy W.F. I P.W. 
w Spaie. 

SPAŁA, (PAT). — W piątek w obe 
cności Prezydenta Rzeczypospolitej roz 
poczęły się tu uroczystości związane 
ze świętem wychowania fizycznego i 
przysposobienia wojskowego. Do Spa- 
ły przybyło szereg dostojników państ: 
wowych. 

Pierwszy dzień święta rozpoczął się 
tradycyjną pobudką. Następnie odbyły 
się zawody pod nazwą „Dzień Związku 

Strzeleckiego* mający na celu wykaza 
nie dorocznego dorobku pracy PW. i 
Zw. Strzeleckiego w dziedzinie sporto 
wej, społecznej i gospodarczej. Na stad 

jonie nastąpiły pokazy gier sportowych 
zawody strzeleckie, biegi, skoki, i t. d. 
Po południu w krytej hali odbyły się 
popisy tańców ludowych oraz śpiewu 
W stałej kuchni obozoweż odbył się 
konkurs gotowania. Na popisy kraku 
sów konnych na które przybył Prezy 
dent w otczeniu członków domu woj 
skowego i cywilnego, witany. owacyj- 
nie przez oddziały konne P. W. i li- 
cznie zgromadzoną publiczność, — Q 
zachodzie słońca odbyły się tradycyj 
ne Wianki” na Pilicy. 

Zjazd chemików polskich 
we L owie. 

LWOW, (PAT). — Jutro rozpoczy- 
na tu obrady III zjazd chemików pol- 
skich. Protektorat nad zjazdem objął 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. 
Ignacy Mościcki. W dniu dzisiejszym 
przybyło już na zjazd około 250 uczest 
ników z całej Polski. Przybyły również 
liczne delegacje zagranicznych kół nau 
kowych z Francji, Holandji, Czechosło 
wacji, Rumunji, a nawet Stanów Zjed 
noczonych i Indyj Angielskich. 

Automatyzacja telefonów.” 
WARSZAWA, (PAT). — Minister- 

stwo Poczt i Telegrafów rozpoczęło już 
planową automatyzację telefonów w 
miastach prowincjonalnych.  Jednem 
z pierwszych miast, które otrzyma tele 
fony automatyczne, będzie Częstocho 
wa. 

Wdzięczność Żydów 
w Ameryce dla Polski. 
NOWY YORK, (PAT). — Stosunek 

Polski do Żydów omawiany był szcze- 
gółowo na dorocznym zjeździe, Federa 
cji Żydów Polskich w Ameryce. Delega 
ci w liczbie 450 reprezentujący 50 ty- 
sięcy członków tej organizacji, jedno- 
myšlni byli w wyrażeniu uznania i 
wdzięczności Polsce, która nietylko pro 
testami swemi broniła Żydów prześla 
dowanych w Niemczech, ale też wspa 
niałomyślnie udzieliła im przytułku 
w granicach Rzeczypospolitej. Rabin 
Wise podkreślił, że Polska nietylko w 
tych ostatnich miesiącach, ale podob- 
nie i 4 lata temu przyszła na pomoc 
prześladowanym Żydom podczas roz- 
ruchów arabskich w Palestynie. W po 
dobnym duchu przemawiali inni mów. 
cy. 

Kronika  telegraficzna. 
— Norman Davis przybył do Moskwy. 
— Sowieckie Związki Zawodowe straciły 

resztki pozorów samodzielności przez podpo 
rządkowańnie iż Komisarjatowi Pracy, 

— Rurki z kwasem solnym wrzucają ht- 
terowcy do skrzynek pocztowych w Wiednu. 
2 sprawców pnzyłapano, 

— Mordeczyni własnej córeczki, M. Bod 
dim, została przez sąd w Berlinie skazana na 
15 lat więzienia. 

— Na procesie terorystów ukraińskich we 
Lwowie w piątek przemawiali obrońcy Su- 
ciewicz i B'lak, 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DOROCZNE WALNE ZEBRANIE 
POLSKIEGO T-WA „POCHODNIA* 

W dniu 11 czerwca 1933 r. w Kaw 

nie odbyło się doroczne walne zebranie 
polskiego Twa „Pochodnia*, na które 
przybyło 66 delegatów, reprezentują 
cych 6 oddziałów towarzystwa i 16 
zrzeszonych w niem organizacyj. —- 

Prezes T-wa „Pochodnia* p. Budzyń- 
ski w obszernem sprawozdaniu za rok 

1932—33 omówił trudną sytuację 
szkolnictwa polskiego w Litwie i stwier 
dził: iż w szkolnictwie powszechnem 
nie zaszły żadne zmiany na łepsze, nie 
dało się uzyskać ani jednej nowej szko 
ły. Istnieje zatem nadał 14 szkół pow 
szechnych z 17 nauczycielami oraz 453 
dziećmi. W połskiem szkolnictwie śred 
niem również nie zaszły żadne zmiany. 
Do trzech gimnazjóm połskich uczęsz- 
cza 571 uczniów. 

Udającym się na studja wyższe to 
warzystwo nadał przychodzi z pomacą 
w formie stypendjum, które obecnie 
otrzymuje 11 osób w Kownie i 6 zag- 
ranicą. Zarządowi głównemu .,Pochod 
ni” wypada ustawicznie interwenjować 
u władz centralnych w sprawie zarzą 
dzeń administracyjnych względem pra 
cowników oświatowych, w kwietniu 
zaś na ręce ministrów Obrony Krajo 
wej i spraw Wewn. został złożony pro 
test przeciwko akcji, prowadzonej 
przez podległe im organy, a zwróconej 
przeciwko nauczaniu prywatnemu dzie 
ci po polsku, Inierwenjowano również 
w sprawie rozporządzenia cenzora wo 
jennego, by prasa polska używała nazw 
Kaunas i Vilnius zamiast Kowno i Wil 
no. 

W dalszy mciągu nastąpiły sprawoz 
dania z działalności: T-wa „Oświata* 

i T-wa Popierania Szkoły w Wiłkomie 
rzu, T-wa „Oświała* w Poniewieżu, 
polskiego rz.-kat. T-wa Dobroczynno- 
ści w Kownie posiada jącego ochronkę, 
248 dzieci w ochronce i 4 ogródkach, 
T-wa „Oświata* w Jeziorosach, T-wa 
„Jutrzenka w Rosieniach, związku na 

uczycieli szkół polskich w Litwie, po: 
siądającego trzy ogniwa i wydającego 
pismo dla młodzieży „„Wytrwaj”, ogni 
wa T-wa „Oświaty w Wieszyńtach i 
Birżach, polskiego klubu sportowego 
„Sparta“, posiadającego 3 oddziały, 
Zjednoczenia Studentów Polaków Uni 
wersytetu W. W. i Zw. Pol. Młodzieży 
Akad. w Litwie (Zw. Zjedn. Stud. Pola: 
ków U. W. W. liczy 326 członków, stu 

djujących w Litwie i zagranicą. W dal 
szym ciągu nastąpiły sprawozdania z 

działalności oddziałów T-wa „Pochod 
nia“ w Kownie, Kalwarji Radziwilisz- 
kach Olicie i Betygole. 

W skład zarządu głównego T-wa“ 
„Pochodna* na rok 1933/34 obrani zo 
stali pp.: Ludwik Abramowicz, Alfons 
Bojko, Wiktor Budzyński, Konstanty 

Plater — Zyberk i Włodzimierz Snar- 
ski, Kandydaci: Szymon Borysowicz, 
Piotr Kwiatkowski i Stanisław Szmidt. 
T ie sia Rewizy jnej Kazimierz: 
: ski, Bolesław Lutyk i Eugen- 
jusz Romer. 

  

  

DOCHODZENIE PRZECIWKO ZABÓ. 
KS. OLSZASKAUSA WIKLA SIĘ, чр 

Dochodzenie w sprawie glošnego morder- stwa ks. Olszauskasa coraz bardziej gmatwa się, Zatrzymani „va os6bnicy zostali wezn- raj wypuszczeni, gdyż zdolal Ipodač swo alib*, Policja Iewska przypuszcza, iż RE cy zabójstwa zbiegli na terytorjam łotewskie i w związku z tem zwrócili się do poleiji łotewskiej z prośbą o zatrzymywanie podej- rzanych oschników, przybyłych z Litwy. 
: Вбм'ц'еі_ krąžą wersje, iž polieja doklad- e jest POR Dewara © spraweach zabój- va prałata Olszauskesz i ż н 

się w Kownie. "RWE 
Wezcraj odbył się pogrzeb prałata Olsza- uskasa przy leizn; udziai se p ym e duchownych 

BNS TI NTA IRT 

Festival špiewaczy w Estonji 

TALLIN, (PAT). — X festival śpie 
waczy Estonji zgromadził około 20 ty 
sięcy śpiewaków z całego kraju. — Fe 
stival potrwa trzy dni. 

Na uroczystość przybył do Tallina 
prezydent republiki łotewskiej Kwię- 
sis. 

Po południu wszystkie chóry udały 
się pochodem do wzniesionego w pob- 
liżu miasta nad brzegiem morza amfi- 
teatru, gdzie przedefilowali przed na- 
czelnikami obu państw. Śpiewacy 
Przybyli przeważnie w barwnych stro 
jach ludowych. 

Po przemówieniu inauguracyjnem 
naczelnika państwa Tennisona odbył 
się pod gołem niebem koncert, na któ 
rym obecni byli przedstawiciele korpu 
su dyplomatycznego, licznie przybyli 
do Tarlina cudzoziemcy i tiumy publi 
CZBOSOŁ 7
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Zmiany w opłatach 
składek 

na rzecz zakładów ubezpieczeń 
pracowników umysłowych. 

W związku z trudnościami finan- 
sowemi działu ubezpieczenia na wy- 
padek braku pracy w zakładach u- 
bezpieczeń pracowników umysłowych 
poszczególne zakłady zaprzestały 
przed paru miesiącami wypłacania 
zasiłków dla bezrobotnych pracow- 
ników umysłowych w ciągu 9 mie* 
sięcy, dostosowując okres zasiłkowy 
dc ustawowo przewidzianej normy 6 
miesięcy. 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra 
obecnie powstaje możliwość: przedłu- 
żenia tego okresu. W wyniku bowiem 
narad nad tą sprawą zadecydowano 
podwyższenie składki na pokrycie 
świadczeń zpowodu braku pracy d!'a 
pracowników umysłowych z obecnie 
obowiązujących 2 proc. na 2,8 proc. 

Rozporządzenie rady ministrów 
© podwyżce tej składki ukaże się w 
najbliższych dniach i wprowadzi za 
mazem nowy podział podwyższonej 
Składki między pracodawcę a ube:- 
pieczonego w zależności od wysokoś- 
ci wynagrodzenia. Podwyższenie skła 
dki ubezpieczeniowej do 2,8 proc. u* 
możliwi ministrowi opieki społecznej 
wykorzystanie przysługujących mu 
uprawnień w kierunku przedłużenia 
dla pewnych kategoryj ubezpieczo- 
nych ustawowego okresu zasiłkowe- 
go — do uprzednio stosowanych wy 
płat zasiłkowych w ciagu 9 miesięcy. 

Jak się dowiadujemy, w minister- 
stwie opieki społecznej w sprawie tej 
są już opracowane odpowiednie pro” 
jekty. W ten sposób zwiększony cię 
żar składki ubezpieczeniowej wyrazi 
się jednocześnie w zwiększeniu pomo 
cy dla tych pracowników umysło- 
wych, którzy dotknięci 'są bezrobo” 
ciem. 

Należy zaznaczyć, że takie załat- 
wienie sprawy jest wynikiem porozn- 
mienia, osiągnięto za aprobatą cen 
tralnych organizacyj pracowników uw 
mysłowych i pracodawców. Podwyż- 
szona składka zastosowana będzie do 
składek należnych za miesiące skład 
kowe od czerwca 1933 r. do maja 1935 
r. włącznie, a więc na przeciąg dwuch 
lat. (Iskra). 

APS e A ZOZ BOK DOC Z EASA 

Dr. Ley przeciwko 
konferencji pracy. 

BERLIN, (PAT). Przywódca 
narodowo — socjalistycznego frontu 
robotniczego dr. Ley wygłosił przez 
radjo przemówienie, w którem zaata 
kował międzynarodową konferencję 
pracy, nazywając ją „narzędziem Fran 
cjj, używanem wyłącznie do rozbija- 
nia narodu niemieckiego. 

Konferencja opanowana została wy 
łącznie przez grupę pracobiorców, a 
więc przez II Międzynarodówkę. W 
końcu Ley wyraził oczekiwanie, że wy 
cofanie się Niemiec z konferencji pra 
cy stanie się początkiem nowej niemiec 
kiej polityki zagranicznej, mającej 
przynieść Niemcom honor, wielkość i . 
wolność. 

Optymizm Papieża. 

CITTA del VATICANO, (PAT). 
W kołach watykańskich mówi się, iż 
Ojciec Święty, przyjmując ostatnio wy 
bitnego przedstawiciela międzynarodo- 
wego świata katolickiego, miał się ostat 
nio wyrazić, że jest najgłębiej przeko- 
nany, iż pod koniec Roku Świętego 
sytuacją światowa ulegnie NOS 
zmianie na lepsze. 

Pius XI podkreślił, że nie chodzi tu 
© inspiracje, lub o rezultaty szczegóło 
wych rozumowań, a jedynie o głębokie 
przekonanie wewnętrzne, iż cały świat 
obecnie wszedł w okres odprężenia pod 
każdym względem. 

     

K_U RJ E R 

Programowa deklaracja Prezydenta 
Senatu Gdańska. 

Utrzymanie niemieckiego charakteru miasta. — Lojalny 
stosunek do Polski. — Reformy gospodarcze i spoteczne. 

GDANSK, (PAT). — Po otwarciu dzisiej- 
szege posiedzenia Sejmu Gdańskiego przez 

prezydenta Vclkstagu ven Wnucka zabrał 

głos PREZYDENT SENATU RAUSCHNING, 

który wygłesił zapowiedzianą deklarację pro 

gramową nowego Senatu hitlerowsk*ego. 

Po słowach wstępnych, peświęconych oce 

nie zwycięstwa hitlerowskiego, von Rauch- 

uing, wypowiedział twierdzen'e, że WYBORY 

UJAWNIŁY PRZEDEWSZYSTKIEM NIEMIE- 

CKI CHARAKTER WOLNEGO MIASTA. 

Następnie mówca omówił stosunek wolne 

go miasta do Polski, przyznając się zasadni 

czo dc POLITYKI POKOJU I LOJALNOŚCI 

W STOSUNKU DO TRAKTATÓW ORAZ DO 

POSZANOWANIA ISTNIEJĄCYCH USTAW 

I UMÓW, tudzież do chęci obrony konstytu 

! wszystkich 

ji, stojącej pod ochro 

arGdów, Rauschning zaznaczył rów 

SC DO USZANOWANIA 
GBCYCH KULTUR NARODOWYCH, podkreš 

lając, że właśnie stronrfctwo narodowych soe 

jalistów, stojąc na grunelie czysto narodo- 

wym, uznaje prawa innych na tem polu. Roz 

wijając dalej swe poglądy na temat stosun- 

ków polsko — gdańskich, Rauschning wyra 

ził gciowość ze strony Senatu do uczynienia 

PRÓBY ZLIKWIDOWANIA WSZYSTKICH 

NIEZAŁATWIONYCH DOTĄD KWESTYJ 

SPORNYCH W TOKU ROKOWAŃ BEZPOŚ- 

REDNICH. 

Po wygłoszen'u tej zasady, zgłesił Rauch 

ning SZEREG ŻĄDAŃ POD ADRESEM POŁ 

SKI. Żądania te dotyczą uznania samodzielne 

ści państwowej, kulturalnej i gospodarczej 

wolnego miasta. Gotowcść Gdańska do zlik 

widowanią n'ezałatwionych kwestyj spor- 

nych nie może iść poza granice niezniszezal 

nych praw wclnego miasta do własnego cha- 

rakteru narodowego, do państwowej samo 

dzielność: i do jego prawa samostanowienia 

© sebie na. polu gospodarczem, 

Rauschning domagał się ed narodu polskie 

go uznania, że ludność gdańska ma prawo 

czuć się członkami narodu niem/'ecktego. 

Przechodząe następnie do krótkiego omó 

wienia stosunku Gdańska do Ligi Narodów i 

do chcych państw, Rauchn*ng dał wyraz na 

dziei, że dotychczasowe PRZYJAZNE STO- 
SUNKI Z NIEMCAMI ZOSTANĄ UTRZYMA 

NE i zaznaczył, że oczekuje od nich zrozu- 

   

      

mienia dla konieczności wewnętrzno — poli 

tycznej regeneracji wołnego m'asta i jego lud 

ności. 

W. tem miejscu mówca zaapelował pono 

wnie do narcdu polskiego, by nie stawiał ża- 

dań, których ludność gdańska, zgodnie ze 

swym wrodzonym niemieck'm charakterem, 

nie mogłahy spełnić. 

W: dziedzinie gospodarczej zamierza Senat 

zastosować zasadę autenomji, W. tym celu 

zostanje niebawem utworzona IZBA STANÓW 

ZAWODOWYCH JAKO NADORGANIZACJA 

DLA IZB GOSPODARCZYCH POSZCZEGOL 

NYCH STANÓW. Żądaniem tej instytucji bę 

dzie planowa akcja w kierunku popierania 

wytwórczości, jako głównego środka usunię- 

ca bezrobocia. W celu zmniejszenia bezrobo 

cia Senat zarządził SZEREG ROBÓT PUBLI 

CZNYCH. Zarządzenia, mające na ceła odd- 

łużenie rolnietwa i innych kół gospodarczych 

będą dążyły do zwiększenia ały kupna. — 

Aby ułatwić warunki produkcji będą obniżo 

ne ceny ważniejszych środków  produkcyj- 

nych, przedewszystkiem za prądu elektryczne 

go i gazu, Obowiązkiem wszystkich obywateli 

posiadających jeszcze dochody, będzie udzie 

lenie pomecy Senatowi w tej akcji, ponieważ 

jest niemoralnem, aby w czasach kryzyso 

wych ktokoly4ek wydawał w miesiącu wielo 

krolne dochody rodziny robetniczej. 

W celu przyśń'eszenia tych  wśzystkieh 

prae przedkłada Senat Voikstagowi USTAWĘ 

© PEŁNOMOCNICTWACH, której myślą prze 

wodnią jest dążenie do utrzymania porządku 

publicznego. Zwracając się do lew'ey, Rausch 

ming zapowiedział podniesionym głosem, że 

SENAT JEST ZDECYDOWANY ZWALCZAĆ 

Z BEZWZGLĘDNOŚCIĄ WSZELKIE PRÓBY 

TERORU, Wi tym celu wyda on na podstawie 

ustawy o pełnomocnictwach rozporządzen'e 

o zwalczaniu antypaństwowej i antyspołecz 

nej akcji. 

Przy kcńcu swego przemówienia Rausch 

ning podkreślił, że jednem z głównych zasad 

nowego Senatu będze PIELĘGNOWANIE 

NIEMIECKIEJ KULTURY. Zaznaczył ©n, że 

jeśli nawet zamiary newego Senatu doznaja 

niepowodzenia, 10 jednak napewno uda mu 

się zreaFzować dwa zadania: 1) utrzymanie 

niemieckiego charskteru Gdańska i 2) utwo 

rzenie wspólnoty narodowej ludności gdań- 

skiej. 

  

HITLER — SCHLEICHER. 
PARYŻ, (PAT). — „L'Oeuvre* dru 

kuje interesujące waż konfliktu 
Hitder — Schleicher pióra Grumbacha, 
posła do Izby Deputowanych w Alzac 
ji. Grumbach stwierdził, iż Hitler nie 
ma zaufania do byłego kanclerza, któ 
ry był przeciwnikiem obecnego regi 
meu i gdyby tylko mógł, dawno zaa 
resztowałby Schleichera, nie czyni tego 
jednak w obawie przed konsekwencja 
mi, jakie wywołałoby to wśród armji. 
Schleicher przebywa obecnie w Neu Ba 

belsberg i unika wszełkiego mieszania 
się do spraw publicznych. Schleichera 
niektóre koła niemieckie traktują nadal 
jako męża przyszłości. Goering chciał 
utrącić wpływy Schleichera przez are 
sztowanie go, czemu jednak sprzeciwił 
się prezydent Hindenburg. Jak twierdzi 
Grumbach, Schleicher odbył dłuższą 
konferencję z prezydentem Hindenbur 
giem, co nie uszło krytycznej uwagi Hit 
lera. 

Socjal-demokraci niemieccy poza prawem. 
BERLIN, (PAT). — W wykonaniu 

wydanego wczoraj przez rząd Rzeszy 
zakazu działalności  partji  sos- 
jal — demokratycnej w Niemczech pre 
zydja Reichstagu i sejmów krajowych 
w Prusach, Saksonji i Bawarji wydały 
szereg zarządzeń przeciwko członkom 
frakcji socjal — demokratycznej. 
Wszelkie wypłaty djet należne socjal 

demokratom žast. całkowicie wstrzy” 
mane, a majątek partji, znajdujący się 
w gmachu parlamentu, został skonfi- 

_skowany. Lokale partyjne socjal — de 
mokratyczne zamknięto. Karty kolejo- 
we wolnej jazdy odebrano. Wstęp da 
gmachu parlamentu zostanie posłom 
socjal — demokratycznym zupełnie za 
kazany. 

Hitlerowcy w Austrji pozbawieni mandatów. 
WIEDEŃ (Pat). Sejm dolno-aust 

rjaeki powziął dziś uchwałę, unieważ 
niającą mandaty narodowych kocjali 
stów do sejmu, do (rady źjwiązkowej, 

    

SABAT CZAROWNIC 
na Wileńszczyźnie w magiczną noc św. Jana. 

Noc Św. Jana pełna przedziw- 
nych czarów i niezwykłych tajemnic; 
moc najkrótsza niosąca ze zmrokiem 
ma całą przyrodę codzienne ukojenie 
i odpoczynek. Noc cicha, a jednak 
tak wymowna. 

W ukołysanych przez wiatr 7а 
dnia do snu zamarłych koronach га 
sów powstaje jakiś niepokój, jakby 
liście zaczynały same szemrać baśń 
o dziwach tej nocy, o tajemniczych 
misterjach na leśnych polanach. W 
zastygłem powietrzu pełno gędźby i 
szmerów: — latają dziwne postacie. 
Zwinne, ciche rzeczułki pieszczą brzę 
gi i pragną mówić nam o naszych 
przyszłych tajemnicach. 

W tę noc każdy listek, każde 
źdźbło trawy drga jakąś tajemną ma' 
giczną mocą i tchnie zagadkowym 
czarem. 

Stare „wieszcze — mądre baby“ 
wsi naszych ziem znają dobrze wla- 
ściwości tej nocy — czekają wszak 
ma nią przez cały rok — i o zmroku 
wyruszają z tobołkami na nocną wę 
drówkę po polach by na miedzach są 
siadów zbierać zioła na przeróżne do 
legliwości grzesznego ciała ludzkiego 
3 przeciwko czarownicom. Zrywają 
ziele czarodziejskie „zahartuszkę“ 
(rosiczkę okrągłolistną), które noszo- 
me na piersi zwabia zalotnych, na 
szyi—chroni od złych czarów i ur» 
ków, zamienia nieprzyjaciół w przy- 
jaciół, daje szczęście w zawodach, 
ducha w ludziach starych odżywia, 
szklankę z młynem, zawierającym 

truciznę, rozsadza w naczyniu meta- 
lowem z trucizną wrze na zimno, a 
położone na pępek martwy płód wy 
wodzi, — szukają uraźnika, kapytni- 
ka, urocznika „szczašcia“ i wielu in 
nych niemniej uniwersalnych. 

W mroku nocy po polach ziemi 
wiłeńskiej obok zgarbionych star- 
czych sylwetek, snują się zwinne i 
ruchliwe. To dziewczęta, ciekawe 
swego losu, zbierają 12 ziół różnego 
gatunku, które położone pod podu- 
szkę w noc Św. Jana ukażą we 
śnie oblicze przyszłego męża. 

Im głębiej w noc, tem bardziej 
zaczyna się ożywiać drzemiący las i 
wypełniać echem młodych rozbawio- 
nych głosów. Młodzież wiejska, wy: 
'wabiona czarem nocy tradycyjnie dą 
ży na polany, zdala od wszelkich pa 
górków, by rozpalić stosy, skakać 
przez ogień i śpiewać pieśni. Najbar- 
dziej doświadczony wbija na upa- 
trzonem miejscu pal, świeżo zrąbany, 
zawiesza na nim wianek i układa do- 
okoła stos z zielonych gałązek. Po 
rozpaleniu rzucają w ogień stare tap- 
cie oraz „piasty ; „zwona* starych 
kół. 
‘' IPodczas zabawy dookoła ogniska 
należy zważać, by żadna „twar', jak 
żaba, kot itp. nie zbliżyła się do og- 
nia. Może to być wiedźma, pragnąca 
szkodzić ludziom szczególnie w noe 
świętojańską. Należy ją złapać i 
wrzucić do ognia. 

Ogień z żywych gałązek ma moe 
oczyszczającą. Jeżeli zaś dziewczyna 

do pad miejskich, 

a więc i do rady miejskiej Wiednia. 
Uehwała ta przyjęta została burz 

liwemi oklaskami chrześcijańsko-spo 
łecznych i socjaldemokratów. ' 

po skakaniu przez ognisko wykąpie 
Się w rzece... Jakie to ma znaczenie? 

„ Niestety jest to tajemnicą dziewcząt 
na Polesiu. Można jednak przypusz- 
czać że ta kąpiel ma znaczenie o cha 
rakterze erotycznym. 

Na rzekach gdzieniegdzie pusz- 
czają wianki — to zakochane i fir 
tujące pary zapytują prąd wody czy 
są dla siebie przeznaczone. Zawie- 
dziona i zdradzona dziewczyna Śpie- 
szy na smentarz, staje tam drżąca i 
nasłuchuje lękliwie. Musi w czasi 
śpiewu ptaka wyciąć gałązkę z drze 
wa na którem on siedzi. Jeśli gałązka 
tą w kształcie widełek przyciągnie 
nazajutrz nieznacznie do siebie uko- 
chanego — zakocha się w niej na za- 
bój. Albo należy z płaczącej brzozy 
zrobić „wienik* j nazajutrz wysma” 
gać się nim w łaźni. Listki, które po- 
zostaną na ciele, przykleić do ciała 
chłopca — pokocha. 

Noc świętojańska szczególnie jed 
nak sprzyja czarownicy, czyli wiedź- 
mie, zwanej przez lud wileński 
„złą babą” dla odróżnienia od „mąd- 
rej baby“ — znachorki, która potrafi 
walczyć z czarownicą. 

W noc tę szczególnie łatwo mogą 
rzucać uroki, sprowadzać choroby, 
szkodzić dobytkowi, a robią to z lu- 
bością, — bo jest to ich noc — noc 
magicznych zagadek. 

Zbliża się północ. Ponad wiertz- 
chołkami lasów śmigają w całym kra 
ju na kijach, szablach, ożogach, m» 
tykach zgarbione postacie: — brzyd- 
kie, wstrętne wiedźmy, zdążające na 
„sabat czarownic”. Zloty te praktyku 
ją już od niepamiętnych czasów w 
noc Św. Jana. 

  

Już w okresie pogaństwa zbierały - 

МОВЕ НВ К: 

W dniu „Święta Morza”. 
POLACY! 

   

„Poniższa odezwa wydana zostaia 

Morską i Kolonjałną w £ 

dniem „Šwi 

Red. 

Największym błędem  dziejowym 
Polski było zaniedbanie spraw mo: 
rza. Pozwoliliśmy, aby odwieczny 
nasz wróg rozsiadł się nad Bałtykiem 
i ugruntował tam swoją potęgę. Stra 
szliwym skutkiem tego błędu był w 
padek j rozdurcie dawnej Rzeczygos 
politej. 

Dopiero wśród męczarni niewoli 
ród zaczął rozumieć, czem jest mo 
Walcząc o odzyskanie własnego 

Państwa, Niepodległego i Zjednoczo- 
nego, walczyliśmy o Polskę „z dostę 
pem do morza*. 

Niema bowiem dla Polski niepod 
ległości bez dostępu do morza, jak nie 
ma jej zjednoczenia bez ziemi poaior 
skiej, od zarania dziejów przez lud 
polski zamieszkałej. 

Wyrazem głębokiego zrozumie 
nia czem jest morze dla Polski, wyra: 
zem nieugiętej woli utrzymania go na 
wieki i wyzyskania w całej pełni bę 
dzie tegoroczne „Święto Morza”. 

Obchodzić je będziemy w dniu 29 
czerwca po raz drugi w dziejach Pol 
ski!. 

Niechaj wszystkie dzielnice kraju, 
wszystkie miasta, miasteczka, osady i 
wsie, wszystkie ośrodki polskie na ca 
łej kuli ziemskiej, niechaj wszyscy Po 
lacy, gdziekolwiek w dniu tym się 
znajdą, zjedneczą się myślą i czynem 
w tej wielkiej j podniosłej manifesta 
cji! 

iżającym się 

  

    

  

  

    

W dniu „Święta Morza* okażemy 
czem jest dia nas Gdynia, ten najmło 
dszy port Rzeczypospolitej, czem są 
stare grody pomorskie: Gdańsk, Гс- 
ruń, Chełmno, Grudziądz, Puek i ty 

innych, których wielka przeszłość i 
przyszły rozkwit związane są nieodlą 
cznie z potęgą Polski! 

    

   

Polacy! Pamiętajcie, że przez Po 
morze i Bałtyk prowadzi droga na sze 
roki i wolny świat! Pamiętajcie, ż 
Polska, oparta silnie o morze, potrafi 
wywalczyć należne Jej miejsce wśród 
wielkich narodów i zdobędzie dla 
swych synów własne, zamorskie tece 
ny praey! 

Polacy! Naszą pokojową, twórczą 
rpacę zakłóca rozuchwalona i dra- 
pieżna zaborczość wroga. Rodzą się 
znowu zbrodnicze pomysły grabieży 
cudzych ziem, godzące bezpośrednio 
w całość i niepodległość Polski! 

Odpowiemy 
mąż, że 

każda próba zamachu wja Pomorze, na 
prawa Polski w Gdańsku spotka zde 
cydowany Jodpór Galego Narbdu! 

Pod tem hasłem Liga Morska i Ko 
lonjalna rozpoczyna w dniu „Święta 
Morza powszechną zbiórkę na „Fua- 
dusz obrony morskiej. Wyraźcie czy 
nem wasze uczucia! Składajcie ofiar 
ny grosz na obronę morza! Każdy 
grosz przetopiony w spiź dział okrę 
towych, zapewni pokój Wam i Ww 
szym dzieciom! 

   

wszyscy jak jeden 

  

  

Liga Morska i Kolonjalna. 
> IIS UIA 

Święto pieśni w Tallinie. 

W dniach 23—25 b. m. odbędzie się w 
Tallinie Święto Śpiewacze przy udziale chó- 
rów żeńskich j męskich z całej Estony, gra- 

  

pujących kilkadziesiąt tysięcy osób. W związ 
ku z tem podajemy na naszem zdję ogó!- 
ny widok ma stolicę Estonji — Tallin. 

  

Demonstracja żołnierzy austriackich 
przeciwko hitierowcom. 

WIEDEŃ, (PAT). — Wczoraj urzą 
dzili żołnierze garnizonu w Krems de 
monstrację przeciwko narodowym soc 
jalistom z powodu znanego zamachu 
na oddział policyjny. 

Żołnierze wtargnęli do restauracji, 
która była główną kwaterą narodo- 
wych socjalistów i pobili znajdujących 
się tam zwolenników tej partji. Nastę 
pnie żołnierze ruszyli ulicami miasta bi 
jąc po drodze 4 narodowych  socjali 
stów. 

Z Krems pociągnęli demonstranci 
do miasta Stein, gdzie urządzili demon 
strację przed domem tamtejszego bur 
strację przed domem tamtejszego bur 
mistrza Rettera. Żandarmerja wystąpi 
ła przeciwko demonstrantom. O godzi 
nie 22 wysłano kompanję alarmową, 
która przywróciła spokój. W mieście 
panuje wzburzenie. Narodowi socja!i- 
ści, którzy pojawili się na ulicach mia 
sta Krems ścigani byli i policzkowani. 

   

Trąba powietrzna. 
HAVRE, (PAT), — Silne burze, panujące 

cd tygodnia w całej prawie Francji i dają 
ce się dotkliwie odczuwąć na kanale La Man 
che, odbiły się dnia 20 bm. po poludn'iu 
na Rouen w postac: niezwykle silnej trąhy 
powietrznej. Koło godziny 5 robotnicy, pra, 
cujący w porcie i przechodnie, spostrzegli w 
odległości kilkuset metrów trąbę powietrzną 

się na „Łysych górach* i oddawały 
się tam złości, zazdrości, lubieżności 
i rozkoszy przy suto zastawionych 
stołach pod dźwięki dziwacznej or- 
kiestry, złożonej z takich instrumen- 
tów jak radło, brona, sierpy i t. p. 
Aby nadać lotność swemu ciału, przcd 
udaniem się na zlot, rozbierały się 
do naga i smarowały piersi lub pod 
pachami i podeszwami starannie ma- 
ścią z ziół różnych, z wężów, jasz- 
czurek i żmij smażonych i przece- 
dzonych, a potem wylatywały z cha- 
ty przez komin. W wiekach średnich 
na Żmudzi zasłynęły z procesów dwa 
miejsca zlotu czarownic — góra S5za- 
trja i błota Biberwy. 

Podczas bachanalji czarownice 
bawiły się z kozłami i zamieniały je 
w mężczyzn. (Jak donosiły ostatnio 
pisma, w Niemczech pewien „magik 
usiłował w noc Walpurgji dokonuč 
podobnej sztuki... bezskutecznie. Je- 
żeli dziś są ludzie, którzy wierzą w 
tę baśń, to jakże silna musiała być ta 
wiara w šredniowieczu!). 

Na naszych ziemiach wzmianki o 

„Łysych Górach* w aktach sądowych 
ukazują się w wieku XVII, kiedy za- 
częto z całą bezwzględnością „„tępić* 
wiedźmy a nierzadko j znachorki, ska 
zując je na śmierć przez spalenie o- 
raz poddając wyszukanym torturom, 
polegającym na polewaniu ciała pło- 
nącym spirytusem, przypiekaniu w 
okolicach pachy świecami oraz ro 
palonem żelazem — lub rzucaniu na 
piersi płonących nici, maczanych w 
siarce. 

Dziś w wierzeniach ludu, wsi wi 
leńskiej „Łysych Gór' jest pełno —- 
w każdym powiecie conajmniej jed: 
na. Prawie każdy dziki podejrzany, 

w postac: wysokiego stożka, niosącego pia- 
sek, kamienie, gałęzie, drzewa i deski, — 
W kiłka sekund huragan uderzył w wielki 
skład węgła i fabryki br'cketów firmy Pier 
ret nad Sekwaną. Budynki fabryczne, zajmu 
jące Gkoio 3,500 m. przestrzeni, runęły jak 
domki z kart, 

gdzieś na ustroniu znajdujący się pa” 
górek z polaną na szczycie jest miej- 
scem, gdzie w noc świętojańską wie- 
dźmy z okolicy zlatują na łopatach od 
chleba, „koczergach** (pogrzebaczachi 
i „wienikach* (miotłach) na harce z 
nieczystą šilą — na „sabat czarow- 
nie“ 

Nadchodzi poranek, lecz jeszcze 
kur nie zapiał. Strzeż się gospodarzu, 
bo wiedźmy harcują. Co zapobiegliw 
si palą zioła czarodziejskie w chatach 
i oborach — zatykają pokrzywę dv 
okoła okien ; drzwi, żeby wiedźma 
mie mogła przedostać się do wew- 
nątrz. Cóż może zrobić „czarodziej- 
ka“? O, wiele złego. To nie jeszcze, 
jeżeli pójdzie w żyto i zawiąże je, 
sprowadzając w ten sposób na głowę 
gospodarza przykry „kołtun*. Go: 
rzej, gdy odbierze krowom mleko. 

Wczesnym rankiem wśród żyta 
można zobaczyć nieraz nagą, ws 
tną wiedźmę, zbierającą prześciera” 
dłem rosę poranną, z której potem 
otrzyma przy pomocy sztuczek rma- 
gicznych mleko podebrane gospoda 
rzom. (W ostatnich latach zanotowa- 

no na Wileńszczyźnie następujący 
wypadek: rano w dniu Św. Jana w 
życie ujęto nagą kobietę z prześ 
radłem, którem zbierała rosę. Należy 
przypuszczać, że była to histeryczka. 
podekscytowana zabobonem). Trzeba 
też strzec pierwszego udoju w dn. Św. 
Jana i dlatego bydło 'wypędza się 
dziś w pole ze znacznem opóźnieniem 
przyczem często pierwszą napotka: 
ną podejrzaną kobietę dotkliwie się 
bije dla zapobieżenia ewentualnym 
czarom. To się nazywa (w języku na: 
uki oczywiście) — magją sympatycz- 
ną! 

      

Nr. 

Notatki ze Świata, 
— POD BRUKIEM WARSZAWY POCIĄGI 

międzyn uodo e zaczną przeb © juž 15 
20 a dz'eło, które będze s'ę na 

zywać „W Głów a — dworzec 
koBjowy ko! aśce metrów wgłąb ziemi 
wsysający pociągi, by je bez straty czasu i 
marudnego manewrowania wypuś @& dru- 
giej strony miasta, wielomiljonowa śnwesty c 
ja ta jest już ma ukończeniu. Z tunelu będą 
korzystać z pociągów zachodnich tylko eks- 
presy paryskie, zato wszystkie wschodni 
chodzące z Dworca Głównego, a więc 

leńskie będą odchodziły z podziemi. 

163 (2705) 

  

     
              

  

  

      

BE WÓZ 
Istnienie 

tunelu pozwoli na wprowadzenie również po 
ciągów tranzytowych podmiejskich, jak nop. 

Żyrardów — Mał 

  

   

  

ia, Grodzisk — Otwock i 

    

    

in. — Pozostaje c jeszcze budowa dworca 
centralnego, „by Włiarszawa stała się 'vęzłem 
komum' k jnym tak zaopatrzonym, jak się 

miastu, któremu  Leseps, twórca 
kanału Sueskiego przepowiadał (dzięki poło 
żeru geograficznemu), że winno się stać naj 
większem m'astem Europy. 

MICKIEWICZ SEJMOWY* — pełne 
pism, uchwalone przez Sejm, a tyle 

'e marynowane co wywo 

  

      
   

  

  

    

     

    

reszcie ujrzał półki księgarni. Ma tego byś 
szesnaście tomów, wydano tomy 5, 11 i 16, 

    wyl jsze siły polskie, powitać należy z ra 
dością i ulgą. — Nareszcie! 

— KAROL IRZYKOWSKI, wieloletni kie- 
rownik djarjusza qapił z zajmo 
wanego stanowiska. Ponieważ i 
2 60-leciem jego urodzin, klub «prad 
ców parlamentarnych żegnał go kojsżeń 
banki 

— „URKA NACHAI,NIK“ 
Tak twierdzą 

  

      

   

      

był kiepsk'm 
fachowcy z tej 

. Wyciągają z te- 
w posłaci S 

dintojry. obstaje (jakoby... 
przy tem, że autor życiorysu przestępcy bv: 
drobną rybką w swym fachu, że nie przysłu 
guje mu ten piękny tytuł, że jest fałszywcem, 
blagierem i kalumujałorem zło! — dżen- 

telmenów, że — wreszcie — w*nien dla teg 
. Wszystko to b. niesprawdzone, jak 
e koło m'eszkania Urkiego w Wiinie 

kręcą s'ę jącyś podejrzan' ludzie. 

— FINAŁ TRAGEDJI „ATLANTYKU* — 
rozegra się przed sądem. Rzecz w tem, źe l» 

towarzystwa asekuracyjne nie chcą wypłacić 
całej sumy ubezpieczenia, twierdząc, że okręt 
nadaje się do naprawy. Chodzi o sumkę ne- 
bylejaką — 122 miljony franków! Więc chač 
rzeczoznawcy z połitechniki paryskiej uzna 

szczątk* wspaniałego statku za „ “ na 
dający się tylko na szmelc, to jednak Gyndyk 
towarzystw ubezpieczeniowych obstaje przy 
swojem i gotów jest podją ię remontu ctut- 

ku i doprowadzenia go do stanu pierwotnego 
w przeciągu 5 miesięcy. — A no sąd roz- 
trzygn'e. MI. 

Wyniki miedzynarodowego 
konkursu tańca solowego. 

Rewja tańca artystycznego skończyła się 
i możemy już podać oceny i wyróżn'enia. — 
Pierwszą magrodę — mp. Prezydenta w sumie 
3,000 zł. otrzymała Ruth Sorel Abramowicz z 
Berlina. Fakt ten będzie jej zapewne conaj- 
mniej miemniejszą reklamą w Wilnie, niż ta, 
do której uciekła się dyrekcja teatru... Dru- 
gą nagrodę i 2,000 zł. od Ministra Spraw Za- 
granicznych otrzymała Czeszka p. Rozalia 
Ghladek. Pierwsza Polka wlokowała się dop e 
ro na szóstem miejscu. Jest nią p. Olga Sław 
ska, która zdobyła medal złoty * piękną tacę 
srebrną — magrodę przewodniczącego jury 
Rcifa de Mare dla najlepszej Polki w kon- 
kursie, Tuż za nią — p. Marja Fedro (psev- 
domin) z Warszawy — medal srebrny. Tą 

ostatni ą publiczność klasyfikowała b. wyśa- 
ko i niedość może wyraźne jej wyróżnienie 
przypisują przewadze zwolenników tańca kla 
sycznego w jury, a nieobecności w niem hist» 
ryków tej sztuki * teoretyków rozumiejących 
'mowoczesność. 

Jeśli chodzi o emocjonujących reprezea- 
tantów egzotyki, to cekawe jest, że wyróż 
niono tylko jawajczyków: pp, Rochmalaise- 
na i Raden Mas Jodjama, którzy zdobyli na 
grodę „Orbisu* — dwutygodniową podróż po 
Polsce — za majlepszy taniec ludowy. Wre 
szcie, ale het na końgu rodznaczonych, choć 
na lepsze zasługiwał miejsce, wyróżniono 1a 

niec groteskowy n. Julji Marcus. „Naogėt tur 
niej się udał, choć nie obeszło się bez kr y- 
tyki i najrozmaitszych zarzutów, (u). 

Dzieci żydowskie z Niemiec 
do Palestyny. 

JEROZOLIMA, (PAT). — Na ostatniem 
postedzeniu Żydowskiej Rady Narodowej re 
ferowano sprawę umieszczenia dzieci żydow 
skich z Niemiec, pozbawo'nych nauki, w 
szkołach żydowskich w Palestynie, tak miej 
skich jak i w kolonjach przyczem program 
nauki objąć ma również przygotowanie rol 
micze, Żydowska organizacja robotln cza wy 
raziła gotowość przyjmowania tych dzieci da 

      

  

    

  

     

    

    

      
  

    

    
  

    

  

   

  

   

       

      

   

  

swych szkół. 

  

Upłynęła noc Św. 
ne moce czarów zaczynają tracić na 

Jana, rozpęta- 

sile, jednak wszystko powróci do 
normy dopiero jutro. 

Znachorki ezyli „mądre babv* 
ziemi podwileńskiej, pakują w tohoł- 
ki zebrane przez noc zioła czarodziej 
skie i lecznicze oraz suszone nieto- 
perze, „gadziuki“ marcowe i t. p. me 
dykamenty ludowej medycyny i wę- 
drują do Wilna pod kościół Św. Jana 
na swój „zlot*. Przynoszą ze sobą 
wiedzę całych pokoleń znachorek, 
znachorów a niewątpl. i „wiedźm 
średniowiecza, palonych i torturowa- 
nych za podobne praktyki lecznicze 
i „magiczne*, jak zamawianie cho- 
rób, sprzedawanie „lubczyków* ; ziół. 

Gdybyśmy spojrzeli dziś na zaa: 
chorki wileńskie, rozsiadłe grzecznie 
w cieniu kościoła, przez pryzmat z% 
bobonów ciemnego średniowiecza, 
po którym spuścizna jest jeszcze tak 
żywotna na wsi naszej, tobyśmy me- 
gli nazwać zjazd ich „sabatem* cza* 
rownie... dobrych. 

Włod, Hołubowicz. 

* * * 

P. S. Materjał ogólny do feljetonu czer- 

pałem z licznych prac pp. Karola Koranyj'a, 

Marjana Włjawrzenieckiego i Józefa Jodkow- 

skiego („Lud' — kwartalnik Polskiego To. 

warzystwa Etnograficznego)—natomiast do- 

tyczący Ziemi Wileńskiej (zabobony i ob- 

rzędy) otrzymałem ustnie od członków Koła 
Etnologów U. S. B., pracujących nad mono- 

grafją Wsi Wileńskiej — za co tą drogą 

składam im serdeczne podziękowanie. Wł H. 
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Poseł BBNR. wśród drabnych rolników na wsi. 
Zebranie poselskie w Zalesiu I Bienicy 

pow. mołodeczańskiego. 
Dnia 18 czerwca odbyło się w Za: 

lesiu Zebranie poselskie członków i 
sympatyków koła BZWR przy udz. 
342 osób. 

Do zebranych przemówił poseł p. 
Kamiński. W swojem przemówie 
wskazał mówca drogi do poprawy, 
któremi kroczy Rząd oraz organiza- 
cje pracujące z Rządem. Rząd zwra- 
ca stale uwagę na następujące czyn 

ności życia gospodarczego. W obec- 
nej wojnie gospodarczej staramy się 
uzyskać niezałeżność gospod. przez 
prowadzenie handlu i zdobywanie 
nowych rynków zagranicznych. Wiel 
kim czynnikiem jest dalej praca rąk 
własnych, pracy tej wywieźć zagra” 
nieę nie możemy, więc musimy ją zi: 

żyłkować u siebie. Aby nie, zaciągać 

pożyczek zagranicznych, od który 
same procenty znacznym cięża- 
rem, należy dą do jaknajdalej i- 
dącej oszczędności. Rząd stara się. 
aby nasz złoty stał niezachwianie, po 
mimo wstrząsów wszystkich walnt 
świata. Złożone przez obywateli 0s«- 
czędności dają znowu pracę ludziom 
i każdy zaoszczędzony grosz, a prze- 
chowywany w kasach robi kiłkakro- 
tny obieg, zwiększając w ten sposób 
ilość kapitału w Państwie. 

Zwracając się do rolników mów- 

  

   

    

  

   

  

    

    

zdł pracował p 
a, który     wykopywadsń > 

wykopywaniu dużego 
"wadzał na drodze, Drczd ch 
mień, żeby go zsunąć z miejsca. W tym celu 
wszedł do rezkopanej jamy i zaczął wybie- 
rać pach z pod niego. W pewnej chwili 
kiedy Drozd znajdował się w rozkoparej 

     

    

  

са podkreślił, że nie trzeba oglądać 
się na pomoc Rządu, lecz trzeba z nim 

współpracować. Rolnicy winni ztjąc 
się ulepszeniem własnego gospodar- 
stwa przez ulepszanie ziemi tylko pra 
cą nawet bez wysiłków pieniężnych. 
Przodować w tem musi młodzież, 
gdyż wprowadzenie dobrobytu nie 
nastąpi przez pracę jednego poko!e- 
nia. Praca rąk, jest to wielki kapitał. 
którego nam nie brak, a który zapew- 
ni nam zwycięstwo w wojnie g0sp9- 
darczej. 

W ciągu swego dłuższego prze” 
mówienia poseł Kamiński dawał prezy 
kłady życiowe j przytaczał liczbowe 
dane kt. uprzystępniały zrozumienie 
nie ogółowi poruszanych przez niego 
myśli. Zebranie zamknął prezes Koła 
p. Rybak dziękując p. posłowi Kamiń- 
skiemu w imieniu zebranych. 

Po zebraniu p. poseł Kamiń 
przyjmował interesantów i udzielał 
informacyj. 

W tym samym dniu odbyło się 
również zebranie w Bienicy gdzie 
przemówił p. poseł Kamiński. 

Na zebraniu w Bienicy p. poseł 
Kamiński złożył sprawozdanie z pr 
cy na terenie Sejmu, przytem omów: 
szczegółowo przebieg Zgromadzenia 
Narodowego w dniu 8-go maja. 

zez kamień. 
, kamień esunął się, przygniatając go 

ym ciężarem. Parobek nje zdążył 
jękn: Bawiące się na drodze dzieci 

po jakimś czasie zajrzały do wykopan 
dołu, a zauważywszy przygniecione ciało 
Drozda poówiadomiły o tem we wsi. 

zene Śledztwo  ustałiło, że 
s», nastąpiła momentalnie, gdyż 

kamień zmiażdżył mu zupełnie płuca, (e) 
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Podpalił las żeby się zemścić na gospodarzu 
Parobek Bazyl Cholewiński lat 17 

<ował w wsi Kitewa pow. mołodeczań 
go u gcspodarza Jana Szaciora. Za ja: 
przewinienjc Szaeiera wyrzucił Cholew 
go z pracy. Odehcdząc Chelewiūski oświ: 
ežyl, że gospodarz niezadługo nie będzie miał 
ma czem gospodarować, 

Po kilku dniach z niewiedomej przyczyny 

   
    

       

zaczął płenąć las Szacjora. 
Ś wie stwierdzili, iż w czasie gasze 

ie Cholewińskiege jak wybiegał z 
sąsiedniego lasu Szaciora Tomasza, który ró 
wnież stanął wkrótee w płomieniach. 

Chelewińsk'egc zsłrzymano pod zarzutem 
podpalenia w elięci zemsty. Dalsze dochodze 
nie w toku. (e). 

  

mm 

Jaszuny. 
OBCHÓD DNIA SPÓŁDZIELCZOŚCI. 

Staraniem Rady Nadzorczej i Zarządu 

Spółdzielni Spoż, „Jaszuny'* w Jaszunach od 
było się tutaj uroczys! Dria 
Spółdzielczości, Licząc esię z każdym wyda- 
mym groszem władze Spółdzielni zaniecha?y 
pierwotnego planu urządzenia w tym dniu 

przedstawienia, oraz z zabawy ludowej j za 
wodów sportowych; natomiast cały nacėsk 
położyły na szerzenie propagandy spółdziei- 
<zości słowami i na piśmie, wciągając do 
tej akcji młodzież i dziatwę szkolmą. 

Po nabożeństwie w kościele, zostały ro” 
dane dla luda ulotki i broszurki wydane 
przez Związek у R. P. specjalnie 
ma Dzień Spółdzielczości, Chętnych do czy- 
tania było tak dużo, że wkrótce zabrakł» 
druków i jedną ulotką dzieliło się nieraz 

kilka osób. 

Z powodu remontu sali Spółdz'elni, uro. 
czysta akademja odbyła się w miejscowej 
szkole powszechnej, udekorowanej zielenią 
i chorągiewkami tęczowemi. Bardzo. miłe 
wrażenie na wszystkich robiła skromna de- 
Kkoracja, na którą tyle starań, pomysłowości 
i serdeczności. włożyły małe rączki dzieci 
szkolnych. 

Akademję zagaił kierownik szkoły p. No- 
wak Michał, który zarazem jest pnzewodn!- 
<zącym Rady Nadzorczej miejscowej Spółdz. 
W treściwem swem przemówieniu p. Nowak 
poinfonmował członków i zebranych gości 
<o to jest Dzień Spółdzielczości i dla czego 
'w.aśnie ten dzień jest obchodzony w całej 
Polsce, a następnie i w całym świecie. 

Po akademji uczniowie j uczenice roze 
grali na place uszkolnym kiłka partyj gry „w 
koszykówkę”, zdobywając dla siebie uzna- 
mie i oklaski zestrony zebranej publiczn i 

Mczenicę V-go odz. Zosię Ławrynowiczównę. 
uznaną za majlepszą zawodniczkę wśród 
<dziatwy szkolnej udekorowano wstęgą o bar- 
"wach spółdzielczych, a dla fnnych uczestai- 
ków gry rozdano nagrody w postaci cu- 
kienków į t. p. 

Chociaż «tegoroczny obchód w Jaszunach 
Dnia Spółdzielczości wypadł bardzo skrom 
nie, nosił on bardzo miły i serdeczny cha- 

gi arm 

NOWA WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK = 

Jagiellońska 16, m. 9 5 
Kompletna beletrystyka do os- 

= tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 

Czynna od godz. | |-ej do I8-ej. Е 

Warunki przystępne. š 

A A A O Ai 

: Kurs nauki suszenla ziėt. 

Staraniem Zarządu Głównego Zw. 
Pr. Ob. Kobiet w Warszawie został 
zorganizowany pierwszy w  Poisce 

Kurs ziolarstwa. Na tym kursie dzie- 
sięciodniowym (17. V.—17.VL.) wy- 
kładały pierwszorzędne siły fachowe 
jak rektor Hryniewiecki, prof. Stra 
żewicz z Wilna, dr. Piotrowski, dr. 
Mojcho. Kurs obejmował ochronę 
przyrody ; nauki o sposobie umiejęt- 
nego zbierania i suszenia ziół dziko 
rosnących, a wysłuchało go 67 człon 
ków ZPOK ze wszystkich województw 
'Rzeczypospolitej. 

Uprasza się panie członkinie Zw. 
%tóre skończyły ten kurs o zgłoszenie 
się do Sekretarjatu Związku Zrzesze: 
nia Wojew. Wileńskiego (Jagielloń- 
ska 3—5) w celu porozumienia się 2 
Wojewódzkim  Referatem Wytwór- 
czości. 

    

      

     

    

      

   

   

    
   

= tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

  

rakter, za co z pełnem uznaniem należy wy- 
razić inicjatorom tego obchodu, a przede- 
wszystkiem Radzie Nadzorczej Spółdzielni 
mna czele z przewodn, p. Nowakiem i w 
przewodu. p. Tyszko serdeczne podziękaw:- 
nie i życzenie dalszej owocnej pracy. 

J. Morwiez. 

Z pogranicza. 
ARESZTOWANIE W, NIEGOREŁOJE CHIN- 
CZYKOW POD ZARZUTEM SZPIEGOSTWA. 

Ze Stcipców donoszą, i żna stacji graniez- 
nej Niegorełeje aresztowano 3 podróżnych 
cudzcziemców Chińczyków udających się ze 
stałszowanemi paszportami dyplomatycznen:: 
do Paryża. 

Aresztowanymi mają być eddawna poszu- 
kiwani głośni szpiedzy, 

  

  

KUR JE R WOK LE N=S©k-f 

"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU _ NA ŚWIĘTEGO JANA. 
Wianki I kwiat paproci. 

Wczoraj wieczorem ulica Arsenalska pop 

łynęła do W gęstym tłumem — Jak gdyby 

Wiilenka wróciła w swe dawne karyto. Żywy 

strum'eń ludzi, dążących na wianki załamy- 

wał się przy brzegu o najeżony mur daszków 

policyjnych, chroniących dostępu do brzegu, 

okolonego sznurową barjerą. 

— Proszę pana, ile kosztuje wstęp? pada 

iękliwe zapytanie z różowych ustek dziew- 

czynki, pragnącej zobaczyć jak prąd unośi.. 

wianki. 

— Dwadzieścia odpowiedź wywołuje 

na twarzy pytającej przykre rozczarowanie. 

— O, jak drogo!... 

Przy brzegu sapią Gciężale upstrzone bar 

wnemi łampionami, przeładowane statki i 

wkrótce głęboko siedząc w wodzie, niezgrab 

ne płyną w górę. 

Ze śFezne udekorowanych  kolorowemi 

girlandami świateł przystani, rozbrzmiewają 

    

cych tanecznemi melodjami, poginęły prawie 

wszystkie kajaki. Pary ruszyły w górę do la 

sów na poszukiwanie kwiatu szczęścia. 

— O, patrz, patrz — wianuszki zgubione 

płyna zakołysał się tysięczny tłum na brze- 

gu, wstając mrowisko świateł płynące z prą- 

dem, Tuż za miem pełznie drgający wąż łó- 

dek, zamknięty symboliczną sceną „paktu 

czterech*, eskadrą samolotów, sceną z życia 

pontonach 

  

  

obozowego — uslawicnych ma 

pomysłowych saperów wileńskich. 

— Wianki wileńskie udały się w tym ro 

ku — stwierdzają zgodnie widzowie. 

W ogrodze Bernardyńskim natomiast za- 

fimprowizowano poszukiwanie kwiatu papro 

ci. Szukano go przy świetle kilkudziesięciu 

pochodni w parku — a potem na górze Trzy 

krzyskiej, gdzie rozkwitł tysiącem iskier ogn* 

WŁOD. sztucznych. 

Ziołki Święto jańskie. 
Co roku szerzej i dalej rozrasta się kwia- 

towy i ziołowy kiermasz koło Św.-Jańskiego 

kościoła, już w wilję na tajemniczą noc ku- 

pały przygolowując swe leki i czary. 

Jakże nie wierzyć w skuteczność wonnych 

tecznego... i już jest jakoś inaczej, inna otacza 

aura... Tak te „ziolki“ są jeszcze zaczarowane 

jeszcze ich mocny turkot i hurkot maszyn nie 

zniszczył. 

I nie zniszczy tak długo. jak długo ktoś 

  

roślin naszych łąk w te kory i „hadiuki* 

cowe, gdy je polecają z tak miłą, matczyną 

troskliwością imościunie i babulki znające: 

— To paniutko od kaszlu, od ściskan'a 

„pod iyżeczko* a to kiedy suche bole w no- 

gach... gadzina w spirytusie? Jest, jakżesz nie, 

  

   

i trójziele i pięciurka... 

Pachnei i zieleni się i lekko odurza m'łym 

zapachem, przypominają się stare nianie, sta 

re dwory, żnajeme chaty wioskowych przy- 

jaciół, dzieci e gorączki leczone naparem 

tych ziołek pachnących, okraszonych mio- 

dem z biiniukowsk'ej (wspólnej) pasieki. Ziół 

ki leczące choroby ciała, może macie moz ic 

czenia także ran duszy? Może poszarpaną 

przez najnowsze wynalazki techniki złości lu 

dzkiej, potraficie zagoić i zasilić? Pewnie, ze 

tak trochę tylko odetchnąć waszym słodkim, 

zwiędłych zapachem, trochę popatrzyć w uś 

miechnięte, mądre oczy babulek i pogadać z 

niemi, posłyszeć: „daj Boże zdrowo używać”. 

dcstać „przydatku* jeszcze pęczek czegoś zł.u 

    

    

będzie w ich skuteczność wierzył i wdzięk te 

go całego kiermaszu odczuje... 

Przy ziołach suszonych kwiaty... 

chały się hen na Dominikańską na Uniwersy 

tecką przeplatane kramikami różnych ma- 

łych i większych szkaradzieństw z rodzaju cz 

dóbek na stoliki. Stęka estetyka na widok 

tych piesków i kotków, jedynie jaki taki swoj 

ski baraniukas z polewanej gliny dobrze się 

prezentuje. 

vozie- 

A lanszafty!! Prosto z Poznania niemiec- 

kiego wyrobu prezentują grynszpany łąk, ul 

tramaryny obłoków, świętych o cerze piwo- 

nji i pomadkowych Chrystusów, a już epizod 

z Nibelungów groteskowe robi wrażenie, Lo 

"ta cała: obcość tu robi? 

Idźmy lepiej do obwarzanków, tak się złocą, 

tak chrupią pod młodemi zębami. 

„Ci w życzeniu wianuszek waniljowych*? 

Tak 

trady 

  

Dobrze, że Wilno utrzymuje swoje 

e zwyczaje, Hel, 

    

KURJER SPORTOWY 
Przedwczesny triumf 

rekord Kusocińskiego nie został pobity. 
WARSZAWA (Pat). Depesza Fińs 

kiej Agencji Telegraficznej donoszą 
са 0 |pobiciu przez Lehtinena rekordu 
światowego ma 3 klm. będącego w po 
siadaniu Kuspcińskiego, jnie jest zgod 
na z prawdą. Lehtinen uzyskał wy- 
nik rzeczywiście lepszy od wekordu 
Światowego ma tym dystansie Inaležą 
cego de Nurmiego (8 min. 20,4 sek. 
Czas Lehtinena 8. 19. 5 oraz Igo Hol- 
lo 8. 19. 6 jest rzeczywiście lepszy od 

  

wyniku Nurmiego. „Pozostaje nato 
miast czas fosiągnięty puzez Kusocińs 
kiego w Antwerpji w ubiegłym reku 
— 8 min. 18,8 4ek., który to wynik nie 
jest dotąd, niestety, oficjałnie zatwier 
dzony jako rekord Światowy. Finno 
wie biegli z zamiarem ustanowieniu 
czasu lepszego od'wyniku Polaka. Pró 
ba jednak nie powiodła jgię wskutek 
czego Ku4pciński w dalszym ciągu po 
siada prymat światowy na 3 km, 

Ognisko gra z Makabi. 
Dzisiejszy mecz piłkarski który 

się odbędzie na boisku przy ul. Wi- 
wulskiego rozstrzygnie prawie calko- 
wicie kto zostanie wicemistrzem Wi! 
na Makabi czy Ognisko? 

Jeżeli mecz ten wygra Makabi, to 
tem samem Ognisko zajmuje trzecie 
miejsce ale jeżeli Makabi przegra, to 
wówczas wszystko zależeć będzie ud 
jutrzejszego meczu z wyniku Dra- 

karz—Ognisko. 
W wypadku zwycięstwa Ogniska, 

kolejarze lepszym / stosunkiem bra- 
mek zajmują odrazu drugie miejsce. 

Dzisiejszy więc mecz należy do 
imprez ciekawych ; ważnych. Mecz 
ten będzie zarazem przedostatnim me 
czem w rozgrywkach o mistrzostwo 
Wilna, nie licząc rzecz oczywista spo 
tkania jutrzejszego. ` 

Widoki na eksport zagranice 
grzybów wileńskich. 

W Wilnie bawi specjalny dełegat 
z Warszawy, który bada możliwości 
założenia w Wilnie, względnie Wi- 
leńszczyźnie, kilku fabryk i wytwór- 
ni grzybów. Kapitał na uruchomienie 
tych fabryk udzielony zostałby przez 
Polonję Amerykańską, która żywo 
się interesuje polskim handlem zagra: 
nicznym j wytwórniami grzybów. 

Wielkie obszary leśne j masa grzy 
bów na Wiłeńszyźnie nadają się wy- 

śmienicie do realizacji tego projektu. 
Należy oczekiwać wzmożenia się ek* 
sportu grzybów wileńskich zagranicę 
i wybudowania kilku nowych wyt 
wórni grzybów. 

Delegat warszawski ma opraco- 
wać specjalny referat, który zostanie 
przesłany marszałkowi Senatu Ra 
kiewiezowi, który ze swej strony 
ży w tej sprawie obszerne sprawez- 
danie Polonji Amerykańskiej. 

   

Oddział sowieckiej misji handlowej w Wilnie 
uruchomiony w tym roku nie będzie. 

„Jak już donosiliśmy w  Wiln:2 
miał być uruchomiony oddział <>- 
wieckiej misji handlowej. W sprawie 
tej od dłuższego czasu prowadzone by 
ły pertraktacje. Obecnie, jak się do- 
wiadujemy, pertraktacje te utknelv 
na martwym punkcie. W związku z 
tem zdołaliśmy stwierdzić, że w roku 

bieżącym otwarcia w Wilnie oddzia- 
łu handlowej misji sowieckiej nie na 
leży oczekiwać. 

Prowadzone pertraktacje o naby- 
cie gmachu na pomieszczenie oddzia- 
łu również zostały przerwane. Misja 
sowiecka miała się mieścić w jednym 
z gmachów przy ul. Wileńskiej. 

DZIŚ ZAWODY LEKKOATLETYCZNE. 

Na Pióromoncie o godz. 16 odbędzie się 
dzisiaj szereg konkurencyj biegowych w za- 
wodach organizowanych przez ŻAKRS. 

Dalszy ciąg zawodów w niedzielę o god. 
10-tej. 

JUTRO FINAŁY TURNIEJU TENISOWEGO. 

Na kortach Ośrodka WF odbywa się 
trzydniowy turniej tenisowy, który zgroma- 

prawie wszystkich najlepszych naszych 
isistów za wyjątkiem Grabowieckiego. 

  

te: 

  

Turniej organizowany przez ŻAKS cieszy 
sie dużem powodzeniem. 

, Jutro rozegrane zostaną spotkania, fina- 
łowe w grupach pań i panów. 

i 

Z AKAD. ODDZ. ZW, STRZELECKIEGO. 

'Komendant Akadem ckiego Oddziału Zw. 
Strzeleckiego stud. U, S. B. niniejszem poda 

je do wiadomości, że dnia 25 bm. (niedzieta) 

0 godz 10 rane na strzelnicy P'óromont zo 
staną przeprowadzone zawody strzeleckie о 

„Odznakę Strzetecką* Z S. klasy III i IL. 

ję można nabyć na miejscu, -— 
amunicji wraz z tarczą mie przek 

roczą | zł. Zgłoszenia na miejscu w dniu 
strzelania. 

    

   

ZEBRANIE ZARZĄDU WIŁ. O. Z. P. N. 

W. dniu 26 czerwca 1933 roku, o godz. 18-ej. 
w lokalu drukarni „Znicz*, przy ul, B'sl 

4 odbędziesię Zebranóe Zarządu Wileńskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

Telegraficzna kronika 
sportowa. 

— Wi pierszej rundzie turnieju tenisowe- 
go w Wimbledno (Anglja) Jędrzejowska po- 
konała gładko Angielkę Edmimgston 6:1, 6:1. 

f. * * * 

— \ ramach rozgrywck piłkarskich w 
Budapeszcie 0 puhar Środkowej Europy wło 
ska družyna Juventus z Turynu pokonała wę 

gierski Ur Pest 4:2. 

      

* * * 

— O puhnr Europy Šrodkowej odbyl 516 
w Pradze mecz pilkarskį Austrja — Slavia. 
Wygrała Słava 3:1. (2:1). Na meczu było 25 
tysięcy widzów 

Druga wycieczka 
do Druskienik. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państ: 
wowych w Wilnie organizuje wycie 
czkę popularną do Druskienik w dn. 
29 czerwca rb. (czwartek). Odjazd z 
Wilna o godz. 6 rano. Powrót o godz. 
23 mł 30. W pociągu dancing i wagon 
bar. 

Przejazd w obie strony łącznie z 
opłatą za autobusy 8 zł. 50 gr. 

Zapisy przyjmuje Biuro Podróży 
„Orbis* Jagiellońska Nr. 1, tel: 8-83. 

  

Zebranie Komitetu Wyk. 
Obchodów Historycznych 

Pod przewodnictwem prof. Loren 
tza w małem gronie odbyło się wez 
raj posiedzenie w województwie w 
celu omówienia dalszych prac roczni 
cowych. 

Kolejno omawiano sprawy nasię 
pujące: 

Uczezenła pamięci | Lwa Sapiehy. 
Już gotowy jest mosiężny kartelusz z 
herbem, który ma być umieszczony 
na trumnie j płyta z czarnego marmu 
ru gdzie długi napis wyryty zostanie 
opisujący czyny i dostojeństwa zmar 
łego. Trumna obita będzie tkaniną lu 
dową. Drzwi zastąpione kratą, pomys 
łu inż. Narębskiego, jak i krypta, scho 
dy będą graniiowe, Światło elektrycz- 
ne. To pozwoli oglądać zwiedzającym 
kryptę przez kratę. 

W nagrobku Firlejówny poprawia 
się balustradę i stopnie. Uchwalono 
odprawienie 7 lipca jako w dzień 
śmierci Lwa Sapiehy, nabożeństwo w 
kościele św. Michała, zaś uroczyste 
poświęcenie krypty odbędzie się w ie 
sieni, na którą to uroczystość Komi 
tet ma zamiar zaprosić J. E. Ks. Met 
ropolitę Adama Sapiehę z Krakowa. 

'Postanowiono też ogłosić nazwis 
ka osób pogrzebanych obok Sapie 
hów ich żon i córek, by tem zachęc'ć 
możne rodziny do składania ofiar na 
utrzymanie grobów przodków. 

Uchwalono urządzić w jesieni po 
łączone wystawy: Sobieskiego, która 
już jest zorganizowana i przybyłaby 
tu gotowa oraz dołączenie do niej pa 
miątek sapieżyńskich (portret z Wi- 
lanowa, bibljografja, sztychy) oraz 
batorowej, gromadząc mozliwie naj 
więcej rzeczy związanych z osobą kró 
la Stefana. Projekt ten opracowany 
przez dyr. Turkowskiego, realizow:ć 
z nim mają pp. prof. Morełowski, p. 
Narwoysz, prof. Łowmiański i prof. 
Limanowski. 

W związku z tem projektuje się 
na dzień otwarcia Targów Północ- 
nych 26 VIII wielkie widowisko na 
Górze Bouffałowej „Batory pod Psko- 
wem z udziałem konnicy j kilkuset 
ludzi. Widowisko to ma być powtórzo 
ne w Grodnie ; Słonimie, organizacją 
zajął się dyr. Szpakiewicz. 

Upamietnienie Kroż odbyć się ma 9 
XI odsłonięciem tablicy pamiątkowej 
w sali wojewódzkiej, ongiś sądu, 
gdzie odbywał się przed czterdziestu 
laty słyyny proces, oraz odpowiednim 
odczytem wyczerpującym tę sprawę 
z punktu widzenia politycznego j pra 
wniczego, oraz odczytem popularavm 
Przy sposobności p. Nagrodzki przed 
stawiciel sekcji zajmującej się Kroża 
mj zaznacza, że słuchowisko jakie 
niedawno podawało Radjo, nie odpo 
wiądało jstotnemu stanowi zdarzenia 
nie dawało o nim dokładnego pojęcia 
„ przedstawiało zbyt pochlebnie rolę 
policji, kładło niepotrzebny nacisk 
na „lojalność* obrońców kościoła, so 
było tylko manewrem z ich strony. 
Załować należy że słuchowisko nie 
przeszło przez kontrolę ludzi znają 
cych lepiej to zdarzenie ; że radjo zo” 
stało tak niefortunnie wyzyskane. 

Rok 63 będzie uczczony przedew 
szystkiem uroczystością w puszczy ko 
ło Dubicz, gdzie padł Narbutt; 6 sier 
Pnia odbędzie się tam odsłonięcie po 
mnika tego wodza, który padł w wal 
ce o Niepodległość. Tablicę pamiątko 
wą ks. Iszory, wmurowano w ścianę 
kościoła św. Jakóba, dla ks. Ziematc- 
kiego będzie taka u św. Rafała, gdyż 
byli obaj wikarjuszami tych kościc: 
łów j w nich odczytali manifest rzą 
du narodowego za co zostali straceni. 
Tablica młodego Laskowicza wmuro 
wana będzie w kościele Bernardynów 
gdyż to była jego parafja. 

Powstała myśl by przypomnieć 
społeczeństwu nazwiska uczestników 
powstania, wynajdując ich groby na 
wileńskich cmentarzach i na prowin 
cji, podać je do ogólnej wiadomości 
i prosić ks. proboszczów o specjalną 
opiekę, uczczenie w dzień zaduszny 
i uświadomienie o nich związków 
młodzieży strzeleckiej i t. d. 

Uchwalono prosić p. Rektora Sta 
niewicza o objęcie przewodnictwa ko 
mitetu ; na tem prof. Lorentz zakoń: 
czył energicznie prowadzone posie- 
dzenie. 

Jak widzimy uroczystości obche- 
dowe zawierają momenty niebanalne 
i o trwałej wartoścj oraz mające zna 
czenie wychowawcze dla społeczeńst 
wa, powinno więc wziąć w nich go 
rący udział. H. R. 
ORAZ ZOO RE CARO WR ZZREZREAE TA 

Utrata morza 

te głód i niewola. 
SSC RENIDCAR Z DOTRZ ZE WROÓ SEZ SARODAŃTA 

Jubileusz zapałki. 
Wiedeń zamierza obchodzić w tym roku 

stuletni jubileusz zapałki. wynalezionej w r. 
1833 przez von Romera. Jubileusz wynałezie- 

ma zapałki obchodzony był niejednokrotnie 
nie w różnych krajach np, w r. 1931 we Fran- 
cji, gdzie zasługę wynalezienia zapałki przy- 
pisywano nauczycielowi gimnazjalnemu Ka- 
rolowi Soria, w r 1927 — w Niemczech, gdzie 
za wynalazcę zapałki uchodził chemik z Bonn, 
Kemmerer. Okazuje się, że ani Austrja, ani 
Francja, ani Niemcy nie mieli racji. Istotnym 
wynalazcą zapałki był Anglik, Jeszcze w r. 
1805 Francuz Chausselle otrzymał ogień za 
pomocą pigrążenia pałeczki drewnianej po- 

pomocą pogrążenia pałeczki drewnianej pa 
siarczanym. Pierwszą zaś, prawdziwą zapałką 
która zapaliła się przez tarcie odpowiednio 
spreparowanej główki o papier szmerglowy, 
wynalazł Anglik Wałk, Miało to miejsce w r. 
1830. Francuz Soria zastąpił siarke fosforem, 
a Kammerer i Romer otrzymali tylko patenty 

na fabrykację zapałek. Dopiero w r. 1838 za 
częto fabrykować w Szwecji t zw. bezpieczne 
zapałki „szwedzkie”, które zasłużyły na ogól- 
ną aprobatę i weszły w użycie 

          

Odwieczny dąb. 

  

W panku wsi osadniczej Nowy Jas'en ce 
(pow. Św'ecie) na Pomorzu rośnie odwieczny 
dąb, deizący о 700 lat życia. 

NA WESOŁO. 
W SALONIE. 

Na pewnej zabawie prywatnej jedna z 
miodych pań pyta zabójczo uwodzicielskiego 
salonowca, studjującego na uniwersytecie: 

— Może mi pan wyjaśni, jaka jest róż- 
nica między profesorem zwyczajnym a nad- 
zwyczajnym. Słyszałam, że się tak tytułują 
oficjalnie, ale nie wiem jak to rozumieć, 

Nasz salonowiec — student poczerwieniał 
spojrzał w sufit, potarł brodę, odchrzaknął 
i odpowiedział: 

— A, tak — różnica jest i nawet znaczna. 
Tak, bardzo znaczna. Otóż profesor zwyczaj- 
ny nie wie nic nadzwyczajnego, a nadzwy- 
czajnemu obce jest wszystko co jest zwyczaj 
ne. W ten sposób doskonale się uzupełniają. 

— Tak. — Rozumiem, 

  

    

   

  

ZAGADKA. 

W pewnem towarzystwie siedzi Lisowski 
i w trakcie rozmowy mówi: 

— Zadam wam teraz zagadkę, ale kto jej 
nie rozwiąże, ten wrzuci złotówkę do kie- 
szeni mojej kamizelki 

— Dobrze — zgodziło się towarzystwo, 
nudzące s'ę dotychczas. - 

— Więc słuchajcie państwo. Jak to można 
zrobić, aby dwa jajka gotować w trzech gar- 
nuszkach i to tak, aby w każdym garnuszku 
było równo, 

Jak się nie głowiło towarzystwo, to jednak 
nikt nie odgadi i kilka złotych wpadło do 
kieszonki kamizelki |,isowskiego 

— A teraz mów pan sam, jak to się ro- 
bi? — odezwali się wszyscy 

— Ja także nie wiem — rzekł na to Li- 
sowski — i ja także wrzucę do kamizełki 
złotówkę... 

—000— 

WILNO. 
SOBOTA, dnia 24 czerwca 1933 roku. 

7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
poranny. Muzyka. Chwilka gospodarcza. 
11,57: Czas, 12,05: Audycja dla poborowych 
(muzyka). 12,25: Pwzegląd prasy. Komun. 
meteor. 12,25: Audycja dla poborowych( mu 
zyka). 15,20: Progr. dzienny. 15,25: Giełda 
roln, 15,35: Muzyka żydowska (płyty). 16,60: 
Audycja dla chorych. 16,30: Słynni wirtuoz: 
(płyty). 17,00: Kwadrans akademicki. 17,13: 
Muzyka z Ciechoc'nka. 17,55: „Źródła idei 
komunizmu“ odczyt. 18,15: „Kajakiem na 
jeziorach i rzekach Pomorskich* odczyt. 
18,35: Rzomaitości. 19,10: „Pielęgnowanie o 
puszczonych starców w Indjach'* pogadansa. 
19,20: Tygodnik litewski. 19,35: Program La 
niedzielę. 19,40: - Kwadrans literacki. 20,00: 
Godzina życzeń (płyty). 21,05: Dziennik wie- 
czorny. 21,15: Książka rolnicza. 21,30: Kon- 
cert chopinowski. 22,05: Transm. I cz. rewji 

2 „Morskiego Oka”. 23,10: Wiad. sport, Kom. 
meteor. 23,30: Wiad. dla polskiej ekspedycji 
polar. 23,30: Muzyka taneczna. 

   

  

NIEDZIELA, dnia 25 czerwca 1983 r. 

10,40: Odczyt misyjny, 11,00: Nabożeńst- 
'wo. 12,30; Kom. meteor. 12,35: Poranek mu 

zyczny. 14, Zbiór ozimin: i poderywki* — 
Odczyt. 14,13: Kom. roi, pęteor. 14,20: Chór 
Akademicki, 14,45: „Echa leśne" — paczyr..- 
15.05: Audycja dla wszystkcih. 16,00: Prog- 
ram dla młodzieży. 16,30: Recital śpiewaczy. 
17,00: „Sztuka a klasa robotnicza* — odczyt: 
— Juszkiewicz. 17,15: Muzyka z Ciechocinka. 
18,00: Kącik językowy. 18,15: Koncert z płyt. 
18,35: Litewska audycja literacka. 18,50: Roz 
mat. 19,00. Słuchowisko. 19,40: Skrzynka te 
chniezna. 20,00: Koncert, 21,20: Dziennik wie 
czorny. 21,30: Recital śpiewaczy. 22,00: Muzy 
ka taneczna. 22,25: Wiiad. sport, 22,40: Wiad. 
meteor. 22,45: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. | : 
SOBOTA, dnia 24 czerwca 1933 roku. 

12,05: Płyty gramofonowe, 12,35: Płyty 
gramofonowe. 12,55: Dziennik południowy. 
14,55: Płyty gramofonowe. 15,15: Płyty gra- 
mofonowe. 15,35: Płyty gramofonowe. 16,30: 
Koncent pod dyrekcją Józefa Ozimińskiego. 
17,00: Cele i zadania Święta Morza” p, Mie- 
czysław Fularski. 18,35: Transmisja z Kra- 
kowa — recitai fortepianowy L. Berkwi- 
cówny. 20,00: Koncert muzyki lekkiej pod 
dyr. St. Nawrota, Juny Gordez (śpiew). 

NOWINKI RADJOWE. 
ODCZYT KS, A. JAKUBISIAKA. 

„Znakomity filozof polski, stale zamiesz- 
kujący w Paryżu, ks. dr. Augustyn Jakubi- 
siak, którego Wklno poznało niedawno na 
kilku prelekcjach publicznych, będzie mówił 
dzisiaj w radjo o godz. 17,55 ma temat „Źró- 
dło idei komunizmu”. Zarówno osoba prele- 
genta jak i ciekawy temat odczytu skupią 
niewątpliwie przy odbiornikach liczną rzeszę 
radjosłuchaczy. 

      

WĘDRÓWKI MIKROFONU. 

Z cyklu wędrówek mikrofonu wileńskie- 
go, który korzystając z pory letniej coraz 
częściej wyrusza ze studja ji szuka bezpo- 
średniego kontaktu z życiem, usłycszymy 
dzisiaj reportaż z wileńskiego ogrodu bota- 
nicznego ma Pohulance, Reportaż prowadzi 
H. Hohendlingerówna. Początek o godz, 18,35. 

MARSKIE OKO. 

Dzisiejszy, sobotni program  radjowy 
przynosi miłą atrakcję w póstaci transmisji 
2 najweselszego teatrzyku warszawskiego 
„Morskie Oko*. Transmisja rozpocznie się 
© godz. 22,05 i będzie trwała przeszło go. 
dzinę, przynosząc Wilnu na falach radjo= 
wych najmodniejsze przeboje Warszawy.
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oyoBtrzeżscia Zakładu Metaerologii U.S B. 

« «iinis z suma 23 V — 1933 ruka 

Ciśą enie średnie 756 
"Temp. średnia + 20 
Temp, najw. + 23 
Temp. najn. + 13 
Opad — 
Wiatr: półn. — wschodni 
Tend, bar. spadek 
Uwagi: dość pogodnie. 

— Pogoda dn. 24 czerwca według P. 1. M 
Chmurno, ze skłonnością do burz i ulew — 
Lekkie ochłodzen'e. Umiarkowane wiatry po 
łudniowo — wschodnie. 

DYŻURY APTEK WILEŃSKICH. 

Dziś, 24 b. m. w nocy dyżurują naslę- 
pujące apteki: 

Wysockiego (ul. Wielka 3),  Rostkow- 
skiego (ul. Kalwaryjska 31), Frumkina 
Niemeicka 23), Augustowskiego 
ska), Paka(ul. Antokoiska 54), zkierżyń 
skiego (Zarzecze 20), Sokołowskiego (Nowy 
Świat), Szantyra (ul, Legjonowa), Zasław- 
skiego (Nowogródzka) i Zajączkowskiego 
(Zwierzyniec). 

    

KOŚCIELNA 
— Procesja. Z racji Święta Serca Jezuso 

wego wczoraj dorocznym zwyczajem odbyła 
się procesja z koścołów wileńsrich 4o ko 
ścoła S$. S, Wizytek na Rossie, gdzie odpra 
wiione zostały Cztery Ewangelje. 

OSOBISTA 
— Pan Kura:or Okręgu Szk. Wileńskiego 

K, Szelągowski powrócił z Warszawy i objął 
urzędowanie. 

    

z UNIWERSYTETU 
— PROMOCJA. Dziś dnia 24 czerwca rb. 

o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbedzie się promocja p. Wandy Re- 
wieńskiej na doktora geografji na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym, Wstęp wołay. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Zarząd Ak. Koła Zagłęb an i Ślązaków 

przypomina o kolonjach wakacyjnych z Zub 
— Suchem, koło Zakopanego. Informacji 
udziela prezes lub sekretarz codz'ennie od 16 
do 18 włącznie do dnia 30 bm. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Pierws' absolwenci  4-letnią Szkołę 

Handlową Męską Stowarzyszenia Kupców * 
Przemysł. Chrześć. w Wilnie w liczbie 40 
ukończyli w bież. roku szkolnym: Awzan 
Albin, Borkowski Wiad., Biažew'cz Marjan, 
Dagisz Czesław z wynikiem dobrym, 
Giedrys Piotr, Gorgalis Wład., Janik Miecz. 
—z wyn. dobrym, Kiernowicz Czesław, Kent 
ler Oskar — z wyn, dobrym, Koczan Józef, 
Kosy Józef, Kowszun Stefan, Michałowski 
Czesław, Mikucki Edward, Nieglujewicz Pa- 
weł, Opalko Mikołaj — z wyn. dobrym, Piet- 
kiewicz Stefan, Piotrowski Aleksander -- z 
wyn. dobrym, Pol Edward, Polakiewicz Wa- 
<ław, Stupak Wacław, Teliczan Aleks., Ter- 
piński Henryk, Tukan Longin, Utorowicz 
Feliks, Walentynowicz Józef, Wasilewski 
Franciszek — z wyn. dobrym, Wiszniewski 
Janusz — z wyn. dobrym, Zienkiewicz Ed 
ward, Żukowski Edward oraz 1 ekstern p 
Ryszard Byliński z Wołkowyska Na mowy 
upoważnienia Kuratorjum O. S. Wil. na 
świadectwacht ukończenia umieszczoną ze 
stała adnotacja o prawach do skróconej stu- 
żby wojskowej i do zajmowania stanowisk 
TI kateg. w państwowej służbie cywilnej, 

— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Admi- 
nistracyjno-Handlowa im. Prez. Narutow'eza 
w Wilne ul. Uniwersytecka 9. Szkoła po- 
s'ada wydział Aćm 'nistracy jno-Komvnikacyj- 
no-Handłowy (taryfowo-kolejowy). Kurs nau 
ki fletni. Do kl. I przyjmuje się młodzież 
Ja podstawie świadectwa ukończenia szkoły 
powszechnej 17 kl.). Początek wykładów 21 
sierpn'a b, r. р 

Żapiav Brzyjmuje + udziela informacyj 
Kancelarja Szkoły od godz. 10—13. 

— 5000 NOWYCH UCZNIÓW. Dowiadn- 
jemy się, że w bieżącym roku szkolnym na 
terenie Kuratorjaum Okręgu Wileńskiego vrzy 
będzie około 5000 dzieci, które rozpoczną na 
ukę w bieżącym okresie, 

2 E związku z tal Znaczną nadwyżką ucżą 
cej się młodzieży ma być uruchomiony sze- 
reg nowych szkół, 

— 3000 OSÓB UCZĘSZCZA NA KURSY 
DŁA DOROSŁYCH. Według ostatniej staty- 
styki na terenie Wileńskiego Ktiratorjum 
Szkolnego uczęszcza na kitrsy dokształcające 
dla dorosłych około 3000 osób. W porówna- 
niu z rokiem ubiegłym liczba ta wzrosła o 
blisko 15 procent co świadczy o powodzeniu 
kursów. 

  

  

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

Okręgowa Sekcja Sióstr PCK wzywa 
niżej wymienione olwentki kursów dia 
sióstr pogotowai itarnego o podanie 
swych obecnych adresów, opierając się na 
$ 1 podp. ego przez ni i : 

Absolw. I kursu: Jar ska Zofja, Karaś 
Helena, Milewska Jadwiga. 

Absclw. II kursu smontow 

n'sława, Gerszater Eugenja, Łap cka Ksenja, 
Petelczyc Adela. 

Absolw, III kursu: Konopkowna Marja. 

   
     

  

    
    

   

    

    
     

      

Rebkow Helena, * ądziówna Bolesła 
wa, Umiastowska Jadwiga, Wołczaska Maria. 

Absolw. IV ku Czentoryska еба, 

  

    Tatur Wilhelmina, Jeleniewska Barbara, Re- 
nigerówua Irena. 

Absolw. V kursu: Marucenį Aleksandra, 
Maszewska Leokadja. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
BACZNOŚ PODOFICEROWIE KE- 

ZERWY! Dnia šnia rb. o godzinie 16 
w lokalu przy ulicy Uniwersyteckiej I m. la 
odbędzie się informacyjne zebranie, na któ- 
rem p. Budrewicz wygłosi odczyt nt. „Obec- 
na sytuacja wewnętrzna Rosji Šow.“ Ponad- 

to, zostaną wyśw/etlone przezrocza z dziejów 
wałk o Niepodległość Polski. Ponieważ ra 
zebraniu, rozpatrywane będą również spra- 
wy organizacyjne Związku, obecność wszyst- 
kich członków konieczna! 

Na czas odczytów członkowie wprowa- 
dzać mogą swoje rodziny oraz gości, którzy 
będą mile widziani. 

RÓŻNE. 
— PATRONAT WIĘZIENNY W WILNIE 

ZWRACA SIĘ DO LUDZI DOBREJ WOLI 
z gorącą prośbą o stare ubranie i bieliznę dla 

b. więźniów i ich rodzin. Ofiary prosimy kia 
rować na ul, 3 Maja gmach Sądu Grodzkiego 
parter pokój Nr. 15. 

— Dziee( z Gdańska na kolonjach letnich 
w Leon'szkach. Onegdaj z kolonij letnich w 
Leoniszkach wrócił p'erwszy kontyngens dzie 
ci, które spędziły letnie, 
W najbliższych dr szek wysłana 
zost: 8 dzieci, w tej liczbie ksi 

ńska, Spędzą one ferje 
» na koszt gminy m. Wilna. 

WYCIECZKI 
— Wycieczka do Wsrek. Zarząd Ak. Ko- 
Zagłębian i Ślązaków zawiadam'a swych 

członków i sympatyków, że w niedzielę dnia 
25 bm, odbędzie wyceczka do Werek 
Zbiórka na przy i statków o godz. 10 rana 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim, 

Dziś, w sobotę 24.VI o godz. 8,15 w. dosko 
nała komedja St. Kiedrzyńskiego „Piorun 
z jasnego nieba*, obfitująca w momenty 
satyryczno-komiczne. W rolach głównych: 
M. Bielecki, A. Łodziński, I. Paszkowska. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 
Letnim. W niedzielę 25.VI o godz. 4 po poł 
świetna komedja Deval'a „Mademoiselle“, г 
udziałem: S. Wiesławskiej, J. .Braunównv. S. Grolickiego i W. Neubelia. Р 

— Występ Wiktora Chenkina w Kinie 
Rewja (Sala Miejska). Dziś w sobotę 24.V1 
o godz. 8,30 w. jedyny występ znakomitego 
piosenkarza W! Chenkina, który u wrleńskiej 
publiczności cieszy się specjalną sympatją. 
w. Chenkin tym razem przygotowuje miłą 
niespodziankę interpretując i pieśni polskie: 
ludowe. 

Ceny miejsc od 1 zi. do 4. 
— Teatr Muzyczny „Łutnęa, Rewja hu- 

meru i pieśni. Dziś w dalszym ciągu artyści 
warszawscy wystąpią w rewji humoru i pie 
śni „Hallo! Witajcie! W] wyk, bogatego pro 
gramu biorą udział — Stanisławą Nowicka, Niną Wi Toska Komorn'eka, Mieezys 
law Dowmunt, Stefan Laskowski, Harry Cort 
Kazimierz Worch. Orkiestra pod batutą ka 
pelmistrza A. Wilińskiegó Ceny zniżone. --- 
Zniżki ważme. Początek © godz.-8 m. 30. 

„— W poniedziałek zmiana programu z u- 
działem nowopozyskanych artystów 
— Przedstaw enie popołudniowe w „Lutni“ 

Jutro w niedzielę o godz. 4 po poł. ukaże sie na przedstawickiiy popołudniowem po cenach propagandowych rewja „Hallo! Witajcie"! ---- w wyk. zespołu artystów Warszawsk'ch, — Park im. gen. Żekgewskiego. — W nie 
dzielę dnia 25 czerwca o godz. 7 do godz. 
11 wiecz. wieczór muzyki lękkiej wóleńskiej 
orkiestry symfoniczhej pod dyr. Mikołaja 
Saluiekiego z udziałem uNb'eńrów publięzqo 
ści wileńskiej Haliny Rynkiewiczówny, Mai; 
Żejmówny, Ryszarda fładwana, R 
Zdanowicza, Aqtopitgo Jaksztasa, Tadeusza 

Koryckiego i Aleksandra Jaszczyńskiego, Wej 
śc'e 40: gr., ulg. 25 gr. 

—000— 

  

   
  

  

   

    

    

  

   
  

      

    

  

     

  

    

   

  

   

Bezrobócie światowe 
w cyfrach. 

Ogólna liczba bezrobotnych na całym 
świcie wynosi obecnie około 31 miljonów, 
w czem 16—17 miljonów przypada na Stany 
Zjednoczone. 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany:;z angielskiego, 

— To znaczy Barre'a? — zapyłał 
spokojnie O'Leary. 

Młody człowiek oblał się rumień 
cem. 

— Ja tego nie powiedziałem — 
wybuchnął — Pan myśli, że jestem o 
niego zażdrosńy. Otóż, nie jestem. 
Wyrzekłem się Matil, raz, dowiedzia- 
wszy się, że jest zaręczona, ale drugi 
Taz tego nie zrobię. Zresztą nie jeden 
Barre ma łączność z naszem towarzy* 
stwem. Pan prawdopodobn. nie wie, 
że Paggi b. na bardzo bliskiej stopie 
z Huberem Kingery'm. 

— To znaczy, że pan podejrzewa 
— Hubera Kingery'ego. 

Killian zaczerwienił się tak jak 
poprzednio. 

. — Podle jest rzucać na kogoś 

«ień w pięć lat po jego śmierci, pra” 
wda? No i naturalnie on nie mógł 
wrócić z zaświatów żeby zabić Fra 

sgley'a..: O, nie podejrzewam niko- 

go, tylko zdaje mi się, że Morse coś 
odkrył, Może się mylę. Nie wiem. W 
każdym razie mam to wrażenie. Wi 

dzę, że mi pan nie wierzy. Nie mogę 

pana do tego zmusić. Tylko... н 

— Jakie pan zajmuje stanowisko 

w Kingery Trust Company? — za 
pytał chłodno O'Leary. 

— Ja! Ja pracuję w dziale lokaż i 
jestem czemś w rodzaju chłopca na 
posyłki. Kupuję i sprzedaję obligacje 
dla naszych klijentów i dla towarz 
stwa. Pan wie, że my mamy w admi* 
nistracji majątki ziemskie? Niektóre 
w zastawie... 

— (o więcej? — zapytał szorstko 
O'Leary. 

Twarz Lala stała się purpurowa. 
— Pan mi nie wierzy. Widzę to... 

No... — Urwał nagle i wybiegł z p0- 
koju. 

— (Czekaj pan! — zawołał za nim 
O'Leary. — Ciało Frawley'a... 

Ale Kilian nie zatrzymał się. Go- 
miąc go wzrokiem, zobaczyłam Hele- 
nę, stojącą koło kominka. Była ok- 
ryta futrem, z pod którego wyglądała 
nocna koszuła z jedwabiu bladolila. 
Nogi miała bose, zziębnięte. 

— Niech pani zatrzyma Helenę, 
jeżeliby chciała za mną iść — szep* 
nęłam do O'Leary'ego, i zapomina” 
jąc o nieudanej konferencji z Lalem, 
przeszłam szybko przez bawialnię i 
'wbiegłam na schody, wiodące na Ba: 
lerję. Naturalnie wszyscy popatrzyli 

  

B UBI ERB 

Z życia żydowskiego. 
MATKA PODEJRZANEGO © MORDERSTWO 

POLITYCZNE DR. ARLOSOROFIE 
W MINISTERSTWIE SPR. ZAGR. 

W prase żydowskiej wszelkieh odcieni 
kotłuje ostatnie z powodu mordu pelitycz- 
nego, dokonanego zeszłego tygodnia na kie- 
rowniku politycznym Żydowskiej Agencji i 
przywódcy robotniczym w Palestynie dr. 
Arijoseroff'e, Mordercy, za ujęcie których 
została wyznaczona zarówno przez policję 
angielską jak i Jeweish Agency suma 1500 
funtów sterlingów, nie zostali detąd pochwy- 
ceni. Podejrzenie padło na członka radykul- 
nc-nacżonałistycznej (rewizjonistycznej) pav- 
tj, Abrama Stawskiegc, rodem „z Brześcią 
nad Bugiem, niedawno dopiero przybyłego 
de Palestyny, którego uresztowano. Żona 
zamordowanego rozpoznała w nim jednego 
z dwu młodzieńców, któr: rzelik do nie- 
boszezyka. Stawski zeszłej Środy zgłosił się 
do polskiego kensula w Jerozclimie, gdzie 
otrzymał wizę na wyjazd de Polski. 

Aresztówano też jednego komun/stę po- 
dobnego z wyglądu do Stawskiego. Narazie 
więc sprawa nie jest wyjaśniona. 

  

    

   

Matka domniemanego mordercy zwróciła 
stę we czwartek de departamentu konsulsr- 
nege Min, Spr. Zzgr. o opiekę dła jej syna, 
obywatela polsk'egc, prosząc równocześnie 
© wyznaczenie mu przez konsulat polski w 
Jerozclimie adwokata. W departamencie kon 
sułarnym oświadczono, że kroki w tej spra- 
wie zostały przez konsułat jerozolimski od 
samegc peczątku podjęte. 

STARCIA BUNDOWCÓW Z BEJTARZYSTA: 
MI NA ZJEŹDZIE „BEJTARU* 

W. LUBLINIE. 

Na czwartek został zwołany do Łublisia 
zjazd „Bejtaru* (radykalno-nacjonalistycznej 
młodzieży sjonistycznej) województwa lubei- 
skiego. 'Na zlot przybyło kilkaset młodych 
chłopców i dziewcząt. Podczas zjazdu robot- 
micy żydowscy z socjalistycznego „Bundu“ 
rozrzucali ulotki skierowane przeciw nacjo- 
nalistom żydowskim. Doszło do bójek, które 
trwały kilka godzim, a w rezultace przynio 
sły 17 rannych z obu obozów Ki iężh 
rannych musiano przewieźć do szp 
Ie kiłkakrotnie musiała  interwenjow 
likwidując starcia. Aresztowano conajagre- 
sywniejsze elementy z obu stron. 

W czasie awantur zawezwał do siebie p. 
starosta luhbeiski przedstawikįeli „Bundu, 
którym ośwńadczył, że całą odpowiedzialność 
за spokojny przeb'eg zjazdu składa na uch 
osobiście. Po południu do utarczek nigdzie 
nie doszło | zjazd przeszedł spokojn'e. 

Na zjazd ten przybył przywódca obozu 
sjonistów-rewizjonstów, twórca legjonu ży 
dowsk'ego w Palestynie podczas wojny św'a- 
towej, Włodzimierz Żabotyński. 

  

   

   

    

  

   

  

    

    

2GON RABINA, 

Wiezoraj zmarł w Wilnie znany w świecie 
ortodoksyjnym, autor kilku dzieł teologicz- 
nych, rabn A. L. Lurje z Żołudka. Rab n 
Lurje nagłe zachorował i został autem prze 
wieziony do Wilna, gdzie zmarł zanńm można 
mu było udziel'ć pierwszej pomocy. 

Zwłoki zmarłego zostały zpowrotem au- 
tem przewiezione do Żołudka, gdzie w nie- 
dzielę odbędzie się pogrzeb. 

BOJKOT HANDLOWY NIEMIEC. 
Bojkot hamdlowy Niemiec, proklamowa- 

ny przez żydowskie organizacje gospodarcze 
zaostrza się coraz bardziej, obejmując coraz 
więcej krajów. Jak podaje „Przegląd Gos- 
podarczy Ziem Polnocno-Wschodnich“ otwie 
rają się dła przemysłu polskiego szczególnie 
poważne możliwości eksportowe do Holau- 
dji, której rynek stara się opanować prze- 
mysł czesko-słowacki. Także rynek sąsiadu- 
jących z nami państw może być przez prze 
mysł nasz przy intensywnej działalności 0- 
panowany. Rzecz charakterystyczna, że w 
żydiowejiim ein wychodzącym w 
Rydze, ukazał się wielki, przez całą gazetę 
mapis: „Kupujcie polskie towary". W arty. 
kule poświęconym tej sprawie informuje 
„Frimorgen*, jakie towary mogą być spr)- 
wadzane z Polski, przyczem na ewentualny 
argument, że Polska więcej eksportuje niź 
importuje z Łotwy odpowiada, że także z 
Niemcami miała Łotwa bilans handlowy pa- 
sywny. 

Polskie sfery przemysłowo-handlowe po- 
winny zwrócić baczną uwagę na obecną szcze 
gólnie korzystną sytuację i poczynić kro, 
celem bezzwłocznego jej wykorzystania, 

A MA g, 

Helena Romer 

Е 

o 

Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho 

miński, W:lno. 
Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 

Chomiński. Wilno. 

Wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieieńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

    

    

za mną ciekawie i podejrzliwie. He: 
lena domyśliła się pewnie mojego za 
miaru dopiero, gdy otworzyłam drzwi 
jej pokoju, ale jeżeli chciała za mną 
pobiec, to O'Leary ją zatrzymał. 

Nad stolikiem toaletowym wisiała 
zapalona latarnia. Przeszukałam szy- 
bko oczami stos flakonów, pudełek, 
części ubrania i innych drobiazgów, 
piętrzących się przed lustrem i — 
znalazłam. Z pod jedwabnej koszuli 
wyglądał róg bronzowego notesu. 

Porwałam go chciwie, sprawdzi- 
łam, czy się nie omyliłam co do pis- 
ma i schowałam pod płaszcz do kie- 
szeni fartucha. 

O'Leary spotkał się ze mną przy 
schodach. Od kominka śledziły nas 
podejrzliwe spojrzenia. Przypuszezam 
że wyczytał rzecz z mojej twarzy, bo 
mie zapytał o nic, tylko się rozpro- 
mienił. 

Wcisnęłam mu w rękę notes pod 
osłoną poły płaszcza i udałam się w 
kierunku kominka. Poszedł za mną, 
ale w środku sali skręcił w bok i po” 
szedł zamknąć się w pokoju, w któ- 
„rym umarło dwóch ludzi, a ciało trze 
ciego spoczywało na łóżku. Momen- 
talnie oczy obecnych wróciły do о5- 
nia. Usiadłam j spojrzałam na Helenę 
Naturalnie wiedziała, co znalazłam 
w jej pokoju. Czy chciała mi w tem 
przeszkodzić? Jeżeli tak, to powstrzy 
mała ją obecność O'Leary'ego. Może 
zresztą zapóźno się zorjentowała w 

moim zamiarze. Pagi był dziwnie bla 

“L LN ku Nr. 163 (2705) 
  

Ceny na chieb. 

Na podstawie rozporządzenia Wojewody 
Wileńskiego z dnia 17 listopada 1932 r. -— 
(Wil. Dz. Woj. Nr, 10 poz. 122) o przekaza 
niu starostom województwa wileńskiego up- 
тауп^ей 40 regulowania cen przedmiotów po 
wszechnego użytku, Starosta Grodzki W/ień 
ski ustalił następujące ceny na chleb, obowią 
zujące z dniem 26 czerwca 1933 roku: 

Chleb pytlowy biały 50 proc. żytni — 56 
gr. za 1 kg, w detalu. 

Chleb sitkowy żytni — 31 gr. za 1 kg. 
detalu. 

Chleb razowy żytni — 28 gr. za 1 kg w 
detalu. 

Winni żądania lub pobierania cen wyż- 
szych od ustalonych będą karani administ:a 

cyjnie, w myśl art. 4 i 5. rozporządzenia Pre 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 s'erpnia 
1926 roku o zabezpieczeniu podaży przedmio 
tów powszedniego użyłku (D. U, R. P. Nr. 91 
poz. 627) aresztem do 6 tygodni lub grzywną 
do 3 tysięcy złotych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZ 

  

w 

  

     
       

      

Paryż 35,19 — 35,01. Szwaj 
171,73. Wiłochy 46,80 — 47 

Berlin w obr. pryw. 211,75. 
nolita 

— Tend. nie 

  

  nk Polski 76,00, Lilpop 9,60 —    

  

„ Haberbusch 40,50. -- 
Tend. prze e mocniejsza. 

DOLAR w obr. pryw.: 7,17 — 7,18 
RUBEL 4,83 — 4,84. 

  

Pożyczki polskie w N. Yorku: Dolarowa 
56. Dillonowska 66. Stabilizacyjna 58,50. War 
szawska 38,50, Śląska 42. 

    
  

    

NOTOWANIA GIEŁDY 
ZBOŻOWO — TOWAROWEJ I LNIARSKIEJ 

z dnia 23 bm. 1933 r. 

Za 100 kg, parytet — Wilno. 

Ceny tranzakeyjne: — Żyto zbierane 2 
erana 34. Owies 

y . Mąka pszenna 0000 A, luks. 
i pół. Mąka żytnia 55 proc. — 34, 63 pro 
29, razowa 25, kasza gryczana 1/1 palona 
Kasza perłowa Nr. 3 — 36. Kasza owsiana 51. 

Ceny orjentacyjne: Jęczmień na kaszę -- - 
zbierany 18—19. Gryka 20. Mąka żytnia sit 
kowa 25. Mąka żytnia razowa szatrowana --- 
25,50. Otręby żytnie 11, pszenne — 12 — 
12,25, jęczmienne 10,50. Kasza gryczana 1/2 
palona 40, Kasza grycz. 1/1 biała 40. Kasza 
perłowa (pęcak) Nr. 2 — 30. Siano 9. SR»- 
ma 7. Р 

Ceny lnu — bez zmian. 

     

   
   

   

  

DZEŚ! 
Wesoły tydzień | 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tej. 9-26 

Flip i Flap 
ajnowsza i najdowcipniejsza kreacja królów śmiechu i humoru. 

CENY ZNIŻONE: Na |-szy sean:: Balkon 25 gr., Parter 54 gr., 

Kiuby gazeciarzy. 

W Bostonie i Detroit istnieją dwa kluby, 
których członkami mogą być ci jedynie, któ- 
rzy rozpoczęli karjerę od sprzedaży gazet. 
Prezesem klubu w Bostonie był aż do śmie 
ci Tomasz Edison. Klub ten liczy 250 czł 
ków, których większość stanow miljone- 
rzy, Ciekawe jest, co opowiadają o sobie nie 
którzy członkowie. Jakób Lewenstein, jeden 
z najwiekszych fabrykantów konserw, zaczął 
od tego, że przybywszy do Ameryki jako 10 
letni młodzieniec, za całą gotówkę, jaką | 
siadał, kupił 100 numerów gazet. Po wyjściu 
z redakcji upadł i cała paczka utkwiła w bło 
cie, co go doprowadziło do łez. Całą tę s > 
widział przechodzący obok Vanderbildt, który 
dał mu na otarcie łez banknot studolarowy. 

«za te pieniądze Lewenstein kupił partję ogó 
ków kwaszonych, To był początek jego kar- 
jery. 

  

  

      
  

  

    

   

  

  

Inaczej zaczął swą karjerę Semington. Po- 

  

nieważ jako roznosiciel gazet musiał bieg ć 
po piętrach, powrotną drove skracał sobie w 
ten sposób, że z al po poręczy schodów. 
Pewnego razu wpadi na jakiegoś pana i omal 
że nie zwalił go z nóg. Pan ów rozgniew ił 
się narazie i uderzył go w twarz, ale po chwi 
li przykro mu się zrobiło i przyjął małego 
gazeciarza do swego banku. Albowiem był to 
Hold... 

Temu podobnych opowiadań można nali- 
czyć całe mnóstwo. W dniu rocznicy za'>- 
żenia klubów, członkowie urządzają uroczy- 
sty obiad, poczem tłumnie obchodzą rozma- 
ite redakcje, gdzie każdy członek klubu ku- 
puje paczkę gazet, aby rozsprzedać ją na u 
licy. Przechodnie wiedzą, że pieniądze otrzy 
mane ze sprzedaży gazt ci stwowłosi, otyli 
sprzedawcy przeznaczają na cele dobroczyn- 
ne i chętnie kupują gazety, płacąc podwójae 
ceny. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— „Dusza w mreoku* powieść H. Dan“ 
Ro , ukazała się niedawno w przekład 
l р ładem Gebethnera i We 

zł. 8) jest u 

  

    
   

    

        

  

  

   

   

      

ej obiecujących i pow 
francuskich młodego pokolenia. 

„Dusza w mroku'* to powieść o pokoleniu, 
które dorastało w okresie wojny światowej, 
miebiorąc w niej udziału, lecz djrzewając 
w jej atmosferze, rozwijając się na jej grun- 
cie, wyjałowionym ze związków tradycji, z 
moralnej dyscyp! To anal'za duszy, roz 
dartej pomiędz a negacją, między 
rozbieżnemi nami ami c'elesnemi | cu 
chowemi. 

432 str. dobrej prozy. 

  

        

przybyli 

do Wilna i 

  

WŚRÓD PISM. 
'ę Nr. 12 dwutygodnika „Młoda 

szereg ciekawych i prak- 

  

   dziale lekarsk „Przesada z witami- 
nami“ Dr. J. Bogdanowicz; „Ostrożnie z 0- 
palaniem się* Dr. Juljan Gruner; „Odpowie- 

    
   

  

          dzi na najczęstózże pytania matek Dr. P. 
„Higjena, pielęgnacja i rozwój 

w obrazkach * — dziecko na wsi; 

Dr. lekarstwa datem* > k przechowywać 
Bielobradek. 

w ia    

        

   

   
rozmow 

czówn 

  

St, 

p" w konsek- 
` wszego zobra- 

wsjpółczesn« uje stały inte 
postęp. Ostatni np. numer Ty 
jest małą podręczną encyklopedją 

życia politycznego, gospodarczego i literac- 
jo tygodnia. Oto n'ektóre bozy- 

    

  

       

   
   

  

     

   

    

a Wall-Street, rozważania © 

wojnie i pokoju pod batutą białej pałeczki, 
o Litwie, kraju bl in nym, repor- 
taż z głębi oraz staie ły informa- 
cyjne i połemiczne, 

— „Uwagi o polskiej 
żyweów*. Pod powy         

    

  

spółdzielczości spa- 
į uiem ukazała 

     
   

   
   

  

    

   
    
   

sę w tych dniach ks za Soku- 
łowskiego, „dans lospodarki 
Narodowej“. 64 strony 
druku, zajmuje 
agadnień, nurt 

ję spożyw 
'e polską koo- 

Porusza ona następujące 

  

     

  

  

problemy: propaganda spółdzielcza, kapita- 
+ i obce koszty, straty i zyski 

produkcja hurtowni związkowej, 
e daje spółdzielnia, odporność 
be prom'eniowanie kooperacji 

‚ społeczne i gospodarcze 

ności, brak samodziełnej doktryny, 
w ruchu spółdzielczym. 

Xena ksiąfki 2 złote, Do nabycia we 
wszystkcih księgarniach. 

— Nr. 27 „Wiadomości Literackich przy- 
nosi wrażenia Sobańskiego z podróży do 
Beriina, artykuł Hulki-Laskowskiego o „„Wia 
domościach Literackich** rozprawę polemiez- 

Żel „Sekrety niektórych 
„ szk'c Kunick'ej o Prousc'e, 
Przybyszewskiego z czasów: 

Irzykowskiego i Napier- 
, wyjątek nowej książki Mil 

gruzach Grenady", kronikę tygodniową 

    

  

    
   

    

        

  

  

    
  

i recenzje teatralne Słonimskiego, kronikę 
filmową Zahors , uwagi Marjusza Dawna 
na temat paleniz iążek w Niemczech, ak 
tuałności. 

robią karjerę 
NAD PROGRAM: Wesole atrakcje. 

wieczorowe od 40 gr. Począte o god. 4-ej 
  

DZYBI 
nikt nie widział! 

PAN 
Sensacjs! 

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

To, czego jevzcze 

Dziewczę z gó 
Nancy Brown ob- 
darzona przedziwną 
urodą i porywając. 

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

DZIŚ! Wielki film 
produkcji „Sowkino” 

w Moskwie p. t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 Ceny zniżone: dz. balkon 25 gr., parter 54 gr 

Tichij Don 
  

PRZEPROWADZK 

jak również załatwia wszelkie czynności 
i transportów wchodzące- 

oraz opakowania mebli 
Р szybciej i fachowo uskutecznia Biuro 

Transportowe „EKSPEDYCJA MIEJSKA“ L. prac. Stacji Miejskiej 
w Wilnie, ul. Dominikańska Nr. 17—5, telefon 987, 

najtaniej, naj- 

i zlecenia w zakres ekspedycji 

  

PRASA 
Polskiego Związku Wydawców 
Dzienników i Czasopism 

Redaktor: Stanisław Kanzik. 

Czasopismo poświęcone sprawom 
wydawniezo - prasowym. 

Wyszedł z druku zesz. czerwcowy. 

MW služ Treść zeszytu: — Fr. Głowiński — 

1 lub 2 pokoje 
do wynajęcia 

słoneczne z balkonem, na 
piętrze, każdy osobno, 
połączone przedpokojem, 

m. 8 (wejście frontowe z 
uł. Przejazdowej) 

  

POKÓJ 
do wynajęcia 

z-k Dobroczynny 2a—14 

KRYNICA 

    

lami mineralnemi 280 zł. 
urzędnicy 250 zł. 

EMERYCI 
wszelkich stanów znajdą 

    

FILM 
jedyną prawdziwą drogę 

(Zemsta dońskiego kozaka) orsz 2 komedje: 
| produkcii 
sądku“, 

Początek seansów o godz, Ż-ej 

rosyjskiej „Małżeństwo Z roz- 
2) rysunkowa „Zabawa na oceanie” 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—| į 4—8 

  

Chrzešcijanski Pensjonat Z. W. P 
D-ra Łazarskiego, trzyty- 
godniowy pobyt z kąpie- Akuszerka 

Uarjd LAKNETONA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

  

wejście frontowe, (może | drogą akwizacji możli- W. Z. P. Nr. 69. być a ae EE wość znacznego zarobku. 
xóg ul Jakóba Jasińskie- | „Kredyt*, Lwów, Kiliń- 
go i Sierakowskiego 11/29 ka: skiegć 3. 52 SPRZEDAJĘ po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 

   bie społeczeństwa i swego zawodu. St. Kauz.k 
— Sytuacja przemysłu wydawniczego, — J. 
Marg — Polityka ogłoszeniowa państwa. W. 
Wolert — Papier i gazeta. M. Wainryb — 
Prasa niemiecka w dobie kryzysu. — W obro 
nie Pomorza, — Polsko — francuska man'fe 
stacja prasowa, — Międz. Federacja Związ- 
ków Wydawców. — Pięć dni: w Holandji. — 
Z życia prasy francuskiej, — Prasa niemiecka 
po przewrocie. — Głód gazetowy w Z. S. 
R, R. — Życie organizacyjne. — Kronika kra 
jowa. — Przegląd ustaw i rozporządzeń. -— 
Sądownictwo i prasa. — Kronika zagran*czna 

POKÓJ 
umeblowany, 

fortepjan, telefon 

do wynajęcia 
ul Mickiewicza 4, m. 11 

MIESZKANIE 
3 pokoje ze wszelkiemi 

wygodami, 
wolne od podatku 

Tartaki 34-a 

  

  

  

wskaże Nationale Filma- 
Nianz. Berlin, Būlowstr81 

B. nauczyciel 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. 

  

rawany, ekrany, ma 

kompozycje oryginalne— 
wiasne 

Lwowska 24, m. 10 

    

Zgub. kartę rowerową. 
wyd. przez Magistrat m. 
Wilna za Nr. 1728 na im. 
Wulfa Klaczko, unieważ- 

nia się 

Młody, lat 24, 
odsłużona wojskowość, 

  

— Przegląd piśmiennictwa. 
Cena zeszytu 2 zł. 50 gr. — Do nabycia 

w administracji: Warszawa, Krak, Przedm. 
40, w większych księgarniach i w kioskach 
„Ruchu 

= 

Е Warszawa, Krakowskie Przedm. Nr. 40, m. 11 
M Konto P. K. O. 18.606 Telefon 540-00 

dy, właściwie żółty, i jego oczy lata” 
ły po wszystkich kątach. W pewnej 
chwili zerwał się jak podrzucony 

sprężyną, odszedł kilka kroków od 
kominka, zawrócił j znów usiadł. 

Z za okien dochodził monotonny 
szelest wody, spływającej z okapu. 
Śnieg topnia, topniał... 

Rozdział XVIII. 

Kiedy O'Leary wyszedł z pokoju 
śmierci, z piersi czekających wyrwa- 
ło się zbiorowe westchnienie. Udał 
się do kuchni, odprowadzony nasze- 
mi oczami i wrócił zaraz w towaczy” 
stwie Brunkera. 

— Panno Saro — rzekł donośnym 
głosem, kładąc rękę na klamce fatal 
nych drzwi — czy mogłaby mi pani 
pomóc? 

Wstałam. Nogi mi ciążyły, jakby 
były z ołowiu. I znów poczułam na 
plecach świdrujące spojrzenia. 

Otworzył drzwi, każąc mi wejść. 
Twarz miał tak bladą, iak bandaż na 
głowie i patrzał na swoją kieszeń z 
rewolwerem. Czyżby miał go użyć? 

— Sprobuję zgadnąć — szepnął. 
— Muszę zgadnąć za pierwszym ra- 
zem. Jeżeli się omylę, stracę dowód 
Jeżeli nie... Niech pani stanie koło 
okna. 

Posłuchałam. Zdawało mi się, że 
śnię, a jednocześnie reagowałam in- 
tensywnie na wszelkie wrażenia. Pa- 
miętam, że ciało na łóżku wydawało 

Do wynajęcia 
I mieszkanie 6-pokojowe 
i 3 mieszk. z 8 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami na 
jednych schodach—razem 
lub z osobna, W. Pohu- 

lanka 23, tel 18-89     
mi się dziwnie długie i sztywne. Bie 
dny Morse! 

Wszedź Brunker, a za nim przekro 
czyli próg z ociąganiem Paggi, Bar- 
re i Kilian. 

— Poproszę panów © pomoc — 
rzekł spokojnie O'Leary. Ale 
wpierw — dlaczegoście panowie 
zwrócił się do Barre'a i Killiana u- 
sunęli stąd ciało Frawley'a? Co was 
do tego skłoniło? Wiem, że wyście 
to zrobili. Nie to nie znaczy, bo śnieg 
topnieje i niebawem dostaniemy po- 
moc i odszukamy je. Ale dlaczegoście 
to zrobili? 

Barre i Lal porozumieli się wzro- 
kiem. Zapadła chwila milczenia. 

— Powiem mu — rzekł Lal do 
Barre'a, dodając coś co ja j O'Leary 
zrozumieliśmy bez komentarzy. — 
Ja chciałem ratować Matil, a ona.. 
Niepotrzebnie. Teraz wiem. Chodzi” 
łem bez głowy — urwał. 

Barre chrząknął. к 
— Pan się i tak domyšla. Myśleli 

śmy, że pan da się przekupić, Ciało 
Frawley'a znalezionoby na wiosnę pod 

topniejącym śniegiem w kanjonie. 
Wzruszył ramionami. — Przyznaję 
się. Postanowiliśmy zaryzykować na 
spółkę. Killian wszedł tutaj, kiedy ba 
wialnia była pusta. Ja byłem w swo* 
im pokoju za łazienką. On mi odryglo 
wał drzwi. — Urwał i po chwili mó- 
wił dalej martwym głosem: — Osta- 
tecznie powiem panu... Rozumowaliś- 
my w myśl założenia: niema ciała, 

  

  

Kelnerka 
(Bufetowa) fachowa po- 

posiadaj. trzyletnią pracę: 
biurową, pozostający od 
dłuższego czasu bez za- 

jęcia — prosi o jakąkol- 

  

  trzobna. Zgłoszenia: Klub | wiek pracę Oferty do 
„Ognisko Polskie* Wilej- | Adm. „Kurjera Wileńsk.* 

ka powiatowa pod „A. B,“ 

niema mordu. Zależało nam obyvd 
wum na tem, żeby nie dopuścić do 
procesu, a Frawłey'owi i tak było 
wszystko jedno. Ciężko nam przyszło 
wyciągać go przez okno. Zimno para* 
liżowało ręce. — Zadrżał i zakasłał 
ciężkim, rozdzierającym kaszlem, — 
Aleśmy dali sobie radę. Ktoś musiał 
zaryzykować wyjście z pokoju. Ja 
wyszedłem. Bawialnia była pusta. 
Killian naturalnie wyszedł przez mój 
pokój. Zaryglowałem za nim drzwi. 
Później, kiedy wszyscy zebrali się do 
jadalni, wyszedł z mego pokoju jak 
nam się-zdawało, niezauważony. Ale 
widocznie ktoś miał na niego oko. 
Ale sam pan mówi, że to drobnostka. 
Uparł się pan, żeby nas zdemaske- 
wać. Mam nadzieję, że pan myśli © 
swojem bezpieczeństwie. Chyba pan 
rozumie, że takie wścibstwo może być 
niebezpieczne. 

— Głupstwoście zrobili — odparł 
O'Leary — ale przynajmniej dobrze, 
żeście się przyznali. 

Urwał, Z za okna dochodził szmer 
okapujących kropel. Od rozbitej szy” 
by wiał zimny ciąg. 

— Potrzebuję małej pomocy -— 
rzekł żywo O'Leary. — Sądzę, że tył 
ko ja zauważyłem błysk jego oczu. 
— Brunker, weźcie tamten róg prze” 
ścieradla. Panie Killian, a pan za 
ten. Proszę trzymać. 

(WE: 

‚ 
ё 

BKP MESTIETES o k a a L La i 
Drukarnia „ZNICZ“, Wilnos Biskupia 4, tel. 3-40 - Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka 5 ogr. odp. 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis,


