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Hitlerowcy a Polska. 
O POKREWIEŃSTWIE DUSZ. 

Gdy w ostatnim liście pisałem o 

„pewnem pokrewieństwie dusz** mło- 

dzieży hitlerowskiej z owym ruchem, 

któremu w Wilnie przewodzi Henryk 

Dembiński, przewidziałem, że porów- 

nanie to komuś się nie spodoba. Prze- 

dewszystikiem może samym  „žaga- 

rzystom'*, bowiem hitlerowcy w Pol- 

sce nie cieszą się narazie wielką sym- 

patją, z wyjątkiem chyba tych kół, 

które gotowe są wybaczyć hitlerow- 

com ich polonofobję za ich bojowy 

antysemityzm. 

Jednakże, zdaje mi się, że wystą- 

pienie przeciw memu zestawieniu no- 

Si charakter bardziej emocjonalny 

niż racjonalny. Taktyka hitlerowców, 
którzy zapożyczyli swe maniery poli- 

tyczne u ludzi tego rodzaju, jak apa- 

Sze paryscy i wnieśli do parlamentu 

obyczaje ze świata przestępczego mo- 

że, oczywiście, wzbudzić tylko wstręt 
u prawdziwych polityków i _ ludzi 

wysoko stojących pod względem e- 

tycznym. Z tego punktu widzenia 
hitlerowcy, oczywista, są antypoda- 

mi żagarzystów. Lecz ruch hitlerow- 

Ski nie wyczerpuje kilkaset dość wąt- 

Pliwych  „dżentlemenów*,  reprezen- 
tujących tę partję w parlamentach i 

samorządach komunalnych. Za partją 

tą wypowiedziało się w Prusach po- 

nad 8 miljonów wyborców. Idą ża 

nią najszersze koła młodzieży _nie- 
mieckiej, szczegółnie młodziezy aka- 

demickiej. Młodzież ta znajduje się 

W znacznym stopniu w takiem sa- 

mem, a może znącznie gorszem po- 

„łożeniu, niż szersze koła akademików 

Polskich. To też dlatego więcej niż 

naturalnem jest, jeśli z parałelizmu 

położenia wynika pewny paralelizm 

biegu myśli, jak słusznie na to wska- 

zał bardzo treściwy artykuł prof. 

Stanisława Swianiewicza  „Ksztalto- 

wanie się nowego pokolenia“ („Kur- 

jer Wileński" 12 marca 1932 r.) 

Co prawda, jak słusznie zaznaczy- 

łą w swoim przypisku do mego ar- 

tykułu redakcja ;„Kurjera Wileńskie- 

go* 11 maja 1932 r., między progra- 

mem żagarzystów a programem hit- 

lerowców jest istotna różnica, jak np. 

w stosunku do nacjonalizmu. Jeszcze 

ostrzej to się wyraża w stosunku do 

Kościoła. Lecz różniea programu nie 

przemawia przeciw pokrewieństwu 

dusz, gdyż nawet tak radykalni prze- ° 

ciwnicy, jak faszyzm .i bolszewizm 

pokrewne są duchowo i' nawet inte- 

lektualnie. Obydwa wiodą swój po- 

czątek od Hegla. Niedarmo pod zna- 

kiem faszyzmu i bolszewizmu prze- 

żywamy renesans nauki tego filozofa. 

Pokrewieństwo samo przez się wy- 

klucza tożsamość, a wrodzy sobie 

krewni spotykają się nietylko w świe- 

cie idej. 

Hitlerowcy i żagarzyści — to — 

dzieci XX-go wieku. Wspólna im jest 

„tęsknota do jednolitego pionu pro- 

gramowego, do zdecydowanej jedno- 

litej linji w wychowaniu społecznem 

i organizowaniu społeczeństwa”. Jed- 

ni i drudzy odrzucają „fałszywe dog- 

maty 1789-go roku“, czyli „liberali- 

styczną inflację wolnokonkurujących 

doktryn“, jedni i drudzy  „prag- 

ną myśli w obcęgach*. Ci i tamci— 

zwolennicy etatyzmu w życiu gospo- 

darczem, czyli jedności duszy i ciała. 

Jedni i drudzy — typowi ideolodzy 

okresu zachodu zgrzybiałego prywat- 

nego kapitalizmu w jego erze mono- 

polistycznej. Jeśli wolnej konkuren- 

cji przedsiębiorstw prywatnych odpo- 

wiadała „inflacja wolnokonkurują- 

cych doktryn”, to erze monopilsty- 

cznego kapitalizmu odpowiada mo- 

nopol ideologji, czyli „jednolity pion 

programowy. 

Innemi słowy: jeśli gospodarka— 

jest ciałem, a ideologja — duszą, to 

wilkiej iłości prywatnych gospodarzy 

mogła odpowiadać wielka ilość ideo- 

logij (czyli dusz), jedynemu ciału. 

jednakże, potrzebna jest jedna dusza, 

jedynej planowej gospodarce—jedna 

ideologja... To jest zasada, wszystko 

pozostałe — detale. I w jedynej ideo- 

logji jedynego ciała — może się prze- 

jawić indywidualna różnica narodo- 

wa — państwowego. genjuszu. 

ZAGRANICZNA POLITYKA 

HITLEROWCÓW. 

Państwowe czółno Niemiec ujaw- 

nia coraz większą skłonność w prawo. 

Cała dynamika rozwoju politycznego 

ostatnich lat przejawia jakby nieu- 

niknioną koalicję centro-prawicową. 

Czy będzie ta koalicja jutro, po kilku 

tygodniach lub po kilku miesiącach— 

tak czy inaczej — dojście hitlerow- 

ców do władzy jest dziś o tyle realną 

możliwością, że czas i miejsce określą 

możliwie wypływające stąd skutki. 

Nie będę się rozwodził o skutkach 

wewnętrzno-politycznych, które do- 

kładnie określa wyrażona fizjogno- 

mja partji hitlerowskiej, której istotą 

jest restauracja starego regimu pod 

nowym sosem. 

Jaka będzie zagraniczna polityka 

rządu hitlerowskiego? 

Są ludzie, którzy utrzymują, że 

= zagranicznej pólityna Nianie —ia 

się zasadniczo nie zmieni. Przecież 

i tak — powiadają oni — zagraniczną 

politykę Niemiec de facto określały 

hasła hitlerowców: walka z Francją 

i jej „wasalami“, spekulacja na po- 

parcie anglo-amerykańskie, przyjaźń 

z Włochami i... bolszewikami... Cóż 

się w tem może zmienić? 

Hitler jest zawziętym wrogiem 

bolszewizmu. Niektórzy zagraniczni 

działacze antybolszewiccy widzą mia- 

nowicie zasługę Hitlera w anty- 

bolszewickim charakterze jego 

ruchu. Wedle ich zdania uratował 

Niemcy, nie _ dopuszczając  bolsze- 

wizniu, a tem samem przyczynił się do 

zachowania istniejącego ustroju w 

Europie wogóle. Istotnie, nie jest wy- 

kluczona: możliwość, że gdyby nie 

istniała partja Hitlera, która ogarnęła 

szeroki potok niezadowolonych z ka- 

pitalizmu, przylgnęliby ci ostatni do 

koryta rewolucyjnego socjalizmu. 

Pod tym względem odegrała partja 

Hitlera wybitną rolę. Zachodzi tylko 

pytanie, jak długo partja Hitlera 

będzie panowała nad pobudzonemi 

przez nią masami i czy będzie mogła 

zadowolić podniecone przez jej de- 

magogiczną propagandę apetyty? 

Strzałka polityczna zwrócona tak sta- 

nowczo w prawo, może w przeciwnym 

wypadku dość daleko posunąć się na 

lewo... 

Pozostawmy jednak tę sprawę na 

uboczu. Hitler — to zawzięty anty- 

bolszewik. Jaka zaś będzie jego poli- 

tyka wzgłędem Polski i Rosji sowiec- 

kiej? 

Polska jest wałem kamiennym, 

odgradzającym Europę od bolszewi- 

zmu. Logicznie rozumując, trzeba by- 

łoby się spodziewć, że zawzięty anty- 

bolszewik będzie podtrzymywał ten 

wał, a nie zagrażał mu. W prasie ko- 

-munistycznej były nawet wypowie- 

dziane przypuszczenia, że bronzowa 

armja Hitlera zjednoczy się z armją 

polską dła wspólnej wyprawy krzy- 

żowej przeciw „oczywiście proletar- 

jatowi'... Rzecz jasna, że ta stworzona 

przez komunistów w celach agitacyj- 

nych kombinacja jest mało prawdo- 

podobna, lecz z punktu widzenia 10- 

gicznego możliwe jest w każdym 

razie przypuszczenie, że zawzięcie 

antybolszewicki hitlerowski rząd Nie- 

miec zerwie z polityką rapalską i 

będzie podtrzymywał antybolszewicki 

front... к 

Ciekawe jest pod tym względem 

stanowisko hitlerowców w konflikcie 

japońsko-sowieckim i  japońsko- 

chińskim. gdy znaczna 

część prasy niemieckiej nie ukrywa 

swej sympatji dla Chińczyków i Rosji 

Sowieckiej, prasa hitlerowska wyraź* 

nie sympatyzuje . Japończykom, w 

których widzi „Prusaków Wschodu 

i wszelkiemi sposobami wyraża im 

swą życzliwość, jako przeciwnikom 

bolszewizmu. Pod tym względem pra- 

sa hitlerowska ujawnia jakgdyby peł- 

ną solidarność z tymi publicystami 

polskimi, którzy gotowi są '..błogosła- 

wić broń japońską”. 

Jednakże w polityce, łogice często 

wypada 

Wówczas 

ustępować miejsca czynni- 

kom emocjonalnym. I, jeśli: zdyskon- 

tować emocjonalne momenty, * doj- 

dziemy do wniosku, że porozumienie 

Polski z Niemeamį hitlerowskiemi 

jest absołutnie niemożliwe. 

Co prawda, rozjeżdżają obecnie 

po całej Europie emisarjusze Hitle- 

ra, którzy „bardzo poufnie*  infor- 

mują wszystkich i każdego, kto tylko 

o tem zechce wiedzieć, że hasła Hit- 

lera o przymusowej rewizji granic 

wersalskich przeznaczońe są dla agi- 

tacji wewnętrzno-politycznej, że w 

dziedzinie polityki zewnętrznej Hitler 
Kalinio "Kea X = > 

pójdzie nawet na większe kompro- 

Niewątpliwie, 

również i w 
misy, niż Bruening... 

podobni emisarjusze 

Warszawie wręczyli swe karty wizy- 

towe komu należało... 

Swoim zwolennikom w kraju hitle- 

rowscy agitatorzy „wyjaśniają, że ro- 

bi się to wszystko, by „zamydlić oczy” 

zagranicą, zanim wszystko będzie go- 

towe, a tam: von der Maas bis an die 

Memel... lub też, jak dyplomatycznie 

wyraził się dr. Otto Strasser: .,Tam;, 

gdzie żądanie niezbędnego dla narodu 

niemieckiego terytorjum jest w kon- 

flikcie z prawami innego narodu dó 

tegoż terytorjum, decyzję tej kwestji 

pozostawiamy losowi, który rozstrzy- 

gnie ją za pomocą wojny”. 

Komu właściwie emisarjusze hit- 

lerowscy chcą zamydlić oczy... swym 

wyborcom czy też zagranicy? Jest 

rzeczą naturalną, że nie mająe jesz- 

cze pod nogami twardego gruntu, hit- 

lerowcy wzorem bolszewików w pier- 

wszych miesiącach po zdobyciu wła- 

dzy, gotowi są obiecać zagranicy, co 

tylko zechce. Ale czy mają chęci do- 

trzymać swej obietnicy? Możliwem 

(a nawet prawdopodobnem) jest, że 

krwiożercze tyrady ich Jeaderów mają 

na celu jedynie nastraszyć sąsiadów, 

jak to bywa z psami, które szczekają, 

lecz się nie gryzą. Istnieje jednak we- 

wnętrzna logika faktów. Wilhelm II 

rėwniež nie chcial wojny. Lecz cala 

jego polityka zewnętrzna, która tkwi- 

ła w nienaturalnej kombinacji poko- 

ry i arogancji względem państw ob- 

cych, doprowadziła nieuchronnie do 

tego, że Niemey, jak mówią sami 

Niemcy „in den Krieg hinein gesch- 

lendert ist...“ 

Ta kombinacja pokory i arogan- 

cji w polityce zewnętrznej hitlerow- 

Mamy 

że, jeśli 
ców święci swój renesans. 

wszelkie podstawy sądzić, 

względem zachodnich sąsiadów Nie- 

miec będą hitlerowcy w początkach 

swej władzy jeszcze nieumocnionej, 

przejawiali więcej pokory niż arogan- 

cji, na dolę Polski przypadnie więcej 

arogancji niż pokory. I, chociaż wąt- 

pliwem jest, czy zasadnicze linje nie- 

mieckiej polityki zewnętrznej zmienią 

się z dojściem Hitlera do władzy, to 

napewno zmienią się jej odcienie. 

Rzecz sprowadza się tylko do te- 

  

      

     
   

dnia 19 maja 1932 roku. 

  

    
STEFAN B 

urzędnik pafstwowy IX st. st. z P. K. U. Wiino-miasto 

zmarł po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św Sakramentami 

Opieka lekarska. 
wilon. Komunikacja statkiem i autobusem. 

NE 

OMBA 
Eksportocja zwłok nastąpi dnia 2!-go b. m. o goda. 17-ej z kaplicy 

"szpitala zakażnego na Zwierzyńcu na cmentarz wojskowy na Antokolu, 

o czem zawiadamiają kolegów i znajomych 

Komendant, oficezowie, podoficerowie 
i urzędnicy P. K. U. Wiino-miasto. 

  

PENSJONAT 
"6. PUMPIANSKIEJ 

DLA DOROSEYCH i DZIECI 

otwarty W Wołokumpji sea.) 
Opieka nad dziećmi i kierownictwo peda- 

gogiczne p. F. Komisarowej. 

Dła dzieci oddzielny pa- 

  

Demonstracja niemiecka 
w Gdańsku. 

Wizyta eskadry niemieckiej. 
MOSKWA. 20.V. (Pat.) Agencja 

Tass donosi z Berlina, że dnia 23 
maja przybywają do Gdańska na 5- 
dniowy pobyt niemiecki krążownik 
„Sehleisen* oraz dwa torpedowe. 
Depesza agencji sowieckiej zawiera 

opinię, że wizyta eskadry niemieckiej 
w Gdańsku jest demonstracją anty- 
polską, pozostającą w związku z alar- 
mami o rzekomych agresywnych za- 
miaraeh Polski wobee Gdańska. 

Napaść chuliganów obwiepolskich 
na prof. Bartla. 

Napadnięty ostro piętnuje tchórzów. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj we Lwowie o g. 11 w poł. 
prof. K. Bartel padł ofiarą napadu 
zestrony młodzieży .obwiepolskiej. 

W roku bież. przyjęto na wydział 
rolny Politechniki Lwowskiej w Du- 
blanach niejakiego Bauera. Gdy po 
pewnym czasie okazało się, że Вапег 
jest z pochodzenia Żydem grupa stn- 
dentów Polaków z pod znaku Obwie- 
pola powzięła uchwałę, zredagowaną 
w formie niezwykle napastliwej wobee 
władz Politechniki, protestującą prze 
ciwko przyjmowaniu Żydów i wzy- 
wającą innych studentów do bojka- 

towania stud. Żydów. 4 
Sprawa oparła się © Senat Poli- 

techniki, który na speejalnem posie- 
dzeniu postanowił pociągnąć do od- 
powiedzialności podpisanych pod u- 

chwałą studentów za napastliwe zwro 
ty pod adresem władz uczelni i we- 
zwał studentów grupy wszechpolskiej 
do podpisania deklaracji niewszezy- 
nania żadnych awantur z kolegami 

Żydami. 
Część studentów z Obwiepolu de- 

klaracji nie podpisała, wówczas Se- 
nat Politechniki na posiedzeniu w 
środę 18 b. m. postanowił relegować 
dwóch studentów Bohdana Korze- 
niowskiego i Stanisława Milewskiege, 

13 zaś innym akademikom udzielić 
nagany rektorskiej. 

Prawdopodobnie w związku z tyra 
wyrokiem miało miejsee następujące 

zajście: 
Wczoraj po wykładzie, gdy prof. Bar- 
tel opuszczał, w towarzystwie pewnej 
pani, gmach Politechniki zastąpiła mu 
drogę grupa młodzieży obwiepolskiej 

i wśród okrzyków „Precz z masonem, 

nie będziesz. robił Brześcia na Polite- 

chniee* obrzuciła go zgniłemi jajami, 

niszeząc ubranie oraz brudząc suk- 

nię idącej z profesorem damy. 
Po dokonaniu tego „bohaterskie- 

go* wyezynu „rycerze zgniłych jaj“ 

rozbiegłi się. Dwóch z nich zatrzy- 

mała służba Politechniki. 

Przed drugim w tymże dniu wy- 

kłądem prof, Bartel złożył ex katedra 

oświadczenie, w którem w bardzo mo- 

enej formie napiętnował chuligański 

napad i jego autorów. 
Po stwierdzeniu, że napad był wy- 

czynem tchórzów, którzy kryli się za 

pleeami kolegów, prof. Bartel oświad 

czył, że uznaje tyłko otwarte stawia 

nie sprawy i przed niczem nigdy się 

„nie ułęknie. Szezęśliwym dla napast- 

ników trafem nie miał wówczas 

broni, którą odtąd stałe będzie ze 

sobą nosić i na każdą taką napaść 

zareaguje tak, jak reagować powinien 

każdy oficer. 
Napad na prof. Bartla, o czem 

wiadomość szybko rozniosła się po 

mieście, wywołał przygnębiające wra- 

żenie. Całe społeczeństwo lwowskie 

domaga się surowego ukarania win- 

nych. Profesorowie wszystkich uezel 

nį Iwowskich oraz najwybitniejsze 

osobistości miasta nadesłały prof. 

Bartlowi wyrazy oburzenia i współ: 

czueia. 
Napad ten jest tem bardziej kary- 

godny i niezrozumiały, że prof. Bar- 

tel ani referentem sprawy, ani wnio- 

skodaweą wyroku nie był. 

go: jak daleko posunie się arogancja 

hitlerowców j jak długo, oraz w ja- 

kim stopniu, Polska będzie mogła ją 

znieść. Trzeba w każdym razie szy- 

kować się do różnych nieprzyjem- 

nych niespodzianek. 

Dr. G. W. 

Berlin, w maju. 

Przyp. redakcji. Zamieszczając powyższe 

niezmiernie ciekawe wywody naszego współ- 

pracownika berlińskiego, zaznaczamy, iż w 

kwestji „pokrewieństwa dusz* pomiędzy ru- 

chem hitlerowskim, a ruchem wileńskich 

„żagarystów* vel „pionierów'* zabierze głos w 

najbliższym czasie przedstawiciel tych ostał 

nich, p. Henryk Dembiński. 

Ambasador Laroche 
na Zamku. 

WARSZAWA. 20. V. (Pat.): Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 

dniu 20 b. m. w południe ambasadora 

Francji p. Laroche, który złożył po- 

dziękowanie za obecność Pana Pre- 

zydenta na nabożeństwie za spokój 

duszy Ś. p. prezydenta Doumera oraz 

za przesłane wyrazy współczucia. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 20.V. (Pat.) W pierwszym 

i drugim dniu ciągnienia pierwszej klasy 25 

Polskiej Państwowej: Loterji Klasowej głów- 

niejsze wygrane padły na numery następują- 

ce: na Nr. 136541 padło 60.000 zł., 106156— 

30 tys. zł., 69661—15 tys. zł., 83165—5 tys zł. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PRZYGOTOWANIA LITEWSKIE DO ROZ- 

PRAWY W TRYBUNALE HASKTM. 

Litewskie ministerstwo spraw zagraniez- 
nych otrzymało już od przewodniczącege 
trybunała haskiego memorandum państw 
sygnatarjuszy, zawierające sformułowanie 
stanowiska prawnego strony oskarżycielskiej 
w Sprawie usunięcia Bóttchera, rozwiuzania 
sejmiku i t. d. Memorandum to stanowi obe- 
enie przedmiot gorliwych badań ministra 
Zauniusa, posła litewskiege w Londynie Si- 
dzikauskasa i litewskieh doradeów praw- 
nyeh, ponieważ najpóźniej do końca maja 
Litwa przesłać musi swoją odpowiedź. Wi 
Kownie oczekuje się przybycia posłów litew- 
skich: w Moskwie — Bałtruszajtisa, w Pa- 
ryżu — Klimasa i w Berlinie — Szaulisa, 
którzy uezestniczyć mają w naradzie nad 
najbardziej aktualnemi zagadnieniami litew- 
skiej polityki zagranicznej. 

„Fołksblat* kowieński z dnia 13 maja 
dowiaduje się, iż termin rozprawy haskież 
wyznaczony będzie na pierwsze dni ezerwea, 
a wyrok zapadnie nie wcześniej niż w końcu 
„lipea, ale w każdym razie najpóźniej 2 sier 
pnia, tak aby po dwumiesięcznym wypo- 
ezynku trybunał mógł zająć się sprawą za- 
targu norwesko-duńskiego w sprawie poło- 
wu na wodach grenlandzkich. Ponieważ prze 
wodniczący trybunału haskiego baron Adat- 
ci naležy de strony zainteresowanej (Japo- 
nja jest jednym z sygnatarjuszy), przeio 
przewodnictwo obejmie wfieeprezes trybtu- 
nału Gerejo, obywatel Środkowo-amerykań- 
skiej republiki San Salwador. Dziennik do- 
wiaduje się, iż Litwa w swem memorandum 
domagać się będzie wyłączenia z 6-ein zapy- 
tań przekazanych przez sygnatarjuszy try- 
bunałowi haskiemu, pytania 5 i 6, detyczą- 
cych legalności utworzenia dyrektorjum Si- 
majtisa i rozwiązania sejmiku, ponieważ o- 
bydwie te sprawy nie należą w swej ista- 
cie do kompeteneji trybunału haskiego. 

(W. L PL 

POSEŁ MORATH POZGSTAJE DO JESIENI. 

Jak podają, poseł niemiecki w Litwie p. 
Morath pozostanie w Litwie do jesieni. Dy- 
misja jego narazie zostaje uchyłona. 

ODROCZENIE SPRAWY BECKERA 
i MEYERA. 

Sąd Wojenny postanowił odroczyć rozpa- 
trzenie sprawy Beckera i Meyera, która zo- 
stała wyznaczona na dn. 24 maja. Sprawa 
zostanie skierowana do sędziego Śledczego 
dla uzupełniającego śledztwa. 

IZBA PRACY. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy- 
skanika sda. annannz=anim init Ishi Danawv 

kraju  kwestję robotniczą. Ministerstwo 
zwróciło się do «Międzynarodowego Biura 
Praey Ligi Naredów z prośbą o nadesłanie 
materjału w sprawie działalności takich in- 
stytusyj w Europie Zachodniej. 

ZMNIEJSZENIE ZAPOMÓG NA SZKOŁY 
PRYWATNE. 

Jak podaje „Id. Stimme*, przedstawiciele 
żydowskiego Towarzystwa oświatowego 
„Farbut* odwiedzili Ministra Oświaty w 
sprawach szkolnictwa żydowskiego. Minister 
powiadomił ich, że zapomogi rządowe na 
Szkoły prywatne zostaną znacznie zmniej- 
szoene w związku z cgėlną redukcją budżetu. 

OBNIŻENIE "UPOSAŻEŃ URZĘDNICZYCH. 

Prasa Kowieńska donosi, że w budżecie 
na rok 1932-33 postanowiono: zmiejszyć su 
mę przeznaczoną na uposażenia urzędników 
państwowych o 11—12 miljonów litów. й 

Obniżono uposzżenia wszystkieh urzędni- 
ków, pobierających więcej niż 150 'Htów 
miesięcznie. W* zależności od minimalnej 
skali potrzebnej do przeżycia eała Litwa za- 
stała podzielona na 3 rejony, w których 
procent zmniejszenia uposażeń będzie róż- 
ny. 

W Kownie np. uposażenia będą obniżone 
0 6—16 proe., w 2-gim rejonie © 8—19 proe., 
w 3-cim zaś o 11—21 proe. $ 

Nowe represje niemieckie 
wobec szkół polskich. 
KRÓLEWIEC. 20.X. (Pat.) Prasa 

wschodnio-pruska donosi z wielkiem 
zadowoleniem o newem zarządzeniu 
władz pruskich w sprawie polskiego 
szkolnictwa mniejszościowego. W 
przyszłości szkółki polskie będą mo- 
gły istnieć wówczas, gdy liczba dzieci 
nie będzie mniejsza niż 10. Na zasa- 
dzie tego rozporządzenia zamknięte 
już szkołę polską w Babimoście i Kra- 
jance w powiecie bytomskim. W nie- 
dalekiej przyszłości mają nastąpić 
dalsze zamknięcia szkół polskieh. 

— 

Za wiele już członków. 
BERLIN. 20.V. (Pat.) Kierownictwo partji 

nacjonalistycznej ogłosiło komunikat, stwier- 
dzający, iż z powodu niezwykle szybkiego 
rozrostu organizacyj partyjnych zarządzona 
została do dnia 15 lipca przerwa w przyj- 
mowaniu nowych członków. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
z dnia V.20 b. r. 

WALUTY I DEWIZY: Nowy York 8,899— 
8,919—8,879. Paryż 55,14—35,23—35,05. 

Szwajcarja 174,45—174,88—174,02. Berlin w 
obrotach nieoficjalnych 212,75.  Tendencja 

utrzymana, 
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. po- 

życzka budowlana 32. 4 proc. inwestycyjna 
88,25—88. 5 proc. konwersyjna 37,75. 6 proe. 
dolarowa. 52,50. 4 proc dolarowa 46,50— 
46,25. 7 proc. stabilizacyjna 45,75—50,50—- 
46,25 — 55,50—57 (setki). 8 proc. L. Z. 

BGK i BR., obligacje BGK 94. Te same 
7 proc. 83,25. 8 proc. obigacje budowlane 
BCK 93. Tendencja słaba. 

AKCJE: Bank Polski 71. Tendencja utrzy- 

mana. 

      

       



LIST Z RUMUNJI. 
Święto państwowe — Zbliżenie z Bułgarami. — Zjazd 

Małej Ententy. 

Bukareszt, w maju 1932 r. 

W dn. 10 maja obchodziła Rumun 
ja swe święto państwowe dla uczcze- 
nia rocznicy ogłoszenia przez parla- 
ment rumuński w r. 1877, podczas 
wojny rosyjsko-tureckiej niezależnoś 
ci Rumunji od Turcji i ostatecznego 
utwierdzenia w ten sposób niepodleg 
łości Państwa Rumuńskiego, które w 
cztery lata później w r. 1881 prze- 
kształciło się w królestwo, obwołując 
ówczesnego swego księcia Karola z 
dynastji Hohenzollern - Sigmaringen 
królem Karolem I. 

Święto swoje obchodzi Rumunja 
zazwyczaj bardzo okazale, przyczem 
bohaterem dnia jest z reguły armja ru 
muńska, dokładająca wszelkich sta- 
rań, aby dnia tego olśnić i zachwycić 
widzów. Wysiłków tych nie zmniej- 
szyły w tym roku ciężkie warunki kry 
zysu finansowego. Na dokonanej oso - 
biście przez króla Karola II rewji w 
Bukareszcie armja przedstawiła się w 
całej okazałości i bogactwie. Pięknv 
słoneczny dzień majowy dodawał uro 
ku i blasku tej barwnej uroczystości. 

Już od godziny 10-ej mundury woj 
skowe i dyplomatyczne oraz fraki i 
cylindry wypełniać poczęły wystawio 
ne na miejscu defilady loże i trybuńy, 
Rząd in corpore, korpus dyplomatycz 
my, wyżsi dostojnicy i zaproszeni goś 
cie zgromadzili się tłumnie wraz z pa 
niami w oczekiwaniu na przybycie 
króla. Wkrótce po godzinieliburza 
óklasków publiczności i obnażające 
się głowy mężczyzn oznajmiły zbliża 
nie się króla, od strony katedry pra- 
wosławnej, gdzie właśnie skończyło 
się uroczyste nabożeństwo, 

W bogatym mundurze gwardji, z 
Iśniącym złotem hełmem,  przybra- 
nym białemi piórami, nadjechał król 
na siwym koniu w towarzystwie na- 
stępcy tronu, młodziutkiego księcia 
Michała oraz w otoczeniu świty i at- 
taches wojskowych państw obcych, 
akredytowanych w Rumunji. Zatrzy- 
mawszy się przy głównej trybunie, na 
której zgromadzeni byli członkowie 
rządu i przedstawiciele państw ob- 
cych, dał król znak do rozpoczęcia 
defilady, która przez dwie godziny 
przykuwała oczy widzów coraz to no- 
wą odmianą barwnych i kosztownych 
mundurów, coraz to innym rodzajem 
broni. Cechą, różniącą defiladę rumuń 
ską od naszej, jest to, że znacznie 
większą rolę gra w paradzie rumuń- 
skiej, niż u nas, oficer. Niektóre for- 
macje, jak sztaby, urzędy wojskowe, 
szkoły, wystawiły całe oddziały złożo 
ne z samych oficerów, co przy boga- 
tym rumuńskim mundurze oficerskim 
wej teatralności. 

Ф 
Wśród widzów tegorocznego ob- 

chodu 10 maja w Bukareszcie znajdo 
wała się grupa gości niezwykłych. Oto 
na miejscach honorowych zasiadła 
specjalna wycieczka czterdziestu kil- 
ku wybitnych osobistości bułgarskie: 
go świata politycznego, gospodarcze- 
go i kulturalnego, przybyła do Buka- 
resztu z Sofji celem rewizytowania 
niedawnej analogicznej wycieczki ru- 
muńskiej, bawiącej w Bułgarji oraz 
dokonania tu, podobnie, jak to miało 
niedawno miiejsce w Sofji, aktu zało- 
żenia Towarzystwa Rumunsko-Bul- 

<garskiego, mającego na celu zbliżenie 
imiędzy obu narodami. 

Jak wiadomo stosunki rumuńsko- 
bułgarskie nie należą od czasu wojny 
światowej do najserdeczniejszych. Po 
wodem antagonizmu między obu są- 
siedniemi narodami są pretensje tery 
torjalne Bułgarji do Dobrudży, kraju, 
położonego na południowym wscho- 
dzie Rumunji nad morzem Czarnem 

S i a i A OROSR 

na południe od ujścia Dunaju, i za- 
mieszkałego w dużym stopniu przez - 
ludność bułgarską. Antagonizm ten 
pogłębiany jest jeszcze ze względu na 
przyjaźń rumuńsko - jugosłowiańską, 
przez poważniejszy znacznie spór te- 
rytorjalny  bułgarsko-jugosłowiański 
o Macedonję. 

Tem bardziej godną podkreślenia 
jest podjęta przez ludzi dobrej woli ze 
stron obu inicjatywa poprawy stosun- 
ków obu sąsiednich narodów i poda- 
nia sobie dłoni ponad głowami ofic- 
jalnych polityków rządowych, skrę- 
powanych temi czy innemi względami 
politycznemi, Wśród inicjatorów tego 
ruchu zbliżeniowego wymienić należy 
w pierwszym rzędzie ze strony rumuń 
skiej pp. Dr. Lupu, przywódcę stron- 
nietwa ludowego, b. ministra Radu. 
canu, księżnę Cantacuzino i red. Cłar: 
neta. Z pośród Bułgarów zaś przewod 
niczącego Sobranija (Sejmu bułgar- 
skiego) Malinowa, b. ministra Wasil- 
jewa, żonę premjera Muszanowa i 
red. Antonowa. Same nazwiska tych 
ludzi, reprezentujące najpoważniejsze 
stery polityczne i społeczne obu naro 
dów, jako też serdeczne przeyjęcie, ja- 
kiego doznali goście rumuńscy w Sofji 
i bułgarscy w Bukareszcie, są objawa- 
mi, pozwalającemi rokować jak naj- 
lepsze nadzieje na pomyślne osiągnię- 
cie celów  T-wa Rumuńsko-Bułgar- 
skiego, bardzo poważnych dla unor- 
mowania stosunków politycznych na 
Bałkanie. 

* * * 

Lecz nietylko na odcinku rumuń- 
sko-bułgarskim pracuje się nad wpro 
wadzeniem harmonji do krajów nad- 
dunajskich. Oto w tych dniach rów- 
nież zbiera się w Białogrodzie doro- 
czna konferencja ministrów spraw za 
granicznych Małej Ententy eelem 
przedyskutowania _ najważniejszych 
zagadnień bieżących polityki między 
narodowej i uzgodnienia łinji postę- 
powania w tych sprawach rządów: 
rumuńskiego, czechosłowackiego i ju- 
gosłowiańskiego. 

Zjazdowi temu, który odbywa się 
rok rocznie mniej więcej w tej samej 
porze wiosennej, przypisuje opinja ru 
muńska w roku bieżącym specjalnie 
duże znaczenie. Spodziewają się tu, 
że obok żywotnych spraw gospodar- 
czych, jak plan Tardieu i konferen- 
cja reparacyjna w Lozannie, któremi 
państwa Małej Ententy są bezpośred 
nio zainteresowane, zajmą się mini- 
strowie spraw zagranicznych na 
swym zjeździe w stolicy Jugosławji 
równie doniosłą dla ich państw kwest 
ja propagandy... rewizionistyczncj, 
rę wzrostu wpływów hitlerowskich w 
Niemczech. 

W dobrze poinformowanych tutej 
szych kołach politycznych panuje 
przekonanie, iż tegoroczny zjazd Ma- 
łej Ententy winien zająć zdecydowane 
stanowisko w sprawie rewizjonizmu, 
stwierdzając kategorycznie, że wszel 
kie próby zakwestjonowania obowią- 
zujących traktatów pokojowych zagra 
żają światu całemu nieobliczalnemi w 
skutkach komplikacjami i konflikta- 
mi wojennemi. W akcji powyższej li- 
czy Mała Ententa na poparcie ze stro 
ny Polski i Francji, które uważane są 
w Europie za gwarantki pokoju na za- 
sadzie poszanowania obowiązujących 
traktatów. 

J. Gr-ski. 

Przyp. red. Wynik zjazdu minist- 
rów spraw zagran. Małej Ententy, 
którego uchwały podaliśmy w Nr Nr. 
110i 112 „Kur, Wil.“ potwierdził prze 
widywania naszego korespondenta, 
pisane jeszcze przed otwarciem zjaz- 
du. 

U żywotnych źródeł wiedzy 
orjentalistycznej w Polsce. 

Mniejwięcej od roku 1925, gdy za- 
częły zarysowywać się coraz wyraź- 
niej kształty organizacyj narodowo- 
wyznaniowych Tatarów i Karaimów 
Litewskich, szczupłe grono uczonych 
polskich w dziedzinie orjentalistyki 
znalazło naturalne podłoże do swej 
pracy badawczej w zakresie historji, 
kultury i językoznawstwa tych dwuch 
najmniejszych mniejszości narodo- 
wych w Odrodzonej Polsce. 

Wilno, jako stolica, utworzonego 
w r. 1926 Muftiatu i w dwa lata póź- 
niej Hachanatu, stało się centrum 
tych badań i zainteresowania orjenta- 
listów. Fakt, iż zarówno Muzułmanie, 
jak i Karaimi postawili na czele 
swych organizacyj narodowo-wyzna- 
niowych bezwzględnić najwybitniej- 
szych swych współwyznawców, o naz 
wiskach głośnych i cenionych w ca- 
łym Świecie naukowym,  posiadają- 
cych ścisłe i bezpośrednie stosunki z 
z kolebką tych wyznań wschodnich 
w Azji, ma od tego czasu decydujące 
znaczenie dla naturalnego rozwoju 
wiedzy orjentalistycznej w Polsce. 
Jako dowód można przytoczyć kilka 
o znaczeniu pomnikowym dzieł szere 
gu znawców mozaizmy i karaimo- 
logji, które od tego czasu z roku na 
rok wypełniają luki w tej gałęzi lite- 
ratury naukowej u nas. Wystarczy 
wymienić tutaj nazwiska prof. Stani- 

sława Dziadulewicza, autora „Herba- 
rza Rodów Tatarskich w Polsce*, oraz 
prof. Tadeusza Kowalskiego, który w 
zakresie badań nad pochodzeniem ję: 
zyka karaimskiego wywołał pracami 
swemi przewrót w tej dziedzinie nau- 
ki i zrealizował szczytne dążenia słyn 
nego, dziś już nieżyjącego orjeniali- 
sty polskiego prof. Jana Grzegorzew - 
skiego w kierunku ustalenia rodzi- 
mego podłoża dla tego rodzaju badań 
w obrębie historycznych granie Połs- 
ki i Litwy. 

Prace szczególnie prof. d-ra Tade- 
usza Kowalskiego znalazły silny od- 
dźwięk w świecie naukowym i wpły- 
nęły na nowe nastawienie metod ba 
dania szczątków archaicznych języ- 
ków tureckich, posiadających swe od 
wieczne punkty oparcia w skłupie- 
niach głównie Karaimów polskich w 
Wilnie, Trokach, Łucku i Haliczu. U- 
koronowaniem niejako tych zaintere. 
sowań orjentalistów polskich Wilnem 
był ostatnio odbyty tu zjazd orjentali- 
styczny *) i udział uczonych w inaugu 
racyjnem posiedzeniu *), świeżo powo 
łanego do życia Towarzystwa Miłoś- 
ników Historji i Literatury Karaim- 
skiej, * 

alowač tylko pozostaje, že zjazd 
orjentalistyczny odbył się jakgdyby 
  

4) 17 i 18 maja 1932 r. 
*) 19 maja 1932 r. 
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Japonja w obliczu doniosłych przemian 
politycznych. 

„Ofiara 17 chłopców musi być 
pożyteczna dla narodu". 

Oświadczenie gen. Araki. 
PARYŻ. 20. 5. (Patj. „Le Petit Parisien“ 

donosi z Dalekiego Wschodn. że wczoraj 
Gdbyło się w Tokio uroczyste posiedzenie wy 
bitnych dowódców wojskowych, którzy ze- 
brali się celem zdecydowania, jakie należy 
zająć stanowisko w óbliczu kryzysu polity- - 
czego. Przewodniczył temu zebraniu były 
minister wojny gen. Araki, który mimo na- 
legań swołch podwładnych trwa nadał w 
postanawieniu niebrania udziału w przy- 
szłym gabinecie. Nie szkodzi to jednak ge- 
nerałowi Araki pozostawać arbitrem sytuacji. 

Szanse Suzuki zostania. premjerem znacz- 
nie się powiększyły z chwilą, kiedy gen. A- 
raki dał do zrozumienia, że nie będzie się 
sprzeciwiał, aby przewodniczący partji kon- 
serwatywnej stanął na czełe gabinetu koali- 

cyjnego. Były minister wojny zaznaczył, że 
pragnie. aby gabinet ten nie składał się wy 
łącznie z członków partji. lecz również z 
ludzi wybitnych, wybranych z poza kół po- 

'litycznych. Powinni oni zobowiązać się do 
przeprowadzenia refeorm społecznych, niez- 
będnych dla oczyszczenia atmosfery partyj- 
nej,aby móc prowadzić niezależną i silną 
politykę zagraniczną w sprawach Mandżurji 
i Mongolji. 

Gen. Araki zaznaczył, iż trzeba będzie 
wprawdzie rozstrzelać owych 17 młodych 
oficerów, sprawców zabójstwa premjera 
Inukai, pragnie jednak, aby ofiara, jaką 
chłopcy uczynili ze swego życia. była po- 
žyteczna dla narodu. Trzeba, aby wiedzieli 
oni o tem przed śmiercią. 

Hiranuma przypuszczalnym premierem. 
TOKIO. 20.V. (Pat.j Wydaje się 

rzeczą bardzo prawdopodobną, że ce- 
sarz zwróci się jutro do barona Hira- 
nuima, przewodniczącego stowarzy- 

  

szeń nacjonalistycznych, stojącego na 
czele ruchu faszystówskiego, o pod- 
jęcie się misji tworzenia rządu naro- 
dowego. 

  

Akcja oszczędnościowa rządu. 
Obniżenie uposażeń funkcjonarjuszom publicznym. 

WARSZAWA. 20.V. (Pat.) W dniu 

20 b. m. odbyło się pod przewodnic- 
twem prezesa Rady Ministrów Alek- 
sandra Prystora posiedzenie Rady Mi- 

nistrów, na którem rozpatrywane by- 

ły sprawy, związane z zagadnieniem 

oszczędności budżetowych oraz spra- 
wy bieżące. Wobec zmniejszenia się 
dochodów skarbu państwa Rada Mi- 
nistrów uznała za rzecz niezbędną 
zastosowanie dalszych redukcyj wy- 
datków, zarówno w dziale wydatków 

personalnych, jak i wydatków rze- 

czowych. 

W wyniku dyskusji na ten temat 
Rada Ministrów uchwaliła projekt 

rozporządzenia o zmianie wysokości 

uposażeń funkcjonarjuszów państwo- 

wych i zawodowych wojskowych oraz 

zaopatrzeń emerytalnych, na mocy 

którego ulegną zawieszeniu stosowa- 

ne dotychczas od roku 1927 107/,-we 

dodatki do uposażeń  funkcjonarju- 

szów państwowych oraz sędziów i pro 

kuratorów, zajmujących stanowiska 

służbowe poza miastem stoł Warsza- 

wą, jak również do zaopatrzeń eme- 

BANBNAr06 ÓW ARE o 
Cofnięcie powyższego 10/,-g0 do- 

datku równać się będzie obniżce cał- 

kowitego wynagrodzenia o 95. W sto 

sunku do osób wojskowych zamiesz- 

kałych poza m. st. Warszawą odpo- 

wiednia obniżka uposażeń wyniesie 

87. Powyższe obniżki wejdą w życie 

z dniem 1 czerwca, jeżeli chodzi o u- 

posażenie osób, pozostających w służ- 

bie czynnej i z dniem 1 lipca w odnie- 

sieniu do zaopatrzeń emerytalnych. 

Jednocześnie Rada Ministrów po- 

wzięła uchwałę, zalecającą przepro- 

wadzenie analogicznej 10”/,-ej zniżki 

uposażeń w przedsiębiorstwach, za- 

kładach i instytucjach publicznych 

(in: in. w monopolach i bankach pań- 

stwowych na prowincji), niezależnie 

żaś od tego zaleciła poszczególnym 

ministrom podjęcie kroków w: kie: 

runku zastosowania obniżki tej sa- 

mej wysokości w tych przedsiębior- 

stwach, zakładach i instytucjach pu- 

blicznych tak w Warszawie, jak i 

poza Warszawą, które dotychczas nie 

zastosowały obniżek, wynikających z 

uchwał zeszłorocznych. 

Ponadto Rada Ministrów omówiła 

zasadnicze linje oszczędności w wy- 
—dqikaah_rzaozaxnuch „które 

nie oszczędności przeprowadzane bę- 
dą przy układaniu miesięcznych bud- 
żetów Ministerstwa. 

  

Alarmy przed-lozańskie. 
Niemcy nie zechcą płacić. 

LONDYN. 20.V, (Pat.) „Daily Te- 
legraph* pódnosi dziś alarm z powodn 
niekorzystnych widoków konferencji 
w Lozannie, twierdząc, że z jednej 
strony nie wydaje się, aby Herriot po- 
szedł dalej aniżeli Tardieu, a z dru- 
giej strony przesunięcie się na prawo 
w Niemczech zmusi Brueninga do od- 
rzucenia wszełkich reparacyj, nawet 
zredukowanych, na jakie ewentual- 
nie zgodziłby się 6 miesięcy temu. 

W związku z tem w łonie gabinetu 
brytyjskiego toczy się dyskusja, czy 
Wielka Brytanja w razie odmowy ze 
strony Niemiec zapłacenia reparacyj, 
ma uiścić się z długów wohee Ame- 
ryki, Część gabinetu ma być przeciw- 

przy drzwiach zamkniętych i nie zna- 
lazł odpowiedniego oddźwięku w pra 
sie. 

Nie kusząc się przeto w danym wy 
padku o wydarcie tajemnicy obrad 
zjazdowych, co niewątpliwie znajdzie 
fachowe oświetlenie ich wyników 
przez osoby do tego powołane ograni- 
czam się do zwięzłej relacji z inaugu- 
racyjnego posiedzenia wspomnianego 
powyżej T-wa Miłośników Historji i 
Literatury Karaimskiej, które skupiło 
szersze grono osób z pośród spłoeczeń 
stwa lileńskiego, z takich, czy innych 
względów zainteresowanych powsta- 
niem tej nowej placówki. 

Widzimy zatem na tem zebraniu 
poza gronem przedstawicieli władz z 
p. Wojewodą Zygmuntem Beczkowi- 
czem na czełe, elitę uczonych wileń- 
skich, wreszcie przedstawicieli sztuki - 
literatury i prasy. 

Przytłaczającą większość uczestni 
ków stanowią oczywiście Karaimi i 
Tatarzy. 

Zebranie zagaił, taką oto cytatą 
pisma świętego J. E. Hachan Seraja 
Chan Szapszał: 

„Wspomnij na dni dawne, rozwa 
żajcie lata każdego wieku; spytaj ojca 
Twego, a oznajmi Tobie; starszych 
Twoich, a powiedzą* 

(Deutoronomium, XXXII, 7) 
W przemówieniu swem naczelny 

zwierzchnik wyznania karaimskiego 
w Połsce nawiązał na wstępie to zacy 
towanych powyżej słów z Deuterono- 
mium, mówiąc o świętym nakazie ba 
dania historji u Karaimów, poczem 
dał zarys historyczny karaimizmu na 

na dokonaniu spłat Ameryce, przypa- 
dających na 15 grudnia, 0 ile Niemcy 
odmówią zapłacenia reparacyj, inna 
część ministrów uważać ma, że zapła- 
cenie jest konieczne bez ogiądania się 
na Niemey. Do tej ostatniej grupy na- 
leżą wicepremier Baldwin i Cham- 
berlain. Liczą oni na to, że spłata 
długu amerykańskiego przez Wielką 
Brytanję stworzy w Ameryce korzyst 
ną dla Londynu atmosferę, w związku 
z czem stanie się możliwem -zrealizo- 
wanie upragnionej anglo-amerykań- 
skiej konferencji walutowe į 
RESZT TE WZT RTZ VISAS TDS NS 

Popierajele Przemysł Krałowy 

Ziemiach b. W. K. Litewskiego, rozwi 
jającego się tu ongiś w 32 gminach 
wyznaniowych, cieszących się opieką 
królów i życzliwym stosunkiem władz 
polskich. 

— „Historja przechowała nam —- 
mówi dostojny prelegent —- imiona 
naszych skromnych bohaterów, któ- 
rzy umieli wiernie służyć i umierać 
za swoją Ojczyznę. Za swą wierność, 
za swe zasługi, tak cywilne, jak i woj 
skowe otrzymali szereg przywilejów, 
ulg i odznak honorowych*. 

Następnie składa serdeczne po- 
dziękowanie prof. Marjanowi More: 
lowskiemu, który uratował j dostar- 
czył do Wilna z Rosji Sowieckiej część 
dokumentów historycznych (przywi- 
leje królewskie od XVI w.) stanowią- 
cych obecnie zawiązek Muzeum Ka- 
raimskiego, poczem rozwinął cele i 
zadania T-wa M. H. i L. K. 

« „Przekazując wszystkie wyniki 
prac T-wa uczonym badaczom, będzie 
my prosili ich o dzielenie się z nami 
swemi wnioskami na stronach nas 
go organu „Myśli Karaimskiej**), ma- 
jącej na celu zadanie bardzo skromne, 
poznawanie siebie samych i zazna ja- 
mianie naszych współziomków z tem, 
czem jest nasz skromny naród, o któ- 
rym mało kto w Polsce ma chociażby 
i najbardziej prymitywne pojęcie. 

   

  

*) „Myśl Karaimska* odtąd przekształco- 
na jest na oficjalny organ T-wa M, H. i L. 
K. Naczelna redakcja spoczęła, jak się dowia 
dujemy niepodzielnie w ręku dra Ananjasza 
Zajączkowskiego, wybitnego młodego uczo- 
nego karaimskiego, Troczaina, będącego od 
lat paru asystentem prof. T. Kowalskiego na 
Uniw. Jagiell. w Krakowie. 

ооа o 

Credo min. Suzuki. 
TOKIO, 20. 5. (Pat). Z okazji mianowania 

przewodniczącym partji konserwatywnej mi- 
nister Suzuki wygłosił przemówienie, w któ- 
rem podkreślił konieczność wzmocnienia о- 
brony narodowej i zreformowania metod 
dyplomacji japońskiej. Stwierdziwszy potrze- 
bę podniesienia ducha narodowego, Suzuki 
wskazał na znaczenie zarządzeń niezbędnych 
dla oczyszczenia metod politycznych i zła- 
godzenia depresji gospodarczej. panującej 

Uchwały francuskiej Rady 
Ministrów. 

PARYŻ, 20.V. (Pat.) W dniu 20 
b. m. odbyło się posiedzenie Rady Mi- 
nistrów, na którem premjer Tardieu 
przedstawił sytuację. zagraniczną, 
oraz podał do wiadomości zarządze- 
nia, jakie powziął w celu zapewnienia 
ciągłości i obrony tez francuskich w 
toku odbywających się rokowań w 
sprawie rozbrojenia, odszkodowań i 
zagadnienia naddunajskiego. Premjer 
zaznaczył przytem że powstrzymał się 
od wszelkich zasadniczych. decyzyj, 
które winny być zarezerwowane dla 
przyszłego rządu. 

Rada ministrów aprobowała jed- 
nomyślnie instrukcje, jakich Tardieu 
udzielił we wzmiankowanych spra- 
wach przedstawicielom dyplomatycz- 
nym. oraz delegacji francuskiej w Ge- 
newie. Zkolei Rada Ministrów przy- 
jęła zarządzenia w sprawie wzmoc 
nienia kontroli nad cudzoziemcami, 
przebywającemi we Francji, 

30 wniosków demonstra- 
cyjnych. 

BERLIN, 20. 5. (Pat). Frakcja komuni- 
styczna zgłosiła w sejmie pruskim 30 wnio- 
sków demonstracyjnych, które wpłynąć ma- 
ją na porządek obrad w pierwszym dniu ka- 
dencji sejmowej. Wnioski m. in. wzywają 
rząd Rzeszy do natychmiastowego wstrzy- 
mania dalszych rat planu Younga, unieważ- 
nienia dekretu prezydenta Rzeszy oraz cof- 
nięcia zakazu organizacji czerwonego fron- 

— 

Wice - król Hedżasu wybiera 
się do Polski. 

BERLIN. 20.V. (Pat.) Jego Kr. Wysokość 
wicekról Herżasu emir Faysal, który przybył 
w piątek do Berlina, przyjął o godz. 18 na 
dłuższej audjencji posła Rzeczypospolitej w 
Berlinie p. Wysockiego. Wicekról Faysał w 
najbliższym czasie wybiera się z wizytą do 
Polski. Termin wizyty dotąd nie został jesz- 
cze ustalony. 

  

  

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
ofeity proszę nadsyłać do Redakcji 
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NOŻYCAWI PRZEŹ PRAS. 
Wstecznictwo. 

Ukazały się świeżo enuncjicje 
Rady Naczelnej Młodzieży Wszechęol 
skiej. Czas bowiem krytyczny. „Legjos 
Młodych* zmienia deklarację ideową, 
mocarstwowiec Rowmund Piłsudski 
zdobywa Dynasy i kręci w „branży 
rowerowej, krakowscy konserwatyś- 
ci poświęcają numer polemice z Wi- 
leńskiemi „Żagarami'—słowem ruch. 
Trzeba więc było i panom z mieczy* 
kami coś „postąpić* na tej licytacji 

Szukamy więc: 
„„Młodzież. Wszechpolska uważa. że dro- 

gę wyjścia dać może tylko ustrój społeczno- 
gospodarczy. oparty na  ...przedewszystkiem 
średniej, własności, upowszechnionej w jak- 
największej liczbie,.. 

i t. d.—Ależ to stara bujda zdys- 
kwalifikowana przez bieżące życie, 
które przynosi prądy ekonomiczne 
prost przeciwne!—W gospodarce nie 
się nie nauczyli. Jedźmy dalej: Po 
zwykłych tradycyjnych pieniach © 
wychowaniu narodowem, Żydach i 
„szkodliwych reformatorach* ogląda- 
my się za wyłuszczonem „„stanowis- 
kiem zasadniczem *: 

  

   

  

Przeciwstawiając się kategorycznie i bez- 
względnie materjalizmowi, liberalizmowi in- 
dywidualnemu jak zbiorowemu, komuniz- 
mowi intelektualnemu, jak praktycznemu, 
oraz wszystkiemu. co godzi w najelementar- 
niejsze podstawy... 

i tak dalej i dalej. — To się nazywa 
postawa intelektualna przyszłej „eli- 
ty' „narodowej, to się nazywa „uch- 
wały programowe*, Przeciwstawiając 
się białemu i czarnemu, strzyżeniu i 
goleniu poprowadzi się „naród, — 
gdy zagrzmi róg. 

Jest w Polsce taki poczciwy ks. 
Charszewski, co to pisze o „Palcu 
Bożym, a czasem zupełnie z sensem 
wysłąpi przeciw pornografji, lub róż- 
nym „Detektywom'. Napisał on ksią- 
żeczkę p. t. „Wtóra podróż do Ciem- 
nogrodu“. Nie czytałem jej. Sądząc 
z tytułu jest to pewnie rzecz o wzdy- 
chającej do czasów saskich młodej 
„Inteligeneji“ endeckiej. 

Mamy też w Polsce stare przysło- 
wie: „Kogo Pan Bóg chce ukarać te- 
mu rozum odbiera'. Dziś wobec pię- 
trzących się wobec polskiej racji pań- 
stwowej coraz większych trudności 
pałącą kwestją się staje wychowanie 
ludzi lepiej przygotowanych do pod- 
jęcia zadań przerastających wszech- 
polskie charaktery i głowy. m. 

ROTO ESET 

Kronika telegraf'czna. 
— Zlikwidowany został długotrwały za- 

targ między brukarzami a magistratem m. 
Łodzi. Roboty brukarskie zostały podjęte. 

— Do Berlina przybył samolotem z Am- 
sterdamu syn króla Hedżasu ks. Faysal, któ 
ry jako gość rządu Rzeszy zabawi do ponie- 
działku. Wizyta ma charakter oficjałny i 
uważana jest w niemieckich kołach polity- 
cznycnh za wyraz zacieśnienia Stosunków 
między Niemcami a Hedżasem. 

  

Gorgułow kierownikiem Czeki. 
PARYŻ. 20. 5. (Pat). Sędzia śledczy, któ- 

ry prowadzi sprawę Gorgułowa. przyjął w 
dniu 20 b. m, zeznanie byłego kierownika 
bezpieczeństwa przy osobie Mikołaja II, któ- 
ry zakomunikował sędziemu treść listu, ро- 

chodzącego od byłego kozaka Łazarewa. Ła- 
zarew zeznaje w liście, że poznał w foto- 
grafji Gorgułowa kierownika Czeki w roku 
1920 w Rostowie n/Donem. 

Śmiały lot kobiety przez Atlantyk. 
HASHBROUCK HEIGHTS (New Jersey) 20. 

5. (Pat). Amalja Eerhart, która w roku 
1928 odbyła jako pasażerka łot przez Atlan- 
tyk, wystartowała z lotniska Taterborou o 
godz. 19.15 według Greenwich z zamiarem 
dokonania pierwszego KĘ lotu przez 

Atlantyk. Pani Earhart zatrzyma się w Har 
bour Grace. W tym pierwszym etapie lotu 
towarzyszyć jej będzie lotnik norweski Bernt 
Halhen. Dalszą drogę lotniczka zamierza 
odbyć sama. Spodziewa się odlecieć w dal- 
szą drogę przez Atlantyk jutro wieczorem. 

  

Maji: 

sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

ko Bo dany przez sil: 

  

UWADZE GOSPODYŃ!I 
EJ zabezpiecza na lato futralinne ubrania OB MOLI 

japoński KATORL, co stwierdza fakt ten, IŻ podczas rewolucji rosy 
ra były paie A Katol I został: 

lo Pol ai się cale Inietkniete przez mole. Kaiei ma pozyjesermy 
KAT OL tępi również radykalnie robactwo: pehi , pluskwy, chy oraz owady: Popławy, muchy, Jako de na kwiatach  4.- U W Po w naukowe |uznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia 1 owadów. Katol sprzedaje się w składach poi 1 p 

Przedstawicio! H. WOJTKIEWICZ — WILMO Kalwaryjska 24. 

w Rosji, dopiero po ei ps a 

1 karais 
Połsce Katoi jest zba- 

rebactwa 

  

Po tym przemówieniu Seraja Chan 
Szapszał odczytuje akt ustanawiający 
prof. Tadeusza Kowalskiego, człun- 
kiem honorowym T-wa Miłośników 
Historji i Literatury Karaimskiej. 

W odpowiedzi prof. Kowalski za- 
znacza, że jest zaledwie szczęśliwym 
kontynuatorem prac, zapoczętych na 
schyłku swego życia przez Ś. p. pro!. 
Jana Grzegorzewskiego i prosi uczcić 
pamięć tegoż przez powstanię. 
Na sali zalega cisza, poczem na wezwa 
nie Hachana mec. Izaak Zajączkowski 
odczytuje szereg depesz powitalnych 
do Zarządu T-wa. 

Wśród nich znajdują się gorące 
słowa życzeń od b. Wojewody Wileń 
skiego, Marszałka Senatu Reczkiewi- 
cza, prorektora U, S. B. ks. prof. Cz. 
Falkowskiego oraz zarządu gminy 
Karaimskiej z Halicza, zakończona 
hołdem dla zasług prof. Kowalskiego. 

Poza tą częścią napoły oficjalną na 
stępują dwa naukowe odczyty. Pierw 
szy z nich wygłasza prof. Józef Wie. 
rzyński, mówiąc o najważniejszych * 
dokumentach historycznych, uratowa 
nych dla Muzeum Karaimskiego w 
Wilnie, drugi prof. dr. Marjan More- 
lowski na temat pochodzenia ozdob- 
nych tkanin Karaimskich. 

Dr. Morelowski na podstawie włas 
nych żmudnych badań, tudzież przy 
pomocy Hachana Szapszała i prof, 
Cezarji Ehrenkreutzowej  zidentyfi- 
kował pochodzenie współczesnych tka 
nin karaimskich z tkaninami ludów 
tureckich środkowej Azji, 

Jako materjał dowodowy  przed- 
stawił na ekranie szereg reprodukcyj, 

  -—————2-—2—2—2——— I "77 I IS 

zaczerpniętych z dzieł badaczy sztuki 
ludów tureckiego pochodzenia, zwłasz 
cza w Turkiestanie i na niedostępnych 
wyżynach Pamiru. 

Prelegent zastrzega się, że nie jest 
specjalistą, co do zagadnienia etniczne 
80 pochodzenia Karaimów, podkreśla 
jednak, że wyniki jego badań w za- 
kresie kierunku upodobań artystycz- 
nych Karaimów zdają się dawać wska 
zówkę, że słuszną jest teza innych u- 
czonych o tureckiem pochodzeniu Ka- 
raimów, oparta na kompleksie różno 
rodnych badań i studjów orjentali- 
stycznych. 

W zakończeniu tego ciekawego 
wieczoru, wzmiankować wypadnie a 
produkcjach wokalnych z zakresu lu- 
dowego piśmiennietwa karaimskiego, 
w wykonaniu pp. Dubińskiej i Łoba- 
nosówny i przy akompanjamencie p. 
Szolówny, oraz o towarzyskiej odby- 
tej następnie pogawędce przy cia- 
stach, krupniku i winie owocowem z 
narodowej kuchni karaimskiej, czern 
tak słyną nasze przemiłe skośnookie 
gosposie trockiei wileńskie. 

Wniosek ogólny: Nowopowstałe 
T-wo Miłośników Historji i Literatu- 
ry Karaimskiej jest obok działającego 
już od lat paru Związku Kulturalno- 
Oświatowego Tatarów drugą podsta- 
wową placówką, torującą drogę do 
dalszych wyników naukowych w dzie 
dzinie orjentalistycznych badań na 
wschodzie cywilizacji europejskiej, 
której odwieczną twierdzą jest Wilno. 

B. W. Święcicki. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Pożar Szarkowszczyzny. 

[100 budynków w gruzach. 
. Miasteezko Szarkowszczyzna w 

powiecie dziśnieńskim nawiedzone zo 
stało w dniu wczorajszym straszliwą 
pożogą, O godz. 12 w poł. w nowo- 
budującym się budynku szkolnym po- 
wstał pożar. Płomienie momentalnie 
objęły kilka sąsiednich budynków i 

pożar zaczął szerzyć się z błyskawicz- 
ną szybkością. W niespełna godzinę 
w płomieniach stało już przeszło sto 
budynków. Wśród mieszkańców po- 
wstała nieopisana panika. Na ulicach 
rozgrywały się wstrząsające sceny 
rozpaczy. Miejscowa straż pożarna nie 
mogła podołać zadaniu i umiejscowić 
rozszalałego żywiołu. Wkrótce przy- 
były ratownicze straże ogniowe z po- 
bliskich miejscowości. Połączonemi 
siłami wszystkich straży ogniowych 

oraz przy wybitnej pomocy wszyst- 
kich bez wyjątku mieszkańców mia- 
stęczka udało się pożar zlokalizować. 
Pastwą pożaru padło 37 domów mie- 
szkalnych z całkowitym prawie in- 
wentarzem, 26 sklepów z towarem 
i 50 zabudowań gospodarczych. Stra- 
ty według prowizorycznych obliczeń 
sięgają ponad 200.000 złotych. 

Podczas akcji ratunkowej miały 
również miejsce nieszczęśliwe wypad 
ki. 4 osoby doznały dotkiiwych po- 
parzeń w tem jedną przewieziono w 
stanie beznadziejnym do szpitala. 

Na wieść o straszliwej pożodze do 
Szarkowszezyzny przybył starosta po- 
wiatowy, cełem zorganizowania akcji 
niesienia pomocy doraźnej pogorzel- 
com. (e) 

Epidemia tyfusu plamistego 
na prowincji. 

Samarytańskie poświęcenie lekarzy i kolum epidemicznych. 
Epidemja tyfusu płamistego mimo naj- 

energiczniejszych zabiegów lekarzy oraz ko- 
lumn zakaźnych w dałszym ciągu szerzy się 
w pow. dziśnieńskim a ostatnie po raz trze- 
ti -niespodziewanie wybuchła w pow. moło- 
<deczańskim, gdzie w poszczególnych gmi- 
mach zanotowano 23 wypadki zasłabnięć. 

Lepiej się przedstawia sytuacja w pow. 
brasławskim. święciańskim i oszmiańskim, 
gdzie zdołano falę epidemji powstrzymać i 
straszną tę chorobę stłumić niemal w za- 
rodku. Wi powiatach tych choruje zaledwie 
6 osób. 

W. pow. wołożyńskim epidemja tyfusu 

plamistego przybrała zastraszające rozmiary. 
W. całym powiecie choruje przeszło 150 osób 
z czego już 20 zmarło. Z tego powiatu ty- 
fus przedostał się również i do pow. moło- 

deczańskiego. Akcja zapobiegawcza  prze- 
ciwko epidemji trwa bezustannie. Lekarze 
z kolumnami przeciwtyfusowemi przy pomo- 

cy lekarzy K. O. P. w pow. mołodeczańskim 
i wołożyńskim dniami i nocami niosą po- 
mec chorym. Dzięki tej samarytańskiej a za- 
razem kohaterskiej akcji i poświęceniu stra- 
szliwą tę chorobę w niektórych gminach 
zdołane zażegnać. 

Dwa tragiczne wypadki. 
Woźnica uduszony w rowie. Straszliwa Śmierć dziecka 

we wrzątku. 
W. dniu wczorajszym na trakcie grodzień- 

"skim, w odległości 17 kilometrów od Wilna 
przejeżdżający włościanie ujrzeli w przy- 
drożnym rowie wywróconą furmankę z to- 
warami, pod któremi zmaleziono zwłoki 
martwego woźniey. Przeprowadzone docho- 
<zenie ustaliło. iż wskutek przestraszenia się 
samochodu konie poniosły i wóźnica nie 
„mogące ich wstrzymać runął z wozem do ro- 
wu, przyczem tak niefortunnie, iż został u- 

duszeny. Nazwiska furmana narazie nie u- 
stalono. Sądząc z deszczułki furmanka na- 
leżała do niejakiego J. Lanckiego z Radunia. 

Drugi tragiczny wypadek miał miejsce w 
Postawach, gdzie pėltoraletni C. Rudnicki 
wywrócił stojący na taburecie wrzący samo- 
war. Dziecko doznało bardzo poważnych 
poparzeń i zostało natychmiast przewiezione 
do Wilna, gdzie wkrótce zmarło. (e). 

Brasław. 
W odpowiedzi panu S-a, 

W numerze 112 „Kurjera Wiiłeńskiego* 
z dnia 19 maja 1932 r. w rubryce „Wieści 
1 obrazki z kraju* ukazała się natatka z 
Brasławia w sprawie koncertu muzycznego 
podpisana przez p. Sa. 

Wiobec tego, że we wzmiankowanej no- 
łatce są nieścisłości spowodowane błędnem 
pojęciem czy też informacjami. to też špie- 

szymy sprostować. 
Winę nieprzybycia na koncert szerszej 

publiczności kładzie p. S-a na organizato- 
rów imprezy. niby dłatego, że wstęp na kon- 
<ert nie powinien przekraczać 1 zł., bo są 
<iężkie czasy. Otóż informujemy p. S-a, że 
„wszystkie bilety najdroższe t. zn. 1.50 zł. 
"zostały sprzedane, natomiast biletów 1-zło- 
towych i 50groszowych sprzedano w zniko- 
mej ilości. 
Jeżeli chodzi o założenie p. Sa, że koncerty 
powinny być organizowane dla kształcenia u- 
<zuć piękna, to zapytujemy — ktoby finan- 
sował takie imprezy? Ktoby pokrywał defi- 
<yty? Skąd szkoła ma brać w tych ciężkich 
<zasach pieniądze na pokrycie najniezbęd- 
niejszych wydatków? Przecież p. S-a wie- 
dział, że zespół jest ze Święcian, i że na- 
leży zwrócić koszta przejazdu. 

Ostatnia uwaga o przykrem wrażeniu. że 
artyści kazali na siebie czekać jedną godzi- 
nę nie wytrzymuje krytyki, bo niestety gdy- 
by rozpoczęłi koncert punktualnie, to nie 
mogliby zebrać burzy oklasków — na sali 
było aż 5 osób! Jeżeli p. S-a był na koncer- 
<ie, to bardzo się dziwimy, że tego nie spo- 
strzegł, jeżeli zaś słyszał od osób innych, to 
błędnie został poinformowany. Słaba frek- 
wencja tłumaczy się brakiem zainteresowa- 
nia miejscowej inteligencji. a może nawet 
negatywnem ustosunkowaniem się do wszel- 
kiego rodzaju imprez tam, gdzie dochód 
przeznacza się na rzecz szkoły, Z urzędni- 
ków miejscowych zauważyliśmy tylko p. In- 
<pektora Szkolnego i p. Komendanta Powia- 
towego P. P. 

Ze swej strony składamy podziękowanie 
P. Leszczyńskiej, p. Ruszczyckiemu i p. Nie- 
Wiadomskiemu za bezinteresowne przybycie 
1 danie koncertu w Brasławiu. 

B. Zaleski 
Za Zarząd Ogniska Z. N. P. 

LEN WZBOGACA KRAJ,-JUTA I BA- 
WEŁNA UBOŻĄ ROLNIKA. 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, 

Wiiejka. 
Utonął podczas połowu ryb. 

W, dniu wczorajszym podczas łowienia 
ryby w jeziorze Narocz wpadł do jeziora 
i utonął mieszkaniec wsi Komaryszki gmi- 
ny wojstomskiej Wiłodzimierz Korkato. Mi- 
mo natychmiastowej akcji ratunkowej z wo- 
dy wydobyto jedynie martwe ciało. 

Chocieńczyce. 
Tragiczna śmierć 5-letniego chłopea. 

Z Chocieńczyc donoszą: We wsi Plesz- 
ezany 5-cioletni Mikołaj Karpowicz bawiąe 
się na podwórku około domu bez dozoru 
rodziców. poruszył wrota oparte o mur. Na- 
skutek poruszenia wrota zawaliły się przyg- 
niatając chłopea, który poniósł śmierć na 

miejseu. (e). 

Z pogsraniczą. 
Ueieczka Połaka z więzienia 

sowieckiego. 

Wj rejonie Rakowa na teren polski prze- 
dostał się b. wojskowy Wiktor Symptoniak 
który po 12 letnim pobycie w Rosji sowiee- 
kiej, z czego 6 lat spędził w więzieniach 
bolszewiekich, przybył szczęśliwie do Polski. 
Symptoniak pochodzi z Poznańskiego i w 
1920 roku dostał się koło Berezyny do 80- 
wieckiej niewoli. 

Zebranie poselskie B.B.W.R. 
na prowincji. 

W niedzielę dnia 22-g0 maja odbędzie się 
zjazd powiatowy BBWR w Oszmianie. Na 
zjeździe tym referaty wygłoszą: poseł Stani- 
sław Dobosz na temat sytuacji politycznej i 
gospodarczej oraz poseł Fryderyk Krasicki 
na temat ustawy samorządowej. Poza wyżej 
wymienionymi na zjazd ten wyjeżdża z Wjl- 
na red. „Gospodarza Kresowego* p. Bolesław 
Wit. Święcicki, 

k z &* 

W| tymźe dniu odbędzie się w Nowych 
Trokach sprawozdawcze zebranie poselskie 
na którem bieżące sprawy polityczne i go- 
spodarcze omówi wiceprezes Rady Wojewódz 
kiej BBWR poseł Bronisław Wkdziagolski, 
Z ramienia Sekretarjatu Powiatowego wyjeż- 
dża p Andrzej Gawda. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
mieści się 

tel. 94. 
  

Dziśl Pierwszy 
film dźwiękowy Miejski 

Kine -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku   

Afera pułkown. Redla 
Film na tle znanej afery szpiegostwa rosyjskiego w Austrji, 

———m  WKROTCE: „X 27“     

Stracenie szpiega. 
BARANOWICZE, (Pat). W dniu 20 b. m. 

0 godz. 12 min. 30 wykonany został wyrok 
śmierci przez powieszenie na osobie Miko- 
Jaja Czigira ze Stołpeów. Wyrok wykonał 
Pomocnik kata Braun w lokalu zamkniętym, 
"W obrębie więzienia karno-śledczego w Ba- 

ranowiezach. Skazaniee przed wykonaniem 
wyroku płakał przez cały czas. Młodszy brat 
skazańca 19-letni Gabrjel Czigir został przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej ułaska- 
włiony i kara Śmierci zamieniona mu została 
na bezterminowe ciężkie więzienie. 

— m 

Lida. 
Turniej Kwalifikacyjny lidzkich 

szachistów. 
‚ Zarząd Lidzkiego Towarzystwa Gry Sza- 
<howej podaje do wiadomości pp.szachistów 
2 osób zainteresowanych, iż w czwartek dnia 
26 maja o godzinie 19-ej w lokalu Towarzy- 

Ž rozpocznie się turniej 
kwalifikacyjny mający na celu wyeliminowa- 
Mie najlepszych szachistów do turnieju o 
„Mistrzostwo m. Lidy. Zapisy przyjmuje se- 
*kretarz w godzinach od 17 do 19. 

Turniej gry jednoczesnej. 
„  Wfnajbliższą niedzielę t. j. dnia 22 ma- 
- o godzinie 18 w Kole Polek odbędzie się 

<ans gry jednoczesnej (Simultnon) jednego 

  

Ė najlepszych szachistów m. Lidy p. R. Zaj- 
czyka. Budzi to duże zainteresowanie. 

Podkomisarz Jaskorzyński odszedł do 
Stolpcėw. 

We środę dnia 18 maja w świetlicy Po- 
licyjnego Klubu Sportowego odbyło się bar- 
dzo sympatyczne pożegnanie dotychczasowe- 
go zastępcy Komendanta Policji Państwowej 
na powiat lidzki p. podkomisarza Jaskorzyń- 
skiego, który odszedł na stanowisko Komen- 
danta Powiatowego do Stołpców. 

W pożegnaniu wzięli udział: pan. proku- 
rator Szemioth, sędzia śledczy Achmatowicz, 
współwłaściciel i dyrektor Hut Szklanych 
„Niemen“, pan Feliks Stolle, pani pulkowni- 
kowa Butkiewiczowa. korespondent P. A. T. 
p. Bożek, referent bezpieczeństwa publicz- 

Вр КЕ 

Dwa odczyty 26 dwa poziomy, 
W. czasie trwania Zjazdu Poloni- 

stów, odbył się odczyt inicjatora Ko- 
ła Pol. prof. Pigonia: „Proroctwa Po- 
lityczne Mickiewicza”. Doskonale zbu 
dowany, umiejętnie. grupujący prze- 
dziwne zaiste przepowiednie Mickiewi 
cza, wybrane z Jego Listów, Trybuny 
Ludów i Wykładów, odczyt ten wy- 
warł głębokie wrażenie na słuchaczy, 
odnajdujących w różnych cytatach, 
dzieje polskiego narodu i jego celów 
określenie postaci Wodza i dróg do 
wolności, wypowiedziane kilkadziesiąt 
lat przed spełnieniem się tych pro- 
roctw. 

Przeciwstawić możnaby temu od- 
czytowi inny, niedopuszczalny zaiste 
w murach Uniwersytetu. Prof. Chrza- 
nowski. oparł swoją wiecową, agita- 
cyjną przemowę „Dwie Kultury", wy 
głoszoną wrzaskliwie i bezładnie, na 
orędziu biskupiem, i dowodził rozwłe 
kle, a hałaśliwie, o szkodliwości bi- 
zantynizmu, z czem się oczywiście każ 
dy łacinnik zgodzi, ale przedstawiając 
zgoła fałszywie, jakoby zasadą zacho- 
dnich państw było, że nie obywatel 
dia państwa, ale państwo obywatelowi 
służy, że tak było zawsze, że stało się 
to dzięki supremacji kościoła nad wła- 
dzą świecką, że temu zawdzięczamy 
wolność myśli zachodniej, (zapomniał 
o inkwizycji, sądach bożych, wojnach 
religijnych, klątwach na uczonych, 
pałeniu czarownic, klątwie za kraja- 
nietrupów w celach medycznych i tp) 
Przyczem nawoływał wielkim głosem 
o trwanie i wywałczanie swobody in- 
dywidualnej, powtarzając dość nieu- 
zasadniony pogląd że „Państwo jest 
od Boga*, (?) i tylko zasadami chrze- 
ścijańskiemi może być rządzone, ina- 
czej się rozpadnie. Cóż myśli w takim 
razie o państwach pogańskich, trwają 
cych wieki, i jakże mu się przedsta- 
wiają dzieje Polski, najbardziej chrze- 
ścijańskiego państwa w XVIII w. po- 
słusznej papiestwu, Jezuitom i kłero- 
wi, a która mimo to haniebnie upa- 
dła? 

Tendencyjny i mętny, oparty na 
pustych frazesach odczyt, wywołał na 
wet wśród partyjnych zwolenników 
niesmak. W każdym razie w murach 
U. S. B. tak przemawiać nie wypada. 

Losy nagrody literackiej. 

Na ostatnio odbytem posiedzeniu 
Sądu Konkursowego nagrody literac- 
kiej miasta Wilna postanowiono roz- 
strzygnięcie sprawy odroczyć do je- 

sieni. Uchwała ta spowodowana z0s- 
tała brakiem pieniędzy. Ale w jesieni 
finanse też się chyba nie poprawią, 
wobec czego już obecnie można po- 
wiedzieć, że w roku bieżącym nagroda 
literacka nikomu nie będzie przyzna- 
na. 

    

  

  

  

  

W miejscowości Buchta 
znowu wyłowiono topieica. 

W dniu wczorajszym w miejscowości 
Buehta wpobliżu majątku Zakręt wyłowione 
zostały przez rybaków zwłoki topielca. Jest 
to mężczyzna w wieku od 35 do 40 lat. 

Zwłoki znajdują się w stanie rozkładu. 
Tożsamości topielca narazie nie ustalono. 
Policja prowadzi dochodzenie. 

Należy zaznaczyć, iż jest to już trzeci 
w tym roku wypadek wyłowienia topielca 
wpobliżu wsi Buchty. Zwłoki nieznanego to- 
piełca przewiezione zostały do kostnicy przy 
szpitala Św. Jakóba, gdzie wystawione zo- . 

(e). stały eelem rozpoznania. 
204100000000 
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nego p. Lubański. korpus oficerski i podo- 
ficerski P. P. m. Lidy, komendanci poste- 
runków z terenu całego powiatu oraz nie- 
malże cała Rodzina Policyjna m. Lidy. 

Podczas pożegnania uroczyste przemó- 
wienie wygłosili: p. prokurator Szemioth, 
sędzia Achmatowicz, dyr. Stolle, który po- 

mimo swoich imienin przybył na uroczystość 
komendant powiatowy Dedeszko-Wiierciński. 
podkomisarz Kobelski — kierownik koimi- 
sarjatu na m. Lidę, oraz w imieniu korpusu 
szeregowych st. przodownik Bołtuć. WSzyst- 
kie przemówienia cechowała szczerość i ser- 
deczność, gdyż p. podkomisarz Jaskorzyń- 
ski pełniąc obowiązki kierownika policji po 
litycznej od r. 1925 oraz zastępstwo komen- 
danta powiatowego, dał się poznać i zaskar- 
bił sobie uznanie i sympatję nietylko u prze 
łożonych, podwładnych, ale i szer. warstw 
społeczeństwa. 

Przy tej sposobności warto rzucić słów | 
parę o jego pracy. Będąc w Lidzie w roku 
1929 jest jednym z głównych organizatorów 
Stowarzyszenia Rezerwistów i byłych Woj- 
skowych, bierze czynny udział w pracach Zw. 
Oficerów Rezerwy. Z jego inicjatywy a przy 
współpracy całej Rodziny Policyjnej woje- 
wództwa nowogródzkiego powstaje piękny 
Dom Zdrowia Rodziny Policyjnej w Rudzie, 
w którym od roku ubiegłego podczas mie- 
sięcy letnich dziatwa policyjna spędza wiele 
miłego czasu, wychowując się na zdrowych 
obywateli. Obecnie wartość Domu wraz z 
objektem przekracza 40.000 złotych. Dom zo- 
stał zbudowany ze składek. zapomóg i im- 
prez, któremi w lwiej części kierowali pp. 
Jaskorzyūscy za co też p. Jaskorzyńska od 
Rodziny Policyjnej otrzymała piękny bukiet 
żywych kwiatów. Pożegnanie zakończyło się 
zabawą towarzyską oraz czarną. 

NAAAARARARA ARA LA URALA LAA 
E 

ZWIĄZEK DRUKARZY MIASTA WILNA 
BAKSZTA 8 

W sobotę dn. 21-go maja r.b. o godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
PRZY DŻWIĘKACH JAZZBANDU 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu —— Poczta —— Confetti 
zapomogi dla bezrobotnych drukarzy. 

Całkowity dochód przeznacza się na 

WI LE NSE 1 

Przygotowania do zmiany nawierzchni jezdni. 
5 Jak już podawaliśmy, po szeregu 

narad i konferencyj ustalony został 
wreszcie, typ jeźdni, która ma być 
z klinkieru i kostki kamiennej. De- 
cyzja Komisji Technicznej, jak się 
dowiadujemy, posiada już obecnie 
moc prawną i-w związku:z tem Ma- 

gistrat czyni przygotowania do reali- 
zacji tej uchwały. Roboty mają być 
rozpoczęte z początkiem czerwca. 
W pierwszym rzędzie nowa nawierz- 
chnia jezdni będzie układana na ul. 
Zamkowej. 

Ucieczka inkasenta 
po uprzedniem przywłaszczeniu 17 tys. zł., 1800 dolarów, 

50 f. str. i 300 
Policja miejeowa otrzymała listy gończe 

za niejakim Chaimem Perecem byłym in- 
kasentem firmy Domaniewskiej Kae Lewin 
i Synowie. Jak się okazuje Perec przywłasz- 
czył zainkasowane dla firmy od pewnego 
klijenta 17000 złotych. Prócz tego Perec wy- 
kradł z szuflady biurka swego pracodawcy 
portfel zawierający 1800 dolarów amerykań- 

rubli w złocie. 
skich, 50 funtów angielskich oraz 300 rubli 
w złocie poczem zbiegł w nieznanym kie- 
runku. Zachodzi przypuszczenie iż zbiegł 
on na teren Rosji sowieckiej, Tem niemniej 
pcszukiwania za zbiegłym defraudantem czy 
nione są również i na terenie województw 

wschodnich. 3 "(e). 

Zatrucie się hr. Tyszkiewicza. 
Wi dniu wezorajszym. w godzinach wie- 

czernych w swej pracowni malarskiej. przy 
ul. Ofiarnej Nr. 2 uległ poważnemu zatruciu 
się 32-letni hr. Jan Tyszkiewicz. 

Hr. Tyszkiewicz zażył większą dozę roz- 
czynu chemieznego terebentine, posiadające- 
go właściwości trujące i używanego do roz- 
cieńezania farb. 

Jak twierdzi p. Tyszkiewicz, płynu tego 
zażył omyłkowo, sądząc, iż w szklance znaj- 
duje się woda. 

  

Po wypiciu trucizny hr. Tyszkiewicz wnet 
zorjentował się w fatalnej pomyłce i na- 
tychmiast w towarzystwie pewnej znajomej, 
która akurat w tej właśnie chwili nadeszła, 
udał się taksówką do pogotowia ratunkowego 
gdzie udzielono mu pierwszej pomocy, po- 
ezem zatrutego przewieziono karetką pogo- 
towia ratunkewego do kliniki chorób wew- 
nętrznych U. S. B. Stan chorego bezpośred- 
nio życiu nie zagraża. (e). 

KRONIKA 
Dziś: Wiktora M. 

Jutror Heleny P. 
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MIEJSKA, 
— 300 dzieci zakwalifikowano na kolonje 

łetnie. W' dniu wczorajszym na podwórzu 
Magistratu dokonano kwalifikacji dzieci na 
kołonje letnie, które rozpoczynają się już z 
dniem 22 b. m. Zakwalifikowano do pierw- 
szej tury 300 najbiednic ych i 
tych dzieci szkół powszechnych. Kolonje zor 
ganizowane zostały w majątku miejskim Le- 

oniszki i trwać będą przez 6 tygodni. 
-— Narady nad sytuacją finansową miasta 

Onegdaj w lokalu Magistratu odbyło się po- 
siedzenie Komisji Finansowej poświęcone о- 
mówieniu stanu finansów miejskich, które 
zobrazował w obszernym memorjale ławnik 
Żejmo, stwierdzając w konkluz. e sytuacja 
finansowa miasta jest rozpac: ie ciężka. 
Nad memorjałem tym wywiązała się obszer- 

na dyskusja. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— $. K. M. A, Odrodzenie. W, niedzielę 

dnia 22 maja o godz. 9 m. 15 zostanie od- 
prawiona Msza Św. poczem agapa i wyciecz- 
ka z referatem ks. prof. Meysztowicza. 

We czwartek zwykła Msza Św. o godz. 
9 m. 15, [ 

— Z Akademickiego Oddziału Związku 
Strzeleckiego. W! sobotę dnia 21-go maja rb. 
odbędzie się zebranie członków Akademic- 
kiego Oddziału Zw. Strzeleckiego w lokalu 
Komendy Podokręgu Z. S. przy ul. Żeli- 
gowskiego 4, o godz. 16-ej (4 po poł.). 

Obecność członków obowiązkowa. 

3 SPRAWY SZKOLNE. 
— Poświęcenie sztandaru szkoły ćwiczeń 

przy P. S, N. Dnia 22 maja r. b. o godz. 
9-ej odbędzie się w kościele Św. Michała 
uroczystość „poświęcenia sziandaru szkoły 
ćwiczeń przy Państwowem Seminarjum Na- 
uczycielskiem Męskiem im. T. Zana w Wil- 

nie. Sztandar ten ufundował Komitet Ro- 
dzicielski Szkoły Ćwiczeń drogą dobrowoln. 
składek przez rodziców dzieci, uczęszczają- 
cych do tejże szkoły. co świadczy o dużem 
zainteresowaniu rodziców sprawami szkoły, 
wielkiem do niej zaufaniu oraz zgodńej 
wpółpracy i żywym kontakcie grona naucz. 
z podzicami. Inicjatywa sprawienia sztanda- 
ru: dla szkoły powstała przed rokiem į teraz 
doczekała się realizacji. Aktu poświęcenia 
sztandaru dokona J. E. ks. biskup Michal- 
kiewicz, 

Uroczystość tę zaszczyci swą obećnością 
kurator Okręgu Szkolnego, p. Szelągowski. 

Akt wbijania gwoździ i przekazania sztan 
daru Szkole Ćwiczeń odbędzie się na boisku 
Seminarjum przy ul. Ostrobramskiej Nr 29. 

= Koncert muzycezno-wokalny urządzony 
staraniem uczniów gminy 7 kl. szk. pow- 
szechnej Nr. 17 (W. Pohulanka nr. 18) ku 
chci St. Moniuszki. odbędzie się 22 maja 
1982 r. o godz. 16 w sali szkolnej . Równo- 
cześnie jest urządzona wystawa malarska. 

Wstęp wolny. 

    

    

  

WOJSKOWA. 
— Czy nadliezbowi będą płacili podatek 

wojskowy? W| związku z rozsyłanie haka- 
zów płatniczych na podatek wojskowy do- 
dowiadujemy się,, że rozważany jest obecnie 
projekt rozciągnięcia tego podatku również 
i na kategorję t. zw. „nadliczbowych* t, zn. 
mężczyzn, którzy podczas poboru zakwalifi- 
kowani zostali jako zdolni do służby wojsko 
wej, lecz w wojsku nie służyli z powodu 
nadkontyngensu danego rocznika, 
M „Kto staje przed Komisją poborową? 

W najbliższym dniu poboru rocznika 1911 
23 b. m. przed Komisją poborową winni są 
stawić się wszyscy mężczyźni wspomniane- 
go rocznika z nazwiskami na literę M, za- 
mieszkali na terenie 2, 4 15 komisarjatow 
SE na literę N z obrębu komisarjatów 2 
i 8. 

  

  

:   

  

chorowi-- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Sekcja Sanitarna Rodziny Wiojskowej 

zawiadamia, że w niedzielę dnia 22 maja 
o godz 12-ej w poł. w gmachu Kasyna Garni- 
zonowego (ul. Mickiewicza 13) odbędzie się 
odczyt d-ra Iszory na temat: „Odżywianie, 
słońce i kąpiel". Członkinie R. W. oraz 
sympatyczki proszone są o jak najliczniejsze 
przybycie. 

— Ogólne zgromadzenie Komitetu Wej. 
L. O. P. P. Wi dniu 22 maja o godz. 12-ej 
w lokalu biura L. O. P. P. przy ul. Marji 
Magdaleny 4 m. 1 odbędzie się Ogólne Zgro- 
madzenie Komitetu. 

— (Ciekawy odczyt. W. dniu 21 maja w 
sobotę odbędzie się o godz. 18ej w Sali Śnia 
deckich Uniwerytetu Stefana Batorego pier- 
wzy z cyklu odczytów na tematy ekonomi- 
czne zorganizowanych przez Izbę Przemy 
słowo-Handłową w Wilnie. Będzie mówił dr. 
Roger Battaglia, prezes Rady Delegatów 
Zrzeszenia Związków Przemysłowych Zacho- 
dniej i Południowej Polski, wybitny znaw- 
ca spraw gospodarczych — na temat „Wy- 
chowanie gospodarcze społeczeństwa i współ 
czesne kierunki ekonomiczne": 

- — Obrona przeciwgazowa. W, dniu 23-go 
maja t. jj w najbliższy poniedziałek o go- 
dzinie 8 wieczorem w lokalu T-wa Lekarskie 
go ul. Zamkowa 24 rozpocznie się drugi 
kurs instruktorów II kategorji Obrony prze- 
ciwgazowej dla lekarzy zorganizowany przez 
zarząd wileńskiego okręgu Polskiego Czer- 
wonego Krzyża i Ligę Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej. , 

Na kurs mogą się zgłaszać wszyscy leka- 
rze, nawet nie posiadający rocznej prakty- 
szać nawet nie posiadający rocznej prakty- 
ki szpitalnej. - Wfinni-oni zapisać się u dr. 
Ludwika  Błahuszewskiego, inspektora le- 
karskiego Urzędu Wiojewódzkiego. który bę- 
dzie obecny na wymienionym kursie. 

— Herbatka dyskusyjna. Sekcja Kultural- 
no-Oświatowa Rady Wiojewódzkiej BBWR. 
komunikuje, że w poniedziałek 23 b. m. o 
godz. 19 w sali przy ulicy Zawalnej 1 odbę- 
dzie się herbatka dyskusyjna oraz odczyt n. 
+. „Sprawa reformy prawa małżeńskiego". 
który wygłosi p. Karaś Henryk. 

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 
Wstęp 1 zł. 
— Zebranie sprzedawców gazet. Zarząd 

Związku Sprzedawców Gazet w Wilnie za- 

wiądamia wszystkich członków, że w po- 

niedziałek dnia 23 maja w lokalu Zw. Za- 
wodowych ul. Wieika 34 o godz. 6-ej wiecz. 

„odbędzie się Walne Zgromadzenie członków 

w sprawach b. ważnych. 
Obecność wszystkich obowiązkowa 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Ukarani rzemieślnicy. Naskutek inier- 

wencji Wileūskiej Izby Rzemieślniczej zos 
tali przez Urząd Przemysłowy I Instancji u- 
karani rzemieślnicy Józef Siwko (ul. Zawal 
na Nr. 32), oraz Josel Wileński (ul. Wiłko 
mierska 12) karą grzywny. po 30 zł. z zamia- 
ną na 3 dni aresztu, ze prowadzenie warsz 
tatów rzemieślniczych bez uzdolnienia za- 
wodowego. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Matura w gimnazjach hebrajskich. 

Przed kilku tygodniami istniejące zdawna 
gimnazjum hebrajskie w Białymstoku otrzy- 
mało prawą szkół państwowych. Jest to je- 
den z lepszych zakładów naukowych żydow 
skich: W następstwie uzyskania praw, ucz- 
niowie tego gimnazjum będą dopuszczeni do 
egzaminów dojrzałości. 

w! zwiążku ż łem pozostaje mianowanie 
komisyj egzaminūčyjnych dla absolwentów 
kilku jeszcze gimnazjów hebrajskich w Pol- 
sce, m. in. również w Wilnie. Jest to no- 
wość, do której wypadnie nam jeszcze sze- 
rzej powrócić. Narazie zaznaczyć należy, że 
posunięcia Ministerstwa Oświecenia zasługu- 
ją na pełną aprobatę opinji, ponieważ ru- 
szają z miejsca dawno już istniejącą sprawę 
grupy szkół, które uznawane są za placówki 
poważnej pracy, a ze wzgłędu na atmosfe- 
rę wychowawczą nie budzą zastrzeżeń. 

RÓŻNE. 
— Ukazało się rozporządzenie w sprawie 

uproszczonych ksiąg handlowych. Izba P.-H. 
w Wilnie podaje do wiadomości, że w Nr. 
41 Dziennika Ustaw R. P. ukazało się od- 
dawna oczekiwane i mające dla przedsię- 
biorstw na naszym terenie wielkie znaczenie 
rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w 
porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han- 
dlu w sprawie prowadzenia, badania i oceny 
ksiąg handlowych dla cełów państwowego 
podatku przemysłowego. 

— Dziennikarz kowieński przybył do 
Wiilna. _Wizoraj w rejonie odcinka granicz- 
nego Zawiasy przekroczył granicę polską 
dziennikarz litewski z Kowna niejaki Stolis, 
który przybył do Wklna na mocy zezwolenia 
wałdz. p. Stolis, przył do Wilna w spra- 
wach rodzinnych. 

— Halło! Śpieszcie wszyscy zwolennicy 
tańca do Drukarzy! W sobotę dnia 21-go 
maja w sali Związku Drukarzy m. Wilna 
(ul. Bakszta 8) odbędzie się Wielka Zabawa 
Taneczna przy dźwiękach jazzbandu. 

Początek zabawy o godzinie 9-ej, wiecz. 
Bufet obficie zaopatrzony w napoje chło- 
dzące i smaczne przekąski na miejscu. 

Dochód przeznacza się na rzecz bezro* 
botnych członków Związku 

WYCIECZKI. 
— Wycieczka T-wa Krajoznawczego. Od- 

dział Wileński Polskiego Towarzystwa Kra- 
joznawczego organizuje w niedzielę dnia 22 
maja półdniową wycieczkę do Rakaciszek. 
Wyjazd koleją do Nowej Wólejki o godzi- 

aj 

nie 9 m. 25. Punkt zborny na dworcu kolejo- 
wym przy pociągu. Powrót do Wilna o go- 
dzinie 14 m. 5.. Uczestniczyć w wycieczce mo 
ga prócz członków. Towarzystwa również 
goście, wprowadzeni przez członków. Pro- 
wadzi wycieczkę konserwator Lorentz. 

TEATR | MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienie „Pan, naczel- 

nik to ja* w Bernardynce. Jeszcze tylko 3 
dni bawić będzie „publiczność ucieszna kro- 
tochwila Moncey'a „Pan naczelnik to: ja“, 
t. j. dziś, w sobotę 21-go, jutro w niedzielę 
22 i w poniedziałek 23-go maja (tani ponie 
działek) codziennie o godz. 8 m. 15 w. ustę 
pując miejsca nowej sztuce. W: ciągu tych 
trzech dni młodzi. starzy i smutni winni po 
śpieszyć do. Teatru Letniego w Bernardynce 
aby nie stracić ookazji zabawienia się na tej 
wesołej komedji. ,„Pan naczelnik to ja* jest 
skarbnicą niewyczerpanego śmiechu i dobre- 
go humoru. 

— „Bank Nemo“ w Lutni wkrótee scho- 
dzi z afisza. Dziś, w sobotę 21-go o godz. 8 
m. 15 w. oraz w niedzielę 22 i w poniedzia- 

łek 23 maja — ostanie trzy przedstawienia 
dowcipnej i pełnej humoru sztuki Verneuił'a 
„Bank Nemo“. 

— Gościnny występ znakomitego skrzyp- 
ka polskiego. Dziś o godz. 8-ej wiecz. wystą- 
pi w Sali Konserwatorjum (Końska 1) po 
raz pierwszy w Wilnie prof. Józef Cetner, 
który wykona słynną ..Chaconne* — Bacha 
oraz koncerty Vivaldiego i Tartiniego. Akom- 
panjament orkiestry, która łącznie z chó- 
rem wykona utwory Szopskiego, Moniuszki. 
Galla, Koniora, Moossa, Brahmsa i Kan- 
Tsinga. Bilety w kasie Konserwatorjum. 

— „Mam lat 26* — w Bernardynce. Ju- 
tro, w niedzielę dnia 22-go b. m. po połud 
niu o godz. $ej, już nieodwołalnie po raz 
ostatni w sezonie ukaże się fascynująca sztu- 
ka węgierska „Mam łat 26%, Ceny miejsc 

zniżone. 

PREMJERY W; TEATRACH MIEJSKICH. 

— Teart Letni w Bernardynce w dniu 24 
maja r. b. wtorek, wystąpi z premjerą ar- 
cywesołćj farsy Arnolda i Bacha p. t. „Awan- 
tura w raju* którą reżyseruje dyr. M. Szpa- 
kiewicz. 

— Wi Teatrze Lutnia w dniu 25-go maja, 
w środę odbędzie się premjera wesołej ko- 
medji Stefana Kiedrzyńskiego p. t. „Szczęš- 
cie od jutra* w reżyserji Karola Wyrwicz- 
Wichrowskiego. 

Uwaga: Jak się dowiadujemy, znakomita 
artystka Stanisława Wysocka ma przybyć do 
Wilna na dwa—trzy występy w „Niespo- 
dziance“. 

— Rozpoczęcie sezonu koncertėw symio- 
nieznych. Park Sportowy im. Żeligowskiego 
wejście przez ogród po-Bernardyński, Sobo- 
ta 21 maja 1932 r. Koncert inauguracyjny 

ry Symfonicznej. Dyryg. Adam 
Soliści: Zofja: Bortkiewicz-Wy 

leżyńska, prof. Al. Kantorowicz. Słowo wstę- 
pne wygłosi prof. Michał Józefowicz. W pro- 
gramie: Moniuszko, Gołdmarche, Sinigaglia. 
Czajkowski, Swendsen,  Sarasatė, Wagner. 
Początek o godz. 8.15 wiecz. Ceny; wejścio- 
we 30 gr. ulgowe 20 gr., krzesła 60 gr. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 21 maja 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szk. 

12.45: Audycja dla poborowych. 13.20: Ko- 
munikat meteorologiczny. 14.15: Program dz. 
14.20: Muzyka. 15.00: Komunikaty. 15,15: 
Wiadomości wojskowe. 15.25: „To, co z ser- 
ca wyrosło* — odczyt. 15.50: Audycja dla 
chorych. 16.20: Radjokronika. 16.40: Codz. 
odcinek  powiešciowy. 16.45: Mickiewicza 
„płaz w skorupie* — odczyt. 17.10: Audycja 
dla dzieci. 18.00: Transmisja Nabożeństwa 
Majowego z Ostrej Bramy. 19.00- Tygodmk 
litewski. 19.15: Program na niedzielę. i roz- 
maitości 19.30: Kom. Wił, Tow. Org. i Kół. 
Roln. 19.40: Wiadomości sportowe.16.45: Pra 
sowy dziennik radjowy. 20.00: „Na. widno- 
kręgu". 20.15: Koncert życzeń (płyty). -21 5 
Feljeton. 22.10: Koncert chopin»wski 22.40: 

taneczna. 23.00: 
25.30: 

   

  

     

  

   

  

   Komunikaty i muzyka 
„Akuku* — odcinek z docinkami. 
Muzyka taneczna z płyt. i 

NIEDZIEŁA, 22 MAJA 1982 R. J 

9.00: Transm. z koszar 21 p. p. 10.00: Na+ 
bożeństwo. 11.58: Sygnał czasu. 12:40: Rom, 
meteor. 12.15: Poranek symf, z Filharmonji, 
14.00: Aud, rolnieze i muzyka. 15,35; Audy- 
cja dła dzieci, 16.20: Audycja dla wszystkich. 
Nr, 8. 1715: Čo lekarz widzi przez szybę 
okienna* — odczyt. 17.5 Lugigna sercą“ 

pogadanka, 17.45: Koncert. 19.00: „Dzwon- 
nik” M. Sienkiewicza. 19.20: „Co się dzieje 
w Wilnie” pogadanka. 19.40: Program 
na poniedziałek. 19.45: Shichowisko. 20.15: 
Koncert. 22.30: Kom. i muzyka ianeczna: 

NOWINKI RADJOWE. 
ZRADJOFONIZOWANY ANDERSEN, 

Prześlicznej audycji wysłuchają dzisiaj 
dzieci o godz. 17.10. Będzie to zradjofonizo- 
wana baśń Andersena „W. starym domu“, 
po której nasląpi specjalny koncert orkiestry 
Polskiego Radja. ‚ 

PISARZ ANGIELSKI, ARTYSTA PÓLSKI. 
Joseph Conrad — to pisarz bez żadnej 

wątpliwości angielski. Ale ijezyzną jego 
również bez żadnej wątpliwości, jest Polska, 
gdzie się jako Konrad Korzeniowski uro- 
dził. Jakie pierwiastki polskie pozostały na 
żawsze w duszy i w. twórczości wielkiego 
pisarza angielskiego — oto pytanie. które 
rozstrzygnie Zygmunt Kisielewski w swym 
interesującym feljetonie, nadanym dzisiaj © 

godz. 21.58. 

SPORT 
KOMUNIKAT A. Z. S-u, Е 

Zarząd Śckeji Tenisowej Akademickiego 
Związku Sportowego w Wilnie „podaje ni. 
niejszem do wiadomości, iż w dniach 25 i 
26 b. m. odbędzie się w Wilnie nader cieka- 
wa i niecodzienna impreza sportowa. która 
niewątpliwie zaciekawi szerokie Koła zwó: 
lenników sportu wogóle, zaś w szczególności 
zwolenników sportu tenisowego. 
L Wi dniu 25-g0o b. m. przyjeżdża do Wilna 
i weźmie udział w specjalnie zorganizowa- 
nym turnieju tenisowym mistrz Polski w 
tenisie Ignacy Tłoczyński, oraz inna czoło- 
wa rakieta W. K. S-go „Legja* w Whrsza- 
wie. Szczegółowy program spotkań zostanie 
ogłoszony później. 

OTWARCIE PRZYSTANI SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH. 

Wkzoraj nastąpiło uroczyste otwarcie 
przystani szkół zawodowych, Uroczystość po 
przedziła msza św. w kościele św. Piotra i 
Pawła, poczem nastąpiła defilada i „chrzest 
nowych łodzi. Na zakończenie uroczystości 
SOON się zawody lekkoatletyczne i kolar- 
skie. 

Na uroczystościach obecny był inspektor 
wychowania fizycznego przy Kuratorjum wi- 
leńskiem p. Czyżewski. 

NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE. 
Dziś z cyklu walk o mistrzostwo Wilna 

źmierzą się na boisku Makabi Lauda — 
žo Akos : U 

Jutro grają 1 p. p. Leg. i Ognisko. Obie 
drużyny są już w pełni swej formy i każda 
z nich ma poważne nadzieje na zdobycie 
mistrzostwa; Ognisko po pokonaniu Makabi 
jest w bieżącym sezonie drużyną ogromnie 
niebezpieczną. Mecz zapowiada się bardzo 
ciekawie. 
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Teatr Lutnia. 
Bank Nemo. Sztuka Verneuilla 

w 8-miu obrazach, 

Tak się zložylo, že sprawozdanie 
jest z trzeciego dopiero przedstawie- 
nia. Skandaliczne pustki, odbierają 
wszelką ochotę słuchania i trzeba 
podziwiać bohaterstwo artystów, że 
mogą głos wydobywać z siebie do ty- 
lu pustych krzeseł Nawet śmiech 
brzmi niesamowicie, gdy się echem 
tak rozlega. Wydaje się, że czas już 
zakończyć sezon zimowy i trzeba gry 
wać tylko w Bernardynce, i iak stara 
to prawda, że na dwa teatry w Wilnie 
nie staje polskiej publiczności. 

Sztuka Verneuilla, odznaczające- 
go się wśród autorów francuskich tem 
że jest dość ciężki i przydługi, ma 
treść podobną do Pana Topassa, z tą 
różnicą, że pieniądze robią z Topassa 
w końcu sztuki łotra bez skrupułów, 
a w Banku Nemo, bohater jest nim 
od początku. Amerykański geszef- 
ciarz, pędzi swoją drogą karjery od 
chłopca sprzedającego gazety, do sta- 
nowiska dyrektora Banku, zabiera 
wszystko po drodze: od marynarki do 
kobiety, którą kocha jak nikogo, ale 
się tego nie widzi i nie czuje, gdyż nie 
ma w tej suchej i jakby pisanej za 
receptą sztuce, nawet tego zwykłego 
promyka sentymentu, kraszącego lżej 
sze sztuki i obyczaje francuskich ut- 
worów. 

Bohaterem jest więc kręciel, któ- 
ry się od wszystkiego wykręca i wszę 
dzie wkręca, i każedgo nakręci i okrę- 
ci, przekręcając prawdę na fałsz i ucz 
ciwość na niekaralne postępki ale god 
ne wisielca. Apoteoza krętactwa. Ob- 
raz bohatera naszych czasów, ten typ 
© którym marzą młodzi czytelnicy ilu 
stracji, synowie tych, co woleli czy- 
tać o czerwonoskórych  dżentelma- 
nach, wycinając ich przytem w pień. 
Napatrzywszy się na obłudę ojców, 
synowie wolą czytać o szwindlarzach, 
porywaczach dzieci i kryminalistach. 
"To może szczerze, ale równie mało 
sympatyczne. 

Sztuka jest ciężka, bo mimo iż au- 
tor sili się na lekkie ujęcie przedmio- 
tu, jednak z trudem dźwiga swe dow- 
cipy na temat oszukiwania ludzi na 
każdym kroku i w każdej okolicznoś- 
ci, 

Przytem obsada głównej roli chy- 
biła: p. Zastrzeżyński, ma wszelkie 
możliwości na role salonowe w wiel- 
kim stylu, byłby sądzę doskonałym 
markizem Priola, bohaterem wielkie- 
go repertuaru, lub współczesnym a- 
mantem; jest wytworny, rasowy, po- 
godny, spokojny, opanowany w grze 
i ruchach, jest najdalej fizycznie i 
psychicznie różny od typu jaki mu 
kazali grać. Przecie to jest głodny 
szakal ten bohater Verneuilla, chciwy 
złota i hazardu ,„zwirz”, i to miał grać 

ten człowiek o dobrej, pogodnej twa- 
rzy? Naturalnie grał inteligentnie, ro- 
bił co trzeba, ale tylko chwilami, w 
ostatnich scenach coś z tego wycho- 
dziło... a naogół nie czuć było nerwu 
złota, głodu przygody i gorączki szwin 
dlarza. Inni panowie: Ciecierski, Kar- 
piński, Gliński, doskonale swe typy 
ujęli, zwłaszcza p. Gliński, w roli ban- 

kiera Nemo, świetnie wydobył całą 
komiezność postaci, wyrazem twarzy 
igrą oczu podkreślając kłopoty i 
gniew. 

Pomniejsze role wykonano też sta 
rannie, panie: Jasińska i Kamińska, 
miały szablonowe role i tak też je ode 
grały, jedna śmiesznie zakochanej dy- 
rektorowej, druga małej gigoletki. 

Świetnie pomyślane było tło, na 
którem zmieniały się  dekoraeje 
wnętrz. Нго. 

Sprostowanie. We wczorajszej recenzji 

ze sztuki „Pan naczelnik to ja* zakradł się 

błąd zecerski, bowiem p. Milecki grał dyre- 

ktora ruchu, a mie zawiadowcę, którego grał 

p. Detkowski. 

KINA I FILMY 

„NENITA KWIAT HAWANY* 
(Helios). 

„„czyli „cierpliwa narzeczona* — tak po- 
winien być zatytułowany ten film. Miss Cry- 
stal, narzeczona burzliwego Terry, jest bo- 
wiem bardzo cierpliwa. Najpierw on zaciąga 
się do wojska. Trzy lata oczekiwania. to 
wcale długo. jak dla posuwającej się w la- 
tach, przedwojennej dziewicy. Ona uważa 
jednak, że on musi wyszumieć się, więc 
czeka. On szumi. Teraz jest na rumbowatej 
Kubie i chrupie pałone orzeszki wraz z €no- 
tą ich sprzedawczyni — Nenity, „kwiatu Ha- 
wany”. 

Kwiatu jak kwiatu. Lupe xelez odstawia 
tu dość przyjemne zwierzątko, w miarę po- 
trzeby dzikie lub swojskie, wogóle pełne 
temperamentu i z wcale sympatyczną mord- 
ką. zwłaszcza w uśmiechu. Jest w tej po- 
staci niezrównana i najciekawszem zjawis- 
kiem w całym filmie. 

Tymczasem jednak w najprzyjemniejszem 
miejscu wybucha wojna. On zostawia fista- 
szkowatą panienkę w egzotycznych kubań- 
skich zaroślach i wali na morze. Wogóle to 
typ. Trudno tej fistaszce nawet współczuć. 
Bo jak się państwu podoba ten egzemplarz 
ryczący przy lada okazji. Jest u fryzjera — 
ryczy. Tatuują mu łapę — ryczy. Rozmawia 
z ukochaną — ryczy. Coś okropnego! I nikt 
mu nie przemówi do rozsądku, przeciwnie, 
nawet — słodko się uśmiechają. Gdyby mi 
kto tak prosto w ucho zagrzmiał jakiemś 
„górnem c*, czy czemś podobnem — dali- 
bóg, trzasnąłbym tem, cobym miał pod rę- 
ką, byle ciężkiem, choćby głos tego ktosia 
był taki efektowny, jak Lawrence'a Tibbeta. 
Do grobu może wpędzić taki „kretyn śŚpie- 
wający”, jak go ktoś gdzieś ochrzcił. 

Włojna skończyła się bardzo prędko. On 
kulawy na obie nogi wraca do stęsknionej 
narzeczonej. która furt czeka. Jego tymcza- 
sem gryzie sumienie z powodu tej hawań- 
skiej wiewiórki, jak nie przymierzając, na 
wojnie... Ale narzeczona mówi — nie. Nie 
pojedziesz, bo ja ci jestem potrzebna. Jesteś 
do niczego, nie możesz na siebie zarobić. 
On się poniekąd z tem zgadza. 

Złość bierze na tę pannicę i tego draba. 
Spojrzeć na niego — smok, A głos.. I taki 
nie może na siebie zarobić. 

Jednak i jemu się sprzykrzyło. Wyjeżdża 
na Kubę, ale wiewiórki już niema, Umarła 
Żeby nie było za smutno zostawiła mu syn- 
ka, którego ojcostwo zdaje się niewątpliwe. 
Śpiewa nawet niemal jak domniemany pa- 
pa, nosi tożsamo imię — Terry. Papa zabie- 
ra synka i wraca w ramiona najcierpliwszej 
z narzeczonych. W) ten sposób stało się cał- 
kowicie zadość amerykańskiej moralności i 
amerykańskiemu rozsądkowi. Cnota Crysta- 

licznej miss została uwieńczona. On nie po- 
pełnił mezaljansu. Serce ma trochę nadwy- 
rężone, ale to jest kara za liczne swawole, 
zresztą na pociechę (?) ma synka i miss 
Crystal. я * 

Mister van Dyke troszkę się powtarza. 
Zawsze, ta, czy inna dzikuska, wprawdzie nie 
taka „szara“ i zarzycka jak nasza, ale i kolo- 
rowe zbrzydnie, gdy go za dużo, Tembardziej 
jeśli niema nic więcej, poza akcesorjami, 
świetną Lupe Velez, bajecznym głosem Tib- 
beta i paru technicznemi trickami w rodzaju 
duetu Tibbeta z Tibbetem (wizualnie i dźwię 
kowo), oraz Ernesta Torrence, bardzo za- 
bawną parę tworzącego z partnerującym mu 
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małym komikiem, w beznych wesołych epi- 
zodach. Efektowna jest również strona dźwię 
kowa. 

Nad program farsa ze Stanem Laurelem 
i Ołiwerem Hardy'm. obrywająca boki śmie- 
jącym się z niej widzom. Bo czy nie można 
umrzeć ze śmiechu gdy Hardy wali Laureła 
w łeb, a łeb dźwięczy jak duży dzwon?!... 

(sk) 
RQ 

Cywilizacja wrogiem i rozsadni- 
kiem chorób. 

Znakomity lekarz i higjenista berliński, 
prof. W. His, wypowiedział się — eo zda- 
rza się rzadko — niezwykle, szczerze i oi- 
warcie © możliwościach medycyny współ- 
czesnej w związku z cywilizacją doby obe- 
cnej. 

W. świetle wyjaśnień prof. Hisa staje się 
zrozumiały i wytłumaczalny tak silny dzisiaj 
wpływ znachorstwa i pęd do korzystania z 
rad i metod leczenia znachorów, nawet i 
zwłaszcza w sferze ludzi wykształconych, w 
krajach o wysokim poziomie cywilizacji. 

Jak stwierdza prof. His, cywilizacja 
współczesna zarówno szkodzi, jak przynosi 
korzyści zdrowiu i organizmowi ludzkiemu. 
Jej oddziaływanie sprawia, że dzisiaj jest 
niesłychanie rozpowszechniony stan pośredni 
między zdrowiem a chorobą, który znajduje 
swój wyraz w wyczerpaniu organicznem, w 
rozlicznych newrozach. Człowiek żyjący sta- 
le w mieście. pracujący w zamkniętych loka 
lach cierpi na brak słońca, wody, powietrza, 
odżywia się zbyt skomplikowanie. staje się 
mniej odporny na choroby infekcyjne i prze 
ziębienia — słowem odczuwa ujemne skutki 
cywilizacji. 

Znamienny przykład szkodliwości obec- 
nego regime'u daje nam Bejrut w Syrji. 
30-ci lat temu nie było w Bejrucie ani jed 
nego dentysty. ludność miała zdrowe uzębie- 
nie. Od ezasu przemian w gospodarce i w 
trybie życia na modłę europejską, choroby 
uzębienia stały się zjawiskiem częstem i 
dentyści mają w Bejrucie tyleż zajęcia, co 
ich koledzy w każdem mieście europejskiem. 

Lekarz dzisiejszy wie więcej od swego 
poprzednika. Dysponuje lepszemi i liczniej- 
szemi środkami. Ale — zdziałać więcej niż 

tamten nie może. Rozpoznanie chorób, dja- 
gnoza i jej metody posunęły się znacznie 
naprzód. Terapja jednak pozostała w tyle. 
Rozpoznajemy łatwiej i prędzej chorobę, ale 
to nie znaczy, abyśmy potrafili zawsze pa- 
cjenta uleczyć. Nie leczymy dzisitj lepiej, 
niż lekarze dawniejsi. Natomiast udało się 
nam zapobiegać niektórym chorobom, zwła- 
szcza infekcyjnym, dzięki postępom higjeny 
i profilaktyki. 

Zdaniem prof. Hisa ludzkość nie będzie 
nigdy zabezpieczona zupełnie przed choro- 
bami infekcyjnemi o charakterze epidemi 
cznym. Profesor His tłumaczy to naturą ba- 
kteryj chorobotwórczych. Mikroby gruźlicy 
np. jak to już dzisiaj wiadomo, atakowały 
z początku rośliny. później zwierzęta, wresz 
cie człowieka. Mikroby, z początku nieszko- 
dliwe, stają się z czasem złośliwe. W; ten 
sposób pojawiają się choroby epidemiczne. 
których pochodzenie i zarazek są nam, przy 
najmniej z początku — zupełnie nieznane. 

Pozatem porf. His wyznaje opinję „iż 
czynniki psychologiczne i emocyjne mogą 
wywierać wpływ na stan zdrowia chorego i 
stać się czynnikiem uzdrowienia.  Opinja 
prof. Hisa odbiega w tym wypadku od współ 
czesnego prądu racjonalistycznego w medy- 
cynie. 

Zaznaczone i podkreślone przez uczonego 
i lekarza słabe strony medycyny praktycznej 
tłumaczą dostatecznie zjawisko pozornie pa-, 
radoksalne, jakiem jest w naszych czasach 
racjonalizmu, wiara w znachorów i powsta- 
wanie sekt, uprawiających różne praktyki i 
obrzędy napoły mistyczne, Newrozy i wy- 
czerpanie, o których wspomina prof. His, 
jak również niemoc medycyny w. wielu wy- 
padkach, są podatnym gruntem dla praktyk 
znachorskich. M.-B. 

W KRYNICY we zeza Rozy 
ordynuje jak zwykle, 

Dr. Juljan Aronson 
WEEK EWE ZET GET ABRK NC 
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Straszne chwile okretu „Phillippart. 
Oficjalny komunikat komendanta Vicka. 

PARYŻ, 20. 5. (Pat). Ministerstwó robót 
publicznych i marynarki handlowej ogłasza 
pierwszy komunikat oficjalny, nadesłany 
przez komendanta Vicka do towarzystwa о- 
krętowego Messagerie Maritime. 

W! związku z pożarem, który zniszczył 
okręt „Georges Phillippart", uprzedzony dn. 
16 maja o godz. 2 w nocy, że jeden z pasa- 
żerów doniósł o wybuchu ognia w kabinie 
udałem się niezwłocznie na miejsce i siton- 
statowałem. że pożar rozszerza się gwałtow- 
nie. 

Natychmiast! puszczone zostały w ruch 
wszelkie środki ochronne. Uruchómiłem apa 
raty sygnalizacyjne. Posterunek radjowy, ge- 
neraior wyższego pokładu oraz pomost o- 
garnięte zostały prawie jednocześnie płomie- 
niem. Pożar tego pomostu zaskoczył nas 

  

gwałtownością. Pasażerowie nie mieli cza- 
su opuścić swych kabin i zginęli wskutek u- 
duszenia. Kilku z nich, którzy rzucili się 
do morza, wyratowano. Udało się spuścić 
na morze dwie łodzie ratunkowe środkowe 
oraz 4 znajdujące się wpobliżu kabin ofi- 
cerskich. Uratowane osoby przyjęte zostały 
na pokłady słatków  „Sowieckaja  Nieft“, 
„Contractor* oraz „Mabsud”*, 

Gdyby nie niezwykła gwałtowność pożaru, 
katastrofa mie pochłonęłaby tyle osób, gdyż 
na samym początku udało się uratować 
wszystkich pasażerów. Pasażerowie zacho- 
wywali zimną krew. Sztab i załoga wyka- 
zały niezwykłe poświęcenie. O godz. 8 jako 
ostatni opuściłem statek, który przedstawiał 
wówczas już tylko jedno wielkie palenisko. 

„Georges Phillippart" zatonął 
ADEN, (Pat). „Georges Phillippart“ uno- 

szony był na falach od ehwili. gdy ogarnąt 
go pożar do dnia dzisiejszego, w którym w 
odległości 145 mil na północny wschód odi 
przylądaka Guardafui zatonął strawiony po-- 
żarem. Na powierzchni morza nie pozosta- 
ły żadne szczątki, Hołownik ratowniczy, któ: 
ry od chwili pożaru statku znajdował się 
w jego pobliżu. nie mógł ani na chwilę pod- 
płynąć do palącego się okrętu z powodu ża- 
ru nie do zniesienia. 

49 pasażerów zginęło. 
PARYŻ, 20. 5. (Pat). Towarzystwe okrę- 

towe Messagerie Maritime ogłasza, iż z liez- 
by 767 osób, które znajdowały stę oficjalnie 
na pokładzie statku „Georges Phillippart*, 
uratowano dotychezas 716 osób. Brak zatem 
wiadomości o 49 pasażerach, 
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Bunt robotników w Kijowie. 
Korespondent wiedeński „Kurjera War- 

szawskiego* podaje wiadomość, 
„Neues Wiener Extrabłatt* z Kijowa 

wedle której miało tam dojść do rewcłty w 
rosyjskich warsztatach wojskowych. Robot- 
niey w liezbie około 5.000 proklamowali 
strajk, z tego powodu, że od 5 tygodni nie 

otrzymują płacy. Czerezwyczajka wysłała 
przeciwko strajkującym oddział karabinów 
maszynowych, który jednak przyłączył się do 
robotników. Z trudem zdołano zlikwidować 
rewołtę po wysłaniu pułku piechoty i kilku 
bateryj artylerji. 400 strajkujących areszto- 
wano a 16 przywódeów  rozstrzel 

     

Wyrok S$. A. w sprawie eks-majora 
Szafrańskiego. 

Wezoraj, zgodnie z naszą zapowiedzią 
Sąd Apełaeyjny, w wyniku rozpoznanej we 
środę sprawy eks-majora Zygmunta Szafrań 
skiego, apelującego od wyroku sądu okręgo- 

wego, skazującego go na 4 lata więzienia za 
dokonanie oszukańczej tranzakcji sprzedaży 
lasu z majątków „Równe Połe* i „Olehėwka“ 
należących do p. Dominika Korsaka, zapadł 
wyrok: 

Mocą tego wyroku, sąd apelacyjny uchy:ił 
orzeczenie w tej sprawie sądu pierwszej in- 
stancji Uznał osk. Szafrańskiego za winne- 
go, iż w dniu 20 września 1928 r. użył za 
autentyczny plan maj. „Równe Połe*, które- 
go treść oraz podpisy i pieczęć na nim były 

podrobione. i przedstawił go rejentowi przy 
sporządzaniu na imię Ptasznika į Brodia ak- 
tu kupna lasu z wymienionego majątku i na 
zasadzie art. 448 i 441 K. K. SKAZAŁ OSKAR- 
ŻONEGO NA ZAMKNIĘCIE WIĘZIENIU, ZA 
MIENIAJĄCEM DOM POPRAWY PRZEZ 1 
ROK ZE SKUTKAMI Z ART. 28 i 30 K. K. 
(OGRANICZENIE W. PRAWACH STANU). 

Na poczet tej kary sąd skazanemu zali- 
czył odbyty 8 miesięczny areszt zapobiegaw- 
czy. 

Powództwo cywilne peszdowanego Ptasz 
nika sąd pozostawił bez rozpoznania. 

Ka-er. 

Zmiana rozkładu jazdy pociągów. 
Dyrekcja Okręgowa Kołei Państwowych w Wilnie 
podaje się do publicznej wiadomości, 

pociągów pa 

  

iż w związku z ogólną zmianą rozkładu jazdy 
żerskich na P. K. P. od dnia 22 maja b. r. niżej podane pociągi od wska- 

zanej daty będą przychodziły i odchodziły do i z Wilna jak następuje: 

A. Przyjazd do Wilna: B. Odjazd z Wiina: 
  

  

  

  

          

Rodzaj | Przyjazd Rodzaj $ 
i Nr. Rae z Žo Do 

pociągu | g. | m. pociągu 

Osob.512| 5 | 45 | Królewszczyzny Osob.511į 0 05 Królewszczyzny 
„ 713] 6 |40| Warszawy (dw. W.) » 1712] 5 |CO')) Rudziszek i Zawias 

Miesz 452] 6 | 50 | Olechnowicz » _311| 7100 | Łunińca 
- 752] 70020 -PDukazi „MI2AJ8 02] Zawias 

Os. 1713] 7 ,22')) Rudziszek i Zawias » 715] 8 20 | Turmontu (Zemgale) 
Miesz.354| 7 | 25) Lidy „ 712] 9 00| Warszawy (dw. Wil.) 
Pośp. 707| 7 | 50 Warszawy (dw. Gł.) „ _727] 10 15%] N.-Święcian 
Osob.712| 8 | 40 Turmont (Zemgale) Miesz.551| 13 | 10 Królewszczyzny 

„ 1715] 9 |205)|  Landwarowa Os. 1714] 14 | 15 | Rudziszek 
„1713A | 10 | 25%) . » 331] 14 20| Bieniakoń 
‚ 314| 11 | 15 | Łunińca Miesz.751 | 15 | 30 | Dukszt 
» 735] 11 | 35 | Suwałk = SBT|AOCSD | ZEIdY. 

Miesz.552| 15 | 48 Królewsczyzny Os. 1716] 15 36*| Radziszek i Zawias 
O:. 1717| 16 ,35%)) Rudziszek i Zawias » 431] 15  55| Olechnowicz i Wilejki 

„» 1721] 17 |40%)) Zawias 2 ВОЛ 35 Suwalk 
311118 | 28 Warszawy (dw. Wil) » 711] 18 | 45.| Turmontu (Zemgale) 

„ 728] 20 00%] N.-Święcian „ 313] 18 | 50| Łunińca 
„ 332] 20 | 12 | Bieniakoń Osob. 714) 20 | 45 | Warszawy (dw. Wil.) 
„ 17231 20 25')| Rudziszek Miesz.451 | 23 | 15 Olechnowicz 
„ 1725] 20 40%] „Zawias Pošp. 708] 23 | 25 | Warszawy (dw. Gł.) 
„ 432] 22 | 40 | Olechnowiczi Wilejki 
> 46:23 |.00 Turmontu (Zemgale) 
„ me3la] 28 „05 | Euniūca 

1) Kursuje w dnie robocze. 
2) Kursuje w dnie świąteczne. 
3) Kursuje w soboty robocze. 
*) Kursuje w dnie robocze prócz sobót. 
5) Kursuje w soboty i święta. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
DALSZE SZCZEGÓŁY W SPRAWIE POTA- 
JEMNEJ FABRYKI PASTYLEK SACHARY- 

NOWYCH. 

W. jednym z peprzednieh numerów „Kur- 
jera Wileńskiego* donosiliśmy o ujawnie- 
niu przez agentów wydziału śledczego po- 
tajemnej fabryki sacharyny przy ul. Kałwa- 
ryjskiej nr. 24. 

Podczas badania właścieieł domu Mazik 
nie przyznał się do produkowania sacharyny 
i złożył następujące wyjaśnienia: 

Przed kiłku dniami zgłosił się do niego 
jakiś nieznany mu osobnik, który podał się 
za przedstawiciela szeregu firm warszaw- 
skich i właściciela większego składu handle 
wego w Grodnie. Osebnik ów oświadczył iż 
zamierza również w Wilnie założyć podobne 
przedsiębiorstwo i poszukuje odpowiedniego 
lokalu. Ponieważ w domu Mazika było wol- 
ne mieszkanie po umówieniu ceny osobnik. 
ów mieszkanie wynajął wpłacając Mazikowi 
komorne zgóry poczem otrzymał klucze. Za 
kilka dni agenci polieji wykryli w wynaję- 
tem przez niego mieszkaniu potajemną fa- 
bryezkę sacharyny. 

Jak opowiadją sąsiedzi mewy lokator" 
przychodził do wynajętego przez niego loka- 
łu późno w nocy i opuszezał go nad ranem. 

Tajemniczy lokator znikł obecnie bez 
śladu. 

Polieja prowadzi dalsze dochodzenie. 

AWANTURA NA „CZARNEJ GIEŁDZIE*- 

Na t. zw. „Czarnej Giełdzie* przy ulicy” 
Rudnickiej doszło w dnia wezorajszym de* 
wielkiej awantury pomiędzy dwoma kupea- 
mi a giełdziarzami. Bójkę zlikwidowała po- 

lieja. {е)-- 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 18 b. m. Olga Leochnowiczówna. 
lat 25, z zawodu służąca (Montwiłłowska 10).. 
w cełu pozbawienia się życia wypiła esen- 
cji octowej. Lekarz pogotowia ratunkowego 
odwiózł desperatkę w stanie bardzo ciężkine 
do szpitala Sawicz. W dniu 19 b. m. Leoch-- 
nowiczówna zmarła. Przyczyna samobójstwa 
rozstrój nerwowy. 

SAMOBÓJSTWO ŻOŁNIERZA. 

W; nocy z dnia 19 na 20 b. m. Edward 
Wersocki, szeregowiec Grupy Doświadczał- 
nej Pancern Motorowych, stacjonowanej w 
Modlinie, w lesie na Zwierzyńcu wystrzałeme 
z rewolweru w skroń. usiłował pozbawić się 
życia. Lekarz pogotowia ratunkowego od- 
wiózł Wersockiego do szpitala Wiojskowege 
na Antokolu, w stanie bardzo ciężkim. Przy— 
czyna — nieznana. 

PODRZUTKI. 

Wi dniu 19 b. m. znalezieno dwóch pod 
rzutków: jednego znaleziono w kościełe Św.- 
Piotra i Pawła, płei męskiej, w wieku oko— 
ło 1 roku, drugiego w klatee schodowej do- 
mu Nr. 21 przy ulicy Suboez, płei żeńskiej 
w wieku około 3 miesięcy. Obu podrzutków 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus-- 

EWEDWNERZEZNA ROCEOWIERTOZZOWZE _ 

Popierajeie Przemysł Krajowy 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

i Reżys. twórcy f. „Trader Horn“ Van 
Nenita, kwiat Hawanny Dyke'a. W rol. gl. egzot: kochanka 

Lupe Velez i fenomenalny śpiewak Lawrence Tibbeft. Orkiestra kubańska. Najpiękn. rumby. Melodyjne 
pieśni kubańskie. Nad program: Piknik z Filipem I Flapem. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

CENY MIEJSC: na |-szy seans: Balkon 50 gr, Parter 80 gr, na pozost. seanse: Balkon 70 gr., Parter od 1 zł. 

Dziś! Najwspanialszy me- 

lodyjny przebój miłosny 

Zaepomnisz o troskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając w tych dniach Nareszcie coś nowego. xx: CZARUJĄCY CHŁOPIEC (33 *;0:;0 
pańską, pełną humoru operetkę paryską W rol. gł. ulu- 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

biony piosenkarz, bohater filmu „Kongres Tańczy* Henry Garat oraz gwiazda Paryża MEG LEMONNIER. 

Dziś! 100% dźwiękow. 
produkcji francuskiej GÓRY Ww PŁOMIENIACH ców alpejskich. Wspaniałe niezrównane 
zdjęcia walk górskich. W rolach głównych: Luis Trenker i Armand Bernarda. Nad progrem: Najnowsze 

Bohaterska epopea z dziejów walk strzel- 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 | 

dodatki dźwiękowe. Dla młodzieży dozwolone Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o g.2-ej 

Dziś ost. dzień! Arcy- N A J E Ž D Ž C Y Front zachodni 1918 ka ba ten osnuty 
na tle powieści wojen. Ernesta Johann- 

“1112 sena — „CZWÓRKA PIECHURÓW". 
Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. Ž-ej 

w/g fascynującej powieści EDGARA WALLACE'A 
Jutro! saa „ŻÓŁTA MASKA" Porywający dramat dziewczyny. Tajemnice twierdzy! 
Porwana w złotej klatce. Wielka namiętność Chińczyka. W rol. gł. wytworny mistrz maski Warwick Ward, zabawny 

dzieło 

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Lupino Lane i prześliczna Dorothy Seacombe. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Seansy o godz. 2, 4,6,8i 10.15 

Dziś. Dawno niewidziany w emocjon. Dai Dawnonięwidziasy RQd la Rocgue „mes WSPÓŁCZESNY KORSARZ 
z adziałem pięknej Rity la Roy. — Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
lebok dworca kolejow.) 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz. 2-ej, Na l-szy seans ceny zniżone. 

Džiši dni hastępnychi Wzruszający:do głębi Tragedja miłofoi dwojga 5 Г 

Uni. 1 Ucieczka cd miłośc młodychą kuisck złączyła 
miłość, lecz rozłączyła twarda konieczność życiowa. Aktów 9. W roli dziewczęcia, które złożyło na ołtarzu 
miłości uczucia dla szczęścia ukochanego, prześliczna Jenny Jugo, której partnerrmi są: urocza Vęra Schmit- 

terlow i najpiękniejszy Włoch Enrico Benfer. Początek o godz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 
  

iii 
Dświęk. Kino - Teatr 

STYLOWY   ml. Wielka 36. 

LUBIEN— WIELKI 
koło Lwowa 

NAJSILNIEJSZE ZDROJOWISKO 
SIARCZANO-BOROWINOWE 

SEZON KĄPIELOWY 
od 1 maja do końca września. 

W sezonie I-szym i |ll-cim specjalne zniżki. 

FInformacyj udziela: 

  

z 1) 3 s m Wzrusz. do łez dramat polski Los kilku istnień ludzkich.. 
wielką Przeznaczeni Odpowiedź na zagadkę bytu? W rol. gł. młodoc. gwiaz- 

program! dy ekranu: wilnianka Musia Dajches i Bianka Dodo. 
Dramat sensacyjny Z 
królem sensacji Eddie 
Polem w roli głównej 

3)Big Boy 
w świetnej kom. 

2) Tajemniczy policjan Bobuś się uczy 
Baisi: Pierwsse nolskia IDA A Dies ŚBiewAne 
arcydzieło w-g scen. gen. B. Wlniawy-Diugoszewsklego Ułani, ułani chłopcy malowani... 
Arcywspaniała polska komedja wojskowa. W rolach głównych: „Kazimierz Krukowski, Zula Pegorzelska, 

Adolf Dymsza i Władysław Walter. Początek o godz. 4, 6, 8i10'15, w dnie świąteczne o g. 2-ej. 

— ТНО оОНИ używać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

z chwilą pojawienia się na rynku 

a RA ostrzy do golenia * 

„POLONIA-LUDOWE" „POLONIA-FAVORIT" 

Żądeć wszędzie. | „POLONIA-LUKSUSOWE“  Żądać wszędzie. 
„POLONOZ“ Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. | 10297 

Do nabycia we wszystkich składach zptecznych i wyrobów stalowych. . 

   
Zarząd Zdrojowy. |   

Ogłoszenie przetargu. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill w Grodnie 

ogłasza na dzień 28 maja 1932 roku przetarg niecgra- 
niczony na dostawę 23.330 kg. karbolineum żywicz- 
nego jasnego, pierwszej jakości. 

Dostawa karbolineum będzie do niżej wymienio- 
nych miejscowości: 

1. Lida — koszary Rydza-Śmigłego 3.083 kg. 
"ZE „ Żeligowskiego 3.000 „ 
3. Suwałki — koszary Kościuszki 4.565 , 
4. Grajewo 2.833 „ 
5. Mołodeczno ы 2.083 „ 
6. Wilno 5 Dąbrowskiego 767 „ 
Tisa i „ Poniatowskiego 367 „. 
Benq, „ _ lej Brygady Leg. 4.557 , 
9. /„ Składnica przy ul. Legjonowej _ 2.075 , 

Razem 23.330 kg. 

Oferty należy składać w zapieczętowanych ko- 
pertach do dnia 28 maja 1932 roku do Okręgowego 
Urzędu Budownictwa Nr. lll Grodno do godziny 10 
rano. Ceny w ofertach należy podawać od | kg. 
łącznie z opakowaniem i dostawą na miejsce prze- 
znaczenia, podając równocześnie ogólną oferowaną 
sumę. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 28 maja 
b, r. © godz. 10 rano. у 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III zastrzega 
sobie prawo wyboru oferenta oraz zmniejszenie ilości 
dostawy, względnie całkowitego zaniechania tejże. 

Jako wadjum należy wpłacić do miejscowej Ka- 
sy Skarbowej na depozyt tut. Urzędu kwotę w wy- 
sokości 3% od zaoferowanej ogólnej sumy, zaś kwit 
dołączyć do oferty, 

Wadjum to zostanie zwrócone firmie, która otrzy- 
ma dostawę po uskutecznieniu całkowitej dostawy 
i komisyjnem przyjęciu dostarczonego karbolineum. 

©kr. Urząd Budown. Nr. III 
R Grodno 

Nr, 829/Bud 
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na najbardziej dogodnych warunkach 

Administracja, Jagiellońska 3 
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Nowootworzona Mieczarnia 
„KRESOWIANKA“ Mickiewicza 21 

Artykuly gastronomiczno:owocowe. Wydaje śniada- 

„nia, obiady, kolacje—po cenach zupełnie przystępnych   

Do sprzedania 

Jl nii. kamieni 
ciosanych na cokol. 

(Kalwaryjska 52), 
Saraceński zauł. 6 
u właściciela domu. 
  

Bardzo tanio 
SPRZEDAM 

plac 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 
Tuskulańska 6-2 

OKAZYJNIE 
do sprzedania 

taksówka im 
ul. Subocz 6—25 

MOTOCYKLE 
angielskie i F. N. 
SKŁAD BRONI. 

Wileńska 10. 

  

  

  

Są do nabycia 
bryczki, platformy. 
Ceny przystępne. Wilno, 

| Zarzecze 26. 

OKAZYJNIE 
sprzedaje się MEBLE 
STYLOWE. dow. się: 
W. Stefańska 13—21, 

Krupniczy 5—34. 

Pianina 
zupełnie nowe (nowy mo- 
del) wieloletnia gwaran- 
cja 1.200 zł. Kijowska 4, 

Abelow. 

TRIO 
salonowe 

kwartet lub kwintet 
Jazz nadający się do 
tańca i lekkich pro- 

dukcyj 
DO WYNAJĘCIA 

Św. Jakóbska 14—2. 

  

  

    

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 

b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wilensk.“ 
pod „Maszynistka“ 

BONA 
do dwojga malych dzieci 
potrzebna. Oferty z po- 
daniem warunków do re- 
dakcji dla Żarnowieckiej. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienne i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 

do Adm. „Kurjera WiL“ 
pod „Młoda panna* 

Letnisko 
zdrowe, ładna miejsco- 
wość, las, rzeka, blisko 
Wilna. Wiadomość w re- 
dakcji „Kurjera Wilensk.“ 

Letnisko - pensjonat 
„rzeka, las sosnowy, 

poczta i maj. Daniuszew, 
stacja Smorgonie, 

Kiersnowska 

Poszukujemy 
dwa pokoje, jasne i du- 
że na biuro dla wielko- 
polskiej sp akc. Oferty 
tylko z ul. Mickiewicza 
wzgl: "najbliższej okolicy 
przyjmie administr. sub. 

2 „1000“. 

KAFLE do PIECOW 
najnowsze modele opa- 
tentowane-różnokolerowe 
i białe na-dogodnych wa- 
runkach poleca | Wil: Fa- 
bryka Kafli R: Malczyk 
i J. Chajkin, Krakowska 14, 

tel; 16-72, 

  

  

      

   

  

  

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczoplciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Marja Lakteromė 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz» 
ulica Kasztanowa 7, m. 5: 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

    

Zakład Fryzjerski 
„Snitkin*, Niemiecka 26. 
Salon manicure- 

   
  

Zakł. Fryzjerski 
„GITELIS* Wielka 34 
Poleca pierwszorzędną 

robotę. Ceny najtań 

Zakład Fryzjerski 
salon męski i damski 

znany z solidnej pracy» 
poleca się Sz. Klijenteli. 
Lida, Mackiewicza 53. 

Pracownia  stošarsko-- 
mechaniczna wykonuje 
wszelkie roboty w zakres 
stolarstwa wchodzące. 

Józef Michalski 
Lida, ul. Górniańska 17. 

   

      

nieważnia się zgubioną 
książeczkę wojskową, 

wydaną przez P.K.U. Ba- 
ranowicze na imię Stefar- 
Piekarek, rocznik 1901. 
  

W 1926 roku została uto- 
piona ka. wojsk. wyde 
przez P.K.U. Wilno, ns 
im. Antoniego Zdanowi- 
cza, unieważni 

POKÓJ "sry" 
duży z oświetl. elektrycz 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. V 

KUPIĘ 

mały domek 
na Zwierzyńcu 

Oferty „Kurjer Wileński” 

  

  

  

OS MINI T III EOS i LAA TRIO, SK ENN NIO I SDK EKT ASS 
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiazkis,- » 

  
Wydawnictwo ,Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. + *Drakarnia „Zniez', Wilno, uł. $-to Jańska 1, tel. 3-40. 
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