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    W dniu dzisiejszym uczucia ; my” 

śli całego świadomego społeczeństwa 

w państwie naszem zwrócone są ku 

morzu. Sądzimy, że nie jest to wyni- 

kiem propagandy, prowadzonej dla 

jakichś doraźnych celów. Tkwi w tem 

głębokie poczucie ogromnego 

znaczenia, które posiada dla nas 

morze. 

Posiadanie wiasnego 

morskiego jest dia każdego państwa 

niezmiernie cennym przywile- 

jem politycznym i ekonomicznym. 

Szczęśliwe są narody, których osie- 

dla los umieścił niegdyś wpobliżu mo 

rza j pozwolił umocnić się na jego 

wybrzeżu. Od zarania wieków morze 

wybrzeża 

   

było najlepszym  przewodni- 

kiem cywilizacji i kultu 

ry. Podczas kiedy terytorja śródlą- 

dowe Europy zalegały puszcze i ba- 
gna, na pobrzeżach morskich. wyra” 

stały miasta j porty, ośrodki ówczes- 

nej potęgi politycznej i ekonomicz- 

nej. 

Najdłużej w stanie dzikości i pry- 

mitywizmm pozostawały narody, któ- 

rych tereny nie dosięgały. morza. 

'Przez liczne wieki były one przed 

miotem eksploatacji narodów przy- 

'brzeżnych. Wszystkie wielkie zamie- 

rzenia polityczne, wszystkie potężne, 

zmieniające kształt polityczny świata 

imprezy ludzkie brały swój początek 

w krajach, opierających swe graniee 

_0 brzeg morski. Tam też wyrosła eała 

cywilizacja świata współ 

czesnego — od starożytnej Hella- 

dy poprzez .Rzym, Hiszpanję i półno- 

ene narody morskie. 

W pewnej chwili, w okresie śred- 

niowiecza ciężar aktywności naro- 

dów europejskich przesuwać się za” 

czyna z morza Śródziemnego nad mo- 

rze Północne i Bałtyk. Zmiana ta jest 
wynikiem nowej konfiguracji sił po” 

litycznych Europy. Wyrasta nowa 

potęga Związku miast hanzeatyckich, 
który po przełamaniu oporu Danji 

zdobywa władzę nad cieśninami, ©- 

siąga panowanie nad obu morzami. 

„Dominium Maris Baltici* 

należy do niego przez kilka wieków 

i dopiero wzrost znaczenia Anglji, 

obok szeregu innych przyczyn kła 

dzie kres potędze związku państw ku 
pieckich. Odtąd szary, zimny, otoczo- 

ny biednemi krajami Bałtyk staje się 

przedmiotem długiej i zacię- 

tej rywalizacji wyrastających 

łub chylących się do upadku dokoła 

niego potęg politycznych: Szwecji, 

Danji, Niemiec, Rosji i Rzeczypospo- 

litej Polsko-Litewskiej. Sprawa bał 

tycka jest osią wypadków politycz 

mych w Europie w węekach XVI i 

XVII. 

Walkę o właściwe sobie miejsce 

nad Bałtykiem Rzeczypospolita prze- 

grała w wieku XVII. Jednym z naj: 

cięższych błędów polityki polskiej by- 

ło zaniedbanie tej sprawy. 

"Większą winę ponosi tu społeczeńst: 

wo szlacheckie, niż królowie i statyś- 

ci polscy. Ale i wśród tych ostatnich 

mie znalazł się nikt, ktoby tak jak 

Piotr Wielki w Rosji zrozumiał zna” 

czenie morza dla rozwoju państwa i 

całą jego siłę do opanowania wybrze- 

ża skierował. Polska i Litwa nie po” 

*rzebowały zdobywać tego, o co 

inni tak uporczywie walczyli, one to 

posiadały, lecz pozwoliły sobie 

wydrzeć. Zakonowi krzyżackie- 

mu pozwolono opanować słabo zalu- 

dnione į pozbawione opieki peryfer- 

je nadmorskie polskiego terytorjum 

etnograficznego, a w dalszym jego 

posuwaniu się na wschód — wytę” 

pić plemiona pruskie i litewskie w 

dorzeczu Pregoły. 

Walki Rzeczypospolitej z Zako- 

nem nie były prowadzone pod kątem 

odzyskania wybrzeża morskie- 

go, którego znaczenia stale niedoce- 

niano. Pozostałe przy Polsce Prusy 

   

Rok X. Mr. 169 (2710). 
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OKNO NA ŚWIAT. 
Królewskie nie zostały wyzyskane ja- 

ko wyłot państwa na morze, a nad- 

mierny liberalizm w stosunku do 

Gdańska pozwolił tami utwierdzić się 

wpływom niemieckim. Z Prus Ksią- 

żęcych zrezygnowano wł wie już 

w pokoju Toruńskim, gdyż stosunek 

  

lenny  uniezależnił całkowicie poli- 

tykę wewnętrzną tego państewka od 

Polski. 

Również druga część Rzeczypos- 

politej — Litwa — została odsunięta 
od morza dzięki tym samym zanied- 

baniom. Ekspansja wielkich książąt 

na wschód zaobsorbowała siły pań” 

stwaj osłabiła odporność na na” 

cisk krzyżacki. Tyłko dzikość tery- 

torjum Żmudzi i brak na jej wybrze- 

żu dogodnych portów uratowała za” 

mieszkałe tam walecezne plemię lite- 

wskie od zalania przez zakon krzyża” 

cki, posuwający się ku północy i bli- 

ski podania ręki bralniemu zakono- 

wi kawalerów mieczowych. 

Jednakowe blędy pociągnęły za 

sobą dla dzisiejszych Polski i Litwy 

jednakowe skutki. Z wielkim trudem 

udało się obu tym państwom odzys- 

kać małe skrawki swego od- 

wiecznego pobrzeża morskiego, ob" 

ciążonego przytem serwitutem 

na rzecz niemieckich zdobywców. 

„ Jakże inaczej wygłądałaby dziś 

mapa tej części Europy, gdyby zwy- 

cięstwom polsko-litewskim nad zako- 

nem towarzyszyła idea zgnie 

cenia i usunięcia niebacznie 

kiedyś wpiiszczonego na ziemie Pol- 

ski i Litwy fałszywego krzewiciela 

chrześcijaństwa. 

Z błędów popełnionych kiedyś po 

winna płynąć nauka na przyszłość! 

Utrzymanie w swoim ręku tego co 

pozostało z wybrzeża morskiego jest 

nietylko kwestją politycznego i go” 

spodarczego interesu. Jest również 

kwestją honoru państwowego i 

ńarodowego obu posiadaczy całego 

niegdyż wybrzeża od jeziora Łebskie- 

go aż po Połągę. Zanim nie nastąpi 

nowa era paneuropejska (a do tego 

jeszcze bardzo daleko), kiedy nikt ni- 

kogo nie będzie eksploatował, włas- 

me wrota morskie są kardynal- 

nym warunkiem swobodnego 

i normalnego rozwoju dla każdego 

państwa, które, będąc w tej sytuacji 

geopolitycznej, w jakiej jest Polska, 

ma ambicje nie stania się niczyim 

wassalem, Nietyłko historja, ale i о- 

becna sytuacja Polski i Litwy prede 

stynuje oba te państwa do prowadze 

nia wspólnej jednolitej po- 
lityki morskiej. 

Dzisiejsze Święto Morza nie 
jest skierowane przeciwko komu 

kolwiek. Nie agresja jest jego celem, 

lecz uświadomienie społeczeń 

stwa o pierwszorzędnem,  niezastą- 

pionem znaczeniu dla państwa i jego 

przyszłości własnego morza, © 

raz jaknajszersze rozbudzenie instyn- 

któw morskich. Pęd ku morzu jest 

mormalnym odruchem każdej zdro” 

wej natury ludzkiej, wyrosłej na ni- 

zinach. Kto raz poznał morze į sprė- 

bował w jego nieporównanem pięk 

mie szukać wytchnienia i nowych źró 

deł energji, ten pozostanie jego zde- 

cydowanym miłośnikiem. 

My tu w Wilnie mamy do morza 

i daleko i blisko. Drogę do najbliż- 

szego stąd wybrzeża Bałtyku zatara- 

sowały nam namiętności ludzkie. Za” 

nim one przeminą, nauczymy się ce- 

nić to dalsze nasze wybrzeże, które 

jest tem samem, wspólnem dziedzict 

wem pełnej błędów względem niego 

przeszłości. 

AIBA TS TAKSI 

Kronika telegraiiczna. 
— Aeroklub Rio Grandense na posiedze 

niu mięsięcznem uchwalił zaliczyć w poczet 
członków honorowych klubu kapitana Sta 
nisława Skarżyńskiego. Lotnik polski jest 
pierwszym <złonkiem honorowym aerokli- 
bu. 
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Pod protekioratem P. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 

ili Targi Północne i Wystawa Lniarska w Wiinie 
26.Viil. 

DZIAŁY GŁÓWNE: 

  

  

— PRZEMYSŁ, — 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo transportowych. 
Ceny stoisk znacznie zniżone. 

W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy. 

DYREKCJA TARGÓW 
Wiino, Ogrėd Bernardyński, tel. 11-06 
Biuro czynne codzienn e z wyjątkiem świąt 

dla interesant. od || do 13 i od 17 do 19 

"ina. Czwartek 29 Czerwca 1333 +. 
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HANDEL i RZEMIOSŁA, 

Posiedzenie prezydjum konferencji 
ekonomicznej. 

inflacja tuczy Amerykę. 

LONDYN. (Pat). — W wyniku po 
siedzenia prezydjum konferencji eko: 
nomieznej, które odbyło się w dniu 

28 bm. pod przewodnictwem Mac Do 
nalda ogłoszony został komunikat, 
który zaznacza, że posiedzenie miało 
na celu omówienie dotychczasowych 
postępów w pracach konferencji. Sek 
retarz generalny konferencji Avenol 
złożył sprawozdanie, przedstawiające 
sposób w jaki konferencja zorganizo 
wała swe prace oraz obrazujący obec 
ny stan poszczególnych kwestyj, bę 
dących na porządku dziennym obrad. 
Zabierali następnie głos: poszczególni 
członkowie prezydjaum konferencji, 
przedstawiając inne szczegóły, doty- 
czące przebiegu prac w poszczegól 
nych komisjach. Streszczenie przebie 

gu tych prac ogłoszone zostanie w dn. 
jutrzejszym. 

Moley w wywiadzie prasowym do 
wodził m. in., że polityka inflacyjna 
Roosevelta jest jednym z czynników 

poprawy sytuacji gospodarczej Sta- 
nów Zjednoczonych. Jest rzeczą in- 
nych krajów decydować we własnym 

zakresie, czy nasze metody uzdrowie 
nia gospodarki powinny być przez in 
ne kraje stosowane. 

Stany Zjednoczone — dodał Moley 
-— pokładają naogół wielkie nadzieje 
w konferencji gospodarczej i dalekie 
są od pesymizmu. W końeu wywiadu 
Moley dał do zrozumienia, że prezy- 
dent Roosevelt nie zamierza zwoływ. 
Kongresu przed normalną sesją zimo” 
wą. 

O stabilizację walutową. 
LONDYN, (Pat). Od dwóch dni 

trwają w Londynie znowu usilne za- 
biegi dokoła kwestji stabilizacji wa- 
lutowej. Tym razem nie chodzi tyle 
o dolara, ile raczej o złote waluty eu 

ropejskie. Wczoraj rano odbyło się 
poufne posiedzenie reprezentantów + 
banków emisyjnych Francji, Belgji, 
Holandji i Szwajearji. Na ich usilne 
żądanie odbyło się następnie po połu- 
dniu zebranie w szerszem gronie, u- 
trzymane w najściślejszej tajemnicy. 
w którem brali udział zarówno repre 
zentanci Banku Angielskiego, jak i 
rządu. Oprócz 4 wymienionych ban- 
ków emisyjnych wziął w tem zebra- 
niu udział również gubernator Banku 
Angielskiego Norman. Z ramienia 
rządu obecni byli Mac Donald ; Cham 
berlain. W imieniu Wielkiej Brytanii 
Hull w imieniu Ameryki, Bonnet w i- 
mieniu Francji, Golijn w imieniu Ho- 
łandji i Franqui w imieniu Belgji. 

Na zebraniu tem przedstawiciele 
złotych walut europejskich zażądali 
kategorycznie określenia stosunków 
funtów i dolara do walut europejs- 
kich. 

Hull oświadczyć miał w imieniu 
Ameryki, że zdecydowanem życze- 
niem rządu amerykańskiego jest, aby 
waluty europejskie pozostały przy 
złocie. Hull oświadczyć miał, że Ame 
ryka ani jednego dnia dłużej nie bę: 
dzie kontynuowała inflacji, aniżeli 
jest to konieczne dla wyrównania cen 
dając wyraz swemu przekonaniu, że 
akcja ta nie będzie długo trwała. 

  

Pra. 
Podajemy do wiadomośc!, że ustąpiliśmy 

Chamberlain oświadczyć miał, że 
Wielka Brytanja stanowczo nie ma 
zamiaru staczać się na drogę inflacji 
i pragnie utrzymać swój obecny kurs 
stabilizacji de facto, nie wiążąc się 
jednak co do powrotu złotego pary- 
tetu. 

Ze strony Bonneta wysunięta. zo- 
stała propozycja ogłoszenia w tym 
sensie wspólnej deklaracji. Decyzja 
w tej sprawie przełożona została na 
dzień 28 bm. 

28 bm. rano odbyło się w Banku 
Angielskim posiedzenie pomiędzy gu- 
bernatorem Banku Angielskiego Nor 
manem a wiceprezesem Banku Fran 
cuskiego, na którem omawiano kwe- 
stję wspólnej akcji. Norman wyrazić 
miał ceałkowiłą gotowość pomocy 
banku Angielskiego na wypadek, gdy 
by niezbędna była interwencja na 
rynku pieniężnym. 

Następnie u Chamberlaina odbyło 
się śniadanie z udziałem Bonneta i 
dyrektora Banku Holenderskiego Tri 
pa, na którem omawiano treść ewen 
'tualnej deklaracji. 

Do tej chwili sytuacja nie została 
jeszcze definitywnie wyjaśniona. Ist- 
nieje jednak możliwość, że taka de- 
'klaracja zostanie jutro ogłoszona, 

Posiedzenie biura konferencji, ja- 
kie odbyło się we środę po połkdniu 
pod przewodnictwem Mac Donalda, 
przyjęło do wiadomości raport o do” 
tychczasowym przebiegu konferencji 
i zdecydowało ogłosić jutro streszcz? 
ny raport o wynikach. 

maa 

  

licencję na wyrób 

FOSFATYNY FALIERA 
LABORATORJUM CHEMICZNO FARMACEUTYCZNEMU 

„ASMIDAR“ Sp. z o. o. — Warszawa, Grzybowska 88. 

Cena dla publiczności FOSFATYNY FALIERA wynosić będzie 

z dniem |-go lipca 1933 r.: 

  

za !/ą pud. Zł. 3.— 

Sprzedaż w branży apteczno-drogeryjnej prowadzi: 
Laborator. „ASMIDAR” Sp. z o. o. — Warszawa, Grzybowska 88 

Sprzedaż w branży kołonjalno-spożywczej prowadzi: 

Firma Dr. E. PAULIN Sp. z o. o. — Warszawa, Królewska 29a 

Pp. Odbiorców prosimy o łaskawe żądanie od powyższych firm 

nowych cenników 

  

„FOSFATYNĄ FALIERA" 
w PARYŻU. 

  

Niezwykła burza nad Lyonem. 
Zniszczenie i ewakuacja 

LYON, (PAT). — Wskutek gwałtownej bu 

rzy jedna z dźelnie Lyonu uległa wielkie 

mn zniszezeniu. Centrałny płae tej dzielnicy 

położony nisko, został zasypany do wysoko 

śei metra ziemią i szczątkami uszkodzonych 

całej dzielnicy miasta. 
przez burzę domów. W górzystej części mia 
Sta, niektóre uliee są tak dalece zniszezone 
— że domy grożą zawaleniem się. Spodzie 
wanz jest ewakuacja całej dziełniey, 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTY" 

LENS 
   

MBŁĘCJA | ADMINISTRACJA: Wilme, Biskupie 4, Telelony : Redskcji 79, Administracji 99. Redaktor meczelny przyjmuje od godz, 2—3 ppoł Sekretarz redakcji przyjmaje od godz, I — 3 ppoł, Administracja czyżna od godz, 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
Dyrekter wydawnictwa przyjmsje ed godz. 13— 1 ppoł. Ogłeszenia są przyjmowane: od godz, 9—3 i 7—B wiecz, Konte czekowe P. K. O. Nr, 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40, 

GRA PRENUMERATY: miesącznię z odnesseniem do doma lab przesyłką pocztową 3 sł., 1 odbiorem w administracji ? zł. SB gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr. kronika redakc., komnnikaty— 
Rg.a mm. jadnessz., nzłosoania móoskaniewe—B0 gr. 1a WYTRE. De tych cem dolicza się: 2a ogłoszenie cyfrowe | isbaleryczne 504, = zastrzeżeniem miejsca 25%, w namerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejwisze 25%, Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Układ ogłeszeń 6-cie łamowy, za texsiem 10-cio łamowy. Admiaistracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 
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ROLNICTWO i LNIARSTWE. 

Z pobytu ks. 
* 

Warszawie "brat pobytu w 

ks. Mikołaj złożył wieniec 
Podczas 

króla rumu 
na grobie 

Na zdjęciu nas 

   
   go Żołnierza. 

m widzimy ks, Mikała ja 
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Ks. rumuński Mikołaj 
odłeciał ds Paryża. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś odle- 

ciał na swym samolocie do Paryża 

bawiący od kiłku dni w Polsce ksią 

żę Mikołaj rumuński, żegnany na lo- 

tnisku przez ministra spraw zagrani- 
cznych Becka, ministra komunikacji 

Butkiewicza, wiceministrów, szefa 

sztabu głównego gen. Gąsiorowskie- 

go, szefa protokółu Romera i innych 

przedstawicieli sfer dyplomatycznych 

lotnictwa polskiego i władz. 
RZZDDAZ OW Z Z -- еа   

Mikołaja rumuńskiego w Warszawie. 

    

przechodzącego w towarzystwie I wieemi 
stra Spraw Wojskow ch gen. Fabrycego 
przed frontem kompanji honorowej przed 
grobem Nieznanego Ż 

     

  

Dewaluacja korony estońskiej. 
Skąpe zaufanie parlamentu 606 rządu. 

TALLIN, (Pat). Na wczorajszym 
nadzwyczajnem posiedzeniu parla- 
mentu prezes Rady Ministrów odczy 
tał deklarację, zawiadamiającą, że 
rząd zamierza w dziedzinie waluto- 
wej pójść za przykładem Anglji, 
państw skandynawskich i Stanów Zje 
dnoczonych celem uzdrowienia życia 
gospodarczego. 

   
      CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileiskis“ 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
| I. „Wartošč historyczna i artys- 
tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski, 

I. „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. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach 

        

       

       
    
     

Pos. Libicki u naczelnika 
Estonii. 

TALLIN, (Pat). Naczelnik państ 
wa Tennison podejmował śniadaniem 
a minister spraw zagranicznych obia 
dem posła Rzeczypospolitej Polskiej 
Konrada Libickiego, który dziś wie- 
czorem opuszcza stolicę Estonji. 

Dyrektor T-wa Estońsko-Polskie- 
go, którego minister Libicki jest ho- 
norowym prezesem, wręczył mu na 
pamiątkę srebrny puhar, zaś pani Li- 
bickiej ofiarował kwiaty. 

Partii konserwatywnej 
w Angili grozi rozbicie. 
LONDYN, (Pat). Aczkolwiek śro” 

dowa całodzienna debata w sprawie 
Indyj na radzie naczelnej stronnictwa 
konserwatywnego zakończyła się zde 
cydowanem zwycięstwem Baldwina, 
który zdobył 836 głosów przeciwko 
356 głosom opozycji, kierowanej 

przez Churchilla, to jednak fakt, że 

jedna trzecia partji znalazła się w 

opozycji, jest poważnem  ostrzeże- 
niem dla większości rządowej W zwią 

zku z tym wynikiem głosowania spo 
dziewać się należy, że w partji kon- 

serwatywnej podjęle zostaną usiło 

wania ponownego skonsolidowania 
partji, której w przeciwnym razie 

grozi niebezpieczeństwo rożbicia. 

Węgry ku czci Stefana 
Batorego. 

BUDAPESZT, (Pat|. Ministerstwo oświały 
zarządziło, aby we wszystkich szkołach wę- 

gierskich zorganizowano uroczystości ° &а 

uczczenia pamięci króla Stefana -Batorego. 

  

        
    
    
      

Minister gospodarstwa narodowe- 
"go oświadczył, że rząd doprowadzi 
kurs koromy estońskiej do poziomu 
korony szwedzkiej, eo oznacza de- 
waluację o 35 proc. 

Po bardzo ożyw?bnej dyskusji, któ 
ra trwała całą noc, parlament uch- 
walił dziś rano votum zaufania dla 
rządu 47 głosami przeciwko 45. 

Rektor USB. prof. W. Sta- 
niewicz u Pana Prezydenta. 

W dniu 28 bm. o godz. 11.30 rano 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej u- 
dzielił audjencjj nowemu rektorowi 
Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie prof. Witołdowi Staniewiczo- 
wi. 

Prezydent I wiceprezydent 
Senatu cdzńskiego wizytują 

rząd poiSki. 

GDAŃSK, (Pat). Nowowybrany 
- prezydent Senatu w. m. Gdańska, Ra- 
uschning i wiceprezydent Senatu Gre 
iser przybędą w dniu 3 lipca do War- 
szawy celem złożenia oficjalnej wi- 
zyty rządowi polskiemu. 

Wizyta pancerników 
szwedzkich w Gdyni. 

GDYNIA, (Pat). W dniu 28 bm. o godzinie 
10 rano przybyły do Gdyni 2 pancerniki szwe 
dzkie „Gustaw V“ oraz „Drotting Victoria". 
Na pokładzie pancernika „Gustawa V* znaj- 
duje się admirał Tamm, naczelny dowódca 
czynnej floty szwedzkiej i dowódca 1 dyonu 
morskiego. Na spotkanie okrętów szwedzkich 

  

_ wyjechał okręt polski „Baityk“, na którego 
pokładzie znajdował się oficer łącznikowy 
polski i at:fche mors zwecji La Val, Po 
przybycu do mola nasi wzajemne odda- 
nie 5 strzałów honorowych ze sirony pancer- 
nika „Gustaw V“ i okrętu polskiego „Bałtyk 

Rocznica traktatu 
wersalskiego w Gdańsku. 
GDAŃSK, (Pat). Na skutek interwencji 

wy: ego komisarza Ligi Narodów w Se- 
nacie rozporządzenie Senatu co do opuszcze- 
nia fłagi do połowy masztu w dniu 28 bm. 
jako w rocznicę podpisania traktatu wersai- 
skiego zostało cofnięte. Na budynkach publi- 

i rieszono dziś żadnych fla; 
vainych doinach narodowi 

i wywiesilį swe flagi opuszczone do 
połowy masztu, 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
REFORMA SĄDOWNICTWA. 

Z Kowna donoszą, iż gabłnet ministrów 

przyjął projekt reformy sądownictwa. Nowa 
ustawa ma wejść w życie I września. Obec 
nie projekt został przedłożony do rozpatrze 
nia prezydentowi republiki. 

MORDERCY B. PRAŁATA OLSZAUSKAUSA 
WCIĄŻ NIEWYKRYCI. 

Dochodzenie w sprawie zabójstwa b. prała 
la Olszauskausa utknęło na martwym punk- 
ce. Aresztowany pod zarzutem morderstwa 
b. rządca Żylis został onegdaj zwolniony 2 
więzienia z powodu braku dowodów winy. 
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„Swieto Morza“ w Warszawie: PG W 
Pochód i przemówienia. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 
28 bm., jako w pierwszym dniu „Świę 

  

ta Morza* stolica przybrała wyglad 
odświętny. Domy i gmachy publiczne 
udekorowano flagami o barwach na 
rodowych, zielenią i kwiatami. W 
witrynach okien, na balkonach, umie 

szczono emblematy państwowe oraz 
portrety p. Prezydenta Rzeczypospoli 
tej i Marszałka Piłsudskiego. 

O godzinie 13 oddział marynarzy 
z Gdyni zaciągnął uroczyście wartę 
główną w gmachu Komendy Miasta. 
Podczas zmiany warty orkiestry woj: 
skowe odegrały hymn narodowy. 

Punktualnie o godz. 15 poprzedza 
na przez sygnały syren fabrycznych 
i gwizd lokomoiyw oraz statków na 
Wiśle, nastąpiła .„minuta miłczenia'*, 
w czasie której wstrzymany był ruch 
uliczny w całem mieście. 

Wkrótce potem na plac Marszał 
ka Piłsudskiego ściągać poczynają 
wszystkiemi ulicami delegacje stowa 
rzyszeń i organizacyj, Obok wetera- 
nów 1863 roku i sfederowanych zwią 
zków byłych wojskowych kroczy mło 
dzież akademicka młodzież szkolna, 
harcerze. Związki pracowników umy 
słowych idą obok organizacyj robotni 
czych. Zatarły się różnice socjalne i 
przekonań politycznych. 

Duży udział w pochodzie 
również ludność żydowska. 

Nad kolumnami powiewają chorą 
gwie i tranparenty z napisami, świad 
czące o przywiązaniu ludności do mo 

wzięła 

rza. 

  

GDYNIA, (PAT). — W dniu 28 b, 
m. od samego rana w Gdyni panował 
niezwykły ruch. W ciągu dnia przyby 
ło 12 pociągów nadzwyczajnych, op- 
rócz wielu zwykłych, przywożąc oko 
ło 15 tysięcy osób, w tem około 30 
dziennikarzy krajowych i zagranicz- 
nych. Spodziewany jest jeszcze przy 
jazd na uroczystości kilkunastu pocią 
gów tak, że liczba gości wzrośnie przy 
puszczalnie do 25 tysięcy. 

Miasto zostało bogato przybrane 
flagami narodowemi i zielenią. Okna 
udekorowane emblematami narodowe 
mi. W całem mieście nastrój świątecz 
ny i mimo dźdżystej pogody na uli- 
cach wzmożony ruch. 

Uroczystości rozpoczęły się — сар- 
strzykiem na ulicach miasta i spale 
niem stosu na Kamiennej Górze. 

Wkrótce płac Marszałka  Pilsud- 
skiego zapełnił się szczelnie. Do zgro 
madzonych tłumów przemówił były 
minister Strasburger. poczem uformo 
wał się olbrzymi pochód, który Kra- 
kowskiem Przedmieściem ruszył nad 
Wisłę, gdzie około: godz. 21 rozpoczął 
się dalszy ciąg uroczystości z udzia” 
łem Pana Prezydenta, członków rzą- 

du i innych wybitnych osobistości. 
Podczas uroczystości „wianków 

prezes Komitetu Święta Morza gen. 
Orlicz Dreszer zwrócił się do Pana 
Prezydenta z następującemi słowami. 

„Najdostojniejszy Pants Prezydencie! w 
dniu Święta Morza przychedzimy do C'ebie 
w imieniu licznych rzesz, którym morze ży- 
cjedajne swe tchnienie w płucach i sercach 
zaszezepiło, z głębokim hołdem i dziekezy- 
nieniem za te, że, jak za najlepszych wład 
ków Najjaśijejszej , Rzeczypospokitej, - za 
Twojego najlepszego gospodarzenia i rzą- 
dow Marszałka Piłsudskiego w zmartwych- 
Stałem państwie iśe; się morskie Polski pa- 
mowanie, za to, że pod Twojemi Wysokiemi 
aspiracjami wzrosła i tężeje największy klej 
not współczesnej Korony Polskiej, wytwór 
genjusza i żywotności narodu — Gdynia. — 
Przychodzimy z hasłem wielkiem i rados- 
mem: wytrwała obrona wybrzeża i naszych 
praw merskcih, pełna rozmachu i wyracho- 
wara sumiennie ofenzywa gospedarcza, na 
polskie morze i Oceany, Stajemy karnie 
przez Tobą, Panie Prezydencie, prosząc o 
dalszy protektorat nad maszemi poczynania 
mj i z radością głęboką, z myślą w wielką 
przyszłość utkwioną j w podzięce za Twój 
trud ofiarny t bezinteresowny: la państwa 
wznos'my ©krzyk, który oby już dzisiaj na 
skrzydłach wiatru przebiegł Oceany i był 
dla chwały imienfa pelskiego podjęty przez 
wszystkich Polaków na kuli ziemskiej: Pun 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy 
Mościeki niech żyje!* 

  

  

   

  

   

„Święto Morza” w Gdyni. 
GDYNIA, (PAT). — W dniu 28 b. 

m. w godzinach popołudniowych ko- 
misarz rządu wydał Śniadanie na 
cześć ks. biskupa, Okoniewskiego, któ 
ry przybył do Gdyni celem odbycia 

wizytacji kanonicznej i wzięcia udzia 
łu w Święcie Morza. W śniadaniu 
wzięli udział przedstawiciele władz i 
urzędów na czele z kom. Filamowi- 
czem w zastępstwie d-cy floty, dyr. 
Urzędu Morskiego Łęgowskim i t. 
Podczas przyjęcia komisarz rządu wy 
głosił przemówienie na które odpowie 
dział ks. biskup Okoniewski, wzno* 
sząc okrzyk na cześć Pana Prezyden 
ta Rzeczypospolitej i Pierwszego Mar 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po 
śniadaniu dostojny gość w towarzy- 
stwie komisarza rządu udał się na po 
święcenie kościoła na Witomienie. 

    

Dziennikarze czeskosłowaccy w Wilnie. 
Powracając z wycieczki do. kra- 

jów bałtyckich,. zwiedziwszy Estonję, 
Finlandję, Łotwę i Litwę, przybywa 
dzisiaj do Wilna wycieczka dziennika 
rzy czeskosłowackich, aby po kilku- 
godzinnym pobycie w naszem mieście 
wyruszyć w dalszą drogę przez War- 
szawę do kraju. W skład wycieczki, 
wchodzą: Zygmunt Klima, naczelny 
redaktor ,,Ceske Slovo“, — Jan Hej- 
ret, redaktor polityczny „Narodni Po 
litika“, — Svatoslaw Hozivna z „Na- 
rodnia Osvobozene“, ksiądz dr. Dvor 
nik, profesor uniwersytetu, redaktor 
„Lidove Listy”, — red. Wanek z „Pra 
wo Lidii* J. Ripaczek, redaktor „Slo 
venski Dennik* (tłumacz Reymonta), 

Antoni Pimper, redaktor działu gospo 
danczego „Narodni Listy'',—Wacław 
Tannenberger z „„Venkov“, — Kon- 
stanty Belgovskij, współredaktor ko- 
respondencji Centropress, — redak- 
tor Kraus z Agencji prasowej C. P. K. 

Dziennikarzom towarzyszą radca 
czeskosłowackiego ministerstwa spraw 
zagranicznych dr. Walteri i urzędnicz 
ka estońskiego poselstwa w Pradze 
Ingret Renings. 

Wycieczka czeskosłowackich dzien 
nikarzy przybędzie wprost z Kowna 
przez naszą granicę w okolicy Zawias. 

Po Wilnie oprowadzać będą kole 
gów _czeskosłowackich członkowie 
Syndykatu Dziennikarzy Wiłeńskich. 

  

Porażka Jędrzejowskiej 
na międzynarod. turnieju tenisowym w Wimbledon. 

**_ LONDYN, (Pat). — W pierwszej rundzie 
gier pojedyńczych pań, w ramach .między- 
marodowego turnieju tenisowego w. Wimbłe 
don, wałczyła nasza tenisistka Jędrzejow 
ska z Angiełką Mae Lean. Pierwszy set 
Jędrzejowska niespodziewanie przegrała — - 
3:6, W. następnym Jędrzejowska opanowa- 
łą nerwy i wygrała dalsze dwa sety 6:0, 
6:2, kwgližikując się w ten sposób do dru- 

giej rundy. 

Or. LUDWIK GEWIS 

Niestety, druga runda przyniosła Jędrze 
jowskiej porażkę. Podczas meczu z Horn, 
rozegranym na centęalnym korcie Wimble 
donu w obecności kilku tys'ęcy widzów, r 
Jędrzejowska, która wogółe obecnie nie jest 
w dobrej formie, grała bardzo słabo i nie 
równo j została przez Horn w 2 setach z 
łatwością pokonana 3:6, 3:6, ulegając tem 
samem eliminacji # dalszych TWE a 
mistrzostwo Wimbledo 

   

  

Czy istnieje kultura aryjska? 
(Na marginesie rasyzmu kuiłuralnego). 

Po moim artykule z dnia 27 ma- 
ja b. r. *) 1 zwróciło się do mnie wiele 
osób listownie lub osobiście z zapyta 
niami, których treść możnaby było 
streścić w słowach: „wszystko do- 
brze — przeczy pan istnieniu rasy 
aryjskiej, ale kultura aryjska przecież 
istnieje?! 

Moja odpowiedź na to brzmi zu- 
pełnie jasno. Ludzie mówiący tym sa 
mym językiem — mają zawsze także 
i inne cechy wspólne. Choć nie po- 
chodzą od wspólnych przodków — 
to rozumieją się oni wzajemnie, po- 
rozumiewają się między sobą, wymie 
"niają swe myśli i łączą się celem 
wspólnej pracy duchowej. Rezulta- 
„tem wspólnej zaś pracy duchowej 
„większej ilości ludzi, mówiących tym 
samym językiem, sumą duchowej 
działalności narodu jest to, co kultu- 
rą nazywamy. 

" Jeśli więc ludzie mówiący współ- 
nym językiem są twórcami wspólnej 
kultury — to i ludzie mówiący po- 
krewnymi językami muszą mieć w 
swem życiu duchowem i w swej kul- 
tunze coś pokrewnego. Marcin Luther 
raz określił: „Język to pochwa, w któ 
rej tkwi ostrze ducha. 

Z pokrewieństwa języków indo- 
europejskich, (aryjskich) możemy i 
musimy wyciągnąć wniosek pokre- 
wieństwa duchowego i spólnoty kul- 
turalnej narodów mówiących temi 
językami. I w rzeczy samej .badaczo- 
wi kultury nie jest zbyt trudnem udo 
wodnić liczne zgodności pod wzglę- 
dem wyobrażeń religijnych i mitolo- 
gicznych, pojęć prawnych ji obycza- 
jowych, urządzeń społecznych ; ro- 
dzinnych — słowem rozliczne zgod- 
ności między różnorakiemi zjawiska- 
mi duchowemi.i stosunkami kultu- 
ralnemi u Indów, Persów, Greków, 
Rzymian, Celtów, Germanów, Aistów, 
i Słowian. Zwięźle mówiąc badaczowi 
zarysowuje się wyraźnie i dobitnie 
wspólna kultura arviska. 

Badaniem tej kultury zajmuje się 
nauką o starożytnościach. indoeuro 
pejskich i liczy ona wielką ilość bar- 
dzo poważnych uczonych. Opiera się 
ona w większej części na filologji po- 
równawczej a także porównuje sa- 
modzielnie mity, sagi, obyczaje i zwy 
czaje starożytnych narodów indoeu- 
ropejskich lub też ziawiska te u lu- 
dów, aryjskich, które zachowały swój 

pierwotny charakter jak n. p. Litwi- 
ni”). 
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Hitler będzie konferowa! Zz Hindenburgiem.— 
Hitierowiec Darre kand ydatem na stanowisko 

mia. rolnictwa. 
BERLIN, (Pat). Sekretarz Stana 

Meissner przyjęty zosiał w dniu 28 
bm. w Neudeck przez prezydentą 
Hindenburga, któremu złożył szcze- 
gółowe sprawozdanie o wewnętrznej 
i zagranicznej sytuacji politycznej. 
Wszystkie kwestje, związane z dymi- 
sją Hugenberga oraz z nominacją je: 
go następcy, zostały w tej rbzmowie 
poruszone. W najbliższych dniach 
do Neudeck wyjedzie kanclerz Hitler 
Do spotkania Hitlera z prezydentem 
Hindenburgiem koła dyplomatyczne 

przywiązują wielkie znaczenie. 
Na konferencji zapadnie m. in. 

decyzja, czy dotychczasowe skupie- 
nie resortów gospodarczych Rzeszy i 
Prus w ręku jednego ministra ma być 
nadal utrzymane. Jako następcę Hu- 
genberga na stanowisku ministra rol 
nietwa wymieniają njanodowo-socjaii 
stycznego przywódcę organizacji chło 
pskiej Waltera Darre, jednego z naj- 
bardziej zdecydowanych przeciwni- 
ków polityki rolnej ustępującego mi- 
nistra. 

Rozwiązanie partji państwowej. 
BERLIN, (Pat). W dniu dzisiej- 

szym nastąpiło rozwiązanie partji 
państwowej (demokraci). Rozwiąza- 
nia dokonał zarząd stroninictwa. Rów 

nocześnie rozwiązanie zostały wszyst- 
kie organizacje krajowe, zbliżone do 
partji państwowej. 

Żałoba w rocznicę traktatu wersalskiego. 
BERLIN, (PAT). — 28 czerwca, jako w 

14 rocznicę podpisana traktatu pokojowe- 
go w Weraslu, w całych Niemczech odbyły 
Się uroczystości żałobne, połączone z mani 
festacjami za rewizją postanowień traktalo 
wych. Szezególnie demonstrai y charak 
ter nadano tym cbehodem w stolicy Rzeszy. 
wszystkie gmachy rządowe i większość do 
mów prywatnych udekorowane tlagami pań 
stwewemi, opuszczenemi do połowy masz 
tu i okryłemi kórem, W szkołach odbywa- 

  

     

ły się wykłady przeciwko traktatowi poko 
jowemu, 

Wszystkje pisma zam: eszezają specjałue 
artykuły o pekrzywiizeniu Niemiec przez 
traktat, głównie wskzzujące na n'esprawie 
dliwe wykreślenie granie na Wschodzye. 

Hillercwski „Angrifi“ oświadcza, że na 
ród niemiecki zdecydowany jest energ'cz- 
nie domagać się rewizji traktatu pokojowe 
go, jednak na drodze pekojswej. 

   

  

100 bezpieczeństwa 
sprz Wszelki 

daje oparcie kaiakowe 
„LECH*—Wiino, Wielka 24 

ęt sportowy. 

  

GOŚCIE Z FESTIWALU. 
Mimo słonych cen, dość tłumnie 

pośpieszyła publiczność do Berna: 
dynki oglądać zagranicznych gi 
Prócz jednej Połki, Ziuty Buczyńśkiej 
(nagroda Zachęty Sztuk Pięknych), 
reszta wysiępowiczów była z Berli- 
na, „wygnańcy, synowie Ewy*, PP. 
Ruth Sorel, Julja Markus i Žorž Gro- 
ce, to asy berlińskich baletów, donie- 
dawna tamtejsze gwiazdy, otrzymali 
za swe tańce w Polsce pierwsze nagro 
dy i złote medale. 

Festiwal organizowany w Warsza 
wie na szeroką skalę, powiódł się zna 
komicie pod względem gospodarczym 
były cudne fety w Łazienkach i w Wi 
lanowie, przyjęcia garden-party w 
Natolinie u Potockich i u p. min. Bec 
kowej, reprezentacyjny Pan Twat- 
dowski i stylowe balety z epoki kró- 
la Stasia, ale pisma przy, znają żę 1) 
my nic nowego nie pokazaliśmy cu- 
dzozięmcom, „prócz nieznanych im, 
ale symplicyjnie uietych narodowych 
hopków, 2) że szkoły baletowe, bar- 
dzo liczne znudziły swym recitalem 
publiczność, najlepiej się prezentowa 
ły uczennice p. Mieczyńji iej pp. Ni- 
renska, Fedro, klasyczkį Slawska, To 
polnicka, technika Szymańskiej, oto 
wybitniejsze siły. 

Z przyjezdnych najwięcej było 
zwolenniczek tańca plastycznego (kie 
runek Bodenwieser i Marji Wiegman) 
zachwycili patrzących: Swain, Lotte 
Goslar, Rozalja Chładek i Ruth Sorel, 
to też dostała pierwszą nagrodę, Uka 
zała się i w naszym grodzie. Jest to 
raczej mimiczka niż tancerka w daw 
nem słowa tego znaczeniu, jej rytmi- 
czne, gwałtowne łamane ruchy, lub 
powolne omdlewania pełne są po brze 
gi wyrazu, treść sprawy, oddawanej 
gestem twarzą, i sprężystemi wężo 

wemi skrętami bajecznie wygimna- 
stykowanych bioder, wymownemi pal 
cami, to jest w jej grze najważniejsze 
I oma, i świetny Groce, duży nacisk 
kładą na ruchy i wymowę palców, któ 
re u naszych tancerek nie grają żad- 

nej roli, a w takim tańcu jak impre- 
„sja hiszpańska tub plastycznym obru- 

e maszyny, Żorż Groce robi rzeczy 

    

   

   

Nie filologowi wydaje się z pew- 
nością dziwnem w jaki sposób może 
nauka wyciągnąć konkretne wnioski 
o zamierzchłej kulturze aa podstawie 
porównania języków j by tych nie- 
dowiarków przekonać podaję pokrót- 
ce dwa przykłady. , 

określenie pojęcia 
znajdujemy w stroindyjskiem 

wyraz: „damas“, w greckiem: „do- 
mos“, lacinskiem: „domus“ i staro- 
slowiaūskiem: „domu“ a także podob 
nie brzmiące wyrazy na określenie 
pojęcia „drzwi* — to możemy zupeł- 
nie śmiało wyciągnąć 7 tego logicz- 
ny wniosek że narodv aryjskie mie- 
szkały w domavh i chatach opatrzo- 
nych drzwiami. Jeśli natomiast mimo 
skrzętnego poszukiwania nie możemy 
znaleźć między indoeuropejskiemi ję 
zykami wspólnej nazwy pojęcia „ok- 
no“ — to i z lego wysnuwamy lo- 
giczny wniosek, że indoeuropejskie 
domy nie miały okien. Potwierdza 
nasz ten wniosek znany ogólnie fakt, 
Że jeszcze w niebardzo odległych cza 
sach na północy Europy budowano 
chaty (bez okien ale zaopatrzoge w 
drzwi. Jako jedyny otwór celem wen 
Rasa i służący do oświetlenia wnę- 
trzy służył otwór w dachu *). 

Lub drugi przykład: Jeśli na poję- 
„cie „wdowa* znajdujemy określenia 
w staroindyjskiem: „vidhava“ laciū- 
skiem: „vidua* gockiem: „widuwo* 
— a natomiast żaden język staro-in- 
doeuropejski nie zna nazwy na poję- 

Jeśli np. na 
„dom“ 

nadzwyczajne, nadając swym dzie- 
sięciu palcom niesamowite życie in- 
dywidualne. 

Ruth Sorel ukazała nam dwa bie- 
guny swoich możliwości: szalony ta- 
niec siedmiu zasłon Salome, i tkliwy 
obraz miłości macierzyńskiej. Obie 
rzeczy na bardzo wysokim poziomie. 
Groteski Julji Markus są dowcipne, 
tylko Ghandi, jeśli ma swoją głowę 
to ; reszta powinna być ucharaktery- 
zowana, wizja szwaczki była wstrzą- 
sająca w swej prostocie. 

  

Wogóle oni tańczą, czy odtwarza. 
ją, zupełnie inaczej niż nasi, i trzeba 
przyznać z daleko większą pomysło: 
wością j wgłębieniem się w treść, na- 
tomiast kanciastość i gwałtowność 
ruchów czasami zbyt szarpiąca. 

Nasz rodzimy kwiatek Ziuta: Bu- 
czyńska, dzielnie podtrzysnywała ho- 

nor Polski wśród tych obcych laurea- 
tów. Ma duży zmysł humoru, który 
ją przeznacza do wyczynów charak- 
terystycznych, doskonałe wyrobienie 
muskułów, pewień skręt całego tór- 
su w skoku, był czemš 

nem, pomysłowość własna, czy nau- 
czyciela, w ujmowaniu tańców też ory 
ginalna i dowcipna: tyłko walc się nie 
udał, ani strój, an; ta gwałtowna szar 
panina, nie odpowiada Sstylówi walca, 
jego duszy. Stroje miała p. Ziuta ład 
ne, ale nieodpowiednie, te stylizowa 
ne kwiatki, w tańcu, który na afiszu 
jest notowany jako chłopski, i aż się 
prosi w tem ujęciu o stylizowany 
ubiór a la lalka łowicka czy kujaw 
ska; ta falująca jedwabna spodnicz 
ka do oberka, to się kłóci ze sobą. 
Wszyscy laureaci dostali kwiaty i licz 
ne brawa. 

. Hro. 
CES SSSTS AIDS ТОНЕ СЕ ОЬ 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Dewizy: Londyn 

30,38 — 30,32 — 30,48 — 30,18. Nowy York 
kabel 7,10 — 7,14 — 7,03, "Pa Ž-35,09 — 

  

  

35,18 — 36,35. Szwajcarja 172,15 — 172,58 
— 171,72. Berlin w obrotach nieoficjalnych 
211,70, 

Dolar w obrotach prywatnych 7,03 — 7,95 
Rubel złoty 4,83-— 4,85. 

cie „wdowca — io możemy wyciąg 
nąć pewny wniosek że u aryjczyków 
stosunek mężczyzny do kobiety, był 
całkiem odmienny aniżeli kobiety do 
mężczyzny. Kobieta, która straciła 
męża tak bardzo różniła się od in: 
nych zamężnych lub. niezamężnych 
kobiet, że musiano na jej określenie 
znaleźć całkiem inny wyraz. 

Z tego, że niema odpowiedni- 
ka na męża, który stracił żonę — wy 
с1авату wniosek, że strata żony nie 
oznaczałą dla męża nie ważnego tak 
jak np. strata sztuki bydła. Na tych 
dwóch przykładach chyba już udowo 
dniłem, że ma podstawie filologji po- 
równawczej języków indoeuropej- 
skich nauka udowadnia z całą pewnoś 

   

  

cią mader ciekawe i ważne rysv 
wspólnej kultury  indoeurovejskiej 
(aryjskiej). 

I teraz musimy się przenieść ze 
sfery nauki w sferę tragikomedji. Tak 
jak z pojęcia filogicznego „Arjów* 
narodowi-socjaliści uczynili narzę- 
dzie polityki — tak zrobili w tym wy 
padku z pojęcia historyczno-filogicz 
nego narzędzie nienawiści której osta 
tnim wyrazem byłv płonące stosy 
książek największych współczesnych 
pisarzy na placach Berlina. 

Kultura aryjska istnieje — ale jest 
to kultura martwa, którćj korzenie 
tkwią w czasach pre-historycznych. 
O zbadanie jej i rekonstrukcję mo- 
zolą się uczeni. 

Kultura nowoczesna natomiast, 

    

fenomenal- 

yrugowaniu Hugenberga. 
Głosy prasy. 

BERLIN, (PAT). — Zgłoszenie dy 
misji przez Hugenberga oraz rozwią 
zanie się partji niemiecko — narodo 
wych aprobuje całkowicie opinja nie 
miecka. Wydarzeniom tym prasa poś 
więca obszerne artykuly, podkreśla- 
jąc przełomowe ich znaczenie dia roz 
woju i konsolidacji polityki 3 Rzeszy 
której ster przechodzi obecnie wyłącz 
nie w ręce narodowych socjalistów. 

Organy hitlerowskie z uznaniem 
witają fakt podporządkowania się 
partji niemiecko — narodowej rucho 
wi narodowo -socjalistycznemu, nie 
szezędząc przytyków Hugenbergowi, 

  

  

którego „Angriff* nazywa „postacią 
epizodyczną”, 

Komentarze dzienników  zbližo- 
nych do wielkiego przemyłsu przede 
wszystkiem „Boersen Ztg.“ uderzają 
akcentowaniem konieczności utrzyma 
nia zaasd konserwatywnych w przysz 
łej polityce gospodarczej. .Boersen 
Ztg.* apeluje do narodowych socjali 
s by lojalnie dotrzymywali przy- 
rzeczeń złożonych przez Hitlera. 

Na kolejce Centrum. 
PARYŻ, (Pat). Dymisja Hugenber 

ga nie przestaje interesować franeu- 
skich sfer politycznych. Decyzja ta 
uważana jest jako zasadniczy zwrot 
w ewolucji ruchu hitler owskiego. Za 
danie zjednoczenia partyjnego Nie 
miec w znaczeniu formalnem zosta- 
ło dokonane. Pozostaje jeszcze tylko 
jedno stronnictwo do zwinipia, A 
mianowicie centrum katolickie Wszel 
kie pozory zgody ij przyjaźni zewnę- 
trznej przy rozwiązaniu stronnictwa 
niemiecko narodowego i przy ustą- 
pieniu Hugenberga zostały zachowa- 
ne. Istota jednak wielkiej przegran 
konserwatyzmu niemieckiego pozo 
staje faktem oczywistym. Prasa lewi 
cowa przepowiada Papenowi przegra 
ną w Watykanie, a w niedalekiej 
przyszłości ustąpienie z rządu, co do 

Papen wyjechał do Rzymu. 
BERLIN, (Pat). Według donie- 

sień prasy, wicekanclerz Papen wy- 
jechał do Rzymu, gdzie odbyć nia ro- 
zmowy w Watykanie w kwestjach 
kościelnych. 

Austrlaccy hitierowcy 
oskarżeni © zdradę stanu. 
WIEDEŃ, (Pat). — Aresztowanych 6 po 

słów naredewa socjalistycznych do Sej 
mu dolno — a iek'ego cdstawionych 70 
stałe do wicie o sądu krajowego. — 
Wytoczone zostało im śłedztwo o zdradę 
stanu. 
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DANOWIB 

NOSZĄ zd 
„JOTKA* 

WARSZAWAZ Я 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

Niesczekiwany wytrysk ropy 
naftowej. 

LWÓW, (Pat). — W Borysławiu nastą- 
pił niecczekiwany wytrysk na kopalni --- 
„Klę'ner, własność Steigera. Połieważ do 
tychezascwe wierceniia nie daly żadnego re- 

zultatu, a geolcgowie oświadczyli, że nie 
hyależy spodziewać się iznialez(enii( pokła 
<iów, właścieiel wypowiedział pracę zatrud- 
nionym w kopałni robstnikom. Jednakże 
w ostatnym dniu wypowiedzenia nagle w 
kopałni wytrysnęła ropa w clbrzymiej ilo 
Śel, którą obliezają ma 100 wagonów mie- 
sięcznie. 'Właśę ciel kopałni csinął wymó- 
w'enie, wystosowane do robotników. 

wspólna wszystkim narodom Zacho- 
du jest tylko w części, może w wiel- 
kiej części kulturą arviska, Niezmier 
nie ważne jednak i istotne wartości 
kultury nowoczesnej nie są pochodz 
nia aryjskiego. Właśnie nauka o sta- 
rożytnościach indoeuropejskich, sta- 
rając się iść śladami kultury indoeuro 
pejskiej aż do zamierzchłych czasów 
napotyka na elementy kultury i skar- 
by kuliuralne których pochodzenia 
należy szukać nie u narodów aryj- 
skich. Jeśli posławimy sobie pytanie 
skąd narody aryjskie wzięły umieję!- 
ność robienia mieszaniny 9 proc. mie 
dzi i 1 proc. cyny, zwanej bronzem —- 
to prawie wszyscy historycy i prehi- 
storycy odpowiadają jednogłośnie że 
zdobyli ją w Mezopotamji, kraju le- 
żącym między Eufratem a Tygrysem. 
Jakie znaczenie bronz miał dla rozwo 
ju kultury materjałnej nie potrzebuję 
chyba wywodzić. Jeśli znowu zastano 
winiy się nad kwestją skąd aryjczy- 
cy otrzymali pierwsze wiadomości 
astronomiczne i podział czasu — to 
znowu historycy kultury na to jedna- 
głośnie odpowiadają, że od Babiloń- 
czyków. A jeśli znowu zapytamy, kto 
nauczył aryjczyków pisać i czytać — 
to nasze znaki pisarskie wskazują na 
Fenicjan, którzy przekazali nam se- 

    

   

(mickie systemy pisma. Na zjeździe 
antropologów niemieckich i austrjac 
kich przesławny Rudolf Virchow przy 
znał: *) „Jak dalece sam zbadałem sie 
dliska najstarszej kultury ludzkiej, 
jak dalece zdołałem je sobie uprzy- 

   

_ Muclłer, 

Rozkosze uniwersytetu 
(maturzystom ku przestrodze), 

Uniwersytet Stefana Batorege mieści się 

w pięknych gmachach. Arkady, bramy, ga- 

neczki, bluszcz na ścianach, stare topole 

kožo bibłjoteki — to wszystko jest sielan- 

kowe. Uniwersytet budzi zamtanie. Przyby- 

szom z szerokiej Polski serce pika ze wzru- 

szenia. Och, tu studjować, tu w atmosferze 

serdeczności, miłości bratniej profesorów 

i studentów czerpać mądrość ze starych 

ksiąg, cóż to musi być za rozkosz! 

Ale za cichemi murami, którym znsho- 

żeństwem [przyglądają się wyc'eczki szkolne, 

bywa mniej wesoło. A już najmniej wesoło 

bywa student. prawa w okresie egzamin. 

Wiadomo, że prawo to taki wydział, na 

który pcha się Ikażdy, który nie wie co Z 

sobą zrobić. Alma mater szeroko otw'era 

ramiona, Przyjmuje, a jakże, czemuż ma 

utrudniać dostęp do nauki garnącej się mło- 

dzieży? Ale zato magistrów wypuszcza ską- 

po. Kontyngent i szłus. Wiosenne egzaminy 

to rzeź niewiniątek, 

Mój przyjaciel calutkik rok tkwił nad 

książką. Nie można było go nigdzie wyciąg- 

nąć Stał się bohaterem i entuzjastą wiedzy 

czystej. W rozmowie ze znajomymi zacho- 

wywał się dziwnie. Nieraz wlepiał oczy w 

niebo i zaczynał recytować stawki podatku 

spadkowego albo dwadzieścia cztery pozy- 

cje formularza dla rejestracji funkcjonarju- 

szów państwowych, Przyczyną tego był fakt, 

że miał zdawać egzaminy u profesora X. 

— Jak on umie, oj jak on umie 

rzał się mi kolega Izaak, który przepytywał 

swojego przyjaciela ze skarbowości, 

— On lepiej umie jak sam X. On łepej 

umie jak dwóch X. On już przeczytał i Głą- 

bińskiego i Weinfelda i Krzyżanowskiego 

i Strassburgera. On nawet konwencje poc”- 

towe umie na pamięć w trzech językach, 

jak tto chce: po polsku, po francusku, albo 

po angielsku. 

Jak większość słuchaczów trzeciego kursu 

      

   

— zwie- 

Kujon mial na wiosnę składać jedynie przed- 

mioty (profesora X. Na resztę przedmiotów 

nie zostało czasu. Dzień pracy od 4 rano do 

10 wieczór byś szczelne wypełniony niez- 

miernie ważnemi zagadnieniami jak np. czy 

w formularzu Nr, 7 figuruje pozycja miej- 

sce zamieszkamia czy też nie, albo: czy po- 

datek od psów jest sprawiedliwy z punktu 

widzenia zasad skarbowych wypowiedzia- 

nych przez profesora X. Pewnego dnia mój 

przyjaciel wziąwszy dwa prysznice i natarł- 

szy się według nieomylnej recepty spiry- 

tusem |poszedł składać egzamin. Wyruszając 

z domu drżał cały i nie mógł zapalić sam 

papierosa, Czekałem go potem przed bramą 

uniwersytetu. Wyszedł blady ipo pięciu go- 

dzinach i szepnął słabym głosem: — jutro 

składam. Dzisiaj profesor nie ma czasu. 

Puszczaj mne, idę się uczyć. Nie pójdę do 

Sztralla — i spojrzał na mnie wściekłem, 

przekrwionem okiem, 

Nazajutrz spotkałem go w kawiarni, Sie- 

dział, ponuro wpatrzony w stolik. — Egza- 

min mam za tydzień, profesor wyjechał do 

Warszawy. Odpocznę i zaraz idę znowu prą- 

cować, A jeżeli będziesz mnie namawiać na 

pijatykę pysk spiorę. 

Tydzień «płynął na pogłębianu wiado- 

Po tygodnm profesor wyznaczył mo 

jemu przyjac'elowi termin w ielę, Z 

niedzieli przełożył termin na poniedziałek, 

z poniedziałku na piątek, W piątek zachoro- 

wała żona profesora, Wobec tego. amatorzy 

egzaminu czekający ma tę upragnioną przy- 

jemność już dwa tygodnie odeszli zgrzytając 

zębami, W) sobotę czekali krócej niż zwykle; 

bo już po dwóch godzinach oczekiwania za- 
dzwonił telefon i profesor zapowiedział, że 
będzie egzaminować w poniedziałek. Mój 
przyjaciel uległ demoralizacji. Nie zaglądał 

już do książki i nie powtarzał stawek ceł- 

nych. Sam mi zaproponował, żeby pójść do 
baru. Jednak sumienie ruszyło i całą noc 
przed egzaminem kuł okręciwszy głowę mo9k- 
rym ręcznkiem. Rano dowiedział się, że 
profesor będzie egzaminować jutro. 

Nazajutrz studenci zastali w sem'narjum 
kartkę: „Egzaminować będę po wakacjach”. 
Rok pracy, trzy tygodnie prawie codziennego 
chodzenia na; egzamin, Mój przyjaciel wy- 

szedł przeć bramę uniwersytetu, Właśnie 

nadchodziła nowa wyc'eczka i młode ucze- 
nice ogłądały z szacunkiem i z westchnie- 
niem starszego kolegę. Szczęśliwy jest taki- - 
ani go dwie nauczycielki nie obchodzą, ani 
matury sę nie boi — och, być nareszcie 
w uniwersytecie — co to za szczęście! 

  

mości.    

    

tomnić z piśmiennictwa fachowego 
— to nabrałem przekonania, że po- 
czątki naszej kultury tylko w drobnej 
części powstały wśród narodów aryj 
skich ; to tylko z powodu koniecznoś 
ci życiowych jednostek. Nawet aryj- 
ska prehistorja miała związek z kul 
turami Egiptu i Babilonu — jak to 
wykopaliska wykazują”. 

Gdy dziś narodowo-socjaliścj a 
nawei nasi domorośli narodowi-de- 
mokraci krzyczą obłąkanie, że pojęcie 
ludzkości jest dziś niczem, że wszyst 
ko co kulturą nazywamy jest dzie- 
łem jednej rasy lub ża narodų 
— to nauka, filologja į historja, uezy 
nas czego innego. Uczy nas, że niema 
wybranego narodu lub wybranej ru- 
sy na świecie, że kultura którą się 
Szczycimy jest darem różnorodnych 
ras i narodów, rezultatem wysiłków 
całej ludzkości. Rasy powstają j giną, 
narody pojawiają się i znikają. W ży- 
ciu narodów, są przypływy i odpływy 
są kroki wprzód i wstecz — w życiu 
ludzkości istnieje tylko droga na- 
przód, wspinanie się ku niepojętym 
szczytom. 

    

1) „Kurjer Wileński", 
®) Jak. Grinim, F. Spiegel, A. Weber, Max 

B. Dełbrueck a  przedewszystk'em 
Otto Schrader: „Realiexikon der indogerma- 
nischen Altertumskunde*, 

3) M, Mueller: Biographies of Words and 
the Home of the Aryas, 

*) Wiedeń 1900, 
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WILL "ENNIAS KI. 

- WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Wilno w przeddzień „Święta Morza”. 
Soły. 

ECHA ZEBRANIA POSELSKIEGO. 

Staran'em Komitetu Gminnego BBWR. w 
$ołach w powiecie oszmiańskim odbyło się 
w połowie b'eżącego miesiąca spawozdaw- 
<ze zebranie poselskie, na którem wysląp:ł 
w charakterze prtlegenta poseł Józef Pol- 
kowski. 

Na zebranie to przybyło około 200 czioa 
ków i sympatyków BBWR, z miasteczka i 
okolicznych wiosek. 

Głównym tematem przemówenia p. posła 
Polkows! były sprawy rolnicze i sto: 
nek rządów pomajowych do nich. Omówiw 
szy w przysiępnej formie treść najwačniej- 
szych, wydanych ostatnio ustaw p. poseł 
Połkowski podkreślł przejawiające się w 
tych ustawach dążenia rządu do wydźwign.ę 
<ia rolrjciwa z opresyj kryzysowych i po- 
pieraria najbardziej opłacających się w na- 
szych warunkach dla rolników .dz'ałów p» 
dmkcji, zarówno zwierzęcy, jak i rośli 
Pozatem streścł w giównych zarysach . 

du Gospodarczego w War: 
szaw $ ł na wzmagającą się z ini- 
cjatywy rządu solidarną działalność wszyst- 
kich czynników BBWR w państwie nad pod- 
niesieniem dobrobytu, 

Końcowy ustęp swego przemówienia p. 
poseł Polkowski poświęcił ogólnej charakte 
rystyce sytuacji politycznej w Państwie i de 
strukcyjnej pracy partyj opozycyjnych, po 
siadających jeszcze dotąd swą reprezentację 
parlamentarną i wyzyskujących trybuny w 
parlamencie dla wprowadzenia zamętu w 
nastroje mas. 

Po tem przemówieniu zabrało głos kit- 
ku miejscowych działaczy, przeńażnie g08]0- 
darzy, którzy interesowali się sprawą obni- 
żenia cen ną produkty monopołowe, fab- 
ryczne i zrównania ich z poziomem cen plc- 
dów rolnych. Na wszystkie zapytania p. po- 
seł dawał zwięzłe wyjaśnienia. Zebranie 
miało przebieg bardzo poważny i wykazało, 
że społeczeństwo tutejsze ożywione jest szcze 
<а troskę o podstawowe imteresy państwa 
i ogółu jego obywateji. 

Z pogranicza. 
12 OSÓB ZBIEGŁO Z ROSJI. 

Przez granicę państwową w okoley Hry- 
horewicze na teren polski dostała się grupa 
uciekinierów z ZSSR. Wkród zbiegów było 
7 mężczyzn i 5 kobiet. Wszyscy pochodzą 
z okręgu kojdanowskiego, 

   

  

    

     
   

                      

    

    

    

     
   

          

    

    

   
    

    

    

    
   

    

        

    

   

    

    
   

    

   

    

   

  

    

    

    
       

    

    

     

    

    

  

   
   

    

    

   

  

   

Z SOWIETÓW PO SKARB. 

Na granicy polsko - sow(eckiej w rejome 
'Tomaszewicz zatrzymano dwóch osobników 
z płeeakami i uzbrojonych w kiłofy £ topor. 
ki. Pozatem u zatrzymanych znalezćsno plan 
miejscewości, w której, według zeznań, ma 
znajdować się skrzynia ze skarbem, pozosta 
wonym przez wojska sowieckie, eofająte 
się w roku 1920. 

Oscbnicy ci nazwiskiem Kozłow i Kaszun 
pochodzą z ckręgu witebskiego. Oświadczyli 
oni, że ©d kilku lat planowali wyprawę do 
Polski po skarb, lecz stale napotykali na 
rozmatte przeszkody. 

Udano się de miejsez, gdzie mał się znaj 
<dować skarb, lecz mimo skrzętnych poszuki- 
wań — naturalnie nie nieznaleziono, Kaszun 
i Kozlow zeklinali się na wszystkie świę- 

tości, iż własnoręcznie z polecenia pewnego 
kemisarza zakopak skrzynię i że doskonale 
miejsce pam'etają. Nirfortunni poszukiwa- 
eze złotego runa przypuszezają, iż skarb 
wykopał ów kemisarz, który w roku 1922 
mnarł w Moskwiie. 

Władze poleciły Kozłowa i Kaszuna wy- 
siedlić do Rosji. 

    

LOTNIE SOWIECKI NAD POLSKĄ 
GRANICĄ. 

Z pogranicza donoszą, iż w okolicy Kraj- 
ska lądował przymusowo samolot sow'ecki, 
który wystartował z dotniska leningradz* 
go, Lotnik 1 ć mił do Kowna, a wskutek 

burzy zbłądził i znalazł się nad granicą 
Polski. 

  

    

WYSIEDLONY Z LITWY. 

|| Z litewskiego pogranicza donoszą, # 
onegdaj w rejonie Olkienik wysiedlono du 
Polski 48-letniego Ludwika Kasztana, po- 
chodzącego z Ofty. 

EKSPORT I IMPORT TOWARÓW NA TERE 
NIE WIL. DYREKCJI P. K. P. 

Ze Stołpców donoszą, iż w ostatnim tv- 

Ro przez stację graniczną przeszło do 
osji ogółem 34 wagonów towarów polskich. 

W tymże czasie do Polski przywieziono 27 
wagonów towarów. 

Do Litwy przeszło kilka wagonów ma- 
mufaktury, olejów, nafty i cukru, 

UJĘCIE PRZEMYTNIKÓW. 

Na odcinku granicznym Turmonty are- 
sztowano dwóch obywateli łotewskich i jed- 
'mego polskiego pod zarzutem uprawiania na 
większą skalę przemytu, 

LUKSUSOWE 

Letnisko-Pensjonat we Dworze 
Komfort, kanalizscje, wanny, elektry- 

czność. Wykwintna kuchnia. Sa mo- 

chód, konie, kort tenisowy. Poczta 

telefon na miejscu. Kąpiele. Referen- 

cje z ubiegłych sezonów Zarząd do- 

/? minjum Rakliszki, poczta Butrymańce 

(powiat lidzki) 

Jak zachować się 
w czasie burzy. 

‹ Doniedawna zasady zachowania się w 
| c€zasie burzy roiły się od szeregu przesądów. 

; Nowy dział medycyny, eleklro-patologja, od- 
zuciła wiele z tych przesądów, względn © 

_ potwierdziła niejeden z nich. Według dz- 
 8iejszych poglądów, zachowanie nasze w 

_ czasie burzy zależeć powinno przedewszys 
kiem od tego, gdzie nas bunza zastanie. 

_ Jeżeli w czasie burzy znajdziemy się przy 
_ pracy w polu lub na spacerze, wówczas po 

winniśmy pamiętać przedewszystkiem о tern, 
że nie wolno nam nietylko biec, ale nawet 
przyśpieszać kroku. Trzeba krokiem zwol- 
nionym, udać się w kierunku najbliższych 

  

  

   

   

    

_ wyładowania atmc 
„lepiej jest położ 
mależy z obawy szczem chronić się 

| Pod drzewam/, które bez względu na rodzaj 
są doskonałym wabikiem dla porunów. 

Jeśli burza zastała nas w domu, połowa 
 Miebezpieczeństwa jest poza mami. 1 tulaj 
pamiętać musimy o wypełnieniu kilku za- 
Sadniczych postułatów. Po pierwsze nałeży 
Pozamykač bezwzględnie wszystkie drzwi, 
kna i wentylatory, celem zapobieżenia prze 

ągowi, który czyni powietrze doskonałym 
przewodnik*em elektryczności, Następnie od- 
*zucić należy wszelke przedmioty metalowe. 

onieczność pozbycia się na czas burzy 
rzedmiotów metałowych wskazana jest 

Przedewszystkiem u ludzi, których burza za- 
Stałą poza domem. W wieku radja i elck- 

'yczności  uebezpieczeństwo sprowadzenia 
Piorunu tkwi również w antenie radjowej 

instalacją świetlnej, oraz telefonicznej. Na- 
leży więc w czasie burzy trzymać się zdala 

(0d tych urządzeń, antenę zaś uziemiić. 
ak. 
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Obrazki wiejskie. 
KINO. 

Do wioski przybył młodzieniec i przy 

kleżł kilka ogłoszeń kinowych. Aż roiło się 

od błędów ortografeznych, nie mówiąc już 

o stylu, Zato reklama įpierwszorzędna: „Aui 

oko ni ewidziawszy, ani ócho mie słyszaw- 

szy, co sień jótro w tej wjozce bendzi dziaw- 

szy, Pszygrywuć bendzi orkiestra denta, ce- 

ny: po tszy jaja lub dwa kurczęta* i t. d 

Ludzie czytali i czekali „jutra*, gdyż— 

trzeba weidzieć — 90 proc. ułdności nie 

miało o kinie poję: 

Nazajutrz do „sali“ zasło się ludziów, 

jak muchów*, a dzieciarnia szturmem brała 

salę. Zaciekawienie rosło z minuty na m- 

nutę. 

Wreszcie przybył sam majster kinowy, 

z dużą walizą, długiemi kijami i naczyn'em 

szklanem (akumulator). Stukanie, pukanie, 

bieganie za dywanami. Wreszcie sprzedaż 

biletów. Po chwili koszyk napełnił się jaja- 

mi, drugi kurczakami. Wszyscy cisną się 

naprzód, by „lepiej* zobaczyć. Nagle świa- 

tła zgasły i rozległ się głos: „a teraz proszę 

uważać ; dobrze patrzeć na płótna”. Równo 

cześnie poczęło coć warczeć. Po chwili krzyk 

—mc niewdać! Zapalić lampa, będzie w. 

raźnej!!!| A duszno mie do wytrzymania. 

Ktoś zemdlał, kogoś przydusiłi, jakieś dziec- 

ko poczęło płakać. „Operator filmowy* krę- 

<1, wysila się. A krzyk nei ustaje, Kteś 

wrzeszczy: „oszukanstwo, obman, dawaj 

jajki nazad*! Zrobiło się zamieszanie. Zapa- 

łono lampę, z braku powietrza zaraza zga- 

sła. Wszyscy rzucili się do kosza po jajka... 

Szkoda wielka, że pan ten przeszedł pra- 

wie całe województwo i zohydził kino, — 

Wszak jest to jedyna rzecz, która przy do- 

brej aparaturze i odpowiednim doborze fil- 

mów może mieć na wsi ogromne powodze- 

nie, J. H. 

          

Wczoraj w przeddzień „Święta 
Morza“, miasto od rana przybrało 
szatę odświętną. Chorągwie o bar 
wach państwowych powiewały ze 
wszystkich gmachów instytucyj pań- 
stwowych, wojskowych i samorządo- 
wych oraz domów prywatnych. Wie- 
czorem góra Zamkowa, Trzykrzyska, 

dworzec ; wiele instytucyj zajaśniały 
pomysłową dekoracją świetlną. Na u: 
licach panował ożywiony ruch. Da- 
wało się wyczuwać podniosły, świą- 
teczny nastrój, przebijający się w о- 
żywionem tętnie ruchu ulicznego. 

Punktualnie o godz. 3-ej rozległ 
się zbiorowy gwizd 4yren fabrycz- 
nych, statków, parowozów kolejo 
wych oraz sygnałów samochodów. 
Na znak ten momentalnie w całem 
mieście wstrzymany został ruch. 
Wszyscy w skupieniu, w ciągu jedno- 
minutowej ciszy, złożyli hołd bohate- 
rom poległym w obronie granic za- 
chodnich Rzeczypospolitej. 

O godz. 20 wyruszył na miasto ca- 
pstrzyk orkiestr wojskowych garni- 
zonu wiieńskiego. Orkiestry zgrupo” 
wały się później o godz. 9 wiecz. na 

  

placach: Katedralnym, Orzeszkowej 
i Ratuszowym, gdzie odegrano kilka 
utworów koncertowych. Za orkies- 
trami miesiono moc transparentów 
manifestujących przywiązanie Polski 
do morza. 

Wieczorem nad brzegami Wilji 
panował ożywiony ruch. Wszystkie 
przystanie i towarzystwa wioślars: 
kie były jaskrawo iluminowane. U- 
rządzono coś na podobieństwo wian- 
ków. Udekorowane zielenią j oświet- 
lone pomysłowo lampkami elektrycz 
nemi wypłynęły na wodę łodzie, К16- 
re w ciemnościach utworzyły różno” 
barwny efektywny korowód. Puszcza 
no wianki, które paląc się popłynęły 
wdół rzeki. Na poszczególnych przy- 
staniach przygrywały orkiestry oraz 
urządzono wesołe zabawy. Na gó- 
rach Zamkowej i Trzykrzyskiej za” 
palono znicze. 

Do późnia miasto tętniło silnem 
tempem wzmożonego ruchu, świad- 
czącego, iż cała ludność bierze udział 
w tak drogiej dla każdego Polaka u- 
roczystości. 

Program uroczystości w dniu dzisiejszym. 
Wszystkie domy udekorowane są zielenią, 

flagami narodowemi, chorągwiami fi nalep- 
kami Ligi Morskiej j Kolonjalnej. Podobnie 
zostają udekorowane samochody, wysławy 
sklepowe. 

  

O g. 8-ej wychodzą wszystkie orkiestry 
z pobudką, przemarsz ulicami miasta. 

O g. 9,30 Zbiórka organizycyj ze sztanda 
rami na placu Ratuszowym przed kościołem 
św, Kazimierza. 

O g. 10 we wszystkich koścwłach b:ją 
dzwony przez 15 minut. 

O g. 11,15 rozpoczynają się uroczyste na- 
bożeństwa we wszystkich świątyniach. 

O g. 11,30 wyruszy uroczysty pochód z 
koścoła św, Kazimierza z transparentani 
do brzegu W ji u wyłotu ul. Arsenalskiej— 

mini 1 21 iu SLL 

ZCAPRI. 

Na zdjęciu maszem widzimy część drog 
wybudowanej przez Oktawjana Augusta w 
wieku I po Chr., prowadzącej do budowli 
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Tbeerjusza, obecnie odkopanych. Widać też 
schody, pozostałe jeszcze z czasów rzym- 
skich. 

„Czystka” wśród urzędników 
w Białorusi sowieckiej. 

2 Mińska doneszą, iż na terenie niektó- 
rych okręgów Białorusi sowieckiej przepro- 
wadzona zesatła czystka wśród urzędników 
i kierowników gospodarstw kolektywnych, 
kccperatyw i instytucyj. Usunięto kilkudzie- 
sięeiu urzędników, 

Również przeprowadzona została czystka 
wśród milicji mińskiej © prewinejonalnej. 
Usunięto kilku kierowników i mylfejantów. 

Strata czasu. 
Nieraz obserwuje się ludzi: dbałych o zdro 

"wie, jak ślęczą nad przyrządzaniem specja! 
mych watek do cyguwniczek lub bezpośred- 

nio do papierosów. Nieraz obserwujemy ró- 
wnież w łowarzystwie ludzi, którzy przy 
zapalaniu każdego papierosa wyjmują pa- 
dełeczka z watą, którą wpychają do ustnika. 
Z papierosami ustnikowem/, idzie łatwiej. 
Do bezustnikowych szukać już trzeba jakichś 
wymyślnych, drogich cygarniczek. 

'W pojęciu tych jpracowitych i dbałych 
o zdrowie ludzi, zmniejszają w ten sposób 
ilość wchłanianej z dymem tytoniowym niko- 
tyny. (Nie będziemy się o to spierać, bo 
wobec istniejącej innej możliwości, której 
celowość nie ulega wątpliw — i ten spór 
byłby stratą czasu. Możliwością tą jest po- 
prostu palenie odn'kotynowanych papiero- 
sów, z których nikotyna odciągana jest che- 
micznie w fabrykach monopolu tytoniowego. 
Wprawdzie popierosy odnikotynowane droż 
sze są O grosz na sztuce, ale nie traciniy 
czasu ani pieniędzy na własne ulb reklamo 
wane przez różne firmy handlowe wynałazki, 
kaóre ponadto nie dają /żadnej gwarancj 

skuteczności. Natomiast papierosy poddane 
odnikotynowaniu w fabrykach państwowych 
dają tę gwarancję i zatrzymują tak móni- 
malną ilość nikotyny, że już żadnego prawie 
wpływu na organizm ludzki mieć nie może. 
Te papierosy może palić każdy — niezalėž- 
me od stanu zdrowia. 

US 

NOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄ ŻEK 

Jagiellońska 16, m. 9 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma ; 

premjum. 
Czynna od godz. |l-ej do I8-ej, 

Warunki przystępne. 
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List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w po- 
czybnem piśmie Jego listu następującej 
treści: 

Wobec ciągłych mapaści „Białoruskiej 
Krynicy* wysoce krzywdzących Gimnazjum 
Fiałoruskie w Wiilnie oraz całe grono nau- 
czycielskie z p. dyrektorem Radosławem 
Ostrowskim na czele my, maturzyści, po- 
czuwamy się do obowiązku sprostowania 

niesumiennych zarzutów wspomnianego pis- 
ma, Kategorycznie stwierdzamy, iż niepraw- 
dą jest, jakoby obecne Gimnazjum Biało- 
ruskie nie odnowiadąło zadaniom wychowaw 

czym młodzieży białoruskiej i stało się obce 
dla Białorusinów, 

Natomiast prawdą jest, iż j po upaństwo 
'wieniu Gimnazjum naszego, zespół nauczy- 
cielski, który prawie w pełnym składzie po- 
został na swem stanowisku, w dalszym cią 
gu praćował nad rozwinięciem w nas biało- 
tuskiego poczucia narodowego, za co na tem 
dilicjsen składamy mu szczere podziękowan'e 
Zaznaczmy, iż zabieramy głos w tej sprawie 
dopiero teraz —= już po otrzymaniu matury, 
gdyż wcześniejsze wystąpienie mogłoby zo- 
stać niesłusznie wyiłwinaczone presją władz 
szkolnych. 

Łączymy wyrazy szacunku i póważani 
w jmiemiu filji biał. Państw. Gimn. im, J. 
Słowackiego w Wililnie r, szk. 1932/83. 

    

Wiera Szawelówna. 
Eugenjusz Nasiekajło. 

Wilno, dn. 28.VI 1933 r. 

Po drodze dołączają się pochody z inny-h 
kościołów. 

O g. 12 uroczystość poświęcenia bandecy 
L. M, i K. Po poświęceniu podniesien'e bun- 
dery Ligi na statku „Wiilja* — w tym mo- 
mencie baterja artylerji odda 21 strzałów 
armatwich. — Z samolotów zostanie zrzuco- 
na odezwa do ludności. — Jednocześnie na- 
stąpi defilada całego taboru  wioślarskiego. 
Na zakończenie z udekorowanego tarasu pą- 
łacu Tyszkiewiczów zostanie wygłoszone oko 
Ticznościowe przemówienie zakończone uch- 
waleniem rezolucji, — Rezolucje te zostaną 
nizwłocznie przesłane do Warszawy. 

O godz. 17 zabawa ludowa w parku Zakre 
towym. 

O godz. 18 zabawa ludowa na placu Łuki 
skim z tańcami na asfalcie, — Na czas zaba 
wy ruch pojazdów na tym odcinku zostanie 
wstrzymany. 

O godz. 20 specjalne widowisko poświę- 
сопе obchodow* „Święta Morza* w teatrze 
letnim w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

  

W ciągu całego dnia „Święta Motza* od- 
bywać się będzie zbiórka uliczna i w loka 
lach zamkniętych na „Fundusz Obrony Mor 

skiej i „Fumdusz Akcji Kolonjalnej“. 
ź.am.poŚ,iwtaę, 

STT LLA YNRAEIE SAAB SYSAS 

Wszyscy do szeregów Ligi 

Morskiej i Kolonjalnej 
BENUBSTS TSS IRT 

A može morze. 
My, Wilnianie, jesteśmy zwolennikam' sa 

mowystarczalnoše', zresztą mamy pewne wła 

sne przyjemności, nieznaczne mare nostrum 

— Troki. 

Keomurikscja: Niekiedy kursują autobu- 

sy, jazda niemi, zwłaszcza fkiedy panuje 

przepych (tłok) przypomina jazdę aeropla- 

nem. Akademick» Związek Morski popiera 

komuiskację wodną Wiilją, a następnie ka- 

nałem, Kanał, o ile naprawdę istnieje, za 

rósł trawami, a © śle naprawdę zarósł tra- 

wami, — pogłębajją go bezrobotni Wilna, 

oczywista o ile „takowi** naprawdę istnieją. 

Wlreszcie przyszła kolej na kolej. Ten šro- 

dek lokomocji chociaż jest malowniczy — 

(przejazd przez tunel, most na Wace), jed 

nakowoż odradzam, ponieważ jazda bez bi- 

letu jest bardzo utrudniona, a znowuż sam 

bilet bez jazdy przyjemności nie sprawia. 

Najmniej kosztowny i najbardziej przyjem- 

n yjest sposób podróżowania pieszo, zato 

jest niebezpieczny dla kobiet przy przejś- 

ciu jprzez Ponary (spalenie kobiety). 

Nazwę i wygląd zewnętrzny: Troki naz- 

wę swą zawdzięczają jednemu z wielkich 

wodzów trzeciej międzynarodówiki, — Poło 

żone są niezwylkle malowniczo mad jezio 

rem, co jest nieźle uwidocznione na licz- 

nych obrazach, nielicznych malarzy tutej- 

szych oraz ma licznych fotografjach nielicz 

nego Jama Bułhaka. 

Komunikacja lokałna: W' Trokach kur- 

sują dwóe dorożki i jeden taksometr zaku- 

pione w swoim czasie przez Wielkiego Księ 

cia Witołda. 
Rzeczy godne widzenia: a) schronisko Ligi 

Morskiej, b) kienesa karaimska, <) semi- 

narjum žeūskie, d) posterunęk policji, ©) 

zamek, 

Podobno Magistrat trocki postanowił 
przenieść biura do zamku, uprzednio doko 
nawszy tam restauracji, projekt spotkał się 
z ostrym sprzeciwem kóz oraz szerokich 
warstw społeczeństwa, wobec czego poprze 
stano na założeniu restauracji, 

Udogodnienja sanitarno — kulturalne: 
Znając antagonizmy narodowościowe zorga 
nizowano na drugim krańcu jeziora wieś, 
„Żydziszki* dla publiczności endo — sem'e- 
kiej. Przez środek jeziora przechodzi stalo 
wa lina, odgraniczająca spokojną strefę je 
žiora, są zvesztą głosy, że to jest lina od 
promit, 

EL 
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Grożba strajku autobusowego. 
Pertraktacje o obniżkę płac. 

Od kilku dni w Inspektoracie Pra 
cy toczą się narady między przedsta- 
wicielami pracowników ,„/Tommaka* 
1 reprezentantami Dyrekcji. Konfe- 
rencje te, jak dotychczas, nie dały po 
zytywnego rezultatu. Pracownicy w 
żadnym wypadku nie zgadzają się na 
25 procentową redukcję płac. W zro 
zumieniu jednak ciężkiej sytuacji fi- 
nansowej, w jakiej się znalazł przed 
siębiorca, postanowili pójść na ustęp 
stwa i zgodzić się na obniżkę pobo- 
rów o 10 procent. Ta znowóż koncep 
cja nie zadawala warszawskiego Ar- 
bonu, który podobno stanowczo ob- 
staje przy przeprowadzeniu redukcji 

w skali zamierzonej. W związku z 
tem sytuacja jest bardzo maprężona, 
a wśród niższego personelu „Tomma 
ka* panuje rozgoryczenie. Sprawa ta 
musi być w ten lub inny sposób za- 
łatwiona przed 5 lipca, gdyż w dniu 
tym przypada wypłata pensyj pracow 
nikom podług nowych już stawek. 

Jak słychać, obsługa autobusów 
oraz personel zatrudniony w gara- 
żach i warsztatach w razie obniżenia 
poborów o 25 procent zamierza pro- 
klamować strajk i nie dopuścić do 
zaangażowania nowych pracowników 
Trzeba jednak mieć nadzieję, że do 
tego mie dojdzie. 

JERZY PUTRAMENT, 

PE JRA ŻE. 
Kołysany siwą falą żyta 

o dalekich oceanach marzysz: 

wyspa palm aureolą spowita 

śpi z uśmiechem słońca na twarzy, 

Za morzami za lasami kwiiną miasta 

białe kostki na błękitnem niebie, 

z chmur okrągłych ostro wyrasta 

wieniec szczytów, migotliwy grzebień 

Nocą brzegiem w girlandach liany 

liście rosą szelesz. o burtę 

obce gwiazdy w gałęziach wplątane 

księżyc płynie bulgocącym nurtem 

  

Wszystko przebyć, wszystko przełamać 

morza, lasy, stopy śnieżnych olbrzymów, 

aby ujrzeć, że wszędzie tak samo 

dnie i lata wyrastają z minut. 

Tylko błądząc pod nieba topiełą 

na dalekich, południowych morzach 

możesz poznać jak żyta się ścielą 

i jak bardzo piękna jest puszysta brzoza 

Zabezpieczenie 
ruchomości po Ś. p. 
Biskupie Bandurskim. 

Komisja wyłoniona z Komitetu 
uwiecznienia pamięci Biskupa Ban- 
durskiego udała się do gmachu repre 

zentacyjnego w celu ustalenia w ja- 
kim stanie znajdują się cenne pamią- 

Iki. 
Rekopisy, ksiąžki, ornaty, bibljo- 

teka, obrazy będą odkurzone į nale- 
žycie ochronione. 

W najbliższym czasie rozpoczme 

się sprawa spadkowa, która przypu- 

szczalnie do października będzie u 

kończona. 
Zadaniem Komitetu będzie wejś- 

cie w porozumienie ze spadkobiex” 
cami w celu spełnienia zapisu Š. p. 

Biskupa odnośnie do aparatów koś- 
cielnych które Zmarły przeznaczył do 

wileńskich i krakowskich kościołów. 
Komitet zajmie się wydaniem Zło- 

tych Myśli Zmarłego, oraz w pierw- 

szym rzędzie uprzystępnieniem kry” 

pty, gdzie spoczywają Jego szczątki i 

postawieniem tam pomnika lub tąbli- 
cy, oraz wydaniem większej książki 

o Nim i Jego dzieł pośmiertnych. 

Redukcja mężatek 
na poczcie. 

Dowiadujemy się, że władze pocz 
towe okręgu wileńskiego zamierza ją 

w najbliższym, czasie przeprowadzić 
redukcję mężatek zatrudnionych w 
dyrekcji i urzędach pocztowych, któ 
rych mężowie mają pracę zarobkową. 

Jak przepuszczają redukcja ta dotk- 

nie kilkanaście mężatek. 

Ruch pocztowy na terenie 
Wilna. 

Panujący kryzys nie oszczędził również i 
poczty, która dość dotkliwie odczuła spadsk 
obrotów. Ostatnie dane notują następujący 
ruch pocztowy na terenie m. Wilna, Dane te 

dotyczą miesiąca ubiegłego. W okresie tym 
nadano: przesyłek listowych 1.286.071; listów 
poleconych 44.388; listów wartościowych 2085 
paczek 11109; wpłacono przekazów poczło- 
wych i telegraficznych 11,914 na ogólną su- 
mę 1.210.494 złote; wpłat PKO. dokonano 
22,067 na sumę 5.456,510 złotych; czasopism 
nadano 586.772; teleeramów 5,700; rozmów 
telefonicznych nrzepro- 
wadzono 9390. й 

W tym samym czasie nadeszło do Wilna: 

przesyłek listowych 638.472; listów noleco- 

nych 40.238; listów wartościowych 4.430; pa- 

czek 10,758; wypłacono przekazów poczło- 

wych i telegraficznych 27.546 na sumę 

1.816,143 zł., wynłat PKO. dokonano 8389 

na sumę 646,154 złote; czasopism nadeszło 

do Wilna 58.301; telegramów 6363; rozmów 

telefonicznych międzymiastowych przeprowa 

dzono 11,511; miejscowych 1.857.560. A 
Powyższy obrót przyniósł Wil. Dyrekcji 

Poczt i Telegrafów przychód w wysokości 
216.007 złotych, 

W sprawie eksportu jaj. 
W Dzienniku Ustaw Nr. 43 z dnia 17 

czerwca r. b. zostało ogłoszone rozporządze- 

nie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 

maja r. b, wprowadzające nowelizację roz- 

porządzenia tegoż Ministra z dnia16 czerwca 

1981 r. w sprawie uregulowania wywozu ku 

rzych jaj zagranicę. - SE 

й Ыо‚'і\і‚е rozporządzenie wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca_z, b. 2 

Wszelkich wyjaśnień w powyższej spra- 

wie udziela biuro Izby Przemysłowo-Handlo- 
"wej w Wilnie (ul. Mickiewicza 32, pokój 17;. 

międzymiastowych 

KURJER SPORTOWY 
WIELKI MECZ TENISOWY 

AZS. (Warszawa) — AZS. (Wiłno). 

Utartym już zwyczajem przyjeżdżają do 
nas i w tym roku tenisiści A, Z, S. warszaw- 
skiego którzy rozegrają z nami mecz towa- 
rzyski. 

„Wilno reprezentowane będzie przez teni- 
sistów A. Z. S. i przez graczy klubu Prawni- 
ków. 

Występ tenisistów , warszawskich budzi 
dość duże zainteresowanie, zwłaszcza, że te- 
nis staje się z roku na rok w Wilnie spor- 
tem mas. 

"Trzeba zupełnie objektywnie powiedzieć, 
że tenisiści A, Z. S. warszawskiego nie:są mi- 
strzami w pełni tego słowa znaczenia, ale do 
jakiejś drugiej, licznej klasy tenisistów war 
szawskich należą bezsprzecznie, to też wil- 
nianie mogą zupełnie śmiało walczyć z nimi 
jak równi z równymi. 

Gry rozpoczną się w sobotę o godz. 15, 
a w niedzielę poczatek jest o 10 i o 15. Tur- 
niej odbędzie się na malowniczo położonych 
kortach Parku Sportowego im. Gen. Żeligow 
skiego. 

DZIŚ FINAŁ TURNIEJU TENISOWEGO 
Ž AK S 

Odkładany parokrotnie turniej tenisowy 
ŻAKS. odbędzie się definitywnie dzisiaj o 
godz. 10 na Pióromoncie, 

Dziś więc odbędą się ciekawe walki fina- 
listów 

ZAWODY PŁYWACKIE ODWOŁANE. 
, Wezoraj wieczorem zostały przez kierow- 

nictwo władz pływackich Wilna odwołane 74 
wody mające się odbyć dzisiaj na Wilji. 

Zawody zostają odwołane z powodu wy- 
sokiego stanu wody i ze względu na złe wa- 
ruńki atmosferyczne : 

Obstrukeja. Już starsi mistrze sztuki le- 
śkarskej uznali, że naturalia woda gorzka 
„Franciszka-Józefa'* jest jak najbardz'ej nie- 
zawodnym środkiem czyszczącym kiszki. 

Fałszywy krok. 
Na ławie oskarżonych młody o rozwich- 

szonej czuprynie i inteligentnem spojrzeniu 
jasnych oczu chłopak, b. uczeń szkoły ogrod 
niczej w Wflnse, 17-letni Kazimierz M. syń 
wyższego urzędnika, ь 

— (Czy przyznaje się do tego, że wziął 
cudze książki i sprzedał je za 3 złote, jak 
swoje własne? — 

— Nie, panie sedzio. Znalazłem ie na 
podwórzu koło studni, Nie wiedziałem do 
kogo należą, Odczuwaiem włedy brak pie- 
niędzy i sprzedałem, 

— Trzeba było potem, kiedy zapytywano 
w szkole o zagubione książki, przyznać się 

iego. Może nie byłoby takich kon 
sekwencyj. Czy teraz jest uczniem? 

— Nie. $ 
— Wyrzucili? 
— Tak, 
Przed sądem zjawia się wychowawca 

szkolny. Stojąc już za barjerą, rozgląda się 
po stronach, — szuka miejsca, gdzieby mógł 
złożyć kapelusz, płaszcz i laskę, 

— Zwracam uwagę świadkom, że tu nie 
szatnia, a sąd — mówi sędzia. 

Wychowawca-pedagog oddaje woźnemu 
zawadzające mu rzeczy i w pozie dość swo- 
bodnej czeka na pytanie, 

— Nie można opierać się — upomina go 
znowu sędzia. — Proszę powiedzieć, co pan 
wie w tej sprawie? й 

— Jako pedagog-wychowawca — гогро- 
схупа — ježeli chodzi o moje zdanie, 

— Tu nie chodzi o pańskie zdanie — prze 
rywa sędzia — Jaką opinją wogóle cieszył 
się chłopak w szkole? 

— Był żywy dość inteligentny. Jeżeli cho 
dzi o moje zdanie, to w tym wypadku, dość 
przykrym wystąpiło osłabienie woli — moż 
na to uważać za lekkomyślność, 

Kiedy sędzia zamknął przewód sądowy w 
ławach dla publiczności powstał starszy męż 
czyzna, 

— Panie sędzio proszę pozwolić mi... to 
mój syn, 

— Cóż chce pan powiedzieć? 
— Panie sędzio, chłopak pierwszy raz 

przez lekkomyślność, wydalonv ze szkoły... 
głęboko to wszystko przeżywam. 

— Rozumiem pana — wezmę -od uwagę 
wszystkie okoliczności łagodzące, 

— Proszę przebaczyć. Ja ze swej strony 
dołożę wszelkich starań, b się to więcej nie 
powtórzyło. Skłoniłem vo, b-- iwstąpił na 
ochotnika do wojska, Przyjęli. Pozna tam 
dyscyplinę, — nauczy się żyć... — głos ojca 
załamał się, 

Sędzia skazał Kazimierza M. na tydzień 
aresztu i zawiesił mu karę na 2 lata. 

Włod. 

Tydzień aresztu za 
„prima aprilis". 

W| dniu 1-go kwietnia b, r., w godzinach 
wieczorowych, do cukiernį „Leonarda“ 
wszedł elegancki młodzian, szarmancko uś- 
miechnął się do kelnerk* i z m'ną wielkiego 
pana zasiadł przy stoliku. 

— Hallo, proszę panią, — skinął na kal- 
rerkę proszę mi podać szynki i jeszcze 
szynki, chleba i jeszcze raz chleba. 

Kelnereczka, ubawiona zachowaniem się 

gościa, przyniosła żądane specjały i zdaleka 
obserwowała, jak młodzian z powagą, po- 
woli, konsumował je. 

Nadeszła godzina 11-ta. 
— Proszę pana, zamykamy. 

wynosi 1 zł, 60 groszy. 
Miod ec spojrzał trzpotowato na kel- 

merkę, zrobił zabójcze oko i rzekł z uśmie- 
chem: 

— A kuku, prima aprilis, nie będę płac'ł. 
Epilog tego zajścia rozegrał się wczoraj - 

w sądzie, gdzie wesoły młodz'eniec w osobie 
pana Jana Kowalewskiego dostał za „kawał'* 
w cukierni 1 tydzień aresztu. Wiod 

—:0:— 

RADIJO 
` WILNO. 

CZWARTEK, dnia 29 czerwca 1933 r. 
Transm. mszy połowej z Gdyni. Przemó 

wienia. 11,05: Koncert z płyt, 11,35: Odczyt 
misyjny. 11,37: Czas. 12,05: Przemówienie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej zoGdyni. 
12,45 Poranek muzyczny. 14,00: Odczyt rodn. 
12,45: Poraenk muzyczny. 14,00: Odczyt roln. 
14,20: Muzyka. 14,45: Odczyt roln, 15,05: 
Ćwiczenia marynarki wojennej w Gdyni. 
15,25: Komunikaty. 15,30: Muzyka. 16,00: 

Słuchowisko «а dziecH. 16,30: Koncert. 
17,00: Przemówienie gen. Orfcz-Dreszera. 
17,15: Muzyka dudowa. 18,00: Muzyka pol- 
ska. 18,35: Program ma piątek, 18,40: Z cyk- 
lu „Poeci wileńscy przed mikrofonem* —: 
recytacje „Bylin rusktch* w tłom. Tadeusza 
Łopalewskiego. 19,00: Słuchowisko. 19,40: 
Skrzynka techniczna. 20,00: Koncert. 22,00: 
Koncert ork. Marynarki Woj. w Gdyni. 
22,25: Wiad. sport, 22,40: Komunikaty 22,45: 
D. c. koncertu z Gdymi, 
pt 

    

  

Rachunek 

  

PIĄTEK, dnia 30 czerwca 1933 r, 

= 7,00; Czas, Gimnastyka. Płyty. Dzien. por. 
Płyty, Pogadanka gospodarcza. 11,57: Czae. 
12, Audycja dla poborowych. 12,25; 735g 

giąd prasy. Kom. meteor. 12,357 Audycja dla 
Powy: 15,20: Program dzienny, 15,25: 
Šiėjda rolniczą, 15,35; Utwory Saint — Saen 
sa. 16,00: Mużyka z Ciechocinka. 17,00: „Let 

mie rozkosze na ziemiach pó = wschodn. 

Rzplitej. 17,15; Fragmenly 2 op. „Gonaci 
rzy' — Sullivana, 18,15: „O Białej i Czarnej 
Rusi* 18,35: Koncert dla młodzieży, 19,05: 
Rozmaitości. 19,10: Recytacje „Bylin ruskich” 
w tłom. A. Łopalewskiego wygł. H. Hohen- 
dlingerówna. 19,20: Program na sobotę. —- 
19,25: Ze spraw -literack'ch. 19,40: Na widno 

kręgu". 20,00: Koncert symfoniczny. Dzien 
nik wieczorny. Weekend. D. c. koncertu. — 
22,00: Muzyka taneczna. 22,25: Wiadomości 
sportowe. 22,35: Komunikaty. 22,40: Muzyka 
taneczna. 2 

NOWINKI RABJSWE. 
UROCZYSTOŚCI MORSKIE W GDYNI. 
W dniu dzisiejszym, w związku ze „Świę- 

tem Morza* rozgłośnie radjowe transmito- 
wać będą z Gdyni szereg fragmentów i uro- 
czystości, jakie odbędą się nad polskiem 
merzem, Rozpocznie je transmisja mszy po- 
lowej, która odprawiona będzie o godz. 8 
na mole portowem im. Wiłsona. Następnie 
około godz. 12 usłyszymy przemówienie P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, poczem nadany 

zostanie reportaż radjowy z defilady w Gdy- 
ni, W godzinach popołudniowych usłyszymy 
reportaż z ćwiczeń marynarki wojennej, a 
na zakończenie programu dziennego — kon 
cert w wykonaniu orkiestry marynarskiej. 

JUTRZEJSZY KONCERT WIECZORNY. 

Jutrzejszym koncertem symfonicziym o 
godz. 20 dyryguje Kazimierz Wiiłkomirski. 
Jako solistka wystąpi znana kameralistka 
i doskonała wkrzypaczka Irena Dubiska, 
która odegra komcert skrzypcowy g-moll M. 
Brucha, W pregramie orkiestrowym uwe:- 
tura „Coriolan'* Beethovena, S akanai 
Brahmsa oraz Ravela „Le tombeau de Cv+ 
uperin“ su“tą. : 
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— į Dziś: Piotra i Pawła 
Czw artek KA 

Czerwiec | 795709 słońca — e. 3a.1B 
й р СасЬов Tu 59 

Spostrzeżsiia Zakładu Meteorologii U.S В. 

w Wilnie z dnia 28/V — 1933 reku 

Ciśnienie barom. 751 
Temperatura najniższa + 15 
Temperatura najwyższa + 19 
Temperatura średnia + 17 
Opad 5,8 
W'atr poludniowy 
Tend. barom. wzrost 
Uwagi: przeoitne opady, lekka burza, 

  

  

  

— Pogoda dnia_29 czerwca według P. I. M, 
Zachmurzenie zmienne z przelotnemi de- 

szczami, Chłodno.* Umiarkowane, chwilami 
porywiste wiatry z kierunków zachodnich. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś, 29 b. m. w nocy dyżurują następu- 
jące apteki: 

Jundziłła (róg 3 Maja i Mickiewicza), 
Monkiewicza (ul. Piłsudskegoj, Paka (Anto- 
kolska 54), Siekierżyńskiego (Zarzecze 20], 

  

    

  

Sokołowskiego (Nowy Świat), Szantyra (Le- 
gjonowa). Szyrwindta (Niemiecka) jącz- 
kowskiego (Zwierzyniec) i Zasławskiego (No 
wogródzkaj, 

MIEJSKA 

— Władze wojewódzkie postano- 
wiły skreślić pragownikom miejskim 
10 procentowy dodatek komunainy. 
Na ostatniem posiedzeniu Wydziału 
Wojewódzkiego zapadła definitywna 
uchwała w sprawie absorbującego 
pracowników miejskich dodatku ko- 
munalnego. Władze nadzorcze po 
bliższym zapoznaniem się z budżetem 
postanowiły dodatek ten skreślić, po 
czynająe od dnia 1 lipca r. b. 

Zaznaczyć należy, że pobierany 
obecnie przez pracowników miejskien 
10 procentowy dodatek komunalny 
jest ostatni ze wszystkich dodatków, 
jakie im kiedyś przysługiwały. 

— Czyżby miał nastąpić zwrot w komu 
nikacji miejsk Przed kilku dniami wee- 

   

  

  

        
     

   

wany przez Saurera wyjec do Szwaj 
ji jego pełnomocnik w nie dyr 
Kreis. Włyjazd jego komentowany jest jako    

że w niedługim już czasie ma za 
ja w sprawie ewentualnego pr 

jęcia komuu.kacji miejskiej przez Saurera. 

Z UNIWERSYTETU 
— Z Wydziału Humanistycznego USB 

W sobotę dnia 1 lipca br. o godz. 13 w Au- 

l Kolumnowej odbędzie się promocja Mgr 
Marty Burbianki na stopień doktora fi!>- 
zofji. 

   

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Komunikat Peowiaków: Sekretarjat 

Wileńskiego Koła P. O. W. zawiadamia, iż 
Zarząd Koła zawiesza zebrania tygodniowe 
na okres dwóch miesięcy (lipiec—sierpień, 
ferje urlopowe), natomiast sekretarjat od 1 
lipca do końca sierpnia będzie czynny tyłko 

ki od godz. 18 do 20, 

herbatka dyskusyjna odbędzie 
się w pierwszą niedzielę miesiąca września 
br. po uprzednim powiadomieniu członków 
o treści programu, 

Ponadto sekretarjat podaje do wiadomoś 
ci, że z powodu zmian lokalu Zwi ku, wszel 
ką korespondencję należy kierować pod adre 
sem: „Związek Peowiaków, Koło w Wilnie, 
Skrzynka pocztowa Nr. 195%, natomiast kwo 
ty pieniężne przekazywać na konto PKO. Nr. 
60862. 

    

   

  

   

  

— Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów 
Średniej Szkoły Handlowej Męskiej w W:.ln'e 
zawiadamia wszystkich absołwentów, że le:- 
min składania podań w sprawie egzaminów 
w charakterze ekstern'stów w zakresie 4 ki 
Szkoły Handlowej upływa z dniem 5 lipca 
b. r, Podania wraz ze świadectwem ukończe- 
nia Średniej Szkoły Handlowej, metryka 
urodzenia į zaświadczenie pracy przyjmuje 
codziennie prócz niedziel i świąt p. Koma- 
rowski od godz, 8 do 10 rano w lokalu 
Szkoły przy ul. Biskupiej 4—4. Zarząd przy- 
pomina również, że dnia 5 lipca b. r. a 
godz. 5 po poł. odbędzie się II zebranie 
informacyjne w lokalu Szkoły, 

— Zarząd Okr. Zjednoczenia Kołejow- 
„eów Polskich wzywa wszystkich Kolegów —- 
<złonków pod rygorem organizacyjnym do 

  

ZYGMUNT _ NAGRODZKI. 

Wyprawa Wileńska r.1919 
we wspomnieniach cywila. | 

(Kartki z pamiętnika). | 
Po pełnem wszelakich emocyj współżyciu z mo- 

wymi panami Wilna — bolszewikami, w drugiej po- 
" łowie lutego r. 1919 zemknąłem z Wilna i przez Kow- 
no, już stolicę młodziutkiego Państwa Litewskiego, 
Mąrjampoi, Suwałki, Augustów, Rajgrod, Grajewo, 
częściowo koleją, a przeważnie dyliżansem lub ży- 
dowską bałagułą, przedostałem się do Warszawy. | 
Droga wiodła terenami, przez które przeszła sroga 
nawałnica wojenna. Ślady tego na każdym kroku: 
spalone lub zburzone przez pociski wsie i kolonje, 
poła pełne wyrw, Marjampol w 3/4 spalony i jeszcze 
z silnym zapachem  pogorzeliska, 
przez pociski śliczny kościół w Rajgrodzie ; t. d. i t. d. 

aję w pierwszej połowie marca 
i zalrzymuję się u wilnianina p. Jana Piłsudskiego, 
który, jako brat Naczelnika Państwa Polskiego uwa- 
żał za wskazane nie czekać na przyjście bolszewików 
i na kilkanaście godzin przed zjawieniem się ich sze- 

W Warszawie ‹ 

  

regów Wilno opuścił. 
Przez pierwsze dni pobytu w stolicy wolnej Pol- 

ski, od rana do wieczora łażę po mieście i wchła- 
„ niam wrażenia. Oczy mam ciągle wilgotne. Tu godła 
Polskie na gmachach, w których były gniazda cięż- 
kiej przemocy, tam maszerujące oddziały wojska poi- 
skiego lub skautów, czasem zgoła pędraków, a wszyst- 

  

   

  

przybycia w dniu dzisiejszym o godz. 8,30 
do lokalu Zarządu Okręgowego, Wilno, ul. 
Wiwulsk'ego 4—3 dla wzięć udziału w 
ogólnym pochodzie Święta Morza. 

W pochodz'e weźmie udział delegat orga 
nizacji z Gdyni z urną zawierającą wodę 
z Bałtyku. 

— ZBrząd Żydowskiego Klubu Myśli Pań 
stwowej wzywa swych członków i sympat$- 
kó by wzięli jak najł'czn y udział w 
zisiejszym obchodzie 

— ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO ZW. 
REZERWISTÓW wzywa wszystkich kandy- 
datów na członków Koła którzy złożyli de- 
klaracje, a dotychczas nie zostali przyjęci w 
poczet członków, do stawienia się we wtorek 
dn. 4 lipca rb. o godzinie 18 w sekretarjacie 
Koła, ulica Żeligowskiego 4. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnw 56 

b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbę 
dzie się ostatne pzzedw łkacyjne zebranie 
Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 19,530. 
Na porządku dzienn 1) Sprawy zwąi 

. 10 „Włóczęgi 21 Adminfstrac) 
Klubu. Obecność wszystkich członkow 
zbędna. 

    

  

   

  

    

     
     

    

    

  

    

  

RÓŻNE. 
— STAN ZDROWOTNY LUDNO341 

ULEGŁ POPRAWIE. Podług ostatnich da- 
nych władz sanitarnych w tygodniu ubieg- 
łym na terenie Wilna zanotowano nastepu- 
jące wypadki zasłabnięć na choroby В 
ospa wietrzna 2, tyfus brzuszny 3, płor 10, 
błonica 4, róża 2, gruźlica 18 (w tem 4 zg5- 
ny), jaglica 8, 

Ogółem chorowało 47 osób, w tej liczbie 
4 zmarły. 

Trzeba podkreślić, że dzięki intesywnej 
pracy rejonowych lekarzy sanitarnych stan 
zdrowotny na terenie miasta uległ w ostat 
nich miesiącach znacznej poprawie. Uwidatcz 
nia się to przedewszystkiem w tem. 
z wymienionych chorób nie ma e 
epidemicznego. Groźba epidemji Lyti 
tualna jeszcze z wiosną r. b. obecn 
całkowicie zażegnana. Wypadki z 

tyfus notuj się jedynie sporadycz. 

— Kino „Casino“ jak się dowiadujemy 
przeznaczyło w dniu dzisiejszym 10 pr +. 
z wpływów kasowych na rzecz funduszu Ti 
gi Morskiej t Kolonjalnej. 

— Automat telefoniczny w Wolokumpji. 
Naskutek prośby letników w Wołokomoji 
zainstalowany zostat automat telefoniczny. 
Z automatu tego można przeprowad roz 
mowy jedynie z W'lnem po wrzu 
monet 5-ciogroszowych. 

  

     

          

    

  

    

      

— Zarząd Leczniey Litewskiej w Wiln'e 
podaje do wiadomości, z powodu zmia 
ny lokalu przyjęcie chorych do szpitala od 
dnia 1 lipca rb zostaje wstrzymane. 

Przychodnia z gabinetem  rontgenow- 
skim będzie czynna do dnia 15 I/pca, —- 
O uruchomieniu lecznicy i przychodni w no 
wym gmachu przy ul. Móckiewicza 33 — 

nastąpi osobne zawiadomienie. 

OFIARY. 
>. Żydowskiego Klubu Myśli Pań 

wej złożyła 50 zł. na rzecz Lig; Mors 
Kolonjalnej. 

    

    

  

—000— 

Nowe kredyty dla rolnictwa 
pod zastaw zbóż. 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra* w 
początkach lipca r. b. Bank Polski uru 
chomi ponownie kredyty na zastaw zbóż 
w wysokości 30 m'lj. zł. Warunki korzysta 
nia z tych kredytów i ich spłata będz 
amalogiczna do roku poprzedniego, a m'a- 
nowicie: wysokość pożyczek nie może prze- 
kraczać 50 proc. wartości giełdowej zbóż, 
spłata ma być uskuteczniona ratam, od 
stycznia do czerwca 1934 r. Stopa procen- 
towa dla banków, rozprowadzających bez. 
pośrednio kredyty będzie 6 proc., jak przy 
zwykłem dyskoncie, z tym warunkiem, ż 

i te nie mogą liczyć klientom w'ęc 
nw 2, łącznie z kosztami, ponad stop 
Banku Polskiego, 

W związku z uruchomieniem kredytów 
na zastaw rolniczy organizacje rolnicze zgło 
siły do Banku Polskiego szereg wniosków, 
dolyczących zwiększenia szacunku zbóż da 
75 proc. wartości. Sprawa ta będzie omawia 
na na specjalnej konferencji w ministerstw c 
rolnictwa, która odbyła się w dn. 28 b. m. 

z udz'nłem przedstawicieli organizacyj rolni 
czych oraz banków, za których pośrednic- 
twem mają być rozprowadzane kredyty re- 
jestrow Iskra). 

   

  

        

  

  

   

  

podziurawiony 

"ko to się pręży, śpiewa, śmieje. Wiosna nietylko w 
naturze, lecz i w duszach ludzkich. Pewnego dnia, 
-ztesztą, mam rosę na oczach wyciśniętą przez smu- 
tek ; boleść. Idę w tłumie jak i ja smutnych, za trum- 

"ną młodocianego pułkownika-bohatera Lisa-Kuli. 
Po pewnym czasie, syt wrażeń, zatęskniłerz do 

pracy i poczynam jej szukać. Jestem w tem pomyśl- | 
nem położeniu że, przynajmniej harazie, mam z cze- 

„go żyć i o pracę zarobkową mi nie chodzi. 
zwracam się do Komitetu Obrony Kresów, który orga 

  Najpierw - 

4 Wydawnietwo „Kurjer Wileński" S-ka s ogr. odp. 

nizuje Dywizję Litewsko-Bialoruską. P. I 
proponuje mi stanowisko oficera czy urzędnika wer- 
bunkowego ale n 

  

KAU SRO E 

  

ТОГО E NSS E 1 Nr. 169 (2710) 
  

TEATR | MUZYKA. NA WILEŃSKIM BRUKU 
— Popołudntówka w Teatrze Lelnim. — 

Dziś, czwartek dnia 29 czerwca o godz. 4 
(Piotra * Pawła) na będzie arcyzabawna, 
doskonała komedja St, Kiedrzyńskiego — 

„Piorun z jasnego nieba*. Aby umożliwić 
zobaczenie tej arcydowc pnej komedji jak 
najszerszym warstwom  pubłczności — ce 
ny miejsc propagandowe od 20 gr. 

— Święto Morza w Teatrze Letnim. —- 
Teatr Letni daje dziś dn'a 29 czerwca o g. 
8 m, 15 w. specjalne widowisko poświęcone 
Morzu. Na program złożą się: śpiew, tańce, 
recytacje, koncert orkiestry 5 p. p. Leg. u- 
raz wy obraz „ilustrujący óczach wi- 
dzów rozwój Gdyni od zw wioska ry 
backiej do potężnego portu polskiego — kon 
strukcji W, Makojnika. 

Ceny miejsc o 50 proc 
sko to powtórzone nie b 

Kaz mierza 
e Letmim. Jutro w piątek 

@та oraz w sobotę dnia 1 lip 
ca o godz. 8 m. 30 Zespół Reduty zaw.ta do 
Teatru Le go ze śwżetną sztuką Г. Pirau 
della pt. „ŻYWA MA й 
Henryka IV odłworzy 2 ys 
scen polskich Kazimierz Junosza — Stępów 
ski. 

Ceny miejsc «pecjatne, Zniżki studenckie 
25 proc. Kredytówki po cenach pełnow: 
ściowych. 

  

      

    

  

  

     
   

zu'żone. Widowi 

  

   
    

        

skieg< 

  

    
  

       

    
    

   

ra w Teatrze Letnim. W 
ca o godz. 8 m. 15 w. [ 

ą premjerę. Będzie to sztu- 

go _ sutora Stefana 
gu ożenić stę nie mogę 

Mszyczny „Lutnia, „Już lato 
sę zbłżać Dzń po raz drugi barwna rew 

ja w 20 obrazach „Już lato się zbliża”, 
Program bogaty j urozmaicony zawiera sze 
reg pieśni, piosenek, skeczów oraz najnow 
szych przebojów stolicy. W! wyk. biorą u- 

uie-        

    

    
   

    

   

  

     

dział nowopozyskani wybitni artyści: Ala 
Rudnicka, Tadeusz Cheveau — Zakrzewski, 

towieck również $. Nowe 

  

Witold Zd. 

   
ńska, H. Cort, Ś. Laskowski, K. 

  

kie Witolda Zdzito 
go, reżysera teatru „8—30% w War- 

s Orkiestra pod kier. A, Wiitińskiego 
Ceny zniżone, Początek o godz. 8 m. 30 w. 

racowanie reżysers 

    

     

— Dziś w czwartek dnia 29 czerwca © 
.1ow. Kenceri muzyki iekkiej Witeń- 
Orkiestry Symfon'eznei pod dyrek. 

ego z udziałem ulubień- 
wileńsk*ej Haliny Rymk e 
Żejmówny. Ryszarda Rad 

Adamowicz,  Antoniego 
Koryckiego, Aleksandra 

te 40 gr. Ulgowe 25 

     
   

   

     

Z życia żydowskiego. 
NOWE: KREDYTY DLA ŻYD. BEZPROCEN- 

TOWYCH KAS KREDYTOWYCH. 

Jak się Żyd. 

  

gencja Telegr. dowiaduje, 
wyznaczył „Jo'nt* nowe kredyty dła bez- 
procentowych kas  kredytowych  „Omilas 
Chasodim* w Polsce. Kredyty będą niebawem 

przekazane kasom, 

  

GROŹBA REPRESYJ POSKUTKOWAŁA. 

Według doniesienia „Da'ly Herald“ pol- 
+k'e władze konsula w Londynie potwier 
dzają wiadom. którą wczoraj podaliśmy, 
że znane mu są liczne w ost h tygod- 
niach wypadki odmowy udzielana  wiż 
tranzytowych obywatelom połskim przez kon 
sulat m'emiecki w Londynie. Władze pol- 
skie nie mogą przeciw temu przedsięwziąć 

dnych kroków, gdyż każdemu konsułowi 
przysługuje prawo odmawiania wży bez 
podawania motywów, 

Z kół konsulatu polskiego poinformowa- 
no „Daily Herald“, że w razie dalszego 
kontynuowan'a tej praktyki 
zzsłtosuje odwetową 
mawiania wiz tranzytowych obywatelom 
niemieck'm, udający z Resji lub do 
Rosji przez Polskę. 

Zdaje się, zaznacza w końcu pismo aa- 
gelskie, że ostrzeżenie to miało już skutek 
i spowodowało wydanie przez niemicki u- 
rząd spraw zagran'cznych nowych instruk- 
cyj swym placówkom konsularnym zagra- 
nicą, upoważniających do wydawania w:z 
wszystkim bez wyjątku obywatelom polskim. 

   

  

    

     

  

rz. 

  

  
   

  

ZJAZD RADY PARTYJNEJ DEMOKRATYCZ- 
NO-FOLKISTYCZNEJ PARTJI W POLSCE. 

Na czwartek, 29 b. m. został zwołany 
do Łodzi zjazd Rady Partyjnej demokra- 
tyczno-folkstycznej partji w Polsce z nastę 

m porządkeim dziennym: 1) Stosunek 
ederacji Żydów Polskich". 2) Kongres 

rzemieślników. 3) Sprawy organizacyjne, 1) 
Wybór egzekutywy. 

Z Wilna na zjazd ten żadnej delegacji 
nie. wysłano. 

     

vaszkiewicz 

  

a terenie należącym już do innego 

P. JAN PIŁSUDSKI, brat Naczelnika Państwa. 

młodego państwa. Narazie pozostawiam to sobie do 
namysłu. Wilnianin p. Witold Abramowicz, który 
piastował jakiś urząd w Zarządzie terenów podle- 
głych Naczelnemu Wodzowi, proponuje mi stanowi- 
sko komisarza do spraw oświaty ludowej na powiat 
wołkowyski. Ale po pewnym czasie wyłania się coś 
innego jeszcze, W Warszawie znajduje się ogromna 

Dzieciobójstwo. 
Wezoraj z rana w dole kloacznym domu 

Nr. 19 przy ulicy Słowackiego znalezione z0- 
stały zwłoki noworodka z oznakami gwał- 
townej śmierci, Przewieziono je do kostnicy 
przy szpitalu Św. Jakóba. Policja poszuku- 
je sprawców dzieciobójstwa (e) 

    

Strzeżcie się pseudo-inkasentów. 
Na terenie Wilna ukazał cię ostatnio o- 

szust, podający się za inkasenta wydawnict- 
wa „Legjon: Polski* w Warszawie. 

Oszust zgłosił się przed kilku dniami do 
mieszkania p. Zygfryda Loppe przy ulicy 
Nemieckiej i przedstawiwszy legitymację na 
nazwisko Mościckiego pobrał od p. Loppe ty- 

  

   

  

ń. Okazało się, iż wy 

  

dawnictwo o żadnym Mościckim -nie wie. 
Policja poszukuie oszusta, (e) 

Tajemnicza łódź, 
Wczoraj wieczorem na rzece Wilji wpo- 

bliżu domu Nr. 9 przy ulicy Brzeg Antokol- 
ski zatrzyfiana została jakaś łódka bez pa- 
sażerów którą silny prąd wezbranej na sku- 
tek ostatnich deszczów rzeki niósł w stronę 
Mostu Zielonego. W łodzi znaleziono spoden 
ki kąpielowe. Zachodzi przypuszczenie iż z 
właścciełem porzuconej łodzi stał się jakiś 
wypadek. (e) 

        

   

  

Sumar. 
DOBRY GUST. 

  

W SĄDZIE. 

Sędzia: — A teraz proszę odpowiedzieć, 
w jaki sposób oskarżony otworzył kasę pan- 
cerną? 

    ać tylko przy drzwiach zamknię- 
‚ Ма sali znajdują się konkurenci. 

(New-Yorkeri. 

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIATw SZKOLE 
(pamięt ic nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Łux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
S<ład główny w księg Św Wojciecha 

tułem „prenumeraty 24 zi. Kiedy p. Loppe 
po upływie kilku dni nie otrzymał zaprenu- 
merowanego pisma, zwrócił się do wydawni- 

  

Bźwięk. Kine-Teztr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś podwójny program: 
1) Polski film egzotyczny 

2) Najnowsza i najdowcipniejsza 

kreacja królów śmiechu i humoru 

NAD PROGRAM: Wesole atrakcje. CENY ZNIŻONE: Na 1-y s.: Balkon 25gr., Parter54 gr., wicz od40 gr. 

— Czy wyjdziesz za mnie, Noro? 
— Nie, Fredzie, ale będę 

wiać twój dobry gilst. 

GLOS PUSTYN 
FLIP i FLA 

  zawsze polz 
(Ne-Yorker) 

CENA Zi. 3.50. 

przybyli 

do Wilnai 

  

  

W rol. gł. gwiazdy polek. ekranu: Brodzisz, 
Eugen Bodo, Nora Ney i Marja Bogda. 

robią karjerę 
  

CYRK: atrakcje akrobatyczne w emo- 
cjonującym filmie i ilustrującym 
życie artystów cyrkowych p. t. 

pełny program zawierający moc atrakcyj, między inneri MŁYN ŚMIERCI i nne 

Pod Kopułą cyrku 
<q © 
— e 
Nm 
Aš 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wietla 47, tel. 15-41 | 

| D:Z-1 Ś1 Największego czeskiego dźwiękowca 
w-g słynnej i popularnej powieści Jarosława Haska p. t. 
Kapitalne sceny. pełne pysznego humoru i sstyrycznego zacięcia. W roli głównej legendsrnego Szwejka czeski 

Jannings — Sasza Rasziłow. Ceny zniżone. Bogaty nad program. Seznse o godz. 4—6—8—10.15 

DZIELNY WOJAK SZWEJK 

  

  

Przed wyjazdem na urlop Inh letnisko 507/ 
przez niebyw. zniżkę CER w firmie W. NOWICKI, Kiino, Wielka 30 
Wytworna konfekcja. galanterja. trykotaże. art. kąpiel. tenisowe, plażowe itd. 

Własna wytwórnia obuwia 
połeca: sandałki, opanki, plecionki, prunelki, aiłaski, cbuwie tenisowe bre- 

zentowe, plażowe, letnie dziurkowane, plecione, eleganc. spacerowe i t. d. 

Sprawdzanie naszych niskich cen mie obowiązuje kupno. 

zaoszozędzi 
każdy 50% 

  

LICYTACJA. 
Dyrekcja Zakładu Zastawniczego Komu- 
nalnej Kasy Oszczędności Wilna 
Wilno, Trocka 14 (mury po-Franciszkan- 
skie), tel. 7-27, podaje do ogólnej wiado- 
mości, że dnia I8i 19 lipca 1933 r. o godz. 
5-ej po poł. odbędzie się w lokalu Zakła- 
du, Wilno, ul. Trocka 14, sprzedaż przez 
licytację nie wykupionych i nie prolongo- 
wanych zastawów, przyjętych w Zakładzie 
za dowodami do Nr. 10.491, których ulgo- 
we terminy (termin sprzedaży z licytacji) 
upłynęły do dnia | lipca 1933 r. 

Dyrekcja. 
  

DO WYNAJĘCIA 
LOKAL 40 POKOJOWY 
przy ul. Piłsudskiego 13, zajmowany do- 
tychczas przez Gimnazjum Tow. Rozpowsz. 
Oświaty, które będzie wyeksmitowane z 
powodn nieopłacenia za dwa lata komor- 
nego. Wyrok na eksmisję zapadł w drugiej 
iastancji sądowej. Oprócz tego są do wy= 
najęcia lokale 2, 3, 4, 5 i 6 pokojowe 
Dowiedzieć się u właściciela domu S. Fajna 

w godzinach 17—20. 

  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców.     

    

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

  

ilość uchodźców z Litwy i Białej Rusi, a wśród nich 
dużo mężczyzn zdolnych do noszenia broni. Powsta- 
je projekt utworzenia specjalnych oddziałów z tych 
uchodźców j właśnie do Komitetu, który organizacją 
tych oddziałów ma się zająć, powołany zostaję ja. 
Tem chętniej przyjmuję to, że komendantem ma być 
kapitan Koc. 

/ Dla świeżych wiadomości z kraju chodzę na co 
tydzień odbywające się zebrania uchodźców w salach 
Towarzystwa Popierania Przemysłu ; Handlu. Wia- | 
domości nie brak, gdyż codzień prawie ktoś z tam 
tych stron przybywa, ale wiadomości które przywożą 
są jedne od drugich gorsze. Zebraniom tym, mającym 
stale nastrój całkowicie różniący się od nastroju mie- 
szkańców Warszawy, przewodzi bardzo przez wszyst- 
kich poważany — Wojniłowicz z Mińska. 

Od kogoś świeżo przybyłego z Wiłna dowiaduję 
się o uwięzieniu całej mojej rodziny i nawet kilka 
pracowników mojego składu maszyn rolniczych. Pod 
wpływem tych wiadomości zmienił się i mój nastrój 
osobisty. Myślę jakby dotrzeć do Naczelnika Pań- 
stwa, ale nie zdążyłem jeszcze zwierzyć się z tem 
przed p. Janem, gdy pewnego dnia ten mi powiada, 
że jutro rano mam być w Belwederze. Nazajutrz, dn. 
1 kwietnia, udaję się do Belwederu. Mam dużo do p”- 
wiedzenia Naczelnikowi, ale żebym tylko nie zapom- 
niał języka w gębie. Staram się moeno zapamiętać 
najważniejsze sprawy. Wprawdzie obecnego Naczel- 
nika Państwa przed łaty znałem i znałem dobrze, ale 
teraz to majestat, w dodatku człowiek obarczony cię- 
żarem walk na kilku frontach i troską odbudowy 
ojczyzny. Sporo lat, już przeszło pięć jak Go widzia- 
łem. Wchodzę do gabinetu j oczom własnym nie wie- 
rzę. Przedemną ten sam, którego tak dobrze znałem: 
prosty, serdeczny, wesoły i taki młody. 

Miałem, korzystając z audjencji, przedewszys!- 
kiem poinformować o tem, co się dzieje w Wilmie, 
okazuje się jednak że Naczelnik wie daleko więcej 
odemnie i mnie informuje. Wie również o uwięzie- 

    

|   

  

Cd rozu i843 tstnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypiaius i ge- 
binetowe, kredsnsy, 

stoły, szafy, łóśka tt 
Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
nż dogodnych waraskerk 

  

  

  i NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

Inteligentna panna 
poszukuje posady w biu- 
rze lub u adwokata (bie- 
gle pisze na maszynie) 

Łask, oferty kierować do 
biurn ogłoszeń I. Karlina, 

Wilno, Niemiecka 35 

Szukasz zarokku 
przyjm popłstne zastęp- 
stwo jako zajęcie ubocz- 
ne, bez. narażenia godno- 
ści stanu. Gozakred. 

Lwów, Wałowa I1 

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. 

  

  

Zgubiony paszport za- 

graniczny A. l. 8-15/32 
Nr. 200415 wydany przez 
Star. Oszmieūskie 4.V,32 

uniewažnia się 
  

Zgubicną kartę rowero- 
wą Nr. 104 na imię Kita- 
jewicza laaaka—unieważ- 

nia się   
czasu. 

sam. 

Zerwałem się na równe noci. 

z ust. 

niu mojej rodziny j każe mi być dobrej myśli. Przypo- 
minam Naczelnikowi o obietnicy danej kasztance, że 
na niej wjedzie do Wilna. Dowiaduję się że kasztanka 
honoru tego nie dostąpi, bo zakulała i jest teraz na 
zasłużonym chlebie emerytki. Opowiada Naczelnik 

Drukarnia „ZNICZ*, Wiino Bisknpia 4, tel. 3-40 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. | 

ljak się to stało. 

RABKA 
pensjonst „Złocień” 
Tel. 42—A Nowosielskiej 
pokoje z utrzymaniem 

Ceny przystępne. 
    

ZALESZCZYKI 
Grand Hotel Pensjon 

„Helenówka* przy plaży 
głównej. Słoneczne po- 
koje. Kuchnia wykwintra 
Wzorowa czystość. Mło- 

dzieży ulgi. 

KRYNICA 
Chrześcijański Pensjonat 
Dzia srarikiegój: G2Y CFE 
godniowy pobyt z kąpie- 
lami mineralnemi 280 zł. 

urzędnicy 250 zł. 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 
ba 17. Do wynajęcia po- 
koje, pensjonat, stołownia 
Ceny kryzysowe. Estko 

Letnisko 
blisko Wilna, na brzegu 

  

    

  

  

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeidowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od . 12—2 i 4—6 wiecz. 

Micziewicza 24, tel. 277 

i. Ślumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

uł. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7, 

W. Z..P. -29. 

br. GINSBERG 
choroby skórna, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wilenska 3 tal. 587. 
od godz. 8—1 1 4—5, 

Akuszerka 

Marja Lakneroka 

  

      

Wilji, miejscowość su- 
cha, zdrowa,  malown'- ża i ; ‹ przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
cza. Jagiellońska 9—13. | ujica Kasztanowa 7. m. 5, 

  

LETNISKO 
w Anielinie, Urocza miej- 

scowość, tenis, siatkówka 
Rzeka, las sosnowy. 

P.ta Gudogaje, Anielin, 
Zapolska. 

    

Do wynajęcia 
| mieszkanie 6-pokojowe 
i 3 mieszk. z 8 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami na 
jednych schodach— ogół. 
36 pok.razem lub osobno 
Nadaje się dla instytucyi 

W. Pohulanka 23, tel 1889 

Do wynajęcia 
Ż pokoje ałogi wńóBlów 
ze wszelk. wyg. (telefon, 
łaz.) obok Sądu Okręg. 
Dow. się od 10—12i4—6 
Jakóba Jasińskiego 6—7 

telefon 485 

POKÓJ 
do wynajęcia 

z-k Dobroczynny 2a—14 

Robotnik 
podzienny poszukuje 
jakiejkolwiek pracy. 

Oferty do Adm. „Kurjera 
W leńsk.* pod „Robotnik“ 

      

  

Jakoż po tygodniu może p. Jan, po powrocie z 
miasta, pyta mnie czybym nie miał ochoty przeje- 
chać się do Wilna. Sądząc, że to w charakterze emi- 
sarjusza czy kurjera, mówię i owszem, gotów jestem, 
tylko czy nie zabardzo mnie tam znają. Na to p. Jan: 

— To nic nie szkodzi, zresztą nie pojechałbyś 

— Nie sam? A kto jeszcze? 
A ja, p. Witold... 
Jakto? we trzech? 
Nie, i wojsko jeszcze. 

Kiedy, kiedy? 
— Niezadługo, ale kiedy, Ściśle jeszcze nie wi 

(D. c. n.) 
SEC R; „ACE 

*) Zułów, były majątek rodziny Piłsudskich położony jest 
w Powiecie święciańskim o 8 mil na północ od Wilna, 
Zułowie w czasie naszego dzieciństwa wiele chwil szczęśliwy?” 
spędziliśmy wspólnie. 

  
Pewnego razu objeżdżał front. 

Raptem w pewnem miejscu kasztanka drgnęła i za- 
trzymała się. Naczelnik sądząc, że się czegoś prze- 
straszyła, smagnął ją spicrutą. Zerwała się ; poska- 
kała dalej na trzech nogach. Okazało się potem, że 
jedną nogę swoją wpakowała między druty kolezasłte, 
a wyrywając gwałtownie naderwała ścięgno. 

Po wysłuchniu tej smutnej historji zaznaczyłem, 
że Wilnu nie chodzi o maść konia na którym wjedzie, 
mógłby być innej maści byleby tylko jak najprędzej 
nastąpić to mogło. N 

— (Qóż, Wilno wziąć mógłbym już i teraz, ale 
utrzymaćbym nie zdołał. Musicie zaczekać. 

Największe wrażenie na mnie zrobiły słowa wy- 
powiedziane przy pożegnaniu: 

— No więc do zobaczenia się w Zułowie *). 
To już obietnica. Obietnica: człowieka stojącego 

na najwyższem w Państwie stanowisku. 
Opuściłem Belweder ogromnie na duchu po- 

krzepiony. Dowiedziałem się że nietylko Naczelnik. 
o zajęciu Wilna myśli, w co nie wszyscy wierzy: 
chcieli, lecz i o tem, że jest to kwestją niedługiego 

a to usłyszałem: 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyimuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzynie, Tom. Zana 

lewo Gedem'nowską 
ul. Grodzka 27, 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamže gabinet kosmetyex- 
ny, uzuwa zmarszerki, bra- 
dawki, kurzaśki i wągry. 
W. Z. P./ 48. 8323 

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) przy uł. 

Miłej Nr. 5 DO SPRZE- 

DANIA. O warunkach do- 
wiedzieć się w Admini- 

stracji „Kurjera Wileńs- 

kiego'* pod plac. 
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