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lll-cie TARGI PÓŁNOCNE W Londynie niema zgody. 
W WILNIE 

Jakkolwiek wysoce doniosłą — w 
całokształcie wysiłków społeczeńsiwa 
w kierunku gospodarczego odrodze- 
nia kraju — była rola piewszych i 
drugich Targów Północnych w Wil- 
nie, to jednak należy stwierdzić, ze 
były one urządzone w warunkach 
bądź pomyślnych, bądź bez porówna 
nia lepszych, niż Targi tegoroczne. 

Po raz pierwszy Targi odbyły się 
w roku największego bodaj ożywie” 
nia gospodarczego, kiedy jeszcze o 
kryzysie nikt nie my/lał, ani go się 
mógł spodziewać. Przy: powtórzeniu 
imprezy zachodziła już potrzeba po- 
ważnego liczenia się z trudnoścignii, 
oowstającemi na tle coraz m V j 
zarysowującego się przesilenia ek 
nomicznego. Jednak ten gors 
zły rok nie może być wprost zesta 
wiony z warunkami roku, w którym 
dochodzi do skutku realizacja IIl-ica 
Targów Północnych, — jak nie moż? 
być porównania między początkier:, 
krawędzią kryzysu a dnem kryzysu. 

Już podczas Il-gich Targów zaw 
ważyć się dał, może w sposób niezbyt 
jaskrawy, ale w każdym razie wide- 
czny, wpływ pogarszających się ws. 
runków. Niewątpliwie odegrała ti 
pierwszorzędną rolę coraz bardzie; 
zyskująca na oddziaływaniu depresji 
psychiczna, sfery gospodarcze bo- 
wiem, wraz z całem społeczeństwem 
czuły się zaskoczone zjawiskiem sta- 
łego braku odprężenia w sytuacji. 

Ostatni rok był okresem już nie 
depresji psychicznej, lecz wprost ja“ 
kiegoś deietyzmu. Nie mówimy rzecz 
zrozumiała o całem społeczeństwic. 
Jego zdrowsza, odporniejsza część po 
trafiła oprzeć sie nastrojom tego r»* 
dzaju, — ale i wśród niej w rzadkich 
wypadkach powstawało dążenie do 
działania czynego, do przeciwstawia 
nia się kryzysowi włastąemi siłami i 
Środkami, nie oglądając się na narzu- 
cony przez ogół rządowi przywilej wy 
łączności czy monopolu zwalezania 
kryzysu. 

Zachodzi zatem pytanie, jakie po: 
budki lub przesłanki zaważyły przy 
<łecyzji urządzenia w tym roku trze 
cich zrzędu Targów Północnych, sko- 
ro — zdawałoby się — warunki kształ 
tują się wręcz niesprzyjająco, przesą 
dzając efekt Targów w sensie nega 
tywnym? 

By dać odpowiedź na to pytanie, 
musimy wrócić do pierwszego tema- 
tu o nastrojach wśród społeczeństwa. 
Zródłem defetystycznych prądów by- 
ła bądź nieufność wobec poczynań 
rządu, gorliwie ; wytrwale szerzona 

   

      

  

  

    

„przez opozycję, bądź fiaseo usiło- 
drodze „Wal zwalezania kryzysu  W 

-porozumień międzynarodowych, da- 
"jej mniejsza odporność danej warst- 
*wy na działanie niepomyślnych wa- 
runków, nieraz sam fakt. redukcji 
lub cofnięcia przez skarb subwencyj 
z powodu trudności budżetowych itp. 
Wielce ujemną stroną naszej rzeczy” 

wistości w okresie pogłębiającego się 
kryzysu była ja okoliczność, że na* 

wet sfery, nie ulegające hamletow- 
skina nustrojom, istotę przetrwania 
ciężkich czasów rozumiały w znacze- 
niu biernego ustosunkowania się wo” 
bec kryzysu, przerzucając na rząd 
prawo i obowiązek zwałczania go. 
Rząd oczywiście nie zaniedbał zabie' 
gów w tym kierunku. W ramach fa- 
ktycznej możliwości zabiegi te stresz 
czały się do „uchronienia gospodarst- 
wa krajowego-ad wstrząsów, zachowa 
nia równowagi między poszczególne 
mi elementami gospodarczemi, dosto 
sowania stanu gospodarstwa krajo= 
wego do zmienionych na trwałe wa- 
runków i przygotowania go do dal- 
szej walki o samodzielny byt. Dla 
celowego wykorzystania tworzonych 
przez rząd podstaw i możliwości dla 
walki z kryzysem brakło jednego 
czynnika: zrozumienia przez ogół spo 
łeczeństwa potrzeby i obowiązku 
własnego wysiłku. Tymczasem wszy* 

„Scy, jak mówił płk. W. Sławek na 
Zjeździe działaczy gospodarczych i 
społecznych w Warszawie, „główną 

uwagę swoją skierowali nie na to, co 
vi mają robić, a na to, co dla nich 

ma uvewnić rząd. I 7 jednej strony 
Sza zk oburzenie na „„е!а- 

   

tyzm”, a z jdrugiej wołanie, żeby rząd 
wszystkie przeszkody i trudności u- 
sunął*. 1 

, Ten stań rzeczy w ostatnich cza- 
| sach zaczął jednak ulegać pewnym 
przeobrażeńfiom na lepsze. Z jednej 
strony eelowa praca gospodarcza rzą 

  

  

du w kierunku stworzenia dla gospo 
darki krajowej możliwości skutecznej 
walki z kryzysem, przyczyniła się po 
woli do wysychania źródeł defetyz- 
mu bijących z szerzonej przez 9po- 
zycję nieufności do poczynań rządu. 
Z drugiej strony, narazie pojedyńcze 
i nieskoordynowane wysiłki ezynne- 
go przez społeczeństwo praeciwsta- 
wiania się kryzysowi nie poszły na 
marne, lecz budziły coraz szerszą 
świadomość potrzeby zastąpienia we 
własnym interesie biernego wyczeku- 
jącego stanowiska przez aktywizm 
gospodarczy. Zjazd działaczy gospo” 
darczych i społecznych w Warszawie 
przyczynił się do pogłębienia tych 
przeobrażeń i niewątpl. wywrze du- 
ży wpływ na dalsze kształtowanie się 
nastrojów społeczeństwa, sięgając w 
teren za pośrednietwem zjazdów re- 
gjonalnych. 

Na tle tych uwag staje się zrozu- 
miałem, dlaczego sfery gospodarcze 
ziem północna-wschodnich, z Wilnem 
na czele, zadecydowały urządzić w 
tym roku Targi Północne, pomimo, 
zdawałoby się, wprest fatalnych dia 
tego rodzaju imprezy  konjunktur. 
Targi obecne są wyrazem obrania 
przez nasze Społeczeństwo drogi ak- 
tywizmu gospodarczego. 

Jednocześnie przez Targj , czy za 
ich pośrednictwem, będzie pobudzana 
do życia i ruchu inicjatywa prywat- 
na i zbiorowa, gospodarcza. W ten 
sposób Targi stać się muszą pocho- 
dnym czynnixiem aktywizmu gaspo- 
darczego. 

W jakim kierunku pójdzie ta ini- 
cjatywa gospodarcza? Zależy to już 
od oblicza fargów. jakie im zamie- 
rzają nadać organizatorzy. Wydział 
Prasowy Targów w tej materji po- 
daje następujące informacje: Targi 
Północne w ogólnym zarysie mają na 
celu eżywienie i uintensywnienie we- 
wnętrznego rynku w zakresie konsum 
cji wytwórczości krajowej, opartej 
na krajowych surowcach, będą o- 
ne miały charakter wybitnie handlo- 
wy; a nie retrospektywno-pokazowy. 

Posunięcie — ; celowe i realne. 
Realne — ze względu na bogactwo 
nasze w niektóre surowce, w pierw- 
szym rzędzie w lny, które miał na 

myśli gen. L. Żeligowski, rzucające 
ogólnie dziś uznane hasło: iemia 
nasza winna ras nietylko wyżywić, 

   

   

    

  

   

   

ale i odziać*. Celowe — z uwagi na 
dominującą rolę, jaką odegrywa w 
obecnych przeobrażeniach lub kex- 
flikiach gospodarczych zasada samo 
wystarczalności gospodarczej. 

Przypomnieć zatem należy, że III 
Targi Północne nietylko pobudzą ini- 
cjatywę gospodarczą do działania, 
lecz jednocześnie pobudzą *- w kie- 
runku najbardziej wskazanym Z 
punktu widzenia interesów kraju. 

Amplituda tej inicjatywy pozosta- 
nie jednak zależna od treści nastro* 
jów i ich natężenia, jakie w tym ok- 
resie będą przeważały wśród ogółu 
społeczeństwa. Ałe i tu raczej opty: 
mistycznie należałoby się na sprawę 
zapatrywać, albowiem niema objek- 
tywnych powodów do wątpliwości, 
że w przełamywaniu psychozy bier- 
ności będzie z czasem zaznaczał się 
stały postęp. 

„ "Na zakończenie niech wolno mi 
będzie poświęcić jeszcze kilka słów 
— ciągle w nawiązaniu do Targów 
— zwoływanem przez BBWR — pier- 
wszej połowie września Regjonalne* 
mu Zjazdowi działaczy gospodar- 
czych i społecznych w Wilnie. Dobrze 
się stało że Zjazd ten zbiegnie się z 
zakończeniem Targów. 

Według przyjętej koncepcji z 
dy regjonalne pomyśłane są — uży- 
wając porównania płk. W. Sławka —- 
jako mniejsze kółka w olbrzymim, 
skomplikowanym organizmie zegaro- 
rym, jakiem jest życie społeczne w 

państwie, poruszane przez znajdują 
ce się w ruchu wielkie koło rozpędo” 
we, i. zn. Zjazd w Warszawie. Ten о- 
statni Zjazd ustalił wytyczne ogólne, 
które powinny nadać właściwy kie- 
rumek poczynaniom inicjatywy pry- 
watnej a przedewszystkiem „pobu- 
dzić do działania tkwiące w narodzie 
siły zarówno moralne i umysłowe, 
jak też i materjalne*. Otóż przebieg 
Targów, ich końcowy efekt stanowić 
będzie wyjątkowo miarodajny i po- 
uczający materjał dla oceny sytuacji 
przez organizatorów i uczestników 
Zjazdu regjonalnego, dla wyczucia 
właściwych kierunków, jakie naleža- 
łoby' nadać inicjatywie prywatnej i 
dła wytknięcia życiowo-realnego pro 
gramu, prowadzącego do ostatecznego 
przełamania psychozy bierności w 
drodze najkrótszej j przy gwarancji 
największego sukcesu. Z. R. 

      

Zachód Europy za stabilizacją walut. 
PARYŻ, (Pat). Minister Bonnet 

odbył dziś w Londynie naradę z przed 
stawicielam; krajów, posiadających 
parytet złoty. Narady odłożone zosta: 
ły do popołudnia. Z tego też powodu 
Bonnet zmuszony został opóźnić 
swój wyjazd do Paryża. 

fooseveli nie godzi się 
YARYŻ, (Pat). Według informacyj 

z Nowego Yorku, prezydent Rooseveit 
postanowił nie przeprowadzać w naj 
pliższym czasie stabilizacji dolara, Pe 
wien wyższy urzędnik skarbu Stanów 

zjednoczonych oświadczył, że bliska 
stabilizacja funta przyczyniłaby się 
co prawda, do przerwania dzikiej 
spekulacji walutowej, lecz doradzy 
prezydenta, którzy mniej zajmują się 
zagadnieniami teoretycznemi, a bar- 
Aziej zyskami bjeżącemi, zdołah 
przekonać prezydenta Roosevelta, a- 
by nie godził się na stabilizację dola: 
ra. 

Impas, który ujawnia się na kon- 

W wywiadzie z korespondentem 
„L'Intrasigeant*, mówiąc o deklara- 

cj; Belgji, Francji, Holandji, Włoch 
i Szwajcarji, którą to deklarację Ame 
rykanie uznali jako ultimatum, mini- 
ster Bonnet oświadczył: „Zabierałem 

głos w imieniu 5 państw, posiadają” 

na stabilizację dolara. 
ferencj; londyńskiej w kwestji stabi- 
fizacji walut, budzi poważne zaniepo 
kojenie na Wali Street, gdzie zdają 
sobie sprawę z tego, że niebawem miu 
si dojść do jasnego wypowiedzenia 
się Ameryki. Finansiści amerykańscy 
obawiają się stabilizacji, która może 
pociągnąć za sobą nagłe obniżenie się 
kursów walorów na giełdach amery- 
kańskich oraz ponowną zniżkę cen 
surowców. Jednocześnie zdają sobie 
sprawę z tego, że powszechne odstą- 
pienie od parytetu złotego wywoła- 
łoby chaos oraz groźne zaburzenia w 
światowych obrotach handlowych. 

Konferencia czeka na... cdpowiedź Ameryki. 
LONDYN, (Pat). Konferencja lon 

dyńska trwa w oczekiwaniu deklara- 
cji, która ma ją uratować. Wątpliwe 
jest, aby deklaracja ta zawierała ja- 
kieś czynne zobowiązania. Prawdo- 
podobnie ograniczy się ona do plato: 
nicznego wyrażenia zgodnej i pow- 
szechnej woli co do przeciwdziałania 
zbyt powszechnej spekulacji i fluktu 
acji walut. Wątpliwe jest jednak, aby 

deklaracja ta określiła również spo- 

sób tego przeciwdziałania. Prawdopo* 

dobnie Ameryka zgodzi się podpisać 
tego rodzaju mało wiążącą deklarację 

Odpowiedź amerykańska oczekiwa: 
na jest w ciągu południa. 

Podpisy pod deklaracją prócz A- 

meryki złożyć mają również repre- 

zentanci 5 państw, występujących w 

obronie walut złotego porytetu, a 

więc Franeji, Fłach, Belgji, Holandji 

i Szwajearji. Deklarację podpisze tak- 

że Anglja oraz wszystkie pozostałe 
państwa, które zgłoszą swe przystą” 

pienie do tej dekłaracji. Ogłosze 
deklaracji ma nastąpić jutro, gdy już 
wszystkie podpisy będą złożone. 

LONDYN, (Pat). Pomiędzy wszy” 
stkiemi delegacjami krajów © złotej 
walucie doszło do porbzumienta w 
sprawie wspólnego tekstu, dotyczące 
go zagadnienia złota. Tekst ten prze- 
słany został Rooseveltowi, który ma 
dać odpowiedź. Francuski minister 
finausów Bonuet oświadczył Ww. Wy 
wiadzie prasowym, że kraje o złotej 
walucie zgłosiły wspólną dekłaraecję 
której przypisują doniosłe znaczenie. 
Zgoda wszystkich delegacyj, nie wy- 
łączając amerykańskiej, rfwstąpiła je- 
dnomyślnie. Odpowiedź Roosevelta o 
godz. 18.30 jeszcze nie nadeszła, wo- 
bec czego postanowiono zebrać się 
znowu o godz. 22. 
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Rzesza odmówiła ratyfikacji paktu 4-ch? 
Podpisanie paktu ulegnie zwłoce. : 

PARYŻ, (Pat). Dzienniki poranne 
rejestrują pochodzące z Rzymu wiar 

demości, według których podpisanie 
paktu 4-ch ulegnie odroczeniu w zw. 

z zastrzeżeniami, podniesionemi przez 

w NIEMCZECH. 
Bruening ogłosi samorozwiązanie się Gentrum. 

BERLIN, (Pat). Wczoraj odbyli 
posiedzenie przywódcy stronnietwa 
<cutrowego. Według ogłoszonego ko- 
munikatu, decyzję swą, w związku ze 
sprawą (Ssamorozwiąą4ania się partji 
tentrum, przywódcy stronnictwa te- 
go ogłoszą w najbliższym czasie. De: 
cyzję tę ogłosi specjalnie były kane 
lerz Bruening, obdarzony przez za 
rząd partji wszelkiemi pełmomocni- 
etwami, jako naczelny kierownik 
stronnietwa. 

Rozeszły się pogłoski, że frakcjom 
poselskim centrum w Reichstagu i 
Sejmie pruskim wydano poprostu 
rozkaz samorozwiązania się. Cen- 
trum zaprzecza tym pogłoskom. 

Zaraz po powrocie Hitlera z Neu- 
deck od prezydenta Hindenburga na- 
stąpi spotkanie Hitlega z byłym kan- 
clerzem Brueningiem į na tej konie- 
reneji zapadnie już ostateczna decy- 
zja w sprawie dalszych losów stron' 
nietwa centrowego. 

Von Papen w Rzymie 
oficjalnie zawiadomił o rezwiązaniu Centrum. 

BERLIN, (Pat). Bawiący w Rzy- 
mie wieekanelerz Papen odbył wezo- 
raj dłuższą konferencję z kardyna- 
łem sekretarzem stanu Pacellim, 

Według doniesień prasy, omawia- 
na była sprawa rozwiązania stronni- 

etwa centrum oraz zawarcia komkor- 
datu między Stolicą Apostolską a rzą 
dem Rzeszy. Papen miał przytem zu- 
pełnie ofiejalnie zawiadomić o roz 
wiązaniu partji centrowej. 

Plany nowego ministra rolnictwa Rzeszy. 
Skelonizowanie wielkie! własności. 

BERLIN, (Pat). W związku z no- 
minaeją nowych ministrów regortow 
gospodarczych biuro Conti donosi, że 
ministex rolnictwa Rzeszy dr. Darre 
rózpocznie niewątpliwie zupełnie no- 
Wy kurs w zakresie swego resortu. 
Pianowač on ma przedewszystkiem 
znaczne poparcie. ogadnictwa chłeop- 
skiego i przepńowadzenie szeroko za- 
krojonej akcji oddłużenia gospo- 
'darstw włościańskich, Natomiast prze 
ciwrmy on jest. oddłużeniu wielkich 
własności ziemskich, które raczej od- 
dane mają być do dyspozycji akcji 
kolonizacyjnej. 

Prasa donosi równocześnie o za 

projektewanem  2Ż-letniem morator 
jum zobowiązań rentowych dla osad- 
ników rolnych. 

Prezydent Rzeszy żegna 
Hugenberga. 

BERLIN, (Pat). — Prezydent Hin 

denburg wystosował do ministra Hu- 

genberga pismo pożegnalne, w którem 
w imieniu własnem oraz państwa nie 

mieckiego wyraża mu uznanie i po 

dziękowanie za długoletnią  działal- 
ność około szerzenia i wzmocnienia 
idei narodowej w Niemczech. 

Kad Aa i ei i 

Sir Eric Drummond opuścił 
Genewę. 

GENEGA, (PAT). — W dniu 30 
czerwca po południu odbyło się w sek 

retarjacie Ligi Narodów uroczyste 
przekazanie władzy przez ustępujące 
go sekretarza generalengo sir Erica 
Drummonda mowemu sekretarzowi 

generalnemu Józefowi Avenolowi. —- 

Sir Erie Drummond opuszcza Genewę 
jeszcze dziś. 

Za co w Gdańsku 
zawiesza się pisma. 

GDAŃSK, (PAT), — Prezydent policji 
gdańskiej zawiesił dziś ergan socjalistyczny 
„Danziger Volksttmme* na dwa tygodnie z 
powdu umieszczenia artykułu „Kurjera Po 
rannego |z dnia 28 bm, który ostrzegał 
noweł władze gdańskie przed  zguknemi 
skutkami ewentualnego kontynuowania poli 
tyki byłego prezydenia Ą'ehma. 

Wielki pożar w Łodzi. 
ŁÓDŹ, (PAT). — Rano wybuchł pożar 

ahryki przy ulicy (Kilińskiego 87. Jest to 
3-piętrowy budynek fabryczny, którego wła- 
šą'cielem jest Seidemann. Straż pożarna 
przybyła na miejsce, gdy cały budynek stał 
już w płomienach, wobec czego akeja ratun 
kowa musiała, iŚć w kierunku zabezpiecze- 

nia pozostałych budynków i oficyn, Na 3 
piętrze ujrzano samego Seidemanna, który 
zbyt późne ppostrzegł niebezpieczeństwo i 

   

         

nie mógł opuścić płonącego gmachu. Dwóch 
toporników z marażeniem  życin - zaczęło 
wspinać się do góry, Gdy dotarli do 3 piętra 
Seidemann leżał już na ziemi nieprzytomny 
wskutek odurzenia. 

Na linach opuszczone go na podwórze. 
Wi pewnym momencie ukazała stę w jednem 
z pklen jakaś kobieta, która, nie namyśla- 
jąc się skoczyła nadół, łamiąc obydwie no 
gi, Była to robotniea Wanda Szreder. 

> 145939 

Berlin. Rzesda odmówiła, według „Le 
Matin*, ratyfikaeji paktu 4h, wy- 
syłając w kilka dni po pańafowaniu 
paktu notę z szeregiem zastrzeżeń co 
do interpretacji paktu przez Francję, 
Francja jak wiadomo, złożyła memo- 
rjał, domagający się, aby w razie 
zwrócenia się sygitatarjuszy do proce 
dury, przewidującej rewizję, koniecz- 
ne bylo uzyskanie jednogłośnej zgody 
stron zainieresowanych. 

    
   SZYTAFCTE 

„Gobeliny Wileńskie"" 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami.      

     
Zawiera: 

1. „Wartość historyczna i artys- 
tyczna gobelinów Katedry wileńskiej” 
napisał D-r Morelowski. 

H. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy" od- 
czyt M. Znamierowskiej-Priifferowej. 
„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 

         

      
    
    
    
    
    
    
    
    
      

Ojciec Św. w Bazylice 
św. Pawła. 

RZYM, (Pat). Przywracając daw- 
ną tradycję, udał się Ojciec Święty 
do Bazyliki Świętego Pawła, gdzie 4- 
systował przy uroczystej mszy ponty- 

fikalnej. Na mszy świętej byli obecai 
kardynałowie, przedstawiciele wyż: 
szego duchowieństwa, reprezentanci 
władz rządowych włoskich, bawiący 
w Rzymie wicenkanclerz Rzeszy von 
Papen, członkowie korpusu dyploma- 
tycznego i inne wybitne osobistości. 

- Konkurs na bazylikę 
w Gdyni. 

GDYNIA, (PAT). — Wź piątek w Banku 
Gospodarstwa Krajowego odbyło się w obe 
cnošci ministra przemysłu i handlu dr. Z4- 
rzyckiego, ks. biskupa Okoniewskiego i adm. 
Unruga posiedzenie jury konkursu na pro- 
jekt bazyliki! morskiej w Gdyni, Po doża 
naniu głosowania na pierwsze miejsce wysu 
nęła się praca inż. architekta Pniewskiego 

(8,000 zł.). Zaszczytne wyróżnienie otrzyma 
ła praca inżynierów Bochniaka i Ziołow- 
skiego. Drugie zaszczytne wymńżnienie otrzy 
mał prof. Minkowciz ze Lwowa. 

  

cych złoty parytet. Po dłuższej wy- 
mianie zdań doszliśmy do wniosku, 
że nasze stanowiska są zupełnie jden- 
tyczne. Postanowiliśmy za wszelką 
cenę utrzymać nasze waluty na abee- 
nym poziomie. Zdaniem naszem, je- 
dynym celem konferencji jest stopnie 
we doprowadzenie do stabilizacji wa- 
lut w krajach, w których kursy pod- 
legają wahaniom. Podkreśliłem w i- 
mieniu 5 państw oświadczył dalej 
Bonnet — że stabiłizacja walut jest 
bezwzględnie zasadniczym warun- 

  

kiem kontynuowania rokowań. 

Zaciągnięcie warty w Komendzie 
Miasta przez pluton Szkoły 

: Morskieį. 

  

Dnia 28 ub m o godz. 13 odbylo się т 
okazji Święta Morza zaciągniecie warty plū 
tonu Szkoły Morskiej przed Komendą Mia- 
sła w W       

Zdjęcie przedstawia moment zmiany 
warty. 

Ż ŁOTWY. 
WYSTĄPIENIE POSŁA POLSKIEGO 

W SEJMIE ŁOTEWSKIM. 

Na onegdajszej sesji sejmowej w 
Rydze wystąpił poseł polski do Sej- 
mu łotewskiego Łapiński i użalał się 
na naczelnika powiatu iłłukszłańskie 
go Pubulisa, który na każdym kroku 
szykanuje Polaków przez odmawia 
nie zezwoleń na imprezy oświatowe, 
odczyty, przedstawienia j t. p. Ponad 
to tenże naczelnik powiatu miał na- 
desłać do ministerstwa spraw wewnę 
trznych raport, wyrażając pogląd, iż 
Polacy są elementem n'elojałnym i 
że on ocenia niebezpieczeństwo pol- 
skie dla Łotwy jako nie mniejsze, niż 
zoraza komunistyczna. Następnie Pu 
bulis zaznaczył w raporcie, że ostat- 
nio zwiększyła się znacznie agitacja 
komunistyczna w powiecie, w ktė- 
rej eynny udział biorą Polacy. 

Poseł Łapiński wniósł w imieniu 
społeczeństwa polskiego na Łotwie 
kategoryczny protest przeciwko de 
magogicznym i prowokacyjnym me- 
todom niektórych urzędników łotew- 
skich, szykanujących Polaków, mi* 
mo, że społeczeństwo polskie na Łot- 
wie jest najzupełniej lojalne. 

Jednocześnie poseł Łapiński omó* 
wił ogólną sytuację na terenie powia 
tu iłłuksztańskiego, zaznaczając, że 
stanowisko administracji i jej stosu- 
nej do ludności polskiej wpływa uje- 
mnie na całokształt stosunków. W za- 
kończeniu pos. Łapiński żądał zmia” 
ny dotychczasowej taktvki lokalnych 
władz administracyjnych, co wyma- 
ga koniecznie selekcji wśród urzęd- 
ników administracji ogólnej. 

SPODZIEWANE EKSCESY ANTYŻYDOW- 
SKIE W KRASŁAWIU. 

Z Dyne 

  

   

    

ga donoszą, iż wielka panika 
powstała Żydów zamieszkałych w o- 
kolicy Kr wia z powodu planowanego 
rzekomo pogromu na dzień 2 lipca w cza 
sie dorocznego jarmarku, na który przy 
bywa zgórą 10 tys. włościan. 

Gmina żydowska reagując na pogłoski o 
pogromie wysiała jakoby niezwłocznie dele 
gację do ministerstwa spraw wewnętrznych 
które zarządziło ostre śrdoki zaradcze. 

SESTO RYC ORZESZA RRCDCIACA 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Lon- 

dyn 30.17 — 30,32 -— 30,02. Nowy York ki- 
bel 703 — 7,07 — 6.99, Paryż 35,09 — 35,13 
— 35,00. Szwajearja 172,15 — 172,58 — 
171,72. Berlin 211,50. 

AKCJE: Bank Polski 75 — 75,50. 
DOLAR w obr, pryw.: 6,35 — 6,96. 
RUBEL złoty: 4,85 — 4,87. ść 

   

  
  



  

   

  

2 

Zjazd żydów uczestników walk 
o niepodległość Polski. 

W pięknie przystrojonej warszaw 
skiej sali Rady Miejskiej odbył się 25 

  

i 26 b. m. I Zjazd Związku Żydów 
uczestników walk o niepodległość 
Zjechali się nań ludzie, którym pewne 
partje polityczne stale odmawiają pra 
wą do patrjotyzmu i gorącej miłości 
tej ziemi, na której się urodzili, na 
której od wieków spoczywają prochy 
ich ojców, którą umiłowali tak samo 
gorąco, jak ich towarzysze Polacy. 
Manifestowali oni, że święte hasło 
powstań „Za naszą i waszą wolność 
przyświecało też Żydom, których 
krew mieszała się na polach bitew- 
nych z krwią żołnierzy polskich, czy 
to na szańcach Pragi, gdzie w r. 1794 
zostały wycięte w pień przez Moskali 
dwa pułki starozakonnych, czy to w 
powstaniu z r. 1863, czy wreszcie w 
ostatniej wojnie o niepodległość Rze- 
czypospolitej. Staruszek w mundurze 
powstańczym — Żyd, weteran 1862 
roku Leon Hertz symbolizował ideę. 
Mówił o niej prof. Zmigryder-Konop 
ka, wygłaszając przemówienie progra 
mowe, kiedy wywodził: 

„Kim jesteśmy? Wyrośliśmy ze społecz- 
ności kiej; pragniemy nadal w jej 
łonie pra ć dla dobra Państwa Polskie- 

. Pracować nadal! Albowiem organizacja 
a me pozbawiona jest tradycji histo- 

rycznej. Na karcie dziejowej walk Narodu 
Polskiego o Niepodległość znajdują się rów- 
mież ofiarne czyny Żydów, Spotykabmy się 
z tem zjawiskiem w szczególnej mierze na 

konspiracyjnej już od lat. 
<h powstanie styczniowe; wi- 

jotyczny odruch Żydów w czasie 
powstania. W pierwszych oddziałach Związ 
ku Walki Czynnej, tworzonych pod hasłem 
zbrojnego czynu polskiego przeciw wszelkiej 
przemocy najeźdźców znajdą się znowu lu 
dzie wyrośli z gleby żydowskiej. Genjusz 
MW'elkiego Budowniczego nowej Polski u- 
miał w jednostkach tych dopatrzeć się ta- 
tiego samego serca i wydobyć z nich tyleż 
poświęcenia dla sprawy naszego Państwa; 
ile ofiarnoścą złożyli inni żołnierze pierw- 
szych oddziałów Marszałka Piłsudskiego, 

W daleko większej mierze powtórzył się 
udział Żydów w Polskiej Organizacją Woj- 
skowej, tworzonej па rozkaz Marszałka 
Piłsudskiego przez Jego oficerów, 

Jeśli w chwili obecnej przypominam te 
momenty, czynię to, ułegając smutnej tra- 

dycji żydowskiej, która zawsze musi czetnś 
legitymować się. 

Proszę Panów! Ten fakt jest szczegól- 
nie bolesny dla każdego z nas. Twórca 
Legjonów nie kazał tłumaczyć się garnącym 
się do Niego jednostkom pochodzenia ży- 
dowskiego ze swej polskości z ojców i 
dziadów, lecz dał wyraz swemu zaufaniu 
do nich, jako do swych żołnierzy. Grób 
porucznika Mansperla na cmentarzu żydow 
skim jest symbolem, że zaufania tego oni 
mie zawiedli. 

My b, uczestnicy wojny połskiej — koń- 
czy mówca — podejmujemy to zaufanie, 
jakiem nas obdarzono. Ten walor moralny 
istneije, ma on za sobą wielkie tradycje 
historyczne, a tradycja ta obowiązuje nadal 
społeczeństwo żydowskie. „Trzeba ją wpoić 
w serca młodzieży naszej, aby 1 ona zkołei 
podjęła tnud na tym samym szlaku dziej 
'wym, ale jeśłi kiedyś nadejdzie chwiła wa 
ki o. Polskę to wówczas te rzekomo słabe, 
te nierasowe żydowskie ręce też potrafią 
chwycóć za polski karabin i będą bronić 
polskiej Ojczyzny”. 

Na Zjeździe, na którym były re- 
prezentowane władze cywilne i woj 
skowe oraz liczne organizacje społecz 
ne przez 1-go wiceministra Spr. Woj 
skowych gen. Fabrycego, gen. Górec- 
kiego, płk. Maleszewskiego, nacz. Su 
chenka-Sucheckiego i in., zabrał też 
głos p. Prezes.Federacji i Fidacu gen. 
Górecki powitany entuzjastycznie 
przez całą salę. W przemówieniu swo 
jem p. gen. Górecki przytoczył szereg 
wspomnień swoich o Żydach legjoni 
stach, którzy polegli w latach 1914— 
1916 przytaczając znane postacie po- 
rucznika austrjackiego Sternschussa, 

    

  

ży 

   

    

  

   

  

który zgłosił się do Legjonów, aby słu 
żyć Polsce w charakterze zwykłego 
szeregowca, Steinhausa, późniejszego 
sierżanta I Brygady, który będąc ka- 
pitanem austrjackim to samo uczynił, 
świetlane postacie Reicha, Lewinsoh 
na, Mansperla, Rappaporta oraz w. i. 
Przemawiali następnie inni poczem 
zakończono uroczyste zebranie złoże 
niem podpisów przez wszystkich obec 
nych w księdze pamiątkowej Związku 

Późno wieczorem Zjazd w wyniku 
całodziennych debat uchwalił rezolu- 
cję ideową oraz szereg wniosków. W 
deklaracji ideowej stwierdzają uczest 
nicy Zjazdu, że podejmą w całej peł- 
ni dalszą świadomą pracę nad rozwo 
jem i potęgą Rzeczypospolitej, że wy 
rośli ze społeczeństwa żyd. i z niem sil 
nie związani w poczuciu spełnionego 
obowązku żołnierskiego, ideę i hasła 
tej pracy dalej krzewić będą wśród 
szerokich mas żydostwa polskiego. 
Związek stoi na stanowisku pełnego 
i faktycznego równouprawnienia Ży- 
dów polskich, do którego będzie dą 
żył, stojąc w sprawach ogólno pań- 
stwowych w jednym szeregu z brat- 
niemi organizacjami polskiemi, z któ 
rem; też występować będzie solidar- 
nie w chwilach potrzeby dziejowej. 

Zjazd napiętnował też tendencje 
krzewienia wśród społeczeństwa pol 
skiego nienawiści rasowo-narodowoś 
crowej lub wyznaniowej jako czyn 
anitypaństwowy, a w kwestji młodzje- 
ży żydowskiej postanowił prowa- 
dzić pracę w myśl wskazań i ideałów 
Budowniczego Polski Odrodzonej I 
Marszałka Polski. Uchwalono też re- 
zolucję przeciwko prześladowaniu 
Żydów w Niemczech, rezolucję prze- 
ciw zakusom, dążącym do odebrania 
Polsce dostępu do morza, oraz rezo- 
lucję wzywającą do gremjalnego 
wstąpienia do LOPP. 

Wyborem nowych władz Związku 
zakończył I Zjazd Żydów uczestni- 
ków walk o Niepodległość Polski swo 
je obrady. m. 

    

  

Odsłonięcie pomnika 
ks. Jakóba Wujka. 

  

Dnia 24 ub. m, odbyło się w Wągroweu 

odsłonięcie pomnika tłomacza biblji na ję- 

zyk połski ks Jakóba Wujka, urodzonego 

w tem mieście. Pomnik jest dziełem artysty 

rzeźbirza Haupta z Poznania. 

  

ZAWIADOMIENIE. 
Tow. Ubezpieczeń EUROPA Sp. kc. w Warszawie, 

Przedstawicielstwo w Wilnie, 

niniejsze podaje do wiadomości Sz. Pp. Ubezpieczonym, że wszelkie 
wpłaty z tytułu polis i kwitów, należy uskuteczniać (dla dogodności 
klijentów) u Przedstawiciela — Głównego lnspektora Organizacji na 
Kresy Wschodnie, p. Stefana MARKIEWICZA w Wilnie, 

ul. Mickiewicza 15—25, tel. 15-62. 

  

  

  

1122 Na lato eleganckie ||. buty dziurk. 1120 
z niepiekącej skóry bardzo wygodne higjeniczne 

tylko w POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIĄ 

D-H-60 W. Opanki 1250 | 
Sandałki 350 | NINO: 

Największy wybór. 

WIELKA 
modne pantofle ranne 

NOWICKI | Plecienki1 450 
30 Prunelki 522 
Najnowsze faseny.     

  

Z TEATRÓW STOŁECZNYCH. 
OD SYMBOLU DO SYNTEZY. 

„Boston“, reportaž seeniezny B. Blume“a na scenie symultanicznej studjo 
teatralnego im. St. Žeromskiego pod kierownictwem Ireny Solskiej). 

W faktomontažu J. Tepy, „Fržu- 
lein Doktor“, granym obecnie w Tea- 
trze Polskim — reżyserja J. Warnec- 
kiego' zwraca na siebie uwagę dobrym 
pomysłem jnscenizacyjnym. Podczas 
gdy, między poszczególnymi obraza- 
mi, obraca się scena rotacyjna, za- 
miast zbyt częstych antraktów — na 
widowni robi się ciemno, a na przed- 
miej scenie ukazują się budki 'telefo- 
miczne. W; budkach tych odbywają 
się krótkie rozmowy o treści nasyco 
nej ludzkiem życiem. Fakt, że widzi- 
my równocześnie człowieka, który 
telefonuje, naprzykład, z Berlina i te 
go, kióry odpowiada mu w Bruxelli, 

  

————_Wy Wiera bardzo sugestywne wrażenie 
jakiejś przedziwnej syntezy rzeczy- 
wistości, w której układną kolejność, 
jaką zazwyczaj oglądamy na scenie, 

zastępuje właśnie nieubłagana rów- 
noczesność, Życie ludzkie podobne 
jest do wielkiej maszyny o rozpędzo- 
nych kołach ; trybach. Jedno porusza 
drugie i nic niczemu nie ustępuje ani 
czasu, anl miejsca. 

Skoro dwie budki telefoniczne, wi 
dziane razem, a nie kolejno, już ma- 
ją duży posmak nowości inscenizacyj 
nej, jakież wrażenie mysiałaby wywie 
rać sztuka, w.której moglibyśmy oglą 
dać niemal równocześnie i, nie ze sce 
ny, a całkiem z bliska — naprzykład: 
człowieka w więzieniu i jego żonę w 
domu. 

To właśnie pokazano nam w stud 
jo teatralnem im. St. Żeromskiego, 
pod kierownictwem Ireny Solskiej. 
gdzie dokonano arcyciekawej i świet 
nie udanej próby sceny symulłanicz- 

З 

  

  

KU RJ ER 

    

wi LEN 

Przyjazd delegatów z Litwy 
ma Synod „Jednoty Litewskiej". 

Na rozpoczynający się dzisiaj Sy- 
nod Wileńskiego Kościoła Ewangielic- 
ko — Reformowanego (Jednota Litew 
ska) przyjechała wczoraj delegacja 
członków tego kościoła z Litwy w 
składzie następującym:  Superinten- 
dent Generalny prof. dr. Paweł Jaku- 

    

benas, Prezydent Kolegium dr. Jakób 
Mikulenas, b. minister proj. Marcin 
Iczas i p. Piotr Varjakois. 

Delegacja przyjechała przez „zie- 
łoną* granicę i zabawi kilka dni w 
Wilnie. 

Hitlerowcy sprawcami 
WIEDEŃ, (PAT). — Pof'cja zdołała wy- 

jaśnić zagadkowy wybuch w mieszkaniu nie 
jakiego Neszy. Okazało się, że syn Neszy 
montował ze swym przyjacielem bomby. — 
Wskutek wybuchu doznali Gni ciężkich obra 
żeń. Neszy przyznał się do czynu i zazna- 
czył, że w mieszakniu jego ojca urządzona 
byla fabryka bemb.'W związku z tem aresz 
towano 6 młodych narodowych socjalistów. 
Również zamach na kolej elektryczną Wie 

zamachów w Wiedniu. 
deń — Baden jest zupełnie wyjaśniony. Za 
machu dokonało 2 członków stowarzyszenia 
Hitler — Jugend. Aresztowano jako współ 
winnych 6 innych członków tego stowarzy- 
szenia, w tej liczbie 3 dziewczęta. — Ponad 
to uwięziono lekarza kuracyjnego w Badenie 

dr. Kisslinga, podejrzanego o dostarczanie 
materjałów wybuchowych sprawcom zama 
chu, Rewizja wśród członków H'iler — Ju 
gend dała wyniki nader obciążające. 

Sejm wiedeński unieważnił mandaty hitlerowców 
WIEDEŃ, (Pat). Sejm wiedeński 

przyjął dziś głosami socjal-demokra- 
tów ; chrześcijańsko-społecznych uch 
wałę, unieważniającą mandaty naro- 

  

dowych socjalistów. Na posłedzenie 
to frakcja narodowych socjalistów 
przybyła w komplecie. W jej imieniu 
poseł Frauenfeld i Riehl złożyli oś- 
wiadczenia, poczem narodowi socja- 
liści opuścili w liczbie 15 salę obrad. 

  

Przed gmachem ratusza grupa 
młodych narbdowych socjalistów u 

siłowała urządzić demonstrację. Po- 
lieja rozpędziła ich kastetami. 

W Wiedniu uważają za prawdo- 
podobne, że Fauenield ; inni posłowie 
narodoworspcjalistyczni, po utracie 
nietykalnpści poselskiej, zostaną are- 
sztowani. 

Obecnie zn przykładem sejmu wie 
deńskiego również sejm Karyntji ma 
unieważnić mandaty narodowo-so- 
cejałistyczne. 

  

Nowa Rada Miejska Gdańska. 
Represje przeciwko socjalistom. 

  GDAŃSK, (Pat). — Na piątkowem 
posiedzeniu Volkstagu wybrano gdań 
ską radę miejską w następującym 
składzie: 

Narodowi socjaliści — mandatów 
30, socjal — demokraci — 10, cent- 
rum — 8, komuniści — 3, niemiecko 

— narodowi — 2, Polacy — 1 (ks. 
Komorowski). 

Następnie uchwalono wnosek Se- 
natu w sprąwie aresztowania przywó- 

dcy socjal — demokratów posła Bril 
la celem zmuszenia go do złożenia zez 
nań w sprawie stosunków majątko- 
wych wolnych związków zawodowych 
i połączonych z tem rzekomych mal 
wersacyj. Dalej uchwalono wydanie 
sądom posła socjal — demokratyczne 
go Webera oraz przywódcy komuni- 
stów posła Plenikowskiego. — Następ 
nie posiedzenie Volktsagu zostało wyz 
naczone na 8 sierpnia. 

  

Trąba powietrzna. 
WERONA, (PAT), — Podczas gwałtow 

nej burzy piorunowej powstała olbrzymia 
trąba powietrzna, n'szcząc doszczętnie jed 
mo z pól zbożowych, wyrywając z korzenia 
mi 16 pinij kilkudziesięc'oletnich jpraz zr; 
wając dachy domostw okolicznych, W 4o- 
le Padu cd kilku dni pada ulewny deszcz. 

  

   

przerywany od czasu do czasu gwałtownem 
gradobiciem. W; miejscowości Albegno pio- 
rum uderzył w wierzchołek dzwonnicy koś- 
qeinej ozdobiony statuą św. Jana, Piorun 

cderwał statui głowę i prawą rękę, poczem 
spalił przewody elektryczne i wpadł do wnę 

trza kościoła, powodując poważne szkody. 

Ogromny deficyt Śt. ZJjednocz. 
WASZYNGTON, .(PAT). — Obec- 

ny rok finansowy zamknięty został? 
deficytem w wysokości 1,760  miljo- 
nów dolarów. Prócz tego towarzystwo 
odbudowy finansowej wydatkowało w 
roku ubiegłym 1,285 milojnów, która 
to suma nie została objęta budżetem 
zwyczajnym. Dług publiczny wzrósł 
do sumy 22 miljardów, to zn. powięk 
szył się prawie o 3 miljardy. 

Delar się chwiele. 
WARSZAWA, (PAT), Trwająca od 

dłuższego już czasu zniżkowa tendencja kur 
su dolara osiągnęła wczoraj swój punkt kul 
minacyjny. Dolar na wszystkich giełdach 
świata spadł we czwartek do niebywale: jak 
dotąd niskiego poziomu. 

I tak w Zurychu dewiza amerykańska 
była motowana 4,01 fr. szw., w Paryżu tylko 
19,58 fr, fr. w Londynie 4,37 i pół dolara 
za 1 funt. 

„Jednak już wczoraj wieczorem, wbrew 
wszelkim przewidywaniom kurs dolara u: 

—pociągiem z Gdyni. przybył do 

legł znacznej poprawie, mp. w obrotach pry | 
watnych w Paryżu notowany był w godzi-' 
mach wieczornych aż 20,15 fr._fr. 

Giełda warszawska była w czwartek z po 
wodu święta nieczynna W piątek na giełdzie 
warszawsikiej czek na Nowy York nolowany 
był zaledwie 7,000, kabel 7,03 (onegdaj 7,07% 

4 7,10), Na innych giełdach dolar poprawił 
swe kursy (w Zurychu 4,07 3/4, w Paryżu 
20,02, w Londynie 4,28 1/4). Dowodzi to, że 
w czwartkowej silnej zniżce wchodziły pu 
części w grę czynniki. spekulacyjne. Rów- 
nież giełda nowojorska wykazała dziś pewne 
uspokojenie i dewizy europejskie notowano 
niżej niż wczoraj. 

Sytuacja funta szterlinga jest równeż 
w dalszym ciągu niewyjaśniona. W! każdym 
razie funt wykazuje tendenc,e zniżkową iw 
Warszawie onegdaj 30,32, dziś 30,17). 

Rosting w Warszawie. 
WARSZAWA, (PAT). — W piątek 

przybył do Warszawy wysoki komi- 
sarz Ligi Narodów Rosting z małżon 
ką. W godzinach rannych wysoki ko 
misarz przyjęty był przez p. ministra 
spraw zagranicznych Becka. 

nej (równoczesnej), która polega na 
tem, że wszystkie dekoracje potrzeb- 
ne do danej sztuki, poprostu rozmiesz 
cza się odrazu na samej widowni. 

Obecnie, w studio im. St. Żerom- 
skiego grają „Boston“, reportaž sce 
niczny B. Blume'a (przeklad i adap- 
tacja J. Kossowskiego). Rzecz dzieje 
się w latach .1920—1927 ; przedsta- 
wia znaną sprawę Sacco i Vanzeltie- 
go, niewinnie st.aconych w Ameryce 
po 7 latach więzienia. Reportaż ten, 
napisany i grany bardzo dobrze, za- 
łamuje się jednak w jednem miejscu. 
Do celi Sacco przychodzi kat zmie- 
rzyć mu kask, jaki nakłada się stra- 
ceńcom podczas egzekucji na krześle 
elektrycznem. Kat ma dużą astrę w 
butonierce, jest pełen usłużności i 
uśmiechów, dopytuje się, czy kask 
wygodny, czy broń Boże, nie uwierz, 
nakłada go swej ofierze okrągłym ru 
chem lowelasa z przedwojennej ope- 
retki — jest mie do zniesienia. Ta sce 
na zagrana w skupieniu, prawie mil- 
cząco, byłaby wstrząsająca. Napisana 
wyreżyserowana i odegrana w ten 
sposób — nietylko sprowadza się do 
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Gošcie szwedzcy w stolicy. 
WARSZAWA, (PAT). — D 

    
rannym 

Varszawy 

kontr admirał Tamm, głównodowodzący 
czynną flotą szwedzką i dowódca 1-go dy 

-©nu pancerników, w towarzystwie komando 
та hr. FEhrenswaerda, szefa swego sztabu, 
oraz 9 oficerów marynarki wojennej szwe 
dzkiej. 

Oficerowei ci, jak wiadomo, bawią już 
od trzech dni w Gdyni, dokąd przybyli na 
pokładzie krążowników szwedzkich dla zła 

żenia wizyty władzom polskim. 
Po przybyciu do Warszawy udali się ge 

ście do poselstwa szwedzkiego.  Następn'e 
przyjęci zostali na audjencji przez Prezyden 
ita na Zamku, poczem udali się do Belwede 

ru, gdzie wpisali się do księgi audjencjonal- 
mej, oraz złożyli wizyty ministrowi spraw 
zagranicznych  Beckowi j i inistrowi 
spraw wojskowych gen. Fabrycemu, — Ten 
ostatni w gmachu Ministerstwa Spraw, W©j- 
skowych dokonał dekoracji 8 przybyłych 
wyższych oficerów orderem Polonia Resti- 
tuta. Kontr — admirał Tamm odznaczony 
został (komandorją Polonia Restituta z gwia 
zdą. Poza wyżej wymienionymi oficerami 
odznaczeni zostali jeszcze 4 oficerowie, któ 
rzy pozostali w Gdyni. Następnie oficerowie 
szwedzcy udali się na Plac Marszałka Pił- 
sudskiego, gdzie kontr — admirał Tamm zio 
Żył wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 
O godz. 14 odbyło się w poselstwie szwedz 
kiem śniadanie, wydane przez ministra peł 
nomocnego Szwecji w którem wzięli udział 
poza gośćmi szwedzkimi minister spraw za 
granicznych Beck, pierwszy wiceminister 
spraw wojskowych gen. Fabrycy, minister 
Schaetzel, szef sztabu głównego gen. Gąs'o 
rowski, admirał Świrski i inni. 

Starcie faszystów greckich 
z komunistami. 

ATENY, (PAT). — W związku z przy- 
byciem do Aten 3 tysięcy faszystów grec 
kich z Macedonji i Tracji, zorganizowanych 
w związku nacjonalistów greckich, doszło 
do krwawych starć pomiędzy tymi ostatnie 
mi a komun/'stami. 

Gdy pocąig podchodził do stacji ateń- 
skeij, 4 komunistów dało kilka strzałów w 
kierunku wagonów, zajętych przez członków 
powyższej organizacji, którzy natychmiast 
odpowiedzieli ogniem  rewolwerowym, ra- 
niąe ciężko jednego Kkomunistę, Również 
podczas marszu faszystów przez m'asto gra 
pa komunistów obrzuciła ich kamieniami. 

  

   
   

  

  

przykrego zgrzytu w dobrej sztuce, 
lecz — wywołuje efekt wręcz prze- 
ciwny do tego, jaki napewno leżał w 
intencji autora. Widz myśli, że przy- 
gotowania do egzekucji nie odbywają 
się w ten sposób nigdy i — zapomina, 
że egzekucje odbywają się wogóle. 

Reportaż B. Blume'a składa się z 
48 obrazów. Na scenie zwykłej, na- 
wet obrotowej, tyle przerw, choćby 
najkrótszych, rozwlekłoby przedsta- 
wienie w sposób bardzo uciążliwy. 
Na scenie symultanicznej trwa ono 
równe dwie i pół godziny, razem z 
dziesięcio-minutowym antraktem, nie 
zbędnym dla wypoczynku aktorów. 

Wśród krzeseł widowni rozstawio 
no 6 dekoracyj. W jednym kącie wi- 
dzimy stół i doniczkę kwiatów na ok 
nie — to dom Nicolo Sacco. Na środ 
ku sali mieści się wielka klatka — to 
więzienie. Opodal, pulpit j ławki mar 
kują salę sądową. W głębi — piętrzą 
się jedna nad drugą trzy dekoracje: 
dolna przedstawia automatyczny bar, 
górna — dwa dowolne lokale. 

Zamiast kurtyny na chwilę gaśnie 
światło. W półmroku rozlega się 

Z działalności belgijskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Polski. 

A   
Z. inicjatywy belgijskiego 

Przyjaciół P. i odbędzie sie dm. 2 Upca 
koncert melodyj polskich, wykonanych na 

dzwonach kościelnych. t. zw. „cardllon* na 
wieży koścoła w Tournai. 

Koncert ten będzie transmitowany przez 
wszystkie rozgłośnie polskie, 

Zdjęcie przedstawia dzwonnicę w Tour- 
nai. 

Trudności z wymianą więż- 
niów politycznych między 

Polską i Litwą. 

Projektowana w czerweu wymia- 
na więźniów politycznych między 
Polską a Litwą nie odbyłą się. Row- 
nież wątpliwe jest, czy w lipeu wymia 
ma nastąpi. Zaznaczyć musimy, iż 
władze polskie projekt Międzynaro- 
dowego Czerwonego Krzyża przyjęł 
bez zastrzeżeń i sporządziły spis więź 
ńiów podlegających wymianie, gdy 
tymczasem władze litewskie stale 
zwlekają ; ociągają się z tą sprawą. 

Gorki] © dziecięcej preietar- 
jeckiej literaturze, 

Wi jednym z ostatnich numierów „Izwie- 
sti)“ pojawił się artykuł Maxyma Gorkija, 
w którym roztrząsa się kwestję wytworzenia 

„proletarjackiej dziecięcej  liferautry*. — 
„Uczymy czytać dzieci od lat siedmiu, — 
mówi Gor: — ale nasze dziec: nie mają 
co czyłać. Każdy rok przybywa setki tysięcy 
mowych czyteln ków, ale nie mamy dla ni 
książek. Musimy uprzytomnić sobie, że dz 
nie istnieją już fantastyczne bajki. Dz 
muszą uczyć się nietylko myśleć, rozważ 
ale i domyślać się, przewidywač.“ 

rezyžby sobie, aby dziecko otczy- 
ę traktującą o tem, skąd wz'gła 

się własność watna, jak w naszych cza- 
sach majątek staje się przeszkodą na drodze 
rozwoju lud i. Zasady międzynarodowe 
go wychowa wymagają zwrócenia uwagi 
na literaturę traktującą o narodach na teze- 
nie Zw'qzku Sowietów i poza Jego grani- 
cami. 

Dalej Gorkij proponuje założenie specja! 
nego instytutu wydawniczego, poświęconego 
wydawaniu książek dla dzieci. Na czele tego 
instytutu mieliby stanąć powołane czynni<i 
oddane sprawie. Instytut musiałby być odpo- 
w'ednio wyposażony materjalnie. 

i jj MU i 

NOWĄ WYPOŻYCZALNIA E 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 15, m. 9 | 
Kompletna beletrystyka do os- 

tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolaa. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. I!-ej do 18-ej. 

Warunki przystępne. 

MO 

Towarzystwa      
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krzyk roznosicieli gazet, którzy bie- 
gają pomiędzy krzesłami i rozdają 
drukowane biuletyny. Równocześnie. 
na ścianie ukazuje się treść dodatku 
nadzwyczajnego. Te kilka zdań, drga 
jących pod pułapem, robią wrażenie 
świetlnej gazety, jaka zapala się 40 
wieczór w główniejszych punktach 
wszystkich wielkich miast. 

W miarę, jak krzyk roznosicię i 
gazet oddala się, na scenie-widowui 
robi się coraz jaśniej. Świetlna gazeta 
blednie, potem — niknie. Między krze 
słami krążą teraz handlarze ryb i ku 

pujący. Zapalenie odpowiednich re- 
flektorów nad odnośną częścią sali 
przenosi nas momentalnie z ułicy do 
prywatnego mieszkania Saeco, do ba- 

ru, do sądu, do więzienia, słowem 4*n 
gdzie w danej chwili rozgrywa się ak 
cja. 

Podczas rozprawy sądowej. na któ 

rej toczyła się sprawa Saceo i Van- 
zettiego, usiadła koło mnie młoda ko 

bieta. Przysłuchiwała się sziwce, z 
uwagą śŚledziła mowę adwokata. W 
pewnej chwili rozpłakała sie, а ро- 
tem — przemówiła. Dopiero wówczas 

  

Nr. 171 (2712) 

Sezon topielców. 
Z nadejściem а, 2 

strofy na rzekach 4 jezńorkach. Młodzież 
używa sporłu i oto bywa że walczące z fa 
lami iub Yrądem ręce mdleją, chwyta nagły 
kurcz, zbytnia zuchwałość prowadzi zadale- 
Iko na rózłegłe wody, zrywa się niespodz'e 

ichgr, zalewa kajaki, (które są roz 
kosznym: jspodkiem dlokomocj: na wodzie, 
ale bardzo wywrotnym), serce słabnie, fale 
zalewają pqży i usta... j mamy notatkę. w 
gazecie żę ten łub ów z młodzieży szkolnej 
pożegnał się z życiem, w które dopiecn 

  

   

  

ynają sie kata- 

   

    

  

życie dla ratowania bliźnich, 
w obron'e Ojczyzny, przez poświęcenie dla 
mauki czy wyznania religijnego, jest godnem 
pochwały bchaterstwem, nara: je, jak to 
się tak często dziś trafia, dla próżnego wy- 
czynu sportowego, narażając wskutek swej 
mieostróżności innych, na ratowanie, połą- 
czone z niebezpieczeństwem, to jest głupie» 
Młodzież, od początku św*ata, była zawsze 
pochopna do ryzyka, do wypraw nie liczą- 
cych się z możliwościami, siłami i spraw- 
nością. Tyłko że dawniej były takie domy 
osaczanę w granicach rozsądku przez star- 

szych, dziś i starsi są ogarnięci szlachelna 
skądinąd gorączką sportu. 

Dać młodzieży jak najwięcej słońcą, pa 
wietrza, wody i w. czek, to jest oczywiście 

zanę ułatwić jej używanie sportów dla 

     

  

  

    

    

   

  

      
      Ка 

zdrowią, mie dla osiągania rekordów pochła 

ch j władze umysłowe,  wyrabiające niają 
róż i niezdrowy antagonizm, to także próżn 

  

              
cazanć, ii to się czyni. Ale trochę nwięcej 
sklóyć: ochę mu pod: enia w 

ikierunku gu sportowego, Trudno, co    
prawda, wymagać od każdego, kto się np. 
wsun'e w nurty W: żeby posiadał Świa- 
dectwo umiejętności pływackiej, choć takby 
należało. ale musi stać w pełnym rynsztun- 
ku pogotowie ratunkowe, molorówka, pasy 
ratunkówe i t p. To samo nad jeziorami. 

Ostatniio oro 'Narocz stało się widownią 
bardzo iwagicznego zdarzenia i to z młodzie 
żą szkolną. Ratowaki, ich, nie powinna fa- 
«chowa ©pieka, ale przkgodni, miejscowi 

y. oł nie sportowcy, nie rekordzi: 
ycięzey puharów, ale nasi, odwiec 

rybacy, ma swych pierwotnych ciężkich ło- 
dziach, I wyratowali trzech tonących ucz- 
niów,, Nazw'sk wybawców nie otrzymała 
prasa do wydrukowania, a chyba warto bvło 

pi nagrody pamiątkowe, c tem 

ale jaka z tego nauka? 

ad ogromnem jeziorem, o ргте-® 
nie było dostatecznej dla mlo- 

    

   

  

    
   
       

  

  

   

    

     ‚ 2е młodzież ma pasow ratunko- 
wych, że niedbałcycią było wypuszczać ją 
na tak” wicher, 

Przy coraz wiiększem rozpowszechnieniu 
jednego z najpiękniejszych sportów: wod- 
nego, dającego tyle szfachetnych wrażeń 

i prawdziwego obcowania z przyrodą, wcbes 
szkolenia na słodkich wodach naszych przy- 
szłych marynarzy, wiedzieć możemy napew- 
no, że młodzież tłuminie na jeziora i rzeki 
s'ę puści, bo tak zresztą czyniła to od wie- 
ków, 

Ale koniecznym 

        

   

    

obowiązkiem zwierzch- 
noścj danego obozu, schroniska, wycieczki 
tp. zbiorowisk sportowych, jest wielka 

į poczuc'e Gdpowiedzialnošei za mło- 
zwłaszcza na terenach mnie; zna- 

Hel, Rom. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wiino, Kwiatowa 7, te!. 14-25 

ROTY PERO OOOCZOEWOZZZE CO 

Z prasy żydowskiej. 
ECHA ARTYKUŁU „WŁAŚCIWA DROGA%. 

Artykuł nasz p. t. „Właściwa Droga* w 
mumerze 167 z dnia 27 czerwca br. omawia 
jący nadanie praw gimnazjom z hebrajskim 

dowskim językiem nauczania przez wła 
dze szkolne wywołał żywy oddźwięk wśród 
Społeczeństwa żydowskiego. Świadczą o tem 
liczne i obszerne komentarze miejscowj i 
żamiejscowej pracy żydowskiej. 

P. A. Cyncynatug. omawiając wspomnia 
my artykuł w „C3jt* z dnia 28 czerwca pi- 
sze: „Udzielenie praw hebrajskiemu i żydów 
skiemu gimnazjum wskazuje bezwątpienia 
na to, że w najwyższych instancjach polskie 
go szkolnictwa zaczynają panować nowe na 
stroje. Nie tak łatwo i mie tak szybko na 
stąpił ten przełom, niemało atramentu prze 
lano i niemało papieru zapisano zanim osią 
gnięto dzisiejszy rezultat". 

Autor omawia następnie politykę szkoł 
mą Kurtaorjum Okręgu Wal., które znalazło 
tyle zrozumienia dla celów hebrajskich i 
żydowskiego szkolnictwa od czasu gdy - 
rząd objął p, kurator Kazimierz Szelągowski 
Nie może jednak społeczeństwo żydowskie 
wziąć pod swoim adresem uwag "„Kurjera 
Wileūskiego“ — pisze dalej autor — gdyż 
„stale utrzymywaliśmy, że szkoły nasze speł 
niają ważną funkcję państwowotwórczą, że 
wychowują dobrych i oddanych obywateli 

dla kraju, obywateli, których nie 
krzywdzić już na ławie szkolnej, tylko dla 
tego, bo są Żydami i w ten sposób w mło- 
dych duszach szczępić uczncia goryczy i po 
czucie niepełnowartościowości*. 

I jeśli „Kurjer WA — kończy autor -- 
mówi o owocach, które mają wyrość na 
gruncie nowej polityki szkolnej — to naj- 
lepszym darem są — serca naszych młodych 
abiturjentów*. 

Także „Wilner Tog* cytując obficie wy 
jatki z artykułu dodaje, że kompleks poru- 
szonych w wymienionym artykule spraw 
jest zbyt szeroki, by go można było w krót 
kiej replice wyczerpać i obiecuje do tego 
zagadnienia w najbliższym czasie powrócić. 

      

  

        

publiezność zorjentowała się, że to ak 
torka w roli Rosiny, żony Sacco: 

Kiedy dotyka się ramieniem akior 
kę, która płacze, musi narzucić się 
Myśl, że dokoła nas pełno takich Ro- 
sin, płaczących z tych, czy innych 
przyczyn. Czy podobna myśl narzu- 
ciłaby się równie uporczywie, gdyby 
Rosina rozpłakała się na koturnowa- 
tem podwyższeniu sceny zwykłej? A 
kto wie, czy budzenie świadomości 
*rzywdy ludzkiej, nie powinno być je 
dnem z kardynalnych zadań teatru? 

Po zobaczeniu życia z tak bliska, ' 
jak je nam pokazano na scenie symul* 
tanicznej, kopja życia, widzia a 
scenie zwykłej, daje już tylk "k: 
wrażenie, jakie daje film nie B 
filmie mówionym. Gdy: saaa 
się džwięk mowy, niep I 
tą Śledzić jedynie ruch kj 8. . 2 

Scena zwykła, w najląpszym wy- 
padku symbołizuj 

symbol wywiera zawsze 
wnej sztuczności. Śce 
czna natomiast symte 
cie, a taka synteza jest ktom 
rzeczywistości. Marja Mik : 

' opieki, że nie było ratowniczej moto- - 

woln3 | 
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- WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Przez siedem lat czatował na życie Żony. 

Wiezoraj w godzinach porannych do szpi 
tala powiatowego w Trokach dostarczono 
poważnei ranzą mieszkankę wsi Podjacior 
ki, gminy trockiej Annę Kezik. 

Dochodzenie policyjne ustalilo, įž Anna 
Kezik padła ofiarą zamachu na życie, doko 
nanego przez jej męża, Józefa Kezika, z 
którym już nie żyje od lat siedmiu, 

W toku śledztwa wyszły nająw nasiępu- 
jące okoliczności. 

Współżycie pomiędzy małżonkami było 
jak najgorsze. Kezfk, który sam nie grze 
szył zbytnią wiernośę'ą małżeńską, był cho 
robliwie zazdrosny. Dechodziło do częstych 
starć. Maltretowana kobieta porzuciła me- 
ża, Usiłowania Kezika skłonić żonę do pow 
rotu nie odniosły skutku. 

W r. 1928 doprowadzony do rozpaczy 

małżonek dokonał zamachu na życie źony. 
Pewnego dnia zgłosił się do niej z katego 
rycznem żądaniem by powróciła. Otrzymaw 
szy niemniej kategoryczną odpowiedź nega 
tywną, Keq'k porwał nóż i, zadał żonie na 
«cczach Świadków 12 ran. Kezikową z trudem 
zdołano utrzymać przy życiu. 

Po odbycii kary za swój czyn, Kezik 
weląż nie rezygnował z nadziei odzyskania 
żony, gdy jednak nadzieja zawiodła, zaczął 
czatować na jej życie. 

Qnegdaj wieczorem, k'edy Kezikowa wy 

szłą do lasu, mąż napadł ją z tyłu i zadał 
sztyletem %iwie rany. Kezikowa  brocząe 
krwią padła na ziemię. 

Kezjk zbiegł, Offara jego walczy ze 
śmiercią. (e). 

  

Samobójstwo 75-ietniej staruszki. 
W Duniłowiczach w stodole krewnego 

popełniła samobójstwo przez powieszenie 
się mieszkanka Wilejki Powiatowej Frejda 
Anszelewiczowa — 75-łetnia staruszka. 

Szczegóły wypadku przedstawinją się na 

stępująco: 
Anszelewiczowa przybyła do Duniłowicz 

do swego krewnego Judela Jeweła. — Przed 

wezcraj, nagle zginęła. Poszukiwana były 
bezskuteczne. Dopiero wieczorem jeden z 
domowników zajrzał do stodoły i zauważył 
w ciemnym kącie sylwetkę wiszącej kobie- 
ty. Była to zaginiona. 

Jak ustał'ło dochodzenie powodem samo 
bójstwa staruszki był rozstrój nerwowy. (ej. 

  

> Wilejka. 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU POW. 

WF I PM 

„Akcja WF ; PW na terenie pow. wilej 
skiego zatacza coraz szersze kręgi i wydaje 
wspaniałe rezultaty. Wymowni i 
o tem dane cyfrowe poszczególnych działów: 

Święta WF. i PW. odbyły się w m-cu 
czerwcu i lipcu 1932 r. w nast, ośrodkach 
gmiinnych: Wojstom, Dołhtnów i Ilja. W,g 
statystyki na zawodach było obecnych ok. 
1300 widzów. W” czasie pr b о P. O. 5. 
zdobyto razem 126 odznak „ odznakę strze- 
lecką Ąwiązku Strzeleck ż0- ubiegało się 
387 osób, zdobyło odznakę 179, czyli 46,2 
proc. Ze wszystkich gałęz" sportu rozwijał 
się poza strzelechwem najusilniej sport 1ar 
siarski. Odznak narciarskich , zdobyto: 
srebrnych 7, bronzowych 39, razem 46. 

Uwzględniając poprzedni rok sprawozdaw- 
<czy, w którym zdobyto 32 odznak narciar- 
skie, obecnie jest na terenie powiatu 78 
odznak P. Z. N. 

Kosztem Komitetu Pow. WF i PW wy- 
budowano strzelnicę małokalibrową w W - 
lejce, !oraz schron przecdvgazowy, Przy 
strzelnciy znajduje się boisko do gry w siat- 
kówkę i koszykówkę. Pozatem większo :ć 
komitetów PW wybudowało własnym kosz- 
tem ' wysiłkiem boska d osiatkówiki i ko- 
szykówiki. Boisk tych jest na terenie po- 
miatu — 19, czyli 65 proc. oddziałów PW. 
posiada własn eprow'zoryczne boiska do 
gier sportowych. 

W roku bież. czynnych było na terenie 
powiatu świetlic własnych Z. S, — 2, śweit 
lic gminnych — 6, świetlic szkolnych — 16, 
świetlic opłacanych przez Kom. Pow, WI 
i PW! — 8, razem — 32 świetlice. Ogółem 
na terenie powiatu istn'eje ponad 150 świet- 
tic powszechnych do których i wyżej wspom 
miame świetlice WIF i PW się zaliczają. 
Wszystkie świetlice zaopatrzone są z fun- 
duszów oświaty pozaszkolnej Wydziału Po- 
'wiatowego w stosowne gry stolikowe od 5 
do.7 kompletów i w czasopisma. 

Dzięki niezwykłej aktywności Powiato- 
wej Komisji Kult.-Oświatowej Sejmiku Wi- 
łejskiego na której czele stoi starosta po: 
wiatowy p. Zygmunt Przepałkowski źakres 
5 poziom prac społeczno i kulturalno oś. 
wiatowych ma teren'e powiatu wilejskiego 
stałe się podnosi, 

    

   

  

     

    

Zakupiono 25 skrzyń do magazynowan'a 
i przewożenia broni. Obecnie broń PW jest 
'we wszystkich punktach  magazynowana 
zgodnie z zarządzeniami PUWF i PW oraz 
władz bezpiecze ństwa. Z funduszów Komi- 
tetu zakupiono 23 par nart i oddano do 

dyspozy! komendanta Powiatu PW, Ra- 
zem Komitet Powa:towy posiada obecnie 32 
par nart. Zakupiono 54660 amune'ji do 
wiatrówek, oraz 3410 amunicji małokalibró- 
wej długiej. 

„Kosztem Komitetu Pawiatowego Wi F. i 
zorganizowano ma terenie powiatu 

względnie obesłano kursy PW i WF o6raz 
obozy letnie ilością 99 uczestników, х 

Komitety Gminne WF į PW dz'alają 
pod przewodnictwem wójtów (burmsitrzówj 
we wszystkich siedzibach urzędów gmin. 
Ze względu na to, że, jak wykazała prak- 

    

  

| tyka, komitety gminn en'e są przygotowane 
'  narazi edo samodzielnego «.dministrowania 

funduszami WF ż PW, przeto dotacje gmin 
byty przelane w 100 proc na rzecz Komitetu 
Pow'atowego, który w ramach potrzeb przy- 

dzielał już gotowy sprzęt PW do ośrodków 
gminnych, to też działalność komitetów 

i gminnych wylącznie polegala na propagan 
dzie i dostarczaniu ludzi * środków do pro- 
wadzenia prac w terenie. 

Komitet Powiatowy uregulował zadłuże- 
mia Komitetu z dawnych lat. Wybudow”? 
strzelnicę małokalibrową w Wilejce, boisko 
& schron przeciwgazowy, przeprowadził re- 
jorganizację stanu personalnego Komitetu 
Powiatowego. Te Pe 

    

    

W OBRONIE WŁASNEJ. 

W jnocy z 26 na 27 bm, około godz. 24 
gajowy lasów państwowych Józef Chodziń 
ski napotkał w lesie kolo wsi Rzeczk,; gm. 
kurzenieckej, 3 włościan, pasących kGni na 
kulturach leśnych, W czasie zajmowania ke 
mi, jeden z pasących wyskoczył z krzaków, 
z kołkiem w ręku : zamierzył si ena gajowe 
go. Chodziński w obronie własnej strzelił 
= rewolweru, raniąc napastnika peniżej ło 
patki Rannym Gkazał się Makar Jskimo- 
wóez ze wsi Rzeczki, Władze prowadzą do 
chodzenie. 

Polany. 
ARESZTOWANIE DZIECIOBÓJCZYNI. 
Przed kilku dniami policja w ga. polań 

<skiej otrzymała informacje, iż m) szkanka 
tej gminy Mazelówna powiła dziecso, które 
gdzieś zginęło. 

Dochodzenie doprowadziło do ujawnie 
mia ;zwłok uduszenego dziecka, które dzie 
cicbójczyni schowała pod kupą Śmieci. Ma 
zełównę aresztowano. 

Twierdzi ena, że czynu dokonała za na 
mową uwodziciela, którego również zatrzy 

| mamo. (e). 

  

MATKA ZABITA PRZEZ PIORUN, CÓRKA 
RAŻONA. 

z terenu gminy połańskiej sygnalizują o 
nieszczęśliwym wypadku, of'arą którego pa 
dły dwie mieszkanki wsi Polaszki, 

Podezas cnegdajszej burzy piorun ude- 
czył w mieszkanie należące do 42-letn'ej Pa 
uliny Halkowskiej, — Skutki były tragiez- 
me. 

Paulina Halkowska została zabita na 
miejscu. 1-letrya jej córka rażona piorunem 

i walczy ze Śmiercią. (e). 

  

Oszmiana. 
POŚWIĘCENIE PRZYSTANI RZECZNEJ. 

Wielkim nakładem pracy i wydatków 
wybudował Policyjny Klub Sportowy pierw- 
szą przysłań rzeczną w Oszmianie. Placów- 
ka tą wmożen niewątplwiie rozwijający się 
u nas sport wodny. 

Pan starosta Suszyńsk| dokonał otwar- 
cia przystani. Poświęcenia prz 
mał ks, dziekan Holak w w 
Morza o godz. 19,45. W słowie okoliczna- 

ścjowme ks. dziekan podkreślił znaczenie 
rozwoju naszej tężyzny fizycznej i ducho- 
wej. 

Nasiępnie zabrał głos p. starosta Su- 
szyński, który scharakteryzował obecne sto- 
suniki międzynarodowe oraz naszą na ich 

tle pozycję, poczem serdecznie dzięko: 
ūnicjatorom za ten piękny wysiłek. W i 
niu komendanta wojewódzkiego przemawiał 
p. komisarz Jacyna, który podkreślił ocho- 
czość policji w sportowem doskonaleniu się. 

Burm'stz miasta p. Zubiel dziękował ini 
cjator za tę piękną ozdobę wybrzeża 03sz- 
miańskiego i za inicjatywę w rozwoju sportu 
wódnego, W końcu gospodarz przystan: p. 
komisarz Zaniewskią dziękował współpraco- 

wnikom w tem dziele — przedewszystkiem 
zaś komisarzowi Klapczyńskiemu, przoedo- 
wnikowi Szop'sowi i posterunkowemu Psze- 
dnikowskčemu. 

Przy wtórze orkiestry zaczęła się już o 

zmierzchu śliczna defilada udekorowany 
i Tuminowanych ikajaków i łodzi wśró 
syków sztucznych ogni potęgujących nastrój 
chwili. Wyznaczone nagrody za najpiękniej 
udekorowane kajaki i łodzi Sąd Konkurso- 
'wy (z p. starostą na czele) przyznał nastę- 
pującym zawodnikom: I-ą nagrodę otrzymał 

p. prof, Mieszkuć za kajak-rybę wykonany 
bardzo pomysłowo. Il-gą uczeń gimn. (VII 
ikl.) Józef Narkiewicz za kajak — gondoję, 
3 nagrodę przyznano - kajakowi z klubu 
sporotwego, Wobec zrzeczenia się tej na- 
grody przez gospodarzy przystani — otrzy- 
mał ją „kajak—marynarzy*, którego wła- 
śdiejelkami są 2 uczen'ce gimn. Kościukie- 
wiiezówna i Służewska. Po rozdaniu nagród 
rozpoczęły się mad rzeką. tańce 

Brasław. 
ZEBRANIA POSELSKIE Wi WIDZACH 

I OPSIE, 

Z Brasławia donoszą: Dnia 25 czerwca 
r. b. odbyłosię sprawozdawcze zebranie 20- 
sglski ew Wldzach, na które przybyli: pp. 
poseł Borys Pimonow z Wilna oraz prezes 
tamt. Rady Powiatowej BBWR poseł Wi- 
told Kw'mto i kierownik Sekretarjatu Powia 
towego p. Bromisław ZalAki oraz w cha- 
rakkterze gościa p. starosta powiatowy Sta- 
misław Trytek. 

Mimo fatalnej pogody na zebranie przy- 
było około 200 osób z miasteczka i okc- 
licznych wsi. Pp. posłow'e Pimonow i Kwin 
to w przemówieniach swych wyczerpująco 
poruszyli zagadnienia ogólnej polityki pań 
stwowej rządów pomajowych oraz sprawy 
gospodarcze ze szczególnem uwzględnieniem 
sytuacją i pracy w dziedzinie rolnej. Zazna- 
czyć mależy, iż ze względu na znaczną iiość 
na zebraniu ludności satroobrzędowej. p. 
poseł Borys Pimonow przemówienie swe 
wygłosił również w języku rosyjskim. 

Po dyskusji | uchwałeniu rezolucji pp. 
posłowie udzielali, informacyj zgłaszaj 
się do nich w różnych sprawach wi 
kom. 

Zebraniu temu przewodniczył p. Józef 
Stanćszewski. Ze strony włościan szencko 
omawiana była sprawa obniżenia kosztów 
Ikomasacyjnych i uproszczenia  postępowa- 
nia scaleniowego. 

Dnia następnego pp. posłowie Pimonow, 
(Kwinto oraz przybyły w tym dniu na term 
powiatu brasławskiego ze Święciam poseł Fry 
deryk Krasicki udali się do miasteczka Opsy 

na zebranie, zorganizowane przez tamt. Ko- 
mitet Gmhny BBWR, 

Zebranie to było bardzo liczne, gdyż 
przybyło na mie, mimo dnia powszedniego, 
około 400 osób. Tematem przemówień pp. 
posłów była polityka wwenęirzna i gospo- 
darcza rządu oraz wynik; pracy ostatniej 

parłamentarnej. Przewodr obra- 
dom prezes miejscowego Komitetu Gminae 
go p. Jan Szypiłło, Jak olbrzymi ezaintere- 
sowanie wśród fudności wywołało pri i 
maszych posłów mich świadczy fakt, 4 
branie trwało około 7 god Nastrój na 
zebraniu w Opsie, jak ró 
cechował oplymį ludm F jej silna 
wiara w skuteczność pracy dla ogółu oby- 

i państwa, Obozu Pomajowego ; Rzą- 
Marszałka Piłsudskiego. 

Z pegranicza. 
WIYWIROTOWIEC PADŁ Z RĄK PATROLU 

SOWIECKIEGO. 

Na granicy poiske — sowieckiej patrał 
sGwieehi keło Zasławia zastrzelił w nocy jed 
miego z uciekinierów, wywroiaweów z pów 

mełcdeczańskiego. Wywretowiec ów ucieka 
18е przez granicę stracił orjentację i spot 
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kawszy się w nocy z patrolem sowieckim | 
począł ostrzeliwać się. 

Podczas strzelaniny został zabity. Zast- 
rzełfony miał podohno małeżeć do grupy 
osohników, która zastrzeliła funkcjonarju- 
sza Pelicji P. w pow. mołodeczańskim. 

KONFISKATA BRONI U WIEŚNIAKÓW. 

Na terenf powiatu mołodeczańskiego, 
wilejskiego i wołożyńskiego «z  polecen:a 
władz administracyjnych przeprowadzona 
została rewizja w poszukiwaniu brom, W 
wynóku rewizyj u kilkudziesięciu mieszkań 
ców znaleziono broń palną i białą oraz a- 
municję. 
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KORSZE WI L E NS E 1 

Zjazd osadników 
z terenu woj. wileńskiego i nowogródzkiego. 

Ubiegłej niedzieli obradował w 
Wilnie zjazd Zw. Osadników z terenu 
woj. wileńskiego j nowogródzkiego. 
Zjazd wypadł bardzo okazale. Repre 
zentowane były przez blisko 300 de- 
legatów wszystkie powiaty obu wo- 
jewództw. Na zjazd przybył bawiący 
obecnie na wywczasach letnich w 
Borkach b. premjer p. Prystor z mał- 
żonką. Obeeni byli pozatem wicewo- 
jewoda Jankowski, dyrektor Banku 
Rolnego p. Maculewicz, starosta na po 
wiat wileńsko-trocki Tramecourt oraz 
szereg przedstawicieli władz państ: 
wowych ji instytueyj rolnych. 

Obadom przewodniczył prezes 
Związku Wileńskiego p. poseł Kamiń 
ski. Po zakończeniu zjazdu, który 
odbywał się w sali Tow. Techników, 
zebrani zgotowali spontaniczną owa- 
cję zasłużonemu działaczowj; w dzie- 
dzinie osadnictwa p. płk. Prystorowi. 
Również z bardzo gorącemi owacjami 
spotkała się p. premjerowa Prysto- 
rowa. 

Po zagajeniu obrad i wkonstytuo- 
waniu się prezydjum, do którego na 
członków honorowych zaproszono p. 
płk. Prystora z małżonką oraz pre- 
zesa Urzędu Ziemskiego p. St. Lą- 
czyńskiego, przewodnictwo objął p. 
poseł Kamiński udzielając głosu płx. 
Prystorowi, który w mocnych żołnier 
skich słowach przemówił do zebran. 
M. in. p. premjer mówił: „Spełniliście 
szczytnie swój obowiązek w wojsku, 
W dziurawych portkach, z całym do- 
bybtkiem w tornistrze, posłano Was 
na osadę, gdzie przetrzymaliście na 
roli ciężki kryzys. Jestem przekona” 
ny, że i dzisiaj wytrzymacie wszyst: 
ko, co spotkać was może”, 

Przemówienie p. premjera zebra- 
ni nagrodzili długiemi oklaskami. 

W toku dalszych obrad wysłucha 
no j przyjęto do wiadomości sprawo 
zdania z działalności Rad Nowogródz 
kiej i Wileńskiej oraz Sądu Koleżeń- 
skiego, jak również sprawozdania ро 
szczególnych związków powiatow. 
Następnie uchwalono rezolucję w 
sprawie dostępu do morza. Zebrani 

jednomyślnie uchwalili bronić całoś- 
ci granic Państwa do ostatniej kropli 
krwi i przesłać o tem zapewnienia 
czynnikom miarodajnym. 

Po dyskusji dokonano wyborów 
Prezydjum obu Rad wojewódzkich 
Na prezesa Rady Wileńskiej wybrano 

posła Kamińskiego. W skład Prezyd- 
jum weszli pozatem: pp. kpt. Fela, 
Pawlicki, Paniak, Fryżycki i Szyman 
kiewicz. 

Na przewodniczącego Rady Nowo 
gródzkiej powołano p. posła Malskie- 
go. 

Zjazd powziął m. in. następujące 
doniosłe dla ogółu osadników uch- 
wały: zwrócić się do władz miarodaj- 
nych z prośbą dalszego kontynuowa- 
nia aż do zakończenia, akcji osadni- 
czej, oraz poczynienia starań o zmia” 
nę działek nienadających się do up- 
rawy na inne. 

Pozatem postanowiono poczynić 
starania o skonwertowanie zadłużeń 
osadników cywilnych, o obniżenie 
szacunków prawomocnych za ziemię 
do normy szaeunków nieprawomo<c- 
nych, obniżenie szacunku działek z 
parcelacji Banku Rolnego oraz zmniej 
szenie wydatków administracyjnych 
i kar za zwłokę pizy zaciąganiu po- 
życzek w Banku Ziemskim. 

Uczestnicy zjazdu przeciągnęli po 
cehodem do lokalu Związku przy ul. 
Zygmuntowskiej, gdzie odbył się 
wspólny obiad z udziałem pp. prem- 
jerostwa Prystorów i zaproszonych 
gości. Dalszy ciąg obrad odbywał się 
już w lokalu własnym. 

Morze—to płuca narodu. 
===—=——= E: ==="m 

Wyjście z sytuacji. 
kotyna jest bezwzględnie szkodliwa— 

twierdzą jedni, Nikotyna w małych dawk- 
ach, jak to ma miejsce przy paleniu wyro- 
bów tyton*owych, działa dodatnio na system 
nerwowy i wzmaga ruch jelit — czytamy 
naprz, w encyklopedji farmaceutycznej... 

Cóż może o tem powiedzieć przeciętny 
palacz, który rozstrzygnąć tego sporu nie 
potrafi, a któremu lekarz słusznie, czy nie 
słusznie zabronił palenia? Albo dręczyć się 
wstrzemięźliwości mać lekarza i 
siebie, albo też... Otóż właśnie. Chcemy 

im podpowiedzieć wyjście z sytuacji. Fab. 
ryk; Polskiego Monopolu Tytoniowego za- 
opatrzone są w specjalne aparaty, które 
poddają papierosy chemicznemu odnikoty- 
nizowan'u. Kło istotnie czuje, że palen:e 
mu szkodzi, może nabywać papierosy odni- 
kotyn'zowane za dopłatą jednego grosza od 
sztuki. W ten sposób pominąć może zawiły 
spr na temat działania nikotyny na orga 
nizm ludzki, nie pozbawiając się przyjeja- 
ności pałenia. 

  

   
        

  

 SOEBEZODOZZEW TESTAI DDT SSE E EET 

Święto Morza. 

  

W! dniu 29 i 30 ub. m, cała Polska ob- 
chodziła uroczyście Święto Morza. 

Zdjęcie nasze przedstawia zachód słeń- 

ca mad polskiem morzem i w owalu „Ma- 
zur* jeden z trzech polskich torpedowców. 

  

KURJER SPORTOWY. 
DZIŚ MECZ Z WARSZAWIANKĄ. 

Mecz z Warszawianką, który od- 
będzie się dzisiaj o godz. 17 na boiskn 
przy ul. Wiwulskiego ma dla sportu 
wileńskiego specjalne znaczenie, gdyż 
chcemy dowiedzieć się przez porów- 
nanie swych sił o' formie piłkarzy, 
którzy już niezadiugo reprezentować 
będą piłkarstwo wileńskie w rozgryw 
kach o wejście do Ligi. 

Mecz dzisiejszy jak również i*ju 
trzejszy mieć może pewne konkretne 
pouczenia. Bo jeżeli lepszy wynik 
osiągnie dzisiaj reprezentacja klubów 
żydowskich, od W. K. S., to będzie to 
jeszcze jednym dowodem, že ŽAKS. 
musi polączyč się z Makabią, celera 
prowadzenia stałej rywalizacji z W. 
K. S. Dzisiejszy więc mecz jest bar- 
dzo ciekawy. Warszawianka, chociaż 
znajduje się w dobrej formie, to je- 
dnak w Wilnie może przegrać, 

W jutrzejszym zaś meczu przeciw 
ko Warszawiance wystąpi mistrz Wil 
na W. K. S. Wojskowi meczem tym 
rozpoczną jakgdyby swoje treningo- 
we boje przed decydującemi rozgryw 
kami o wejście do Ligi. Z punktu 
więc widzenia sportowego mecz nie- 
dzielny jest ciekawszy i niewątpliwie 
wojskowi dołożą starań by z walki 
z „ligowcami* wyjść honorowo. Mecz 
niedzielny odbędzie się na Antokolu. 
Początek o godz. 17. 

TURNIEJ TENISOWY W PARKU 
IM. GEN, ŻELIGOWSKIEGO. 

Rozpoczyna się dzisiaj dwudniowy 
turniej tenisowy w Parku Sporto- 

wym młodzieży szkolnej. W turnieju 
tym biorą udział tenisiści A. Z. S. war 
szawskiego. 

Turniej rozpoczyna się dzisiaj © 
godz. 15. Gry zapowiadają się intere 
sująco. Zakończenie turnieju w nie- 
dzielę o godz. 10 j o 15. 

Sądzić trzeba, iż najlepsi gracze 
Wilna jak: Grabowiecki, Lisowski i 
Wenk pokonają przybyłych z Warsza 
wy akademików. 

DZIŚ POCZĄTEK ZAWODÓW 
LOTNICZYCH. 

Na Porubanku zaczną dzisiaj wie 
czorem przylatywać poszczególni za 
wodnicey z całej Polski, którzy wezmą 
udział w niedzielnych zawodach lot- 
niczych. 

Zawody niedzielne rozpoczynają 
się rano lotem „półnoeno-wschodniej* 
Polski, a po południu na Porubanku 
mieć będziemy popisy lotnicze. Wil- 
nianie popisów lotniczych ngdy jesz 
cze nie widzieli, to też zapewno aa 
lotnisku zbierze się sporo widzów. 
Popisy lotnicze wypadają zazwyczaj 
nadzwyczaj interesująco, mrożąc nie 
raz krew w żyłach, . 

W zawodach biorą udział lotnicy 
całej Polski. 

ZAWIODY NA P. O. S. 

Okręgowy Ośrodek WIF, Wilno podaje 
do ogólnej wiadomości, że w dniu 2 lipca 
od godziny 10 na Stadjonie Sportowym — 
(Pióromont 32) odbędzie się próba na POS. 

Zgłoszenie przyjmuje Ośrodek WF. ul. 
Ludwisarska 4 — II piętro od godz, 9—12 
i od 16—18 na Stadjonie Sportowym, zaś 
w dniu 2 lipca rb. godzinę przed rozpoczę- 
ciem próby. 

Pertraktacje z Ameryką 
i Anglją w sprawie eksportu 

beczek i stolnic. 
Możliwość eksporiu z Wileńszczyzny be- 

czek dębowych do 'piwa, która to sprawa 
od kilku tygodni zawładnęła umysłami będ 
marzy naszych ziem, a poczęści przyczyniła 
się także do zorganizowania biura ekspor- 
towego (przy Izbie Rzemieślniczej, zaczyna 
coraz bardziej krystalizować się, Biuro eks- 
portowe nawiązało już bezpośredni kontakt 
z Ameryką, sprawiając tem oczywiście przy- 
kry zawód ystkim pośrednikom, których 
ostatnie zjawił się w tej sprawie bardzo 
wielu 

Eksportem beczek oraz klepek dębowych 
iz Polski interesuje się w Ameryce sz:ść 

firm, z których trzy mają w tytule polsk'e 
mazwiska. Reflektują one n/. transporty war- 
tości przeszło 300 tysięcy złotych. 

Bednarze wileńscy mają twardy orze:h 
do zgryzienia, bo jeżeli nie chcą wypuścić 
z rąk okazji zarobienia złotówek (oblicza 
się już w złotówkach, bo dolar chwieje stę), 
muszą dziesięcłokrotnie powiększyć swoje 
dotychczasowe możliwości produkcji becz:k 
dębowych. 

Jednocześnie biuro firmowe porozumiał 
słę z firmami angielskiemi, importującenu 
stolnice, I z nich zasadniczo zgodziła 
się ma upywanie stolnic u rzemieślu'- 
ków wileńskich i zażądało przysłania КП- 
ku sztuk na próbę, Jeden ze stolarzy w 
Wilnie próbki te wykonał. Będą one w naj 
bliższych dniach wysłane do Anglji. Jeżali 
próbka będzie odpowiadała wymaganiom 
rynku angielskiego, należy się spodziewać 
zamójwienia maj k*lkanaście tysięcy sztuk 
stolnic, jak to oświadczyły firmy impor- 
tujące. 

          

„Na marginesie eksportu należy wspom- 
nieć o cekawym wynalazku śłusarza wi- 
leńskiego p, Dawida Kowarsk'ego — w po- 
slaci „wiecznej igły do prymusa, która jest 
już opalentowana i ma dobre widoki na 
zbyt nawet ma rynkach zagranicznych. 
Ewentualnym eksportem tego wynalazku 
zainteresowało się nawet biuro. > (An) 

Zjazd Związku Pracowników 
Administracji Gminnej. 
Jak już podawaliśmy, w ubiegły 

czwartek rozpoczęły się obrady 
wszechpolskiego zjazdu Zw. pracow- 
ników administracji gminnej. Zjazd 
poruszył cały :zereg najaktualniej- 
szych zagadnień zawodowych j pow- 
ziął kilka doniosłych uchwał. Trzeba 
przypuszczać, że zjazd wileński bę- 
dzie miał poważne znaczenie dla 
spraw zawodowych pracowników sa- 
morządowych. 

Obradom przewodniczył prezes 
centrali związku prezydent m. Skier- 
niewie p. Filipski. Na zjeździe Mini- 
sterstwo Spraw Wewnętrznych i p. 
wojewodę wileńskiego reprezentował 
wicewojewoda p. Jankowski, z ramie 
nia BBWR w obradach zjazdu uczest- 
niczył poseł dr. Brokowski. W obra- 
dach wzięło udział przeszło 200 dele- 
gatów. 

Wczoraj uczestnicy zjazdu urzą- 
dzili kilka wycieczek; zapoznając się 
z okolicami Wilna. 

Krótkoterminowe pożyczki 
dia rzemieśników. 

Jak już jnformowaliśmy w swoim 
czasie, Rada Izb Rzemieślniczych w 
Warszawie z pożyczki w wysokości 
3 mjljonów złotych, uzyskanej w Ban 
ku Gospodarstwa Krajowego dla rze- 
miosła polskiego, przyznała dla wileń 
szczyzny 250 tysięcy złotych. 

Ostatnio do dyspozycji oddziału 
wileńskiego Banku Gospodarstwa 
Krajowego nadeszła część tej sumy, a 
mianowicie 190 tysięcy złotych, któ- 
re będą rozdzielone w czasie najbliż- 
szym między warsztaty rzemieślnicze 
Wilna i powiatów w formie pożyczki 
rotacyjnej krótkoterminowej. 

Izba Rzemieślnicza w Wilnie opie 
rając się na dokonanych poprzedni» 
wywiadach o sytuacji materjalnej rze 
mieślników przyznała dla miasta 120 
tysięcy złotych a dla prowincjį 70 ty- 
sięcy zł. 

O udzieleniu pożyczek poszczegól- 
nym rzemieślnikom będzie decydował 
specjalny Komitet Rozdziełniczy, któ 
ry się obecnie tworzy, a który się bę 
dzie składał z trzech zaufanych przed 
stawicieli rzemieślników Wilna, — 
oraz oddział wileński Banku Gospo- 
darstwa Krajowego. 

Pożyczki będą oprocentowane w 
wysokości 10 od sta. 

Rzemieślnicy, którzy mają zamiar 
ubiegać się o tę pożyczkę, mogą już 
składać podania do wil. oddz. Banku 
CK, (h). 

ROZKŁAD JAZDY 
AUTOBUSÓW 

Rozkład jazdy autobusu kursują- 
cego na linji WILNO—CZARNY BÓR 
codziennie: 

odjazd z Wilna o godz. 7.00, 15.30, 
20.00; 

edjazd z Czanego Boru o godz. 
8.00, 16.30, 21.00. 

Pogwałcona tajemnica 
Pan. Jankiel Bazyljan, właściciel poważ 

ra eksportowego w Wilnie, wysy- 
łając list do pewnej warszawskiej spółki 
handlowej, włożył dodatkowo do niego dwa 
inne listy, zaadresowane na zupełnie inne 
nazwiska. Spełnił tem prośbę swych znajo- 
mych, którzy prosili, by przy okazji przesłał 
także i ich koperty. 

Wielkie też było zdumienie p. Bazylja- 
ma, kiedy się dowiedział, że poczta pociąga 
go do odpowiedzialności: sądowej za tę drob- 
mostkę — za grzeczność dla znajomych. 

— Panie Sędzio — mówił zgorszony 
stojąc przed sądem — poczta nie uszano- 
wała tajemnicy prywatnej korespondencji, 
zagwarantowanej konstytucją, 

— No tak, tajemnica tajemnica, lecz 
miie wolno przesyłać potrójnych listów za 
pojedyńczą opłatą. Naraża. to pocztę na 
straty! 

— Nie wiedziałem o tem, że niewolno 
przesyłać... Zresztą, panie sędzio, to nie 
były listy, a tyłko czeki i przekazy. To 
zmienia postać rzeczy. Proszę o uniewin 
nienie. 

Sąd, wobec braku dowodów winy, u- 
wolnił pana Bazyljana od winy i kary. 

Włod. 

  

  

   

  

Przygody gitary. 
Pan) Apolonja N, sprzedawała na rynku 

Łukiskim gitarę. Instrument był nie pierw 
szej młodości — miał niepokaźny, szary 
wygląd, lecz pan Apolonja była do niego 
bardzo przywiązana i dlatego nie chciała go 
zbyć w byle jakie ręce. Wreszcie znalazła: 

— Panu, panie Kadelewicz, oddaję gi- 
tarę, jak swoją rodzoną córikę, bez obawy. 
INie pije pan, pracuje, — złego słowa też 
nie powiem o pańskich sprawach  sereo- 
wych. Oddaję za pół ceny — za 20 złotych. 

Kadelewicz wziął pod pachę kupioną @'- 
tarę, pochodził trochę po rynku i wreszc'e 
usiadł na, ławeczce, wpatrzony melancho- 
Fjnie w struny instrumentu. W tym momen 
<ie podszedł do niego znajomy jego, Józef 
Abucewicz: 

— Twoja gitara? 

— Tak. 
— Kupiłeś! Trzeba zobaczyć jak gra. 
Abucewicz przysiadł obok i uderzył p> 

strunach, Potem zagrał smutną piosenkę. 

  

— Czarodziejski instrument! — skon- 
statował ze wzruszeniem głębokiego znaw- 
cy. — 20 złotych jak za darmo. Trzeba 
tę okazję godnie uczcić. Skocz no i na po- 
czątek kup papierosa. 

iKadolewicz natychmiast zaniósł pani A- 
budki z pap'erosami, a gdy wrócił, Abuce 
wicza mie było. Znikł z gitarą. 

Kadulewicz natychmiast zaniósł pani A- 
polonjj tę hiobową wieść: 

— Moja gitara! — jęknęła tylko ta, 
ujęła w dłoń wałek i wyruszgła na poszu- 
kiwania, ` 

Tymczasem Abucewicz gnał sarnim kr )- 
kiem przez ulice miasta, tuląc do p'ersi gi- 
tarę. Biegł do sklepu mięsa. pana Michałow- 
skiego. Zastał w nim tylko połowicę rzeź- 
uełka, panią Józefę. Położył na ladzie gitarę 

i zaczął chytrze: 
— Przyniosłem! 
-— 002 
— No, widzi pani — gitarę. Tę, którą 

mąż pani oglądał j chciał kup'ć odemnie. 
— Więc? 
— Przyniosłem, bierzcie. Bieda wszystko 

z człowieka zrobi — najwiern'ejszego przy 
jaciela. Sprzedać zmusi kiedy kiszki już po 
mistrzosku marsza grają, nie chce człowiek 
słuchać *łamej muzyki, a orkiestry u siebie 
nie myślę tworzyć. Bierzcie! 

— To miech pan przyjdzie jutro, kiedy 
mąż będzie. 

— Nie mogę, dziś wyruszam w świat. 
- Pani Józefa, chcąc spraw'ć mężowi, jak 

sądziła, miłą niespodziankę, nabyła gitarę 
za 10 złotych. 

iKońca tej historji łatwo się domyśleć. 
Pani Apolonja z wałkiem trafiła przy po- 
mocy Kadelewicza do mieszk. Abucewicza 
Sprawiła mu tęgie łanie i zaprowadziła do 
Michałowskich, gdzie również wybuchł juź 
wielki skandal na tle gitary. 

Instrument został odebrany i wrócił w ga 
dne ręce Kadelewicza, a Abucewicz dostał 
onegdaj w sądzie 3 miesiące więzenia. 

WŁOD. 

    
    
    EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

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

CENA Zł. 3.50. 

RADIJO 
WILNO. 

SOBOTA, 1 LIPCA 1933 ROKU. 

7,00: Czas, Gimnastyka, Płyty. Dziennik 
"poranny. Płyty, Chwilka gospodarcza. 11,57: 
Czas. 12,05: Koncert. 12,25: Przegląd prasy. 
Kom. meteor, 12,35: Koncert. 12,55: Dziennik 

połudn, 15,20: Program dzienny. 15,25: Gieł 
da rolnicza, 15,35; Muzyka żydowska. 15,50: 
Wiadomości wojskowe. 16,00: Koncert soli- 
stów. 17,00: Pogad. aktualna. 17,15: Muzyka 
z Ciechocinka. 17,45: Audycja dla chorych. 
18,00: Transm. nabożeństwa z Ostrej Bramy. 
19,00: Odczyt. 19,20: Program na niedzielę. 
19,25: Tygodnik litewski. 19,40: Rozmaitości. 
20,00: Godzina życzeń. 21,05: Przegląd prasy 
roln, kraj. i zagr. 21,15: Wiadomości ogrodn. 
21,80: Koncert chopinowski. 22,00: Muzyka 
taneczna z Ciechocinka, 22,25: Wiadomości 
sportowe. 22,35: Komunikaty, 22,40: Muzyka 
taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 2 lipca 1983 r. 

10,00: Nabożeństwo. 11,35: Odczyt misyj 
my. 11,57: Czas, 12,10: Kom. meteor. 12,15: 
Poranek muzyczny. 14,00: „Co może zrobić 
zespół przysposobienia rolniczego dla dob 
ra wsi“. 14,15: Komunikat rol. — meteor. 
14,20: Słynni skrzypkowie na płytach. 14,45: 
Pogadanka konkursowa. 15,05: Audycja spe 
cjalna. 16,00: Program dla młodzieży. 16,30: 
Recital špiewaczy. 17,00: „Jak robotnicy 
dzielą się pracą”. 17,15: Muzyka ludowa z 
Ciechocinka. 17,00: Wesołe piosenki. 18,35: 
Program na poniedziałek. 18,40: Rozmait. 
18,45: „Złowróżbna dziewica* (o zjawach 
na Wileńszczyźnie). 19,00: Słuchowisko. —- 
19,40: Skrzynka poczt. techn. 20,00: Koncert 
Dziennik wieczorny, D. c. koncertu. 22,00: 

Muzyka taneczna. ©%,25: Wiadomości spor- 
towe. 22,40: Komunikat meteor. 22,45: Mu- 

zyka taneczna. 

NOWINKI RABJCWE. 
TRANSMISJA NABOŻEŃSTWA. 

W sobotę o godz. 18 rozgłośnie Polskie- 
go Radja transmitować będą na całą Polskę 
mabożeństwo z Ostrej Bramy. 

POGADANKA ROLNICZA. 

Jutro w niedzielę o godz. 14 nadana 
będzie ze studja wileńskiego pogadanka dla 
rolników na temat „Co może zrobić zespół 
przysposobienia rolniczego dla dobra wsi? 
Wyglosi ją p. Antoni Świackiewicz. 

O ZJAWACH NA WILEŃSZCZYŹNIE. 

Wieczorem tegoż dnia o godz, 18,45 za- 
bierze głos przed mikrofonem znana dobrze 
wileńskim  radjosłuchaczom prelegentka p. 
Elżbieta Minkiewiczówna, która wygłosi in- 
teresujący feljeton o zjawach na Wileńsz- 
czyźnie p. t. „Złowróżbna dziewica”. 

" ARJE I PIEŚNI POPULARNE, 

"W idziade aufiycyj muzycznych, zapo- 
wiedzianych w niedzielnym programie га- 
djowym, zanotować sobie należy koncert 
muzyki lekkiej o godz. 20, w ktńrym 
wezmie udział popularna artystka operetk: 
warszawskiej p. Kazimiera  Horbowska. 
Usłyszymy w jej wykonaniu pieśni Rut- 
kowskiego i Noskowskiego oraz kilka aryj 

  

KONCERT PONIEDZIAŁKOWY. 

W poniedziałek dnia 3 lipca Polskie Ra 
djo nadaje o godz, 17,30 rec'tal wybitnego 
pianisty Stanisława Niedzielskiego, przeby- 
wającego stale zagranicą, Ciekawy i bogaty 
program obejmuje m. *n. dwie sonaty hisz- 
pańskie z XVIII wieku w opracowaniu j. 
Nina, Z kompozycyj polskich zaś 4 etiudy, 
mokturn i walca Chopina, Krakowiaka & 
„Niecierpliwego Jeźdźca* Różyckiego oraz 
parafrazę walca z operetk* „Zemsta Nieto 
perza* J. Straussa. 
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KRONIKA 
p R Dziś: Krwi P. Jezusa. 

Sobota | ;,,5: Nawiedzenie N.M.P. 
1 | 

Wszkód ełońca — g. 3 m. 9 
Czerwiec | 

| || Zachóż     

  

-- 4 8m 00 

Spostrzeżsria Zakiadu Meteorologi! U.S B. 

w Wiinie z dnia 29/V — 1333 roka 

Ciśnienie średnie 755 
Temp. śred/a + WB 
Temp, najw. + 22 
Temp. najn. + 9 

  

Wiatr, cisza 
Tend, bar. Spadek, nast. wzrost 
Uwagi: pogodnie 

— Pogoda 1 fipea br. według P. I. М. 
Pogoda o zachmurzeniu umiarkowanem, — 
Cieplej. Słabe wiatry miejscowe. W War 
sząwie rankiem mglisto lub chmurno. W cią 
gu dnia rozpogodzenie, Temperatura dnie:n 
około 22 — 24 stopni. — Słabe wiatry pół- 
mocno — zachodnie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś 31 bm, w nocy dyżurują następują- 

  

ce apteki: 
Jundziłła (róg 3 Maja i Miekiewicza!, 

Monkiewicza (ul. Pił „ Paka (Anto- 
kolska 54), Siekierżyńskiego (Zarzecze 20),     
Sokołowskiego (Nowy Świat), Szantyra (Le- 
gjonowa), Szyrwindta (Niemieckal, Zającz- 
kowskiego (Zwierzyniec) i Zasławskiego (No 
wogródzka), 

KOŚCIELNA 
— 0trą Brama. Dnia 2 lipca r, b. przy- 

pada roczniea Koronacji Obrazu Matki Bo 
skiej Ostrobramskiej. Porządek nabożeńsi- 
wa następujący: 

Dziś t. j. 1 lipca r, b. w wig'lję urs- 
czystości o godz. 6 wiecz uroczysta lita 
transmitowana įprzez radjo; w niedzielę 
2 lipca; o godz 8 rano uroczysta Msza Św. 
w Kaplicy M. B. Ostrobramskiej, o godz. 
11 suma w kościele Św, Teresy i zakończe- 

i ństwa, o godz. 6 w'ecz uroczysia 
iszę św. i litamję celebruje JE. Ks. 

Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski — Me- 
tropoliia W deński. 

-— PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY. 
Przypomina się chętnym wzięcia udziału w 
Pielgrzymce do Częstochowy połączonej z wy 
cieczką do Zakopanego i Krakowa, zapisy 
trwają jeszcze do dnia 2 lipca włącznie. 

OSOBISTA 

— WOJ. ŁÓDZKIE W HOŁDZIE P, WO- 
JEWODZIE JASZCZOŁTOWI. Dowiadujemy 
się, iż w dniu wczorajszym Wydział Woje- 
wódzki w Łodzi wręczył p. Wojew odzie Ja- 
szęzołtowi przez ręce delegata wyciąg z pro- 
tokółu Wydziału, żający n Wojewodzie 
wdzięczność, cześć i hołd za owocną i ofiarna į 
pracę na terenie w: ojewództwa łódzkiego. 

   
  

      

    

   
   

  

  

4 
ADMINISTRACYJNA 

— GENY NA CHLEB. Starosta Grodzki 
Wileński podaje do ogólnej wiadomości, że 
z dniem 1 lipca rb. ustalił następujące ceny 
na chleb: 

Chleb pytlowy biały 50 proc, żytni — 58 
groszy za 1 kg w detalu. 

Chleb sitkowy żytni — 32 grosze za 1 kg 
w detalu. 

Chleb razowy żytni — 28 groszy za 1 ky 
w detalu. 

Winni żądania lub pobierania cen wvż- 
szych od powyżej ustalonych będ» karani w 
drodze administracyjnej aresztem do 6 ty- 
godni lub grzywną do 3 tys. złotych. 

MIEJSKA 

— Nowy przedsięhiorea sna objąć 
linję autobugową Ratusz—Wolokum- 
pia. Do Starostwa Grodzkiego wply- 
nęło podanie jednego z przedsię- 
biorstw „autobusowych, utrzymujące- 
go obecnie wozy dla komunikacji za 
miejskiej, o zezwolenie na puszczenie 
wozów na trasie między Ratuszem a 
Wołokwmpją. Podanie to zostało 
przez p. starostę skierowane do wy- 
działu komunikacyjnego magistratu 
z wnioskiem podobnie przychylnym. 
W razie pomyślnej decyzji magistra- 
tu, na linji, poza „Tommakiem“ kur- 
sowalyby wozy dawnego typu „Spół- 
dzielnianego*. Wozy te zatrzymywa: 

Line 

łyby się na przystankach obecnie us- 
talonych. 

Ponieważ przy udzieleniu takiego 
zezwolenia nasunęły się wątpliwości 
natury prawnej, magistrat skierował 
omawiane podanie celem zaopinjo: 
wania do wydziału prawnego, poczem 
zostanie ono rozpatrzone na jednern 
z najbliższych posiedzeń magistratu. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Tegoroezni absolwenci 
Średniej Szkoły  Ogrodniczej 
Aljperowicz Noach, Barnet Henryk, 
szewicz Stanisław, Bohdziewicz W'ktor, 
rysewicz Jan, Brzozowski Jerzy, Ciec 
wicz Bronisław, Cudzanowsk Arnold, Elj1- 
szewicz Aleksander, Grejc Napoleon, Gul: 
«wicz Władysław, Hłasko Leon, Kamińs 
Michał, Korczyński Antoni, Kosmowsk* Koa 
stanty, Kozłowski Mieczysław, Krasodoms 
Stanisław, Królikowski Bohda Mozolewski 
Władysław, Petrulewicz Stan: 
ki Rudolf, Sawicz Wacław, Stankiew 
toni, Sylwestrzak Władysław, Szym 

Adolf, fWasilewsk Alfred, Wasilew: 
amunt, Wieczorek Stanisław, Wojcieszonek 

Edward, Zaborski Władysław, Zaborski T' 
deusz, Zaleski Władysław, Zakrzewsk W 
ław, Żdanowiez Wiesław. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Źwiązek Cechów w Wilnfe org: 

pielg do Kalwarji w niedzielę dn 2 
lpca. Pielgrzymka wyruszy z kościoła Św. 
Ducha po nabożeństwie, które się rozpocz- 
nie o godz. 7 rano. 

  

Państwowej 
w Wilnie: 

Barto- 
Bo 

    

     

    

   
  

anizuje 

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— WCZORAJ PRZYBYŁA DO WIŁNA 

a YCIECZKA ŻYDÓW — ORTODOKSÓW z 
ry. Wycieczka liczy około 50 osób. 

wi ona u nas w ciągu kiłku dni. 

    

    

RÓŻNE. 
— Sezonowy przystanek kolejo- 
W związku z otwarciem kanału 

trockiego i regatami  wioślarskiemi 
na jeziorze trockiem Dyrekcja Okrę- 
gowa Kolei Państwowych zarządziła 
zatrzymywanie pociągów ma szlaku 
Landwarów—Zawiasy dla wsiadania 
i wysiadania podróżnych w okresi» 
od dnia 1 do 12 lipca rb. ze sprzedażą 
biletów w pociągu. 

— T-WO MIEJSKICH I MIĘDZYMIAS- 
TOWYCH KOMUNIKACYJ AUTOBUSOWYCH 
PODAJE DO WIADOMOŚCI, że w dniach 1 
lipca (od godz. 16) i 2 lipca (od godz. 12) 
będą kursowały aulobusy do Porubanku z 
przed Ratusza, nie zaś ik podano w ogło- 
szeniach Aeroklubu Wiłeńskiego, z placu Ka- 
tedz a nego: 

  

   
   

  

TEATR | MUZYKA 
— Drug; i ostatni występ K. Junoszy — 

Stępowskiego w „Żywej Masce* w Teatrze 
Letnim. Dziś, sobota dnia 1 lipca o godz. 
8,30 w, odbędzie się w Teatrze Letnim dru 
gi 4 ostatni występ znakomitego Gościa, --- 
świetnego artysty scen polskich — Kazimie 
rza Junoszy — Stępowskiego, w nadzwyczaj 
nej jego kreacji Henryka IV, w doskonałej 
sztuce Pirandella pt. „ŻYWA MASKA%. 
Dalszą obsadę stanowią p..: Janina Zielń 

ska, Stefanja Kornacka, Juljan Lubicz — Li 
sowski, — Stanisław Dąbrowski, Roman Ja 

glasz, Leszek Rymsza, Jerzy Blocz, Stefan 
Orzechowski Reżyser — Stefan Orzechow 
ski. 

„Pozostałe bilety w kasie zamawiań w Lut 
ni od godz. 11, Ceny miejsc specjalne. 

— Popołudniówka niedzielna o godz. 4 

   

  

KU BVBB 

w Teatrze Letnim. W niedzielę o godz, 4 
po poł. po cenach propagandowych (od 20 
gr.) arcydoWcipna, ujmująca sentymentem 
i humorem komedja w 3 aktach Kiedrzyń 
skiego..„Piorun z jasnego nieba. 

— Niedzśelna premjera w Teatrze Letnim 
W niedzielę dnia 2 lipca o godz. 8,15 w. 
pó raz pierwszy szlagier — arcywesoła, ięt 
niąca humorem. komedja autora węgierskie 

go Stefana Zagona pt. „Bez posagu ożen.ć 
się nie mogę*, Wyborną obsadę sztuki sta 

  
    

  

     
nowią pp.: St. Groltci St. Mar 
tyka, L. Pospiełows Paszkowska, J. 
Braunówna, W. Pawłowski, W: Neubelt, M. 
Bielecki i S. Skolimowski. 

Reżyserja — Z. Tomaszewskiego, — P:ę 
kne dekoracje — W. Makojnika. 

— W. przygotowzjju Świetna komedja 
muzyczna „Jimm i Jil" 

Sukces 
„Już lato 

przybyłego 
era "W. itowieckiego 

zdohyla nieoczekiwany sukces. Są to 
pożegnalne występy ' znakomitej gwiazdy 
„Morskiego Oka“ — SŁ Nowickiej, okła- 
skiwanej i za nastrojowe tanga i za pyszne 
piosenki ludowe. Entuzjastycznie też przyj 
mowane są oryginalne piosenki W. Zdzi- 
towieckiego, T. Zakrzewskiego, N. Wailiń- 
skiejj pyszną groteską St. Laskowskiego, 
oraz p'eśni A. Rudniekiej i K, Worcha na 
tle efektownych dekoracyj, w ramie bra- 

wurowych finałów. 

Teatr Muzyczny 
rewja w 

otowan a 

„Lutnia. 
„Lutni“ 

prz 
   
    
   

  

  

   

   

   

iPoczątek o godz. 8,30. Ceny zniżone, 

—Popołudniówka niedzielna w „Lutni*. 

Jutro na przedstawieniu _ popołudn'owem 
cenach propagandowych odegraną z0- 

e rewja w 19 obrazach „Już lato si; 
. Początek o godz 4 po poł. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE TRZYDZIESTU 

ZŁODZIEI. 

W związku z esłatniemi kradzieżami 
mieszkaniowemi, policja śledcza Wilna prze 
prowadziła w ciągu ubiegłych dwóch dni 
włełką skcję przeciwko złodziejom i pase 
rem. 

po 

  

Polieja przeszukała szereg spelunek. 
Obłma dała bfity plon w postaci wykrycia, 

oraz pdnalezienia znacz 
ionych rzeczy. 

u akeji aresztowano w ciagu 
trzydziestu złodziei, których osa. 

       

  
   

  

   w areszcie jcentralnym. (e). 

KRWAWA BÓJKA. 

Wezoraj późno wieczerem przy ulicy 

Dobrej Rady 14 doszło gło krwawej awan- 
tury. W domu tym, należącym de Jama Kru 
kowskiego, zamieszkuje rodzina Milewskich 
która załegała z komornem. 

Wiezoraj Milewscy urządzili w domu „hi 
he“, W czase zabawy w mieszkaniu zjawił 

się gospodarz i zaczął prąwić morały iż 
wpierw należałeby: zapłącić komorne, a póź- 
neij urządzać zabawy. Oburzney gospodarz 
mieszkania i goście wyprawili właściciela 
demu nie szczędząc szturchańców. Nieba- 
wem jednak znowu powrócił a" z przy 
jacióbni. 

Wjynikła bijatyka, w czasie której miesz 
kanie zostało zdemolowane, zaś trzy osoby: 
właściciel domu Krukowski, Al. Milowski 
Graz Marjanna Śwterkewa ranne, 

Pomocy udzieliło im pogotowie. (e). 

ARESZTOWANIE 4„LEKARKI MOSWIEW- 
SKIEJ*. 

W zwiczku z ostatniemi wvnadkami za- 
trucia się podejrzanemi ziołam, sprzedawa* 
nem jako środek leczniczy, władze admini- 
stracyjne zarządziły kontrolę ziół na targach 

ku z tem onegdaj została aresz- 
towana aka Lichowa z Dukszt „lekarka 
moskiewska“, Lichowa przvimowała chorych 
i sprzedawała im zioła rzekomo lecznicze. 

Zioła skonfiskowano, nrzvczem stwie!- 
A że nietylko nie posiadają one włas 

7 reh lecz przeciwnie, niektóre z 
lei 

   
    

    

   

Wioślarze uratowali samobójce. 
Wczoraj okołe godziny 7,30 wieczorem 

czwórka wioślarzy jednego z wileńskich klu 
bów pędząc wyścigówką w kierunku przy- 
stani, wpobliżu Mostu Strategicznego zau- 
ważyła następujący wypadek: 

Na przęsło mostu wskoczył jakiś osobnik 
i z 6krzykiem rzucił się w nurty Wilji. 

Wżoślarze niezwłocznie  pośpieszyli na 
ratunek tonącemu i wkrótce wydobyli go 
jeszcze z oznakami życia. Na miejsce wy- 
padku zawezwano pogotowie ratunkowe, —- 
które doprowadziło desperata do przytom 

ności, poczem przewiczło go w stanie ро- 
ważnym do szpitala żydowskiego. 

Jak się okazało, samobójstwo usiłował 
popełnił 21-letni Sergjusz Żołnier, zam. przy 
rodziesch na ulicy Słowackiego 12. — Žol 
nier ostatnio przebywał przez dłuższy czas 
na kuracji w szpitalu psychjatrycznym i 
depiero przedwczoraj na prośbę rodziców 
x; samego wypuszezono go. 

Niewątpliwie kamachu na własne życie 
dekonał podczas ataku chorobowego. (©). 

    

    

  

WŚRÓD PISM. 
— Pięćsetny numer „Wiadomości Lite- 

riek'ch*. Wydawnictwo tygodnika „Wiado- 
mości Literacxie* obchodzi w tym tygodn'u 
swego rodzaju jubileusz — pięćsetny numer 
od czasu swego istnienia. 

Na treść tego numeru 8-m'okolumnowe- 
go składają się następujące artykuły: 

Wielki artykuł polemiczny Boya-Żeleń- 
skiego o ksi Irzykowskiego „Benjarsi- 
nek“, wiersze Tuwlma, dalszy ciąg wrażeń 
Sobańskiego z Niemiec hitlerowskich, arty- 
kuł Parandowskiego o kongresie P. E. N. 
Clubów w Dubrowniku, do numeru doła- 

схопо dodatek naukowy z artykułam Wer- 
tenstenia o Irvingu Languirze, uczonym i 
wynalazcy, Stenza o zagadce wnęt Zie- 
mi, Gadomskiego o kosmologji: Einstema, 
Ziemiiędkiego 0 książce ,, Epokowe 

      

    

  

   

  

   

  

    

  

lazki*, o dezorgantzacji п niemieckiej 
przez rząd  marodowio-kocjal styczny, ioraz 
notatki 

  

Niezaležnie od powyższej treści numer 
zawiera spis wybitn* ych współpracown.- 
ków „Wiadomości Literackich, z którsgo 
wynika, że pismo zas'lali swem (piórem od 
chwili powstania najwybitniejsi pisarze za- 
równo polscąy jak i obcy, z Żeromskim, 
Przybyszewskim, Kasprowiczem, Weyssen- 
'hoffem, Świętochowskim, Boyem, Kadenem. 
Staifem, Strugiem na czele. 

Dzięki swemu wysokiemu poziomowi а- 
telektualnemu pismo zdobyło sobie poczyi- 
ność najszerszych warstw inteligencji. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— „Zaniedbane źródła dobrobytu w Pot- 

see“ Nr. 70. Str. 52, cena zł 2— Piotr Drze- 
znawca prawidłowej organi- 

gadnień gospodarczych, zbogacił 
eraturę mową pracą na ciekawy 

zaniedbanych źródeł dobrobytu w 

   

  

  

   

  

     

    

maszą 
temat 
Połsce. 

Autor analizuje w sposób przekonywu- 
istotne przyczyny różnego stopnia g5- 

spodarowania poszczególnych krajów t stu 
sznie dowodzi, iż obecny stan gospodarczy 
Polski nie odpowiada posiadanym dogodno- 

      

        

ściom i jprzyprowadzonym warunkom dla 
rozwoju gospodarczego naszej ludno: 

W części II znajdujemy cały szereg cen- 

  

Dziš premjera! 
Humor! Napieciel 

PAN 
Niebywsła sensacja! 
Bohaterstwol Tempo 

akcji w emocjonującym filmie pełnym 

niebezpieczeństw, emocji i tajemnic p.r. 

nych uwag it praktycznych wskazań w za- 
kresie czynników poprawy, * gdyż słusznie 
dowodzi autor, iż ludność polska ma wszel 
kie możliwości i szanse wyrównać swe za- 
niedbania li stanąć w rzędzie bogatych 
kulturalnych narodów. 

    

  

     

  

    

        

    

Powyższa |praca 'mżź, Piotr 
k'ego, bi o ilustrowana staran 
memi: tabelami statystycznemi winna е 
znaleźć w rękach tych wszystkich, którym 
įprzysziošč gospodarcza Polski me jest 
obojętna 

— Z. Falkowski Cyprjan Norwid. Nakł. 
Gebethnera i Wolffa. Życie i twórczość Cyp- 
rjana Norwida dopiero dziś w 20 Tą rocznicę 

śmierci, zaczyna natrali ё 
zonans zainteresowań. 
wne, pełne zagadek. Tv 
dyna w swom drod 

pamiennietwie. Każdy 
istrzy tego okr 
kg 

   

   

    

     
    

      

  esu, 
d. doczek 
ch monog 

sd е@ 

     

  

    
   

  wo 
2 vie roman! 

u nas natomiast, chcieli cz 

wiedzę 0 „Norw ietylko х 
yśmy jedynie szereg pr 

h SE „czasopiem wh. Pozatem pr 
obecnie książk 

alkowsk łego. Już sama szata zewi 
К4 pociąga, na okładce niezwy 
portret Norwida w sepji, 

    

    
   

e pięk-    
   

   

    

ny, 
reg norw'dowskich rysunków. Sam tekst jest 

w tekście sze- 

interesujący,  pouczający ystą, piękną 
polszczyzną pisany. Jak stw'erdza prof. St. 
Pigoń w przedmowie jest to niejako „Opa 
wieść biograficzna, n: 'ecofająca się: wszelatk 
przed charakterystyl 
„próba popularnego ujęcia w. ! 
avddia, przedstawienia całości jego 

zrwłaszcza planu twórczości literackiej... 
jęta przez krytyka wrażliwego, dobrze pz: 
sjposobonego, a miłośnika poety szczeregu 
А świadomego”. 

     

    

   

— „Dusza w mroku* powieść H. Daniol- 

Ropsa, ukazała się niedawno w poza | 
J. Makare , nakładem Gebethnera ; Wolf 
fa (str. 432, cena zł. 8). Autor należy do naj. 
Ś niejszych i poważnych pisarzy francu- 
skich młodego pokolenia. Powieściopisarstwu 
traktuje nie jako wirtuozerję stylistyczną i 
okwilibrystykę pojęciową, lecz jako powela- 
ni eo pov 

      5 

  

     

  

      

NAN PROGRAM: 3-aktowa komedja i dodatek dźwiękowy. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Na | seans 
balkon 25 gr. 
parter 54 gr. 
wiecz. od 40.gr. 

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! 

CASINO 
ie 47, IEC 15-41 

  

Zakłady Graficzne 
ZNICZ: 

Wilno, Biskupia 4, tei. 3-40 

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

WYKONYWA 

PERKTUALNIE — TANIO — SOLIUKIE   

  

najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
| YYYYTYYPYPYWYWYYYYYWYY 

CENY ZNIŻONE: Podwójny program: 
1) Polski film egzotyczny 

Wielkie arcydzieło literatury Czeskiej 
według słynnej powieści Jarosława Haszka 
w wykonaniu genjalnego artysty, Cze- 
skiego Jeniinuwą” SASZA RASZILOW. 

SJ ii 

  

ai e 8 pe B EJ 
VYYYYYYYYYYVYYYVYYYVYYYYVYVYWYYYĘZ 

| KAŻDE OGŁOSZENIE 

  

Poszukuję 

Jl WSPÓLNIKÓW 
na budowę 

trzech oddzieln. domków 
(3 pok. z kuchnią i łaz.) 

na Zwierzyńcu. 
Bowiediaż 6 01Micz 
kiewicza 42, m, 9, Inžy- 
nier-Architekt T. Smor- 

goński, gudz. 5—7 w. 

   

    

od g. 9— 

  

Wyspecjalizowany 

  

z wieloletnią praktyką, 
były oficer wojsk samo- 
chodowych rosyjskich — 
poszukuje pracy. Miejsce 
obojętne. Łaskawe zgło- 

szenia pisemne lub oso- 
biste— Wilno, ul. Św. An- 
ny 2, m. 6, Paszkow.        * е 

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

Robotnik 
podzienny poszukuje 
jakiejkolwiek pracy. 

Oferty do Adm. „Kurjera 
Wileńsk.* pod „Robotnik* 

  

codz.     

Dr. Zełóewiczoewa 
Chor. kobiecerwenerycz | 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wena 

szofer-mechanik | ; czne | moczopłoławs 

Wileńska 3 ta. 587 
od godz. 8S—1 Е 4- 

  

Akuszerka 

"| MAJA LAKNEJOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

M. Zr P, 

  

Dnia 15 czerwca r. b. 
został uruchom. gabinet 

HYDROPATYCZNY 
D-ra ALKSNINA 

przy ul. Wiwulskiego 5 
godz. przyj,: 

opr. 
  

jedyną prawdziwą drogę 
wskaże N 
Nianz. Berlin, Bilowstr81 

  

Na    zdjęcu maszem zimy del ladę 
psów, i ich opiekunów z Czerwonego Krzyża 
japoń. go przed pałacem Mikada w Tokio 

moralnem społecznem. Jego zaintereowa- 
nia skupiają się tedy nie na fom nieposzlą 
kowanej zresztą, lecz na ci i zagadne 
miach dzieła Iierackiego. Z Danil-Ropseni 
wkraczamy w klimat moralny, pokrewny au 
torow* „Kłębowiska Žmij“, Er. Mauriacow“. 

„Dusza w mroku* to (powieść o pokołe- 
niu, które dorastało w okre 
towej, nie biorąc w niej 
rzewając w jej atmosferze, ас 
na jej gruncie, wyjałowionym ze związków 
tradycji z moralnej dy: pliny. To głęboka 
analiza duszy, rozdartej pomiędzy wiarą, 
a negacją, ędzy rozbieżnemi namiętnoś- 
ciamį c'elesnemi i duchowemi, 

Te 432 stronic dobrej prozy czyta sę 

n tchem, z zainteresowaniem i dużym 
*em. 

    

   

  

   

  

  

   
   

     
  

  

   

  

Tajemnica Sekwany 
CENY: Na I s. 

GŁOS PUSTYNI 
» FLIP i FLAP robią karjerę 

„ DZIELKY WO0JAK SZWEJK 
» $ymfonja Merza ©, 

(r. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

: Balkon 25 gr., Parter 54 gr. 

W rol. główn.: Bradzisz, Bodo, 
Nora Ney Marja Bogda, Conti. 

Najnowsza i najdowcipniejsza 

kreacja królów śmiechu i humoru. 

craz nadprogism Dodatek Pata 
komedja rysunkowa. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje hkez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo CGedemiaowską 

ui Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

"_ Akuszerka 
Śmiałowska 
przeprowadziłę się 

na ul. Orzeszkowej 3—13 
(róg Mickiewicza) 

taraże gabinet kosmetyez* 
mj, usuwa zmarszczki, brev 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

EMERYCI 
wszelkich stanów znajdą 
drogą  akwizacji możli 
wość znacznego zarobku. 

„Kredyt*, Lwów, Kiliń- 
skiego 3. 

POKÓJ 
z meblami lub bez 
do wynajęcia zaraz: 

bardzo tanio 
z osobnem wejściem, 

wspólna kuchnia, łazienka 
ul. Portowa 10, m. 2 

POKÓJ 

1 i 5—8 wiecz 

  

  

Nr. 69. 

12—2 i 4—6 
świąt i niedz. 

FILM 
z osobnem wejściem 

do wynajęcia 
Zygmuntowska 12/1 

ionale Filma- 

  

  
ZYGMUNT NAGRODZKI. 

Wyprawa Wileńska r 1919 > 
we wspomnieniach cywila. 

(Kartki z pamiętnika). 

Kiedy stanęliśmy na naszej końcowej stacji ko- 
lejowej w Różance i jak stamtąd dostaliśmy się do | 5 
pobliskiego Szczuczyna, to w mojej pamięci nie od: 
biło się wcale. Przypominam sobie, że wieczorem te- 
goż dnia, nie późnym jeszcze, jesteśmy wszyscy trzej | 
cywile w pokoju na parterze opuszczonego pałacu 

W tym samym gmachu. 
również na dole zamieszkał Dowódca wyprawy na 
Wilno — Belina. Po niejakim czasie jesteśmy u nie” 

bodaj że na czemš. 
Gospodarz pomimo całej swej uprzejmości, nie mo | 

Ks. Druckich-Lubeckich. 

go na herbatce czy na czemś, 

że ukryć wielkiego zdenerwowania. 
myšla, oczywiście nie nam, 
Oto niema owsa dla koni. 

  

przykładem można oddziałać, 
wysiłek. Obiecali, 

ruje, bo nikt nigdzie owsa nie ma. 

Po pozostawieniu gospodarza z jego mvśłami 
i jego męczarnią i po powrocie dv swojego pokoju, 
długo nie mogę zesnąć, przeżywam najświeższe wra 

którego dotychczas 
znałem tylko z pieśni ji legendy, o którym sam z mło* | 
sdzieżą rzemieślniczą tyle razy Śpiewałem: 

Hej tam od Krakowa modra Wisła płynie, 

Szeinrzą fale szemrzą piosnki o Belinie, 

Piosnki o Belinie i o jego sławie, 

Wyjm, Belino, swą szabelkę, prowadź ku Warszawie 

żenia. Byłem przecie u Beliny, 

lub: 
Przybyli ułani pod okienko, 

Pukają, wołają „puść panienko“, 

inny 
Co wobec tego ma robić? 

Przecie koń to nie żołnierz, na którego słowem czy 
wpłynąć i wywołać 

że nadeślą, już całą dobę czeka 
i dłużej nie może. Po drodze ani kupi ani zarekwi- 

3 O Jezu a cóż to za wojacy? 

Klnie i wy: 
ma powód. 

    

  

— Otwieraj, niebój sięy beliniacy. 

O Jezu! Dokądże Bóg prowadzi? 

Warszawę odwiedzić myśmy radzi, 

tamtąd już droga nam gotowa 

Do serca polskości, do Krakowa, 

Gdy Kraków odwiedzim już nam pilno 

Odwiedzić prastare nasze Wilno. 

| Dow. wyprawy na Wilno ppłk. Belina-Prhžmowski. 

  

I oto sen się iści. Belina w drodze na Wilno. Ale 
przed chwilą z ust jego słyszałem, że iść dalej nie 
może, nie ma owsa, a każda godzina zwłoki zmniej- 
sza szanse zwycięstwa. Bo zwycięstwo, to zaskoczenie | 
wroga. Zasypiam i o szczęście, jest owies, jest dużo 
owsa. Dźwigam worki a takie one ciężkie... 
ja, pomaga mi w tem żona moja, pomagają współpra- 
cownicy składu. Wtem trwoga: chować, chować owies 
bolszewicy chcą odebrać. Rozbudziłem się. Nie, bol- 
szewików niema ale niema i owsa. Uspokoiłem się, 
zasypiam j znowu z owsem mam do czynienia. I tak 
przez całą, zresztą krótką noc. 

Dotychczas nie zdaję sobie sprawy czy te sny były 
wywołane przez słowa Beliny czy też przez te rze- 
czy materjalne, które w obu postaciach 
i płynnej — znajdowały się na stole jego, a których 
bez wprawy i przyzwyczajenia, uszczknąłem nieco. 

Ponieważ był to tydzień, w którym człowiekowi 

kującą. 

Kupuję 

stałej 

mię bardzo. 
najzupełniej wystarczała czwarta część normalnego 
snu (a i jadła również) więc pomimo, iż dosyć późno 

nieprędko 
i nieięgo spałem, nazajutrz raniutko już byłem na 
nogach ; asystowałem z amatorstwa i wypadkowo, 
przy rozdawaniu szabel nowo-upieczonym ułanom. 
a może i żołnierzom artylerji konnej *). 

Z wielką radością chwytali żołnierzykowie za 
szabelki i, chociaż wszystkie one były jednakowe, 
każdy jednak starał się dobrać sobie do ręki i pró- 
bując, każdy zażarcie ciął powietrze. 

Dowiedziałem się, że to było tragedją żołnierzy- 
ków że wyjechali na wojnę bez szabel przy boku. 
Wprawdzie obiecywano, że nim przyjdzie do spotka- 
nia z wrogiem mieć 'je będą, tymczasem jednak byli 
niemiłosiernie przez starszych, mających szable, wy- 

wróciłem do swojego pokoju, 

śmiewani. 
Nie wiem, czy to wówczas, kiedy byłem zajęty 

kupowaniem owsa, czy też kiedy przyglądałem się 

zasnąłem 

  

sk, młody ży 

rozdawaniu żołnierzom szabel, zjechała do pałacu, 
zajmując główną sałę na piętrze. Ekspozytura Naczel 
nego Dowództwa z kapitanem Sławkiem na czele | 

a z nią razem, chociaż w mieznacznej ilości, owies dla | 
Beliny. Mógł więc ruszyć tem bardziej, że Naczelny | 
Wódz oddał nu także owies, który miał dla swoich | 
koni, a przybyły razem z Ekspozyturą ziemianin z pod | 

  

    

Wilna p. Witold Przegaliński solennie zapewnił, że 
gdy się tylko nieco zbliżą do Wilna, wymknie się na- 
przód i znając tam wszystkich, zdobędzie ilość bra- 

| Zaledwie zdążyłem przedstawić się mojej władzy 
(rozkazem Naczelnego Wodza przydzielony zostałem 
do Ekspozytury N. D. tak opiewa Legitymacja), gdy 
dowiaduję się, że w miasteczku odpoczywa kurjerka, 
która dąży z Wilna do Warszawy. Ponieważ czas 
oznaczony na wyjazd pozwala jeszcze na to, skoczy- 
łem do o wiorstę odległego miasteczka, odnalazłem tę 
kurjerkę j od niej dowiedziałem się, że żona moja już 
jest na. wolności i że oprócz niej zwolnieni zostali 
dwaj synowcowie moi ; pracown. składu. W więzieniu 
zatrzymano tylko szwagierkę ; bratanicę. Wiadomość 
o uwolnieniu żony sprawiła mi wielką ulgę, bowiem 
stan jej zdrowia w więziennych warunkach niepokoił 

Przybyła Ekspozytura stanowiła sporą gromad- 
kę ludzi. Jakie znaczenie przywiązywał Naczelnik do 
wyprawy wileńskiej można sądzić z tego, jakich lu- 
dzi do niej użył. Więc oprócz kapitana Sławka, który 
jak już zaznaczyłem stał na czele Ekspozytury, nale- 
żeli do.niej: Prystor, Świtalski, Piskor, Jędrzejewicz 
Janusz. Oprócz wymienionych którzy byli bliższymi 
współpracownikami Naczelnika oraz p. Jana Piłsud- 
skiego, Witolda Abramowicza, por. Kirtiklisa, należe- 
li jeszcze chorąży czy podchorąży Jeleniewski, dwaj 

I młodzi publicyści w mundurach, mający zaraz zakrząt 

| nąć się nad wydawaniem dziennika polskiego w Wil- 

nie, którego właśnie ja mam być administratorem 
i firmowym wydawcą — pp. Biernacki i Šwierczew- 

  blicysta w mundurze Laks, który 
miał nawiązać kontakt z prasą żydowską, jeżeliby 
taka powstała i być jej cenzorem, oraz inni, nazwiska 
których wypadły mi z pamięci. 

IDZIE) 

Tych nowo-upieczonych t. j. wcielonych do szeregu po 

sześciotygodniowem zaledwie ćwiczeniu, kolumna pchnięta ręką: 
Naczelnika na Wilno, zawierała 50 proc., czyli około pół tysiąca 
ludzi. Radzę jednak przyszłym historykom nie opierać się na 
tych danych, gdyż za Ścisłość nie ręczę. 

4 Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka x ogr. odp. 
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Drukarnia „ZNICZ“, Wilno Biskupia 4, tel. 8-40 Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 
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