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Plaga konferentyj 
W chwili kiedy otwarta przed 

czterema miesiącami konferencja roz- 
brojeniowa rozpływa się w przewlek- 
łych dyskusjach ekspertów wojsko- 
wych, uwagę Europy zaczynają absor- 
bować dwie nowe konferencje. 

Za kilka dni, 16 b m. rozpoczyna 
się w Lezannie konferencja między” 
narodawa w sprawach finansowych. 
Jej zadaniem miało być uregulowanie 
kwestji długów wojennych i odszko- 
dowań niemieckich, bowiem hoove- 
rowskie moratorium upływa z dn. 1 
lipca, a dotąd nikt nie wie co ma 
nastąpić po upływie tego terminu. 
Czy Niemcy będą płacić dawnym ał- 
jantom raty stosovaiie do planu 
Younga, oraz czy aljanci w razie dał 
szej odmowy Niemiec są zobowiązani 
do spłaty swoich długów wobec Ame- 
ryki. 

Dzisiaj nikt już nie wierzy, abv 
konferencja lozańska kwestję tę zdo- 
łała przed 1 lipca rozstrzygnąć. Już 
Brining w niu r. b. 
oświadczył, że Niemcy płacić nie mo- 
ga i nie chcą. Łudzono się jednak po 
tem oświadczeniu, że Niemcy wei- 
marskie dadzą się przekonać, a przy* 
najmniej skłonić do jakiegoś nowego 
kompromisu. Dziś złudzenia pry” 
sły. Prowizory: / rząd von Papena 
nie będzie się chciał angażować w ja- 
kieś definitywne układy, mając po 
temu formalny powód: wybory do 
Reichstagu w dn. 31 lipca r. b. 

Jakikolwiek będzie wynik tych 
wyborów. oczywistem jest, że rząd, 
który po nich przyjdzie do władzy 
w Rzeszy, będzie jeszcze bardziej о- 
porny wszelkiemu płaceniu odszko 
dowań. niż nim był rząd Briininga, 
a ani Hitler ani jego satelici nie będą 
naśladowali dypłomatycznego języka 
swoich poprzedników poczynając od 
Stresemanna. 

W tych warunkach konferencja 
lozańska traci właściwie rację bytu. 
Dłużnicy Ameryki zaczynają przemy* 
śliwać o pójściu w śŚłady Niemiec. 
Żądanie skreślenia i długów wojen- 
nych i odszkodowań niemieckich roż- 
lega się coraz głośniej. Stimson w i- 
mieniu Stanów Zjednocz, kategorycz- 
nie sprzeciwia się temu załatwieniu, 
znajdując częściowo poparcie Fran- 
cji. która nie chce zrzec się bezwa- 

runkowej części odszkodo ń nie” 

mieckich. Mae Donald stracił respekt 
do genewskich i lozańskich dyskusyj 
iwystąpił z propozycją zwołania kon- 
ferencji międzynarodowej w Londy- 
nie celem zastanowienia się nad spo” 
sobem opanowania ogólnego kryzysu 
gospodarczego i stworzenia nowej 
koncepcji uregułowania wzajemnych 
zobowiązań wojennych. Konferencję 

dozańską chce podobno odłożyć na 

później. 
Trudno jest poprostu połapać się 

w tym chaosie rozmów i bezradnego 
szamotania się zwycięzców z 1918 r. 
Solidarność wobec niemieckiego prze- 
ciwnika z lat wielkiej wojny została 
dziś zastąpiona antagonizmem inte- 
resów, którego usiłowania wciąż zmie- 
niających się rządów usunąć nie są 
w stanie. Widowisko wręcz żałosne. 

Wczoraj premjer angielski i mini- 
ster spraw zagran. przyjechali do Pa- 
ryża w drodze do Genewy, gdzie we 
wtorek zbiera się Komisja Główna 
konferencji rozbrojeniowej, dla przy- 
jęcia sprawozdań z prac ekspertów. 
Trzeba coś uzgodnić, aby przynaj- 
mniej pozory uratować, Przy sposob- 
mości tego spotkania mają być rów: 
nież omówione sprawy lozańskie i 
londyńskie. 

Optymistów, wierzących w po- 
myślny wynik tych konferencyj jest 
coraz mniej. Z prasy zagranicznej 
bije głęboki pesymizm. Europa, która 
może ratować siebie jedynie przez 
pokonanie wewnętrznych antagoniz- 
mów, znajduje się w stanie zupełnego 
rozdarcia. Briandowską ideę europej- 
skiego porozumienia złożono do gro- 
bu razem z nim. rz. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagiellońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
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Mac Donald i Simon w Paryzu. 
Odjazd ministrów do Paryża. 

ŁONDYN. 11.VI. (Pat.) Prezes rady ministrów i minister spraw zagra- 
nicznych odjechałi do Paryża. 

Konferencje 
PARYŻ, 11.VI. (Pat.) Premjer Mae 

Donałd i minister spraw zagranicz 
nych Simon przybyli do Paryża dnia 
11 b. m. o godz. 17 min. 40, powitani 
przez premjera Herriota i wiele oso” 
bistości ze ster urzędowych. 

Jest rzeczą wielee prawdopodob- 
ną, że w dnin 12 b. m., po śniadaniu 

niedzielne. 
w ministerstwie spraw zagranieznych, 
Herriot zaprosi Mac Donalda i Simo 
na de spędzenia popołudnia na wsi 
w okolicach Paryża, gdzie kontynuo” 
wanoby wymianę zduń, która rozpo” 
ezyna się w dn. 11 b. m. i byłaby pro” 
wadzona w niedziełę w godzinach 
rannych. 

  

Otwarcie 
LONDYN. 11.V1. (Pat.) Popołud- 

niowy „Star“ donosi. że konferencja 
w Lozannie rozpocznie się już we 
środę, ałbowiem preutjer Mac Donald 
zaproponował odbycie wstępnego po” 
rozumienia porozumiewawczego sze- 
fów delegacyj, co zaakceptowano. Po- 
siedzenie środowe będzie nieoficjalne, 
natomiast oficjalne i formałne otwar 

konferencji icozańskiej 
nastąpi we czwartek. 

cie konferencji nastąpi we czwartek. 
Dziennik spodziewa się, že w Lozan- 
nie dojdzie do kompromisu pomiędzy 
daleko idącym programem Mac Do: 
nalda co do całkowitego anulowania 
odszkodowań i długów wojennych a 
węższym  programćm francuskim; 
przewidującym jakoby procentową 
redukcję odszkodowań niemieckich. 

Rozdźwięki w łonie gabinetu francuskiego. 
PARYŻ. 11.VI. (Pat.) Na giełdzie 

wczorajszej rozeszła się wiadomość, 
jakoby ministrowie finansów i skar- 
bu mieli się podać da dymisji. Mimo 
to półurzędowy komunikt stwierdza, 
iż wszystkie te pogłoski pozbawione 
są jakichkolwiek podstaw. 

W kuluarach obydwu izb sprawa 
ta była żywo komentowana. Opowia- 
dano sobie, że niektórzy członkowie 
gabinetu zarzucali na onegdajszent 
posiedzeniu rady ministrów ministro 
wi finansów, iż zgłoszone przez niego 
projekty wywołały w kraju wielki 
niepokój. Na to Germain Martin miał 
oświadczyć, sytuacja zmusza go do 
przeprowadzenia uchwał  finanso- 
wych jeszcze przed ferjami leiniemi, 
gdyż w przeciwnym iazie nie mógłby 
nadal pełnić swych fumkcyj. Zapew* 
niano również, iż Germain Martin 
rozmawiał wczoraj w godzinach po- 
południowych o swych projektach z 
Flandinem, któremu zadał pytanie, 
czy on i jego koledzy będą popierali 
akcję finansową rządu, na co były 
minister finansów miał odpowiedzieć, 

że jego koledzy z obozu mniejszości 
parlamentarnej mie wydają się być 
skłonnymi do ponoszenia odpowie- 
dzialności, nie biorąc udziału w rzą- 

dzie. 
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Ograniczenie nadmiernych 
wynagrodzeń. 

WARSZAWA. 11.VI (Pat.) Uchwa 
lony wczoraj przez Radę Ministrów 
projekt dekretu Prezydenta Rzeczy” 
pospolitej © ograniczeniu nadmier- 

nych wynagrodzeń ma na celu stwo 
rzenie podstaw prawnych do zrewi- 
dowania uciążliwych dla przedisębior 
stwa umów o wynagrodzeniu bez na- 
rażenia tych przedsiębiorstw na za- 
płatę poważnych odszkodowań. 

Zawiera on cały szereg postano- 
wień, które, nawet wbrew stanowisku 

większości członków władz przedsię- 
biorstwa, umożliwią przeprowadzenie 
tej rewizji. Rozporządzenie głosi, że 
wynagrodzenia członków zarządu, rad 
nadzorczych, komisyj rewizyjnych, 
oraz pracowników umysłowych „win- 
ny być przystosowane do zdolności 
zarobkowej, płatniczej i podatkowej, 
do zadłużenia, stanu zatrudnienia, jak 
również do wysokośc. płac ogółu pra- 
cowników  zatrudnicnych w danem 
przedsiębiorstwie*. 

Odnosi się to do wszystkich wy- 
nagrodzeń, pobieranych pod różnemi 
postaciami, które przekraczają 2500 
zł. miesięcznie, względnie 30 tys. zł. 
rocznie. 

Prawo zgłaszania wniosków o zni 
żenie nadmiernych wynagrodzeń przy 
sługiwać będzie członkom władz 
przedsięborstwa, Izbom Skarbowym, 
jeżeli przedsiębiorstwo zalega od ro- 
ku z zapłatą podatków i opłat pub- 

licznych, oraz ministrowi pracy i opie 
ki społecznej, wrazie jeżeli przedsię 
biorstwo zalega z wypłatą zarobków 
pracowniczych przez 30 dni. 

Jeżeli osoba, o której wynagrodze 
nie chodzi, nie zgodzi się na propo- 

nowaną zniżkę, sprawa rozstrzygnię 

ta będzie przez Sąd Okręgowy, który 

ustali wysokość wynagrodzeń, kieru- 

jąc się zasadami, przyjętemi w roz: 
porządzeniu. 

Herriot podkreślił, że zasadniczo nie 
istnieje różnica poglądów, ponieważ 
rząd w swej deklaracji ministerjalnej 
zobowiązał się do przeprowadzenia 
obszernego projektu finansowego, 
niezbędnego dla zrównoważenia bu- 
dżetu na rók 1932. Co się tyczy treści 
projektu rządowego, niema potrzeby 
wspominać o nim, gdyż nie został 
jeszcze ustalony. 

W końcu premjer oświadczył, iż 
incydent na onegdajszem posiedzeniu 
Rady Ministrów pozostanie bez echa. 
Według pogłosek rząd zamierza przy- 
stąpić do emisji bonów skarbowych, 
aby wypełnić luki w budżecie i móe 
przeczekać aż do chwili wpływu po- 
datków październikowych. 
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Ironja „Echo de Paris". 
„PARYŽ. „Echo de Paris“ utrymuje, že 

Mac Donald przywozi do Paryża stanowczą. 
decyzję Anglji niesprzeciwiania się Stanom 
Zjednoczonym, utrzymując, że Wielka Bry- 
tanja podpisała umowę ze Stanami Zjedno- 
czonemi w sprawie spłacenia długów i przy- 
rzeczenia swego musi dotrzymać. Nie prze- 
szkodzi to jednak darować Niemcom zaciąg- 
nięte przez nich długi. Mac Donald wycho- 
dzi z założenia, że najlepszym sposobem do- 
prowadzenia do anulowania międzynarodo- 
wych długów jest przedewszystkiem skreśle- 
nie zobowiązań Rzeszy. Stany Zjednoczone, 
wzruszone tą wspaniałomyślnością — pisze 
ź ironją dziennik — nie będą dłużej upierać 
się, aby Europa płaciła. To samo dotyczy 
zbrojeń. O ile się Francja rozbroi, nie bę- 
dzie więcej mowy o Reichswehrze lub o mi- 
litaryźmie. Jest to — zdaniem dziennika— 
gra wielce ryzykowna. Herriot nie powinien 
się dać odwieść od swego punktu widzenia. 

sg 

Wyjazd min. Zaleskiego 
do Lozanny. 

WARSZAWA. 11.VI. (Pat.) W dn. 
dzisiejszym o godz. 12.30 pociągiem 
paryskim wyjechał do Lozanny p. 
minister spraw zagranicznych August 
Zaleski. P. ministra żegnał na dwor- 
cu podsekretarz stanu Beck oraz wyż 
si urzędnicy Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych. 

1.365.0006 zł. na zatrudnienie 
bezrobotnych w czerwcu. 
Minister pracy i opieki społecznej wy- 

asygnował na czerwiec z kredytów na za- 

trudnienie bezrobo h i specjalną pamoc 
dla nich sumę 1.365.000 zł. 

Z ególnej sumy komisarjatowi rzątu m. 
st. Wanszawy przyznano kwotę 100.000 zł., 
łódzkiemu 350.000 ziotych, kielecki 
mu 300.000 zt., lubelskiemu 10.000 zi, kra- 
kowskiemu 50.000 zł, Iwowskiemu 45.000 
zł. poznańskiemu 50.000 zi, toruńskiemu 
60.000 zł., białostockiemu 20.000 zł., wileń- 
skiemu 20.00 zł., oraz śląskiemu 260.000 
złotych. 

Ponadto na dożywianie dzieci bezrobol- 
nych na ierenie c o p: wa przez Or- 
ganizacje społeczne i związki komunalne 
minister pracy przekazał na miesiąc czer- 
wiec sumę 100.000 zł. 
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Konferencja premierów z rządem Von Papena 
BERLIN. 11.VL (Pat.) Dzień dzi- 

siejszy stoi pod znakiem ważnych wy” 
darzeń politycznych. na których €zo- 
ło, obok mowy kanclerza von Papena 
na zehraniu przedstawicieli  rolnie- 
twa, wysunęły się debaty w Radzie 
Państwa Rzeszy. W obradach tych 
biorą udział premjerzy wszystkich 
krajów związkowych Przedpołudnio- 
we posiedzenie połączonych komisyj 
Rady trwało tylko godzinę i na wnio- 
sek delegatów Bawarfi zostało prze” 
rwane bezpośrednie po krėtkiem 
przemówieniu kanelerza. 

Zgodnie z żądaniem premjerów 
krajów związkowych zwolane zostało 
poufne zebranie w śŚcisłem kole, z u- 
działem członków rządu Rzeszy i 
premjerów krajowych. Do konieren- 
eji tej przywiązują w kołach poli- 
tycznych wielką wagę, albowiem od- 
bywa się ona w przeddzień zapowie- 
dzianych audjeneyj premierów Bawa 
rji, Wirtembergji i Badenji u prezy” 

denta Rzeszy. 
Zwraca ogólną uwagę osobiste przy 

bycie do Berlina premjera Bawarji 

Hełda, w towarzystwie przywódcy 

bawarskiej partji ludowej Sehaffera. 

    

Mowa kanclerza von Papena na po- 
siedzeniu Rady nie została opubliko- 
wana. Niemniej w kołach polityez- 
nych sądzą, że kanclerz potwierdził 
obawy premierów krajów południo- 
woniemieckich eo do planów rządn 
Rzeszy. Z komentarzy dzisiejszej pra- 
sy należy wnioskować, że zarysował 
się istotnie poważny kontlikt między 
gabinetem Papena a rządami krajów 
południowych. 
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„Wossische Ztę.* pisze, że premjerzy kra- 
jów południowych nie chcieli dopuścić do od- 
rębnych rozmów kanclerza z przedstawicie- 
lami rządów związkowych. Zależało im na 
solidarnem zamanifestowaniu wobec całego 
gabinetu obaw, wywołanych w krajach w 
wyniku zarysowanej akcji, jaka poprzedziła 
obalenie rządu Brueninga oraz na stwierdze- 
niu, że obawy te istnieją dotychczas, nizależ- 
nie od zabarwienia politycznego poszczegół- 
nych rządów. Nieprzychylne nastroje wobec 
nowego gabinetu Rzeszy mają w południo- 
wych Niemczech szersze i głębsze podstawy, 
niż to przypuszczają w Berlinie. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* podkreśla: 
Zwołanie poufnej konferencji rządów i prem- 
jerów krajowych przed dyskusją na plenum 
Rady musi być uważane za objaw naprężenia 
sytuacji, jako zdecydowanej akcji krajów 
południowo-niemieckich. 

Dlaczego został rozwiązany 
Reichstag. 

Credo polityczne rządu von Papena. — Plany 
w dziedzinie rolnictwa. 

BERLIN. 11.VI. (Pat.) W dniu 11 
b. m. odbył się doroczny zjazd naczel- 
nej rady rolniczej Rzeszy. Na zebra” 
niu tem kanclerz Papen wygłosił swe 
pierwsze przemówienie. 

. Oświadczenie kancierza 
von Papena. 

Utworzenie nowego rządu,—mó- 
wił kanclerz — niewiele ma wspólne” 
go ze zwykłą zmianą gabinetu. Cho- 
dzi tu o zadokumentowanie zasadni- 
czej zmiany kierunku polityki pań- 
stwowej, oczywiście w ramach kon- 
stytucji niemieckiej. 

Niezwykłe położenie, w jakiem 
znajdują się Niemcy, wymaga, aby 

rząd uniezależnił się od doktryny par: 

tyj politycznych i skupił wszystkie 
swe siły, celem prowadzenia państwa. 

Przywrócenie normalnych warunków 

gospodarczych i politycznych wyma- 

gać będzie wielkich ofiar od społe: 

czeństwa. Za te ofiary nie można bę- 

dzie przyjąć odpowiedzialności, ani 

też z punktu widzenia psychologicz- 

nego żądać ich od społeczeństwa, o 
ile nie uda się w sposób widoczny 
skierować olbrzymiej siły moralnej 
narodu niemieckiego ku wielkiemu 
celowi, odzyskania wolności zewnętrz 

nej i wewnętrznej, oraz możności eg- 
zystencji narodu i kraju. 
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Dyplematyczny krok 
członków nowego Dyrektoriatu kłajpedzkiego. 

RYGA. 11.VI. (Pat) Z Kowna do- 
noszą, iż bawiący tam członkowie no 
wego Dyrektorjatu kłajpedzkiego, po 
złożeniu wizyt prezydentowi Smeto- 
nie, premjerowi Tubelisowi, ministro 
wi spraw zagranicznych Zaniusowi, 
oraz ministrowi spraw wewnętrznych 

Rustejce, wyjechali zpowrotem do 
Kłajpedy. 

Przyjazd członków Dyrektorjatu 
do Kowna wywarł bardzo dobre wra” 
żenie. W kołach politycznych fakt ten 
jest komentowany, jako chęć nawią- 
zania przyjaznych slosunków z rzą” 
dem centralnym. 

Na tropie 
zabójców dziecka Lindbergha. 

LONDYN, 11. 6. (Pat). Dzienniki łondyń- 
skie podają obszerne sprawozdania o samo- 
bójstwie Angielki Violetty Sharp, 23-letniej 
służącej pani Morrow, matki żony Lindber- 
gha. Pułkownik .Schwarzkopf, szef polieji 
stanu New-Jersey, który prowadzi śledztwo 
w sprawie porwania dziecka Lindbergha, ©- 
świadczył po samobójstwie Violetty Sharp 
że była ona siłnie podejrzana o współudział 
w uprowadzeniu małego Lindhergha. Nie 
cheiała ona początkowo wyjawiać nazwiska 
mężczyzny, w którego towarzystwie była te- 

go wieczora, gdy dziecko zostało uprowa- 
dzone. Dopiero po naleganiach Viołetta 
Sharp wyjawiła. że jest to niejaki Brinkert. 
Gdy wezwano ponownie Violettę Sharp, w 
celu otrzymania dodatkowych zeznań popeł- 
niła ena samobójstwo. Brinkerta poszukują 
Gbeenie w całej Ameryce. Schwarzkopf 
zwrócił się także do Scotland-Yardu w Lon- 
dynie, prosząc o zbadanie siostry Violetty 
Sharp. która wkrótce po zapłaceniu przez 
Lindbergha tajemniczym 50.000 do 
larów, odpłynęła z Ameryki do Anglji, 

‚ Mecz tenisowy o puhar Davisa. 

Anglia — Polska 3 : 0. 
WARSZAWA, 11. 6. (Pat). 11 b. m, w 

drugim dniu zawodów tenisowych Polska— 
Anglja o puhar Davisa rozegrano grę pod- 
wójną w której para angielska Perry—Hug- 
ne pokonała parę polską Hebda—Warmiń- 
ski w trzech setach 6:0, 6:2, 6:0. W meczu 

pokazowym Hebda pokonał zdecydowanie 

czwartą rakietę Anglji Davida 6:3, 6:4, 6:2. 

Jest to pierwsze zwycięstwo Połaka nad 
Anglikiem. Po drugim dniu zawodów pro- 
wadzi Anglja w stosunku 3:0. 

Ran zwycięzcą. 
WARSZAWIA, 11. 6. (Pat). W! sohotę od- 

był się na 4-m stadjonie Legji sensaeyjny 
mecz bokserski pomiędzy znakomitym pięś- 
ciarzem Ranem a wielokrotnym mistrzem 
Niemiee Volkmarkiem. Mecz zakończył się 
zwycięstwem Rana w 8 rundzie, przez no- 
kaut. Niemiec .po otrzymaniu ciosu poddał 
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z utrzymaniem od 12 zł. 
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Pokoje od 5 zł. 
Idealne warunki wypoczynkowe. 
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W tym eelu rząd domagał się od 
prezydenta rozwiązana Reichstagu i 
oczekuje, że nowy Reichstag wyłoni 

ięk iwi politykę 
duchowego i moralnego odrodzenia 
o oparcia życia gospodarczego na 

dach chrześeijańsko' narodowych 
i soejalnych. 

Przemówienie min. wyżywie- 
nia Brauna. 

Następnie minister wyżywienia 
Rzeszy Braun wygłosił długie przemó 
wienie, zawierające program przysz- 
łej polityki agrarnej rządu Rzeszy. 
Na wstępie minister scharakteryzował 
ciężkie położenie rolnictwa. Przecho- 
dząc do zagadnienia samowystarczal 
ności gospodarczej minister powołuje 
się na wielkie zmiany stosunków, ja” 
kie nastąpiły po wojnie. Obecnie wszę 
dzie istnieje tendencja do samowystar 
czalności gospodarczej, dó popierania 
własnego rynku wewnętrznego. Niem 
cy tej tendencji nie mogą się oprzeć. 
Nie oznacza to jednak — oświadcza 
minister — uniezależnienia się od 
świata, Z tego wynika, że rolnictwo 
dołożyć musi wszelkich starań, ażeby 
z własnej produkcji, wyżywić kraj, 
zmniejszające się bowiem zasoby de- 
wiz, muszą służyć przedewszystkiem 
do sfinansowania importu surowców. 

Następnie minister wymienia, dal- 
sze plany Niemiec w dziedznie agrar- 
nej, oraz zapowiada wydanie odpo" 
wiednich zarządzeń celnych w dzie- 
dzinie gospodarki leśnej i produkcji 
drzewnej. Minister wspomina wresż- 
cie o zarządzeniach  standaryzacyj 
nych, związanych z kwestją stosowa” 
nia zbytu do konsumcji ludności miej 
skiej. Sprawa wpłacania procentów 
rozwiązywana będzie w bezpošred- 
nim związku z kwestją kształtowania 
się cen produktów rołnych. Jest to 
jedno z najważniejszych zagadnień. 
W ramach tych zarządzeń akcja po* 

mocy dla wschodnich obszarów Rze- 
szy będzie kontynuowana w jak naj- 
szybszem tempie. Sprawa kolonizacji 
niemieckich chłopów na wschodnich 
obszarach Niemiec uważana jest przez 
ministra za jedno z najtrudniejszych 
zadań państwa z narodowych, społecz 
nych, gospodarczych i ludzkich wzglę 

dów. 
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się. Ran zaprezentował doskonałą formę fi- 

zyczną, dotąd niewidzianą w Warszawie i 
nadzwyczajną agresywność. Przeciwnik Ra- 

na chok ambieji wykazał twardość w walce, 

czemu zawdzięcza tak długie trzymanie się 

na ringu wobec przeciwnika, wykazującego 
formę o dwie klasy wyższą. 
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E NIE PRZYJM 

Przed wyborami w Niemozech. 
Ostrzeżenie związków robotni czyć 

ESSEN, 11. 6. (Pat). Katolickie związki 
robotnicze w Westfalji nad Renem wysłaty 
do ministra von Gayla depeszę, w której 
przestrzegają przed zniesieniem zakazu 
szturmówek hitlerowskich, zaznaczając iż 
zniesienie to zacstrzy walkę wykorczą w 
Nieraezech i przyczyni się tylko do wzmo- 
żenia teroru hitlerowców. Jednocześnie związ 
ki zawiadamiają, iż przystępują do wzmoe- 
nienia swych bojówek partyjnych. 

Tajne piany hitlerowców. 

ESSEN, it. 6. (Pat). „Ruhr Echo* odsła- 
nia plan akcji wyborczej hitlerowców w za- 
głębiu Ruhry. Plan ten, zdaniem dziennika 
przewiduje ekspedycje karne, przeciwko 
wregem politycznym. zamachy na biura i 
lokale socjalistyczne i komunistyczne, uda- 
remnianie strajków, wreszcie ostre pogoto- 
włe w dniu 31 lipca ażeby w razie pomyślne 
go wyniku wyboru dokonać zamachu stanu. 

Wizyta floty angielskiej 
° w Gdyni. 

GDYNIA, 11. 6. (Pat). Dywizjon floty an- 
gielskiej przybywający do Gdyni w dniu 18- 
b. m., składać się będzie z kontrtorpedow- 
ców  „Wivien“, „Wessex*, „Westcott* i 
„Welfhound*. Na spotkanie angielskich 
kontrtorpedowców wysuszy statek Żeglugi 
Polskiej „Jadwiga*. Okręty angielskie za- 
trzymają się w porcie wojennym, przyczem 
jeden z nich będzie dostępny dla zwiedza- 
nia przez publiczność. 

ATOLożnnś 
OD PLAGI ietniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, plusi i wszelkie robactwo. 
Sprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 21. 

    

   

     
   

      

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

WALUTY i DEWIZY: Dołary 8.88—8.90 
8.86. Londyn 32.77—32.93—32.60. Paryż 35.11 
—35,20, 35,02. , Szwajcarja  17,23—173,80. 
Berlin 211,40. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. doła- 
rowa 47,25. 7 proc. stabilizacyjna 44,50—44. 
10 proc. kolejowa 100. 8 proc. LZ. BGK i BR, 
obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. L. Z. warszawskie 53,75—53,50. Tend. 
słabsza. 

AKCJE: Bank Polski 70. 

Zbożowa. 
WARSZAWA, 11. 6. Na dzisiejszem ze- 

braniu giełdy zbożowo-towarowej notowano 
za 100 kg. parytet wagon Warszawa w han- 
dlu hurtowym, w ładunkach wagonowych: 
żyto 30—30,25, pszenica jednolita 31.50—32, 
pszenica zbierana 30.50 — 31, owies jedno- 
lity 25.50—26.50, owies zbierany 23.50—24, 
jęczmień na kaszę 22—22.50. groch polny 
jadalny 30—33, siemie lniane bazis 38.50— 
40.



Czerwony bohater Italji. 
W czerwcu obchodzi Italja sze- 

regiem uroczystości 50-lecie śmierci 
swego bohatera narodowego, którego 
czerwona koszula, . noszona za jego 
przykładem przez wszystkie buntow- 
nicze duchy Europy, była sztanda- 
rem wiodącym Włochy do zjednocze- 
nia i odrodzenia narodowego. Giu- 
seppe Garibaldi... Jakiż urok czarow- 
ny miało to nazwisko we wspomnie- 
miach naszych ojców i dziadów! 
Jakąż niezmierzoną chwałą brzmieć 
będzie po wieki na obu półkulach, 
obok imion Kościuszk i Washingtona, 
jako niestrudzonych bojowników o 
wolność, wszędzie, gdzie potrzebowa” 
ła obrońców. | 

Życie Józefa Garibaldiego to ro- 
mans rycerski, kodeks konspirator- 
ski, epopeja wiecznego rewolucjoni- 
sty, przeciw nadziei i oczywistości 
trwającego przy swych  przekona- 
niach, wytrwałego w cierpliwem cze- 
kaniu i podnoszącego oręż raz po ra- 
zie, nigdy nie zwyciężonego w duchu, 
a więc zwycięskiego na końcu. 

W upartej wytrwałości jakże dużo 
ma wspólnego syn ubogich wieśnia: 
ków z Nizzy, rybak, inarynarz, robot- 
nik, ze szlachcicem starej rodziny 
litewskiej, Ginett-Piłsudskim, również 
Józefem, również konspiratorem, re- 
wołucjonistą, bohaterem, ubóstwia- 
nym przez swych Legjonistów. Losy 
tych ludzi, to barwna, często ponura, 
a zawsze epiczna opowieść. Szczęśliw . 
szym losem, do odbudowy Włoch 
miał Garibaldi współpracowników 
jakich brakło naszemu Komendanto 
wi. Polityk, przewyższający wszyst- 
kich innych europejskich mężów sta- 
nu ówczesnej Europy: Gavour; kon- 
spirator i rewolucjonista Mazzin; 
również Józef, wreszcie dziwnym pa- 
radoksem losu, król Obajga Sycylij, 
Victor-Emanuel, z domu Sabaudzkie- 

go, który umiał swój monarchizm po- 
łączyć z republikaństwem tych spis- 
kowców, a oni, podporządkować swe 
marzenia republikańskie interesom 
kraju, wymagającym w danej chwili 
monarchji. Nad wszystkiemi plano” 
wał mądry, machiavelliczny duch 
«avoura, który powiedział „Nie odłą- 

czę nigdy losu mego od losu Piemon- 
tu, szczęsna czy nieszczęsna, Ojczyz: 
na moja będzie miała całą istność 
moją“. 

U nas, jeden człowiek musiał za- 
stąpiś tych wszystkich... 

Życie Garibaldiego rozpoczęło się 
od pracy nad morzem i na morzu, 
urodził się nad błękitem Morza Śród- 
ziemnego, na którem pływali od 7 
pokoleń jego przodkowie. I on roz: 
począł swoją karjerę od zajęć chłopca 
okrętowego. Pływa po morzach i po- 
wraca do kraju, rozdartego na pro: 
wincje, ujarzmionego przez Austrję, 
zgnębionego przestarzałemi formami 
despotycznych rządów starych dyna- 
styj. 

Poznanie Mazziniego, (sztandaro- 
wego człowieka ówczesnej wolnej 
myśli politycznej) wciąga Garibaldie- 
go w politykę i popycha do czynów 
zbrojnych. Rozbicie oddziału, na któ- 
rego czełe wyruszył, by wyzwolić u- 
więzionych członków Młodej Italji, 
organizacji rewolucyjnej Mazziniego, 
zmusza go do ucieczki do Marsylji, 
potem do Tunisu do marynarki Beya, 
a stamtąd płynie do Ameryki Połud- 
niowej, by tam walczyć przy boku 
tych, co wolności pragną. Odrywały 
się tam od Brazylji Rio Grando i Uru- 
gway, Garibaldi jest wodzem nieust- 
raszonym, słynne walki pod Monte 
video, dają mu sławę wszechświato- 
wą. Tam też poślubił młodziutką, 
przepiękną Brazyljankę, Anitę, nie- 
ustraszoną lwicę, która w męskiem 
przebraniu walczy u jego boku i ro- 
«zi mu dzieci w obozach. 

Na czele swego legjonu czerwo” 

  

nych koszul „i camiccie rosso*, wsła- 
wia się tak za oceanem, że w ojczyź- 
riie jego marzą, by został wodzem na* 
rodowego powstania włoskiego. Imię 
jego staje się hasłem. wolności, męst- 
wa, nieustraszonej odwagi, owiewa 
go romatnyczny urok iegendy. W 1848 
r. staje w Lombardji ze swymi wier: 
nymi druhami i powstanie wybucha 
z żywiołową siłą. Republikanie liczą 
na papieża Piusa IX ale sprawa Rzy 
mu  rozdzieła ich kategorycznie. 
W 1849 r. przez Porta Pia, wkracza 
uwielbiany przez tłumy popolo roma- 
no Garibaldi, wódz ludu, do .wiecz- 
nego miasta Cezarów i Papiestwa, 
mając ze sobą 1200 czerwonych ko- 
szul i tysiące ochotników, ogłaszają 
Republikę. Walka o Rzym przeciw 
zjednoczonym wojskom Francuzów, 
Hiszpanów i Austrjaków, w sile prze- 
szło 50 tys. ludzi, obfituje w zdarze- 
nia epiczne, w czyny szalonego boha* 
terstwa. Wraz z ochotnikami Gari- 
baldiego walczy Legjon Połski zało- 
żony przez Mickiewicza, bowiem przy 
jaźń naszego wieszcza z Mazzinim i 
z wolnościowymi przywódcami: była 
oddawna ustalona. 

Przy boku męża walczy jak żoł- 
nierz niestrudzona Anita, piękna jak 
marzenie w swym zielonym mundu- 
rze bersagliera. Jednak muszą ustą- 
pić. W dn. 2 lipca 1349 r. wychodzą 
z wiecznego miasta, i w liczbie 4 tys. 
ludzi zdecydowanych na śmierć, prze- 
dzierają się przez kraj który cały jest 
w ogniu pustoszony przez wojska ty- 
ranów i obcych najeźdźców. Błąkają 
się po morzu i lądzie aż:koło Raven- 
ny, ciężarna Anita kona z trudów w 
polu, z głową na ko!anach rozpacza- 
jącego męża, któremu zostawia trzech 
synów zrodzonych w ogniu walk. 

Garibaldi znów udaje się do Ame- 
ryki do Peru, lat kilka pracuje tam 
jako handlarz, robotnik, ale znów 
pomyślniejsze konjunktury politycz- 
ne sprowadzają go do Ojczyzny. Cze- 
ka na sposobność, mieszkając we ma- 
łym domku na wyspie Caprerze, upra 
wiając ogród i pasąc trzodę. 

Wojna w 1859 wydobywa go z 
ukrycia, ale Cavour nie daje mu zupeł 
nej swobody działania, trzymany jest 
niejako na marginesie ze swoimi wo- 
lontarjuszami. Lecz towarzyszą mu 
zwycięstwa i miłość ludu. Buntuje się 
zupełnie wyraźnie przeciw władzy woj 
skowej domu Sabaudzkiego po pokoju 
w Villafranca który go nie zadawal- 
nia i nie wyzwala Italji. Odbywa słyn 
ną wyprawę 1000 łodziami na Sycylję. 
I mille bravi to epiczna garść młodych 
chłopców, wśród których jest i syn je 
go Menotti, a każdy jest bohaterem, 
Opanowują Sycylję i Neapol, wypędza- 
ją dynastją Burbonów; lazzaroni, mni 
si, kobiety, łączą się z czerwonemi ko- 
szulami i biją się z wojskiem upadłej 
dynastji. Garibaldi, obwołany dykta- 
torem. ubóstwiany przez lud oddaje 
Królestwo Obojga Sycylij zdobyte 
przez siebie królowi. 

Niebawem rusza na czele swych 
ochotników na Rzym, rozumiejąc że 
stolicą Italji tylko wieczne miasto być 
może. Ale dyplomacja Cavoura wycze- 
kać chce lepszego momentu, nie chce 
zadzierać z Francją, która broni pa- 
pieża, bo tak chce piękna Hiszpanka 
Eugenja, żona Napoleona III, więc Ga 
ribaldi wyznawca  dumnej zasady 
„Italia fara da se“, (Italja sama się 
zrobi), popierany gdy potrzebny teraz 
odparty jest od Rzymu przez włoskie 
wojsko rządowe, sabaudzkiej dynastji. 
Co więcej, broń rodaka rani go ciężko 
w bitwie pod Aspromonte, dłoń roda- 
ka bierze go do niewoli. Wypuszczo- 
ny zbolały, ale nieugięty, wyjeżdża do 
Tyrolu, by tam walczyć przeciw Au- 
strjakom. W tej epoce był opiekunem 
Szkoły wojskowej polskiej w Cuneo, 
skąd poszli fachowi oficerowie do 
Powstania w 63 roku, sprzyja zawsze 

  

Warszawskie nowailiiki. 
Drapacz nieba na pl. Wareckim. — Z wnętrza wielkiego błoku mieszkaniowego. 

— Wśród bywałeów „Adrii, — Film p. t. „Człowiek którego zabilem“. — B. speaker 

wileński gada w filmie „Kriss“. 

£Codzień w południe na placu Na- 
poleona stoi tłum ludzi zapatrzonych 
w górę. Bo jest na co patrzeć: buduje 
się właśnie jeżeli nie drapacz, to w 
każdym razie drapaczyk nieba. Bę- 
dzie miał 17 pięter. Obecnie idzie bu- 
dowa 14 piętra i widok robotników 
pracujących na samym szczycie przy- 
ciąga mnóstwo gapiów. Na skrzyżo- 
wanych linjach żelaznych przęseł po- 
ruszają się czarne sylwetki z nadzwy- 
czajną swobodą i nonszalancją. Na 
krawędzi belki siedzą z nogami opu- 
szczonemi wdół, mając pod sobą całe 
miasto. Jedzą śniadanie, kładą się na 
trzydziestocentymetrowej kładce, przy 
pominającej most, po którym według 
Mahometa wędrują nad przepaściami 
pełnemi dżinnów dusze do raju. Ten 
obrazek bardziej amerykański niż 
Kontynentalny, oglądany był dotych- 
<zas przeważnie tylko na zdjęciach w 
magazinach. Dzisiaj jest to codzienne 
bezpłatne przedstawienie. 

  

Strona dźwiękowa: bezustanne bi- 
«ie młotów od którego cała przejrzy- 
sta budowla z metalu drga i dzwoni. 
Zdaje się że głównie uderza ludzi kon 
trast pomiędzy kryzysowemi utyski- 
waniami i rozmachem podobnej pra- 
<y. Dlatego z niedowierzaniem zatrzy. 
mują się i badają czy to naprawdę bu 
duje się taki potężny gmach, czy mo- 
że na niby, od tak aby wziąć na ka- 
wał? 

Bardziej zgorzkniałi zastanawiają 
się nad stroną finansową całej sprawy. 
Bo i skąd tyle pieniędzy? 

Najbardziej cyniczni uśmiechają 
się pogodnie: buduje towarzystwo u- 
bezpieczeń, a jak wiadomo towarzyst- 
wa ubezpieczeń zawsze mają pienią- 
dze, bo łatwiej na brodzie wyhodować 
tulipany, niż wydostać z towarzystwa 
ubezpieczeniowego odszkodowanie. 

* *, * 

Budowa domu : interesuje ludzi 
współczesnych. Kształt domu intere- 
suje ludzi współczesnych. Poetyckie 
zachwyty, któremi niegdyś obdarzano 
lasy i gaiki i drzewa zwróciły się w 
stronę domów, 

Nowe formy artystyczne najsku- 
teczniej przenikają w umysły. ludzi 
przez architekturę. Ale czy zawsze wy 
godnie jest mieszkać w monumental- 
nych blokach dwudziestego wieku? 
Zdaje się że obok wiełu przyjemności 
są w tem i ciernie. Dom akademicki 
na Grójeckiej. Przyjemnie jest wy- 
grzewać się na płaskim dachu nad 8 
piętrem i obserwować ziełeń lotniska 
mokotowskiego, próby lotu szybow- 
ców i lądowanie wielkich pasażerskich 
Junkersów. Przyjemnie jest mieć w 
tym samym domu pływałnię, sklepy, 
restaurację, krawca, fryzjera. Ale 
niech szanowny pan, który to czyta 
wyobrazi sobie, że uczy się do egza- 
minu. 
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Pomóżmy w remoncie wieży 
świetojańskiej! 

Od proboszcza kościoła św. Jana otrzymujemy poniższą odezwę z proś- 
bą o umieszczenie: 

WIILNIANIE! 
Wispanialy zabytek naszej przeszłości, 

dzieło Jagiełły i Witolda, chluba Wilna i Lit 
wy całej, archiprezbiterjalny kościół św. Ja- 
na, skarbnica pamiątek narodowych czasu 
niewoli, świątynia Kollegjum OO. Jezuitów, 
Uniwersytetu Wiileńskiego, Akademji Wileń_ 
skiej, a obecnie Uniwersytetu Stefana Batore 
go, przybytek dumań, wylewów duszy i 
modłów gorących filomatów, filaretów, wy- 
chowańców gimnazjum czasów niewoli, — 
wraz z przylegającą doń imponującą swemi 
rozmiarami i strukturą, wieżą — dzwonnicą i 
zdemolowanemi przez Niemców organami, 
bodaj największemi w Polsce, potrzebują 
gruntownej restauracji. 

Na pierwsze miejsce wysuwa się wieża— 
dzwonnica. 

Już od roku uderzają przechodniów dasz- 
ki ochronne, gwarantujące bezpieczeństwo... 
Stoi ona mocno na swoich trwałych funda- 
mentach, ale pokrycie, gzemsy, tynki, — 
zniszczone, — odpadają i coraz głębiej ka- 
łeczą tę piękną budowlę, zagrażając samym 
ścianom. 

Już od kilku lat władze miejskie i pań- 
stwowe naciskają mnie, bym przystąpił do 
remontu. Brak środków stoi na przeszkodzie 
Zwracałem się o pomoc do Magistratu i Wbo- 
jewództwa — napróżno: brak środków — 
jedyna odpowiedź. 

Zwracam się więc w tym ucisku do Wias, 
Wilnianie: 

Społeczeństwo wileńskie, wypróbowane 
wiekami w swojej ofiarności, nie da zginąć 
temu, co je wynosi, wyróżnia, co jest jego 
dumą, chlubą. 

Prawda, czasy są ciężkie, brak pienię- 
dzy każdy odczuwa. Bieda i niedostatek za- 
gląda w oczy każdemu. Jednakże. póki ży- 
jemy, nie możemy dać upaść dziełom kul- 
tury powszechnej i religijnej, które z takim 
nakładem pracy, umiłowań, pietyzmu i po- 

   

święcenia wznieśli, a następnie zachowywali 
nasi przodkowie. 

Wieża — dzwonnica Ś-to Jańska, to nie 
tylko własność kościoła świętego Jana, — 
to własność Wilna całego, własność wszyst- 
kich jego mieszkańców, bez różnicy wyznań 
i narodowości, wałsność Polaków, Litwinów, 
Białorusinów, Żydów, Rosjan, których pod 
cieniami wieży złączyła wspólna wiekowa 
dola i niedola... 

Dlatego, rozpoczynając niebawem remont 
tego drogiego naszemu sercu klejnotu z ni- 
kłemi środkami materjalnemi, złożonemi 
przez parafjan, ale z wielką ufnością w po- 
moc Boską i społeczeństwa wileńskiego, wzy 
wam, wszystkich, by mi dopomogli, choćby 
najmniejszym datkiem, ale wszyscy. Kto mo 
że dać pieniądze, niech da pieniądze. Kto 
może ofiarować jakąś rzecz, w postaci fan- 

tu na loterję, będę bardzo wdzięczny. Kto 
się ofiaruje jako kwestarz lub kwestarka, 
choćby na kilka godzin, pomoże sprawie. 

Niech każdy złoży choćby najmniejszy 
datek, groszowy, a wieża będzie uratowana 
i radować będzie nasz wzrok i serce w smut 
kach ogólnych... po wszystkie czasy. 

Nie zamykajcie drzwi i serca przed kwe- 
starzami i kwestarkami, które tak łaskawie 
i wspaniałomyślnie podjęły się tej ciężkiej 
służby Bożej i społecznej. Przyjmujcie je, 
jak na to zasługują swojem poświęceniem 
dla sprawy ogólnej. 

W, dniach od 19 do 26 czerwca odbędą 
się na ten cel łoterja i kwesta uliczna. 

Wszystkie czasopisma proszę o otwarcie 
rubryki ofiar na remont wieży Ś-to Jańskiej. 

Zamiejscowi zechcą nadsyłać ofiary na 
konto czekowe w P. K. O.: Proboszcz Koś- 
cioła św. Jana w Wilnie Nr. 81.652. 

Ksiądz Stanisław Miłkowski 
proboszcz—archiprezbiter kościoła 

św. Jana. 
10 czerwca 1932 r. 

  

Wilno, dn. 

  

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Zbyteczne—szkoły, czy szambelańskie 

nrundury? 

„Słowo segregując swego czasu 
wydatki państwowe na „niezbędne, 
pożyteczne i wątpliwe* wyraziło się, 
że „bez szkół państwa istniały, bez 
sądów nigdy. Państwo może nie wy- 
konać wspaniałego programu szkol- 
nictwa i państwem zostanie... i t. d.* 
Czerwcowe „Sprawy Nauezycielskie*, 
organ wileńskiego okręgu Z. N. P. 
powiada: 

„Włarto sobie przypomnieć, jaką rolę w 
dziejach świata spełnił oświecony Grek. Po- 
mimo podboju Grecji przez Rzymian kultura 
grecka dokonała podboju państwa rzym- 
skiego. 

.„.Krótkotrwała działalność Komisji Edu- 
kacji Narodowej przyczyniła się poważnie 
do uodpornienia narodu.. w okresie niewoli. 

„„Rosja... była bezsilna wobec kulturalnej 
wyższości Polaków... Przez stokilkadziesiąt 
lat niszczyła wszekie przejawy pracy oświa- 
towej w Polsce. 

„I oto.. jakgdyby na ironię... w dniu 
3 maja, w dniu.. zbiórki na oświatę ludu... 
spotykamy się z twierdzeniem „że bez szkół 
państwa istniały”. 

„Zasady, że człowiek z tytułu tego, że 
się urodził człowiekiem — ma prawo... na 
równi z innymi, do korzystania z dobro- 
dziejstw kultury... dzisiaj nikt nie zdoła 
zmienić. Marzenia monarchisty p. Cat'a o 
królu, szambelanach i ciemnych poddanych 
zostaną na zawsze tylko marzeniami." (podkr. 
nasze. 

Jakgdyby na ironję... — tak. Mało 
tego. Jednocześnie marzy się 0 stwo- 
rzeniu jakiegoś frontu inteligencji 
(zredukowanych przez p. Cat'a nau- 
czycieli?...) dla „obrony... kultury"... 

Gdynia a Prusy Wschodnie, 

Rozwój Gdyni denerwuje Niem- 
ców. Ostatnio wiceprezydent rejencji 
Fischenich wygłosił w Erfurcie od: 
czyt, który streszczamy za „Kurjerem 
Łódzkim*, 

Po przedstawieniu danych co do 
rozbudowy portu w Gdyni i szans jego 
rozwoju prelegent się niepokoi: 

Viedawno podpisał polski minister 
handlu umowę w sprawie dalszej budowy, 
na podstawie której zdolność przeładunkowa 
portu zostanie w r. 1932 podniesiona do 15 
milj. ton, a długość nabrzeża dojdzie do 

  

wolnościowym zamierzeniom  Pola- 
ków ostani grosz na to oddaje. 

W 1867 r. z synem Menottim, ru- 
szą znów na Rzym, musi zdobyć dla 
jednoczących się Włoch stolicę I znów 
został odparty przez żuawów papie- 
skich i Francuzów, wśród których wal 
czyli Polacy konserwatyści, tak jak 
wśród ochotników Garibaldiego byli 
republikanie polscy. Wzięty do nie- 
woli i znów więziony, potem wygnany 
na wyspę. 

Jednak w trzy lata później Rzym 
dostaje się w ręce il re gulantuomo, 
jak nazywano Viktora Emanuela, i 
Garibaldi dokonawszy wszystkiego w 
swej ojczyźnie, z bólem widząc ro- 
dzinną Nizzę w granicach Francji, 
rusza i jej na pomoc, w wojnie 1870 r.. 
przeciw Niemcom, na czele oddziału 
ochotników, których prowadzi drugi 
jego syn Riccardo, 

A kiedy już szron wieku pobielił 
słynną złotoblond brodę i włosy bo- 
hatera, osiadł w małym domku na 

Pokój od wewnętrznego podwórza 
czyli t. zw. studni. Przed swojem ok- 
nem ma ściany poszatkowane oknami 
w których robi się wszystkie czyności 
na jakie może się zdobyć człowiek. 
Golenie się, gra w karty, kobieca toa- 
leta ranna, jedzenie śniadania, nawet 
wygrzewaniesię nago na ramie okien- 
nej, jeżeli właśnie na nią pada słońce. 
I oto nagle z któregoś okna odzywa 
się patefon i gra przez trzy godziny 
bez przerwy. Zdaje się że panu byłoby 
to trochę przykre. 

Jest na któremś piętrze dziwny a- 
mator gry na pałefonie. Niestety ma 
tylko jedną płytę. Skutek: pewnego 
dnia zagrał: dziesięć razy pod rząd 
tango Santa Lucia (liczyliśmy), po- 
tem dwa razy odwrotną stronę płyty, 
wreszcie znowu powrócił do Santa Lu 
cia i tym razem ograniczył się tylko 
do sześciu razy. Zaiedwie zamilkłw 
słodkie tony z jego okna, z innego 
okna odzywa się trąba. I gra... tango 
Santa Lucia, Nic dziwnego, że mie- 
szkańcy domu akademickiego są roz- 
goryczeni do muzyki tanecznej, 

I rozgoryczenie to przejawia się 
w wielu niemiłych epizodach pod ad- 
resem każdego melomana. Z patefo- 
niarstwem walczy się w ten sposób, że 
wszystkie sąsiednie okna krzyczą chó 
rem do grającego: warjat, waaaarjat, 
waaaaarjat. 

  

ж о* ® 

A propos warjatów. Kilka dni te- 
mu, wieczorem, w hallu domu akade- 
mickiego działa się dziwna scena, któ- 
ra napełniała podziwem nieświado- 
mych rzeczy przechodniów. 

Oto ze schodów zstępowała dostoj 
nie postać młodego mężczyzny w dłu- 

Capre i tam zmarł w 1882 r. otoczony 
czcią całego świata, spoglądając na 
morze, które kochał dziedziczną mi- 
łością i które go wiodło ku wizji wol- 
ności. Zmarł po życiu naprawdę wiel- 
kiem w ciągłych walkach o swoją 
prawdę. Szedł ku niej po przez wszyst 
ko: przez przemoc obcych, po przez 
dyplomację rodaków, żywy symboł 
walki o wolność bez kompromisu, 
twórca chwały Ojczyzny i jej odro- 
dzenia po latach upokorzenia i u- 
padku. 

Z ducha Garibaldiego szedł i ku 
Polsce wiew bohaterstwa i zapału; 
szli od niego ludzie ku wspomożeniu 
naszej niedoli. Sierakowskiego on wy 
prawiał na bój, Bosak-Hauke przy 
jego boku padł w walkach we Fran- 
ci 

Szczęśliwie dziś obchodzić može- 
my, zrównani w prawach wolności 
narodowej, rocznicę jednego z najpo- 
tężniejszych jej rzeczników. 

Hel. Romer. 

gim kolorowym szlafroku. Niósł on 
dwa ogromne noże i pobrzękiwał nie- 
mi w takt kroków, bełkocąc coś przy- 
tem po angielsku. W tyle, kilkadziesiąt 
kroków za nim, tłoczył się tłum uz- 

brojony w laski i dziwnie ztrwożony. 
A wszystko to było proste. Jeden z 
mieszkańców dostał ataku furji i gnał 
przez wszystkie korytarze, aż wresz- 
cie wyszedł na ulicę, gdzie dzielna po- 
licja nareszcie go ubezwła Jniła. 

Takie są zabawy i tragedje w na- 
szych czasach i w słodkiem mieście 
Warszawie. 

  

Zabawy w tych kryzysowych cza- 
sach kończą się czasem dość dziwa- 
cznie. Pan Aleksander Chimowicz i p. 
Kasper Szycki pewnej nocy trafili do 
Adrii. Bawili się świetnie, ale chwiła 
rachunku była przykra. Okazało się. 

że razem mają 2 złote groszy 20, cc 
było stanowczo sumą niewystarczają- 

cą. Udali się więc do dyrektora pana 
Moszkowicza i zakomunikowali mu 
to ze skruchą. Pan Moszkowicz pocie- 
szył ich: „Och, to nie, głupstwo, mech 
panowie się nie martwią, u aas to się 
często zdarza. Panowie tylko będą ła- 
skawi podać swój adres i podpisać ra 
chunek. z 

Panowie Al. Chim. i Kasp. Sz. bar- 
dzo się ucieszyli i podali nazwisko i 
adres swojego Boga ducha winnego 
przyjaciela, Wacława J. 

Nazajutrz rano inkasent Cafć Ad- 
ria zjawił się w mieszkaniu Wacława 
J.; nie zastał go w domu, więc wszedł 
do pokoju stanowiącego locum owego 
młodego człowieka, aby zostawić ra- 
wiadomienie. I pierwszym przedmio- 
tem, który spostrzegł była popielnicz- 

s wrstrząsu 
skóry: 

Wystawa rzeźb 
p. L. Szczepanowiczowej. 
W: najbliższą Środę kończy się wystawa 

prac rzeźbiarskich i malarskich p. Leony 
Szczepanowiczowej. Artystka ta urodzona 
w Grodzieńszczyźnie, znaczną część młodoś- 

ci spędziła w Wilnie, gdzie przez pewien 
czas pracuje w księgarni W. Makowskiego, 
debiutując też tutaj i na terenie poetyckim. 

Pracę systematyczną nad sztuką plastycz. 
ną początkowo tylko malarstwem, rozpo- 
czyna.w r. 1913-:ym w Krakowie. na kur- 
sach Barańskiego, pod kierunkiem Stachie- 
wicza i Włodzinowskiego. 

Podczas wojny która zaskoczyła p. Szcze 
panowiczową, wraz z mężem art, malarzem 
(zginął podczas rewolucji) na Kaukazie, ar- 
tystka studjuje u malarza Kielina, a potem 
w znanej moskiewskiej „Szkole malarstwa 
rzeźby ii architektury” („żiwopisi, wajanja 
i zodczestwa*) do 1923 r., ucząc się malar- 
stwa u Kuzniecowa i Maszkowa i rzeźby u 
Konienkowa (1918—23). Kończy szkołę już 
za bolszewickich rządów. 

Wi r. 1923 p. Szczepanowiczowa wraca 

13,500 m. Po zrealizowaniu tych planów sta- 
nie się Gdynia największym portem Bałtyku 
większym niż Gdańsk, Kopenhaga i Sztok“ 
holm, z największą długością nabrzeży, naj- 
większą głębokością i zupełnie nowoczesne 
urządzeniem. 

Krytykując następnie nieskutecz- 
ną, zdaniem jego, politykę przedsta- 
wienia jako Państwa sezonowego 
Polski, która wykazuje najrealniejsze 
możliwości samodzielności gospodar- 
czej, wysuwa prelegent inne dyrek- 
tywy polityce niemieckiej: 

..„Musi się udać uświadomić cały świat 

o gospodarczym nonsensie korytarza”. „Bo 
nie chodzi tu tylko o zwykły problem gra- 
niczny, lecz o utrzymanie niemieckiego terenu 
egzystencji. Inaczej z całą pewnością nastąpi 
utrata tej prowincji* (Prus Wschodnich)”. 

Podkreślamy — do starej piosenki 
dołącza się nowy motyw obawa 
o Prusy. 

Pacyfiści od klubowego stolika... 

Gazeta Poranna* podaje następu- 
jącą wiadomość trochę „z pod ciem- 
nej gwiazdy” jeśli chodzi o gatunek 
humoru, w jaki nas wprawia: 

Do kancelarji cywilnej P. Prezydenta Rze- 
czypospolitej nadeszło niesłychane w swej 
treści pismo na blankiecie angielskiej Izby 
lordów treści następującej: 

„Panie Prezydencie. Zwracamy z całym 
szacunkiem uwagę P. Prezydenta na okrutne 
kary, jakim poddano pięciu pańskich lojal- 
nych poddanych, a mianowicie: Aleksandra 
Mozolewskiego, Cyryla Prystupiaka, Hilario- 
na Radyskiego, Jana Zdaniewicza, Platona 
Kościewicza. Młodzi ci ludzie, którzy zawsze 

byli dobrymi obywatelami, zostali skazani 
na dłuższe kary więzienia. ponieważ zgodnie 
ze swem przekonaniem, nie chcieli się zgo- 
dzić na to, aby zostać żołnierzami”. i Ł. d. 

.„.Cała petycja roi się od pacyfistycznych 
frazesów. Następują podpisy. Jest ich 57. 
Na czele trzej lordowie Anglji: Ponsonby, 
Arnold i Bertrand Russel, z pośród sfer lite- 
racko-naukowych H. G. Wells, Romain Ro- 
land, Marguerit, autor .Chłopczycy”, prof. 

Einstein, Stefan Zweig i in“ 

Nowa szopka i materjal dla „Cy- 
rulika Warszawskiego“. — Rozumiem 

  

jednak Marqueritt'a, o którym swego 
czasu pisaliśmy, jak to kupował or- 
dery od pana Lejby, ale żeby poważni 
pisarze jak H. G. Wel!s, czy R. Roland 
w roli obrońców dezerterów tak na- 
rażali swój autorytet na kpiny?... 

jim. 

ka z napisem Cafć Adria, skradziona 
przez pana Karola po pijanemu któ- 
rejś szaleńczej nocy w tym miłym i 
wesołym lokalu. Schował więc ją do 
teczki i grzecznie napisał na kartce, 
że jakkolwiek jest pełen szacunku dla 
wybitnie adriatycznych skłonności p. 
Karola, jednak zmuszony jest popiel 
niczkę skonfiskować. 

I ktoś śmiałby powiedzieć, że ży- 
cie nie jest piękne? - 

* * * 

Parę tygodni temu „Stovt“ (towa- 
rzystwo miłośników filmu artystycz- 
nego, które rozwija dziś dużą działal- 
ność i liczy wielu członków) urządzał 
pokazy zamknięte filmu Lubitscha 
„L homme que je tuć*. Ten film pa- 
cyfistyczny nakręcony według sztuki 
Rostanda o tej samej nazwie został 
początkowo zdyskwalifikowany przez 
polską cenzurę filmową. Obecnie za- 
kaz cofnięto i w tych dniach odbędzie 
się w kinie Atlantic premjera. Autoro 
wi tych notatek udało się obejrzeć 
film już przedtem. Wrażenie jest 
wstrząsające,mimo to można znaleźć 
cały szereg zarzutów, najważniejszy 
to brak charakteru chysto filmowego 
— jest to raczej doskonałe przetran- 
sponowanie teatru na ekran. Pod tym 
względem „Człowiek którego zabiłem 
przypomina ,„„Tragedję amerykańską *, 
z którą zresztą ma wspólnego aktora. 
Jest nim Philips Holmes, kreujący głó 
wną rolę. Na pierwszy plan wysuwa 
się fabuła, w niej kryją się najsilniej- 
sze efekty. 

Rocznica pokoju. W Paryżu defi- 
lady, uroczyste nabożeństwa. Młody 
muzyk francuski jest kontrastem do 
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Drzemakalne, 

do Wiilna, gdzie pracuje początkowo na wy- 
dziale Szt. P. U. S. B. jako asystentka prof. 
Pronaszki i bibljotekarka Wydziału, następ- 
nie naucza rysunku i zdobnictwa w szkołach 
średnich i zawodowych, co też i czyni obec- 
nie. 

Wir. 1925 podróżuje w celach artystycz- 
nych do Paryża i Włoch północnych, zaś w 
r. 1931 do Rzymu, tam jest na kursie pol- 

    

Madonna z liljami. 

skim historji sztuki, zorganizowanym przez 
ss. Urszulanki. 

Prace swoje wystawia poza Wilnem w 
dorocznych salonach w Zachęcie, warszaw- 
skiej. oraz jako wówczas członek „Tow. Art. 
Plastykow“ — razem z nimi na P. W. K. 
w Poznaniu. 

Obecna wystawa p. Szczepanowiczowej, 
obejmuje jej prace z okresu 5-letniego tylko, 
i jedną przywiezioną z Moskwy („Demon*). 
Ze względu na ich znaczną liczbę (55) i ro- 
dzaj, jest objawem dość dużej intensywnoś- 
ci w tworzeniu. 

Co do charakteru dzieł, to można dość 
wyraźnie wyodrębnić w nich pewne okresy. 
Pierwszy, jeszcze pod wpływem moskiew- 
skim, prymitywizuje w formach i odznacza 
się ponurością tematów, oraz pewną zasad- 
niczo niepożądaną ich „literackością”, która 
zresztą jest zrozumiała po uwzględnieniu 
poetyckiej przeszłości artystki. Niemniej je- 
dnak, dba ona i o samą formę, co się wy- 
raża w coraz lepszem opanowywaniu mater- 
jału, oraz poszukiwaniu swego własnego wy 
razu, np. w polichromji etc. Co się tyczy 
owej literackości, to ustępuje i ona. zacho- 
wując się może najbardziej w rzeczach de- 
koracyjnych, natomiast znaczna część prac, 
conajmniej połowa jest jej zupełnie poz- 
bawiona, a nazwy dzieł są tyłko pretekstami 
do odpowiednich zadań. 

Typowy jest pod tym względem „Sen*, 
duży akt kobiecy, największy z wystawio- 
nych prac, pozatem liczne studja i portrety. 

Tych ostatnich jest niewiele. Przeważają 
pamięciowe kompozycje. Stadjum obecne 
twórczości artystki określilibyśmy jako po- 
głębienie osiągniętych rezultatów w szczegól- 
ności w kierunku osiągnięcia rytmiki w jej 
dziełach, oraz wogóle dla starannego opano- 
wania tego co nazywamy „szkołą. ka 

szkl. 

Burze w Turcji. 
ATENY, 11. 6. (Pat). Szerzące się w Tur- 

cji burze zniszezyły zbiory w szeregu miej- 
seowości. W. Cavalla wiatr zniósł na pełne 
morze dwie łodzie z turystami. Dwie osoby 
znaleziono na opuszczonym brzegu wyspy 

Tassas. Los pozostalych jest niewiadomy. 

    

ogólnego nastroju: dręczy go przesz- 
łość, nie może zapomnieć człowieka. 
którego zabił rok temu, w czasie ja: 
kiegoś ataku na niemieckie okopy. 
Ciekawa jest rzecz spowiedzi. Ksiądz 
zdezorjentowany skrupułami młodego 
człowieka: „zabijając, spełniłeś tylko 
obowiązek* — mówi. Ale to nie us- 
pakaja Paula i postanawia pojechać 
do rodziców zabitego Niemca. I w do- 
mu tych rodziców, w małem пайгей- 

skiem miasteczku odbywa się wstrzą- 
sająca akcja filmu. Paul, którego bio- 
rą początkowo za przyjaciela ich 
zmarłego jedynaka, trafia w atmosfe- 
rę pamiątek, przeżywa na nowo krót- 
kie, dwudziestoletnie życie tamtego. 

Są tu momenty, które mogą wywo 
ływać na sali szlochy. 

Bebechowatość „Człowieka którego 
zabiłem jest nadzwyczajna. 

* * * 

Jeszcze trochę o filmie. A więc kil 
ka słów o filmie egzotycznym p. t. 
„Kriss*. Tym razem egzotyka malaj- 
ska i życie na wyspie Bali, malewni- 
cze obrządki, piękne krajobrazy. Je- 
dnak dla Wilna najciekawszy jest głos 
który objaśnia w wersji polskiej posz 
czególne obrazy filmu: jest to głos po- 
wszechnie znanego, Antoniego Bohdzie 
wicza, byłego speakera wileńskiej Ra- 
djostacji. Pędząc żywot na pacyskim 
bruku nie zaniedbuje swego głosu i po 
zostaje wiernym swoim  speacerskim. 
zamiłowaniom. 

Cz. Miłosz. 

PZŻ еа
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Na rogach rozwścieczonego byka. 
Wi dniu wezorajszym na polach wpobli- 

żu wsi Rokitno Małe pow. wileńsko-troe- 
kiego byk własności Ludwika Krzeszewieza 
rzucił się na pastuchów. Wściekłe zwierzę 
porwalo na rogi Józefa Antoniewskiego, któ 

rego rzuciło o drzewo rozbijając mu głowę, 
a następnie rzuciło się na pastucha Kałetowa 

Wiktora i rozszarpało mu brzuch. 
Byka zastrzelono. Rannych odwieziono 

do szpitala. (e). 

  

Nowogródek. 
Akademja harcerska w Nowogródku. 

W, niedzielę, dnia 5 b. m., odbyła się w 
sali teatru miejskiego akademja harcerska, 
urządzona staraniem drużyn nowogródzkich 
szkół powszechnych na rzecz LOPP. i har- 
cerstwa. 

Obszerny i urozmaicony program obej- 

wał: 
1) Słowo wstępne: a) o wartości wycho- 

wawczej harcerstwa — wygłoszone w nie- 
zwykle ujmującej formie przez ks. prefekta 
Mysakowskiego i bi parę słów o LOPP. 

rzuconych przez p. Sedlera. 
2) Śpiew 1-go chóru pod kierownictwem 

nauczycielki p. Frąckiewiczowej, 
3) Chóralne deklamacje, 
4) Monologi, 
5) pantonimy w wykonaniu harcerzy. 
6) Śpiew 2-go chóru wraz z inscenizacją: 

„Idzie Maciek przez wi pod kierow- 
nictwem p. Korsakowej nauczycielki w sta- 

nie spoczynku, 
7) Pokazy rytmiczne dziewcząt, również 

pod kier. p. Korsakowej, 
8) Inscenizacja p. t. Modlitwa losu. 
Na zakończenie połączone chóry odśpie- 

wały: Myśmy przyszłością narodu. 
Całość zajmująca i wykonana względnie 

dobrze. Oba chóry odśpiewały po kilka utwo 
rów. Monologi były bez zarzutu i nawet u 
najpoważnijeszych osób wywołały uśmiech 
humoru i uznania. Pantónimy znowu pobu- 

dzały do łzawego Śmiechu najmłodszych, 
dla których zresztą odbył się specjalny se- 
ans w południe. Tylko Maciek, to już sta- 
nowczo był bez humoru. Pokazy rytmiczne 
dziewcząt i pokazy harcerzy było nie dość 
harmonijnie wykonane, jednak zadowoliły 
tych, którzy interesują się fizycznem wycho- 
waniem młodzieży. 

Żałować więc jedynie należy, że w Nowo. 
gródku, gdzie nie brak jest inteligencji, pu- 
bliczność niechętnie uczęszcza na tego ro- 
dzaju imprezy, mimo, że dają one napraw- 
dę ciekawą i pożyteczną rozrywkę, pomija- 
jąc już patrjotyczny cel na jaki przeznacza 
się dochód, iw. 

, Migawki nowogródzkie. 
| ,Idę onegdaj po południu w stronę ulicy 
Bazyljańńskiej, aż tu nagle ktoś mię potrą- 
ca i śpieszy dalej. Patrzę — a to mój kolega 

Jacek... 
Stój! — wołam — dokąd tak pędzisz? 

— Na pocztę! — krzyczy nie zatrzymując 
się. 

— (óż tak pilnego? — pytam dopędzając 
go, sądząc, że Śpieszy po jakąś premję, czy 
po odbiór innej tam fortuny. (Bo Jacek ma 
szczęście do pieniędzy, tak jak nie ma go 

do kobiet). 
— Mam otrzymać... Och! ale już późno 

i znowu zamkną okienko przed nosem... 
A więc naprawdę ma otrzymać — myślę 

zadowolony, — może i mnie coś wówczas 
kapnie. Czułem, że również podniecam się 
i aby się uspokoić, mówię głośno: 

— Dopiero druga godzina, a poczta ot- 
warta do wpół do piątej. Zdążymy... 

— Oj, nie wiem — jęknął Jacek — przed 
południem stałem parę godzin i nic... Kolej- 
ka przed tem okienkiem ciągnęła się aż na 

ulieę... 

  

   

  

      

    

Tyle szczęśliwych ludzi jest w Nowogród_ 
ku — westchnąłem. 

— Patrz. i znowu stoi kołejka! — woła 
z rozpaczą Jacek gdy weszliśmy do gmachu 

poczty. 
Stanęliśmy prędzej w kolejce na ścho- 

dach przed drzwiami, wycierając pot z czoła 
i czekamy... 

— Oj, coś wcale się nie poruszamy — 
jęknął zniecierpliwiony Jacek — Przed po- 
łudniem coprawda większa była kolejka, ale 
prędzej jakoś szło... 2 

— Bo to proszę państwa woźni z urzę- 
<łów korespondencję oddają — informuje nas 
jakiś jegomość. — Od kilku miesięcy jest 
tak, zwłaszcza w dnie targowe... 

— E, to my nie w tej kolejce stoimy— 
myślę sobie. 

Aby sprawdzić wszedłem do środka i 

widzę, że kolejka stoi przed okienkiem Nr. t, 
gdzie są przyjmowane i wydawane polecone 
listy, sprzedaż znaczków pocztowych i t. d. 
— słowem cały urząd pocztowy, bo przy 
innych okienkach, pustki... 

Pędzę zpowrotem i wołam: 
— Jacku! chodź do środka — tam nie- 

ma nikogo! 
— Naprawdę? — ucieszył się i wpada 

za mną, kierując się do okienka Nr. 1. 
— No, co za żarty! — burknął do mnie 

oburzony, wskazując na oczekujących przed 
okienkiem interesantów. 

— A ty co właściwie masz otrzymać? — 
zapytuję go. 

— List od narzeczonej... 
— Aaa.. — i poszedłem rozczarowany 

za Jackiem, który usiłował stanąć na swem 
poprzedniem miejscu, jednak zepchnięty zo- 
stał na sam tył. 

> Skoro pan wyszedł — to przepadło!|— 
"wyjaśnił jakiś woźny z potężną torbą ko- 
respondencji. 

: Jacek rzucił na mnie wymowne spojrze- 
nie i westchnął z rezygnacją. 

— No, jest to wina naczelnika poczty — 
zauważył jakiś poważny obywatel, jakby 
brał mię w obronę. — Kiedyś obiecał, że 
pracę urzędnika przy okienku Nr. 1 podzieli 

między innych, albo da kogoś do pomocy, 
łecz widać zapomniał o tem... 

& szkoda... bo Jacka było mi bardzo 
żał... Iw. 

Lida. 
„Ardal“ na 6 tygodni unieruchomiony. 

„Jak się dowiadujemy z dniem 11 czerw- 

ca b. r. zostaje unieruchomiona na przeciąg 
6 tygodni a właściwie do sezonu zimowego 
największa fabryka w Lidzie t. z. Przemysł 
Gumowy „Ardal“. 

Pracę traci 300 robotników. 

Obóz skautów żydowskich 
na Pohalance. 

W. dniu 9 czerwca nastąpiło otawrcie ży. 
dowskiego obozu skautowego „Haszomer Ha- 

cair“ na Pohulance pod Lidą. Obóz znajduje 
się w pięknej okolicy na 3—4 klm. od Lidy 
na szosie wileńskiej. 

Miłe objawy żydowsko-polskiego 

zbliżenia. 
Tegoroczne wiosenne Święta Młodzieży 

po ośrodkach gminnych wprowadzają w po- 
dziw społeczeństwo albowiem są doskonałem 

odźwierciadłeniem prądów panujących w or- 
ganizacjach społecznych i narodowościo- 
wych. 

Oto na pierwszy plan wysuwają się orga- 
nizacje żydowskie, które nietylko podporząd_ 
kowują się ogólnemu programowi i wytycz- 
nym, ale same idą na ich spotkanie. Tak 
było w Iwju i Wierenowie. „Brit Trumpel- 
dor" i „Hehałuc Pioner* w  Werenowie 
wzięły udział w defiladzie a następnie w 

dziale kulturalno-oświatowym dając dosko- 
nałe tańce żydowskie. W! Iwju szkoła ży- 
dowska dała doskonałą lekcję gimnastyki 
rytmicznej, która wzbudziła podziw. 

To samo da się powiedzieć o strażach 
pożarnych z Bielicy, Werenowa a nawet z 
Ejszyszek, która przybyła do Wierenowa. 
Wszędzie zapał i chęć współpracy. Kontra- 
stem do tego są Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej. Z terenu gmin: iwieskiej i were- 
nowskiej żadne udziału nie wzięło. 

Podobno jest to celowe powstrzymanie się 
od wszelkiej współpracy. 

Odezyty w Związku Oficerów Rezerwy 

Zgodnie z zapowiedzią, w sobotę o go- 
dzinie 15 z przed Amerykanki odjedzie au- 
tobus z oficerami rezerwy na lotnisko 5 p. 
lot., gdzie odbędą się loty dła oficerów re- 
zerwy, którzy brali udział w odczycie por. 
Lewkowicza „O lotnictwie”, zaś o godzinie 
18 w sali starostwa odbędzie się dalszy 
ciąg cyklu odczytów p. kpt. S. G. Dunin- 
Borkowskiego na temat „Oficer w pracy 
nad mobilizacją*. W: poniedziałek zaś o go- 
dzinie 18 w sali starostwa dalszy ciąg odczy- 
tu p. por. Lewkowicza „O lotnictwie”. Na 
sobotni odczyt wstęp tylko dla oficerów 
rezerwy. czł. Koła. 

Radoszkowicze. 
Odczyt sprawozdawczy senatora 

p. Bronisława Rydzewskiego. 

  

W( dniu 5 b. m. zwiedził Radoszkowicze 
senator Bronisław Rydzewski, gdzie wygło- 
sił obszerny, bogatej treści odczyt sprawoz- 
dawczy z prac parlamentarnych B. B. W. R. 
Rozległa sala miejska obliczona na 300 
miejsc z trudem zmieściła przybyłych słu- 
chaczy z miasta i okolicy. Z wielką uwagą 
wysłuchano odczytu, w którym p. senator 
przeszedł poprzez wszystkie ważniejsze wy- 
padki i zagadnienia doby obecnej. Głęboko 
zostało zanalizowane podłoże kryzysowe, zaś 
spokój i rozwaga słuchaczy świadczyły wy- 
mownie o zrozumieniu powagi chwili dzie- 
jowej, w której rozwiązanie ekonomicznego 
zagadnienia nie może p bez ofiar ca- 
łego społeczeństwa, a nie poszczególnych 
klas lub zawodów. 

Następnie p. senator przyjął kilka osób w 
sprawach osobistych i zbiorowych. 

Między innemi wysłuchał prośbę  rze- 

mieślników, prowadzących pracę zawodową 
bez pomocy czeladników i rodziny, a którzy 
pociągnięci zostali w r. b. do płacenia po- 
datku przemysłowego. Żale wymienionych 
płyną z podłoża kryzyowego i braku pracy 
w strefie nadgranicznej. W' tej sprawie ogół 
rzemieślników chałupników wystosował me- 
morjał do władz BBWR 

Interesował się p. senator stroną gospo- 
darczą miasta w związku z projektem wcie- 
lenia miasta do strefy nadgranicznej. Acz- 
kolwiek bezpieczeństwo graniczne przedsta- 
wia pierwszorzędne znaczenie, tem niemniej 
pogodzenie tej sprawy ze stroną gospodarczą 
jest konieczne i wszelkie ograniczenia jak 
to wjazd do miasta etc. mogą przynieść nie- 
powetowane straty w kompletnem zubożeniu 
ludności, niezadowoleniu tejże i przysporze- 
niu elementu komunizującego. 

P. senatorowi towarzyszył profesor U. S. 
B. p. Limanowski, który zachwycał się ma- 
lowniczošcią okolicy miasta. Bo tu naprawdę 
miejscowość jest uroczą | Tu płynie bogato 
umajona zielenią i drzewami rzeczułka gra- 
nicząca ze ZSRR. A obok po stronie ZSRR. 
widnieją domki kolonij sowieckich niestety 
przez nikogo niezamieszkałe. Jedna ręka 
domki te zbudowała, druga — wygnała w 
Świat daleki pokojowo pracującego rolnika 
i zniszczyła owoc długoletniej jego pracy. 

I słusznie pan profesor zaznaczył, że stał 
nad przepaścią, w której jęczy ludzka nędza 
i niedola, a tuż obok rozwiewa Wielki Sztan- 
dar Wplnej i dla wszystkich równej Rzeczy- 
pospolitej. 

Miłe wrażenie pozostało po odjeździe 
Drogich Gości. Społeczeństwo Radoszkowic- 
kie wszak nie od pierwszego roku współpra- 
cuje z B. B. W. R. W roku 1928 w czasie 
wyborów do Sejmu i Senatu przy wielkiej 
frekwencji głosujących wynik był korzystny 
dla BBWR. w 99 proc. 

Z pogranicza. 
Działacz białoruski zbiegł do Połski. 

Na odcinku granicznym Wilejka na teren 
polski zbiegł działacz białoruski Wiktor Ku 
ryniec z Mińszczyzny. 

Kuryniec miał być aresztowany za rze- 
komą działalność antykomunistyczną. Przed 
aresztowaniem szczęśliwie udało mu się 

zbiec. 

    

   

    

A. 

Masowe ucieczki z Białorusi sow. 

Na pograniczu połsko-sowieckiem w ostat- 
nich dniach zatrzymano nowych zbiegów z 

Rosji sowieckiej. Są to uciekinierzy z okrę- 
gu mińskiego, mozyrskiego i polockiego. 
Wezoraj rano na odcinku granicznym Ra- 
doszkowicze i Iwieniee na teren polski prze 
destało się 11 uciekinierów. Wśród zbiegów 
znajduje się 3 inteligentów Białorusinów. 

L 
КОМЕ     

   
Kalendarz dobrej gospodyni... 

LATO 
Poziomki, truskawki, róże, 
czereśnie. maliny, agrest, 
porzeczki, morele, wiśnie. 

Robić konfitury i soki — 
słodkie, mocne, trwałe i 
dużo. 

Musi starczyć na cały rok. 
Spiżarnia, puste słoje i 
butelki czekają. 

Przypominamy sezon smażenia konfitur, 
soków, kompotów, marmelad — należy się 
do tego zawczasu przygotować. 

Niezwykle tanie książki i przepisy we 
wszystkich księgarniach. 

EZ WC WY ET POETA TY TT ZOE 

KU RJ ER мТЕМЕ КТ 

Poświęcenie i otwarcie | 
mostu kolejowego na Niemnie. 

Dnia 12 b. m. o godz. 9.15 rano 
odbędzie się uroczyste poświęcenie i 
otwarcie mostu kolejowego na rzece 
Niemnie przy stacji Mosty. W uro: 
czystości tej weźmie udział wicemi- 
nister komunikacji inż. Józef Galot, 
dyr. Departamentu inż. Seweryn 
Andrzejewski, dyr. P. K. P. w Wilnie 
inż. Kaź. Falkowski, przedstawiciele 
władz kolejowych, cywilnych i woj: 

skowych. 
Most, który dziś zostanie oddany 

do użytku publicznego dwukrotnie 
był doszczętnie zniszczony podczas 
wojny światowej i bolszewickiej. Po 
zakończeniu wojny most ten został 

prowizorycznie odbudowany celem 
uruchomienia ważnej linji kolejowej 
na szlaku Wilno—Warszawa. Od r 
1931 przystąpiono do gruntownej od- 
budowy tego mostu. Prace nad odbu- 
dową trwały przeszło rok i w dniu 
10 b. m. zostały ostatecznie zakoń- 
czone. 

Wczoraj w obecności komisji wy- 
próbowano konstrukcję mostu, który 
zbudowany został w kraju i z ma- 
terjałów krajowych. Konstrukcja 0- 
kazała się silną i wytrzymałą, wobec 
tego postanowiono w dniu dzisiej 
szym most ten oddać do użytku kolei. 

Groźba poważnych redukcyj 
w Magistracie. 

Z opracowanego obecnie szematu 
redukcyj personalnych w Magistracie 
można wywnioskować, że redukcji 
ulegnie zgórą 100 osób, co stanowiło” 
by 10 procent ogółu pracowników 

Magistratu wileńskiego. Zaznaczyć 
należy, że nie jest wykluczone, iż re- 
dukcja przybierze jeszcze większe roz 

miary. 

Kim jest zastrzelona dziewczyna 
znaleziona w ogrodzie przy ul. Kalwaryjskiej? 

We wezorjaszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosiliśmy o ujawnieniu w ogro 
dzie przy uliey Kalwaryjskiej Nr. 55 trupa 
młodej dziewczyny, z dwiema ranami po- 
strzałowemi. W. toku przeprowadzonego do 
chodzenia polieyjnego zostało stwierdzone, 
iż jest to niejaka Nina Romusławska 18 lat 
zamieszkała przy ulicy Pionierskiej nr. 1, któ 
ra popełniła samobójstwo oddając dwa strza 
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MIEJSKA. 

Sprawa unormowania komunikacji auto- 

busowej. Jak już donosiliśmy powołana 

przez Radę Miejską specjalna Komisja do 

zbadania niedokładności i usterek w miej- 

skiej komunikacji autobusowej zakończyła 

już swe prace. Do Magistratu skierowany 

został obszerny memorjał sprawozdawczy. 

Memorjał ten będzie przedmiotem obrad naj 

bliższego posiedzenia Magistratu, poczem z0- 

stanie przedłożony na posiedzenie Rady Miej 

skiej. 

ARTYSTYCZNA. 

— Z T-wa „Niezależnych*. W. dniu 5-g0 

czerwca r. b. została zamknięta 2 doroczna 

wystawa prac „Wileńskiego T-wa Niezależ- 

nych Artystów Sztuk Plastycznych". Wysta- 

wę zwiedziło około 7 tysięcy osób. W. po- 

równaniu z zeszłoroczną wystawą T-wa, któ 

rą zwiedziło około 4 tysięcy osób, staje się 

widocznem coraz większe zainteresowanie 

się społeczeństwa wileńskiego wystawami 

„Niezależnych. 
Wiystawę zwiedził p. Minister Jan Pil- 

sudski, p. Wojewoda Beczkowicz. J. E. Bi- 

skup Michalkiewicz, p. Kurator Szelągowski 

i szereg innych wybitnych osobistości. 

Z wystawy zakupiono 23 obrazy. W tej 

liczbie został zakupiony przez „Koło Przy- 

jaciół T-wa Niezależnych** — obraz C. Zna- 

mierowskiego, p. t. „Wieczór zimowy w 

celu rozlosowania pomiędzy członków „Ko- 

ia“. W ten sposób „Koło Przyjaciół Nieza- 

leżnych* ujawniło swoją działalność w kie- 

runku szerzenia kultury artystycznej na te- 

renie Wilna. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

„Państwo Praey*. Drugi numer „Państwa 

Pracy“, Naczelny organ Legjonu Młodych. 

ukazał się i jest do nabycia w sekretarjacie 

„Legjonu* Królewska 5—10, oraz w kjoskn 

róg Mickiewicza i Wileńskiej. Cena numeru 

20 gr. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Liceum Handlowe żeńskie 2-letnie, 

przyjmuje zapisy kandydatek, mogących się 

wykazać świadectwem ukończenia 6 klas 

szkoły średniej. (ul. Żeligowskiego 1 m. 2 od 

godz. 10 do 2-ej). 

— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 

Żeńskiego im. ks. A. J. Czartoryskiego w 

Wilnie zawiadamia, że egzaminy wstępne 

do klasy Il-ej rozpoczną się dnia 24-go 
czerwca T. b. o godz. 8-ej rano. Podania na 

leży składać do dnia 20-go czerwca r. b. w 
kancelarji gimnazjum. 

— Dyrekeja gimn. .Hum. Koed z oddz. 

mat.-przyrodn. dła Dorosłych im. ks. Piotra 

Skargi w Wilnie przy ulicy Mickiewicza 22. 

podaje do wiadomości, iż przyjmuje wpisy 
do kl. IV—VII włącznie. 

Wszelkie informacje udziela kancelarja 
gimn. w godz. 16.30—20 codziennie z wy- 
jątkiem świąt. 

— Dyrekeja Gimnazjum Polskiego im. kr. 

St. Batorego w Drui podaje do wiadomości, 

że egzaminy wstępne do klas od 3-ej do 4-ej 

włącznie odbędą się w dniach 27 i 28 czerw. 

ca b. r. Podania należy składać do dnia 25 

czerwca w kancelarji gimnazjum. 

— Absolwenci Koedukacyjnego Gimnaz- 

jum im. T. Czaekiego w Wilnie. Z dopusz- 
czonych 20 abiturjentów wszyscy złożyli 
egzamin dojrzałości: Humaniści: I. Abol- 
nik Leonid, 2. Bernikerówna Estera, 3. 
Chwiećkówna Monika, 4. Dacenko Jerzy, 

5. Hordyński Andrzej, 6. Kowzanówna Jad- 
wiga, 7. Matuchniak Tadeusz, 8. Miedzioni- 

sówna Alina, 9. Monastyrski Aleksander, 

10. Szabłowska Irena, 11. Zawadzka Jani- 

na, 12. Zieliński Marjan. 

Realiści: 1. Łazarewicz Paweł, 2. Mału- 

ły rewolwerowe jeden w okolicę brzucha a 
drugi w okolicę serea. Zwłoki samobójczyni 
przewieziono do kostnicy przy szpitału św. 
Jakóba. У 

Włedle wyników dotychezasowego docho- 
dzenia potwierdza się przypuszczenie, iż po. 
wodem samobójstwa były nieporozumienia 
rodzinne. (e). 

nowicz Wit, 3. Markiel Franciszek, 4. Pa- 
piewski Lech, 5. Prus Stanisław, 6. Regul- 

ski Leon, 7. Sadowski Eugenjusz, 8. Urba- 
nowiczówna Longina. 

        

    

  

Dnia 13 czerwca 1932 r. o godz. 5-ej 
po poł. odbę pow lokalu Gimnazjum 
(Wiiwulskiego akt rozdania Świadectw    
dojrzałości. 

: WOJSKOWA. 
— Kto staje przed komisją poborową? 

W. poniedziałek 13 czerwca plan poboru obej 
muje mężczyzn, urodzonych w roku 1910 z 
nazwiskami na litery A, C, G, którzy pod- 
czas poboru w roku ubiegłym uznani zostali 
za czasowo niezdolnych do służby wojsko- 

wej (kat. B). 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Obrońey Wilna! W związku z praca- 

mi przygotowawczemi do II Zjazdu, który 

się odbędzie w dniach 8 i 9 października 

r. b. w interesie uczestników tego Zjazdu 

Zarząd Główny Obrońców Wilna i b. Żoł- 

nierzy Litwy Środkowej wzywa wszystkich 

zarejestrowanych do sprawdzania swych sta 

rych lub podania nowych adresów miejsca 

zamieszkania. 
Byłych uczestników wałk o Wilno z lat 

1918—190, którzy dotychczas się nie za- 

rejestrowali, wzywamy do zgłoszenia się w 

biurze Zjazdu łogród po-Bernardyński, II 

pawilon powystawowy), w celu wciągnię- 

cia ich do ewidencji Organizacji. 

Sekretarjat czynny jest co dziennie od 

godz. 17-ej do 20-ej, a w dnie świąteczne 

od 12-ej do 13-ej. 
— Ciężka sytuacja hotelarzy. Hotele wi- 

leńskie przeżywają obecnie bardzo ciężkie 

chwile. Ruch komunikacyjny naskutek ogół. 

nego przesilenia gospodarczego ustał calko- 

wicie, przyjezdnych jest coraz mniej, hotele 

święcą pustkami. 
Nie zważając na to hotele są obciążone 

podatkami państwowemi i komunalnemi, co. 

rzecz zrozumiała, znacznie pogarsza jch sytu 

ację. Wszystko to może spowodować całko- 

wity upadek branży hotelarskiej i likwidację 

poszczególnych hoteli. E 
Stan ten zmusił właścicieli do ciaśniej- 

szego zespolenia się w celu obrony swych 

interesów. 
Otóż w tygodniu ubiegłym odbyło się w 

Związku Or. Kupców posiedzenie Sekcji ho- 

telowej, w którem brali udział przedstawicie- 

le wszystkich hoteli wileńskich. Na posie- 

dzeniu tem zostały poruszone sprawy umo- 

wy ryczałtowej z Magistratem, odwołania 

od wymiaru podatku obortowego i t. p. 

Został również wybrany wspólny Zarząd 

w skład którego weszli: pp. E. Kowalski, ja- 

ko prezes, S. Goldberg, jako wiceprezes, 

Reks i Bejgel, jako członkowie. Do Komisji 

rewizyjnej zostali wybrani pp. Urynowski i 

Muniches. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walny Zjazd Delegatów Podokręgu 

Związku Strzeleckiego. W: dniu 26 czerwca 

b. r. odbędzie się w Wilnie Walny Zjazd 

delegatów Podokręgu Związku Strzeleckie- 

go. Udział w żjeździe poza delegatami i 

miejcowymi przedstawicielami władz weź- 

mie Korpus Kadetów Nr. 1, ze Lwowa, 

przebywający obocnie w obozie w Trokach 

oraz delegacja Okręgowego Zarządu Ślą- 

skich Powstańców i Wojaków z Katowic. 
Zjazd będzie jednodniowy. Bliższe szcze- 

góły i program zostanie podany dodatkowo. 

—  Posiedztnie Wileńskiego Oddziału 

Polskiego T-wa Historycznego odbędzie się 

dnia 13 b. m. w poniedziałek o godz. 7 

wieczorem w lokalu Seminarjum Historycz 

nego U. S. B. (ul. Zamkowa 11). Na po- 

rządku dziennym odczyt p. dyr. T. Turkow- 

skiego p. t. „Rzut oka na dzieje książki 

wilenskiej“. 

Po odczycie posiedzenie Zarządu Oddz. 

T-wa. 
— Uwadze peewiaków. Dnia 15 czerwca 

b. r. o godz. 18-ej, w lokalu Związku Legjo 
nistów przy zauł. Bernardyńskim 10, odbę- 

dzie się ogólne zebranie członków Koła P. 

O. W. cełem załatwienia ważnych spraw. Po 

nadto w uzupełnieniu odczytów z dnia 5 b. 

m. odbędzie się herbatka dyskusyjna, na 

której wygłoszony zostanie odczyt p. Wy- 

szyńskiego. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Walne Zebranie Cechu Kuchmistrzów 
w Wilnie odbędzie się we wtorek, dnia 14 

czerwca 1932 r. o godz. 6-ej w pierwszym, 

zaś o 7-ej wiecz. w drugim terminie w loka- 

lu przy ul. Bakszta 1. 
— Whlne Zebranie Cechu Krawcow w 

Wilnie odbędzie się w czwartek, dnia 16 

czerwca w lokalu własnym przy ul. Bak- 

szta 1. 
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; RÓŻNE. 
— (Choroby zakaźne. Trudne warunki 

walki z gruźlicą. Podług ostatnich danych 
sekcji zdrowia na terenie Wilna w ciągu 
ubiegłego tygodnia na choroby zakaźne cho. 
rowało ogółem 37 osób. Zanotowano nastę- 
pujące wypadki chorób: tyfus brzuszny 1, 
tyfus plamisty 1, ospa wietrzna 1, płonica 7, 
błonica 1, odra 12, gruźlica 11 w tem 2 zgo- 
ny i jaglica 3. 

Wi porównaniu z tygodniem poprzednim 
ilość zasłabnięć na choroby zakaźne zmniej- 
szyła się znacznie.  Najgroźniejszą plagą 
łudności poostaje nadal gruźlica, która za- 
biera najwięcej ofiar w ludziach. Wobec 
pauperyzacji szerokich mas ludności prowa- 
dzenie walki z gruźlicą natrafia na wielkie 
trudności. 

TEATR | MUZYKA 
— Wesoła operetka Danielewskiego w 

Bernardynce. Dziś, w niedzielę 12 czerwca 

o godz. 8 m. 15 w. wesoła operetka Danie- 

łewskiego p. t. „Polacy w Ameryce*. Udział 
licznej orkiestry, chórów i baletu czynią z 
„Polaków w Ameryce* widowisko żywe, peł 
ne ruchu, pozostawiające niezatarte wraże- 

nie. Zabawa zapewniona. 
Jutro, w poniedziałek 13 b. m. o godz. 

8 m. 15 po cenach zniżonych „Awantura w 
raju”. 

— „Awantura w raju* w Bernardynce. 

Dziś, w niedzielę 12 czerwca o godz. 4-ej 

pp. arcywesoła farsa Arnolda i Bacha p. t. 
„Awantura w raju". Wesołość, humor i dow- 

cip zmuszają widza do ciągłego Śmiechu 
i oklaskiwania świetnych wykonawców. Ce- 
ny miejsc zniżone. | 

— Warszawska „Rewja Mody“ w Lutni. 
Dziś, w niedzielę o godz. 4-ej pp. odbędzie 
się drugi i ostatni występ uroczej artystki 
teatrów warszawskich p. M. Balcerkiewi- 
czówny i znanej feljetonistki p. Well w 
„Wielkiej rewji mody”. Ceny miejsc specjal- 

“RADIJO 
NIEDZIELA, dnia 12 czerwca 1932 r. 

10.15: Nabożeństwo z Poznania. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15: Pora- 
nek muzyczny. 12.35: „Znaczenie przerw w 

    

      

      
   

czasie pracy i urlopów* — odczyt. 13.10: 
Dalszy 'ciąg koncertu. 145.00: „Wyprawa ki- 
jowska* — pogadanka. 14.15: Muzyka. 14 
„Łapmy roje” — odczyt. 14.50: Muzy 

Zawody strzeleckie o mistrzostwo 
: Muzyka.15.40: Audycja dla dziec 

16.05: Audycja dla wszystkich Nr. 11. 16. 
Pogadanka z cyklu „Kobieta ma głos* 17 
Koncert. 19.15: Litewska audycja liter 
19.30: Program na poniedziałek. 19.35: Skrz. 
tec . 19:50: Pogadanka o Czerwonym 

i 0.00: Pogadanka. 20.15: Koncert 
: Kwadrans literacki. 21 

Przemówienie ks. prymasa Hlonda. 21 
Komunikaty i muzyka taneczna. 22.40: W 
leński Komunikat sportowy. 22.45: Komuni- 

katy i muzyka taneczna. 

PONIEDZIALEK, dnia 13 czerwca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (muzyka i pogadanka). 12.40: 

   

  

  

    
   

  

  

  

Kom. met. 1 Program dzienny. 15.40: 
Audycja @а @ 16.10: Muzyka operetko- 
wa (płyty). 16.40: Pogadanka francuska. 
17.00: Koncert. 18.00: „Dziwolągi arabskie" 
— 0 у 18.20: Muzyka taneczna. 19.15: 
„Ze spraw klajpedzkich“ — odezyt litewski. 
19.30: Program na wtorek. 19.35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19.45: Wileński komunikat 

sportowy. 20.00. Operetka „Hrabia Luxem 

burg“. 22.00: Djalog. 22.15: Komunikaty. 

22.25: Utwory J. S. Bacha (płyty). 22.40: Ko- 
munikaty i muzyka taneczna. 

WTOREK, DNIA 14 CZERWCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja dla 
poborowych (muz. i pog.). 12.40: Kom. met. 

35.35: Program dzienny. 15.40: Muzyka popu 
larna. 16.30: Chwilka strzelecka. 16.40: „Pięk 

no w życiu codziennem* pogadanka. 17.00: 

Koncert symfoniczny (płyty). 18.00) „Je- 
dziemy do Trok i Wterek* feljeton. 18.20: 
Muzyka taneczna. 19.15: Przegląd prasy 
tewski 19.30: Program na šrodę. : 

Prasowy dziennik radjowy. 19.45: „Co každy 
o pływaniu wiedzieć powinien. 00: Kon 
cert. 21.00: Nasz feljeton literacki. 21.15: 

Muzyka lekka. 22.15: Komunikaty i muzyka 

taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZIECI, POMYŚLCIE O TEM! 

/) niedzielę dnia 12 czerwca o godz. 

15.40 słuchowisko dla dzieci. W drugiej je- 

go części nadane będzie z Wilna na wszyst- 

kie rozgłośnie opowiadanie Cioci Hali p. t. 

„Świetny pomysł*. Jest to historja dwóch 
kolegów, z których jeden nie widział nigdy 

wsi i jej uroków, mieszkaniem bowiem je- 

go była bezsloneczna miejska suterena. 

Szczęśliwy kolega, spędzający wakacje zaw- 

sze na wsi u rodziców, postanowił pewnego 

razu tknięty współczuciem... Dzieci, posłu 
chajcie tej historji i zastanówcie się później 
nad nią. 

BACZNOŚĆ, WŚCIEKŁY PIES! 

O godz. 16.05 w dziale pogadankowym au- 

dycji dla wszystkich usłyszą radjosłuchacze 

praktyczne informacje Edmunda de Mozera 

o tem, jak należy zachowywać się wobec 

wściekłego psa i ratować się w razie uką- 
szenia. > 

  

   

  

    

   

  

    

  

    

HRABIA LUXEMBURG. 

Hrabia Luxemburg — elegancka operetka 

Fr. Lehara, pełna rozlewnych walców, bu- 

dzących wspomnienia dawnej beztroski i nie- 

powrotnego uroku cesarskiego Wiiednia — 

nadany będzie ze studja warszawskiego dn. 

13 czerwca o godz. 20.00. Reżyserja i radjo 

fonizacja Michaliny Makowieckiej, dyrekcja 
Wacława Elszyka. 

WIZYTA W: RASZYNIE. 

Dnia 13 czerwca o godz. 22.00 zabierze 

głos przed mikrofonem warszawskim dyr. 
tech. Polskiego Radja inż. Wł. Heller, który 
w rozmowie z red. Janem Piotrowskim, za- 

tytułowanej „Wizyta w Raszynie”, opisze 

radjosłuchaczom ciekawe urządzenia nadaw- 
cze najsilniejszej radjostacji Świata oraz 
skomplikowaną i czujną pracę techników 
radjowych. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NA TROPIE ZBRODNI. 

W; jamie kloacznej w domu Nr. 16 przy 
uliey Zarzecze Kaz. Gowerski mieszkaniec 
wsi Wierszuliszki gm. rzeszańskiej ujawnił 
trupa noworodka. 

Powiadomiona policja zarządziła poszu- 
kiwania za wyrodną matką, która dopuściła 
się tej ohydnej zbrodni. (e). 

MOTOCYKLISTA PRZEJECHAŁ 
STARUSZKĘ. 

W dniu wczorajszym przy zbiegu ul. Mon- 

twiłłowskiej i Mickiewicza motocykl prowa- 

dzony przez Józefa Wajnsztejna (Mickiewi- 

cza 21) najechał na przechodzącą przez jezd- 

nię 70-letnią Anielę Zajączkowską (Sierakow 
skiego 25). Staruszka padając doznała cięż- 
kieh obrażeń ciała. Wezwanć pogotowie ra- 

tunkowe przewiozło Zajączkowską do szpi- 

tala św. Jakóba. 
Motoeyklistę zatrzymano. (e). 

ARESZTOWANIE NIEBEZPIECZNEGO 
WŁAMYWACZA Wi WILNIE. 

Funkcjonarjusze wydziału śledczego za- 
trzymali na terenie Wilna oddawna poszu- 
kiwanego włamywacza Franciszka Juehniewi 
cza bez stałego miejsca zamieszkania. Juch- 
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U kobiet w ciąży i młodych matek, sto- 
sowanie naturalnej wody gorzkiej „Franeisz- 
ka-Józefa* wzmacnia prawidłowość funkeji 
żołądka i kiszek. Żądać w aptekach i drog. 

„est TT i ATE ATZ TT 

: Teatr Lutnia. 
„Nieuchwytny“ sztuka detektywi- 
styczna Wallace'a w 4-ch aktach. 

To nie jest dobrze spędzić wieczór 
na takiem przedstawieniu... Potem 
wracając pustemi ulicami Wilna kędy 

co prawda poczciwe rzezimieszki jesz: 
cze nie rżną nikogo, chociażby im 
pewnie nikt przeszkody nie czynił, bo 
policji ani śladu, doznaje się niesa- 
mowitych dreszczyków na widok nie- 
licznych przechodniów, widząc w ka- 
żdym jakiegoś  „nieuchwytnego“... 

W domu, drzwi się już, już ruszają, 

otwierają, szafa podejrzanie niezam- 

knięta, kanapa jakby nie na swojem 
miejscu, zajrzeć? Ba. a nuż tam kto 
siedzi t. j. leży, i czeka tylko chwili, 
gdy wszyscy zasną? Szyba zdaje się 
czegoś dzwoni dziwnie, szmery cho- 
dzą po ciemnych komnatach... detek- 
tywizmu i bandytyzmu jest pełno w 
powietrzu. 

Sztuka Wallace'a jest trochę rez- 
wlekła, ale może ją za powoli grali 
w pierwszych aktach, znamy lepiej 
zbudowane, jak np. wspaniały Pociąg 
Widmo lub Narzeczona z dachu, ale 
i tu intryga jest zawikłana, tak zręcz 
nie, że do ostatka nikt się nie domyśla 
kto jest Nieuchwytny i gdzie się 
kryje? Charakterystycznem jest, że 
gdy się ujawnił, i oczywiście uciekł 
bohatersko od policjantów, wybuchły 
spontaniczne oklaski galerji, czytelni 
ków Detektywa, oczywiście, ale któ- 
rzy poczciwie poszli na przedstawie- 
nie zakupione przez Rodzinę Policyj- 
ną. Bo jeśli sympatje bywają po stro- 

nie bandytów ną ekranie i w teatrze, 
to w życiu, przeważnie jednak, pomoc 
dawana jest przez tłumy policjantom. 
bo to przecie ojcowie rodzin i krewni 
tych tłumów, dla których poświęcają 
często życie. Szkoda, że natchnienie 
jakiego pisarza nie posłuży mu żeby 
napisał sztukę, gdzieby bohaterem 
był stróż bezpieczeństwa publicznego 
i jego czyny były tak oklaskiwane jak 
bandyckie. W Poeiągu-Widmo, właś- 
nie detektyw triumfuje na ostatku. 

Artyści mają duże role i grali je 
wszyscy dobrze; na czoło wysunęła 
się kreacja p. Karpińskiego jako ko- 
kainisty- adwokata, to było wspaniałe, 
z dziedziny wielkiego dramatu, wstrzą 
sający obraz wielkomiejskiej szmaty 
we fraku. Doskonałym był p. Deju- 
nowicz jako komik sztuki, p. Wyr- 

wiez doktora świetnie wykoncypował., 
p. Brenoczy, płomiennie walczyła o 
swego ukochanego, pokazując śliczne 
tualety, pp. Szurszewska i Jasińska 
odpowiednio odegrały swe epizody. 

Dekoracje i pomysły p. Makojnika w 
gabinecie adwokata, zasługują na uz- 

nanie. Doskonale to wszystko było 
pomyślane. „ Ho. 

IX tydzień propagandy 
lotnictwa. 

W dniu dzisiejszym kończy się 
IX tydzień poświęcony propagandzie 
naszego lotnictwa i obrony przeciw- 
gazowej. Po ośmiokrotnem doświad- 
czeniu w tej dziedzinie, można stwier- 
dzić, iż na terenie całej Rzeczypospo- 
litej nie znajdziemy zbyt wielu ludzi, 
którzyby nie wiedzieli co to jest Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazo* 
wej. Jednak nie wszyscy obywatele 
umieją i chcą czynnie popierać jej 
poczynania. Gdyby kużdy z obywateli 
naszego państwa został członkiem 
Ligi byłaby to wspaniała organizacja 
dysponująca wielomiljonowym bud- 
żetem. Niestety do tego jeszcze bardzo 
daleko, a rok rocznie urządzane ty” 
godnie propagandowe mają nas stop” 
niowo zbliżać do tego ideału organi- 
zacyjnego. 

I tak rok za rokiem koło wpływów 
LOPP stale się rozszerza pomimo tru 
dności kryzysowych, jakie nas od kil% 
ku lat trapią. To też iniejmy nadzieję, 
iż i w roku bieżącym IX tydzień lot- 
niczy zorganizowany przez Woje- 
wódzki Komitet Kolejowy L. O. P. P. 
przysporzy z jednej strony nowych 
członków, z drugiej zaś zasili doraź- 
nie kasę Komitetu na potrzeby roz- 
woju lotniczych inwestycyj na na- 
szym terenie. Obywatelu! nie uciekaj 
od kwestarki i kwestarza w dniu dzi- 
siejszym, lecz wyasygnuj na wspólną 
sprawę nawet z najskromniejszego 
budżetu. 
WWEZACEWWPEDOOŃ A STATE 

  

niewiez jest poszukiwany przez sądy za kra- 
dzieże i włamania. Włamywacza skierowano 
do dyspozycji sędziego śledczego, który pole- 
cił go osadzić w więzieniu. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. : 
W dniu 10 b. m. Bieńkówna Zofja, lat 

23. (Rossa 23) w celu pozbawienia się życia 
wypiła esencji octowej. Pogotowie odwiozł» 
ją do szpitala Sawicz: w stanie niezagraża- 
jącym życiu. Przyczyna — nieporozumienia 
rodzinne. 

KRADZIEŻ. 

Zatrzymany został Skorocki Jan (Szep- 
tyckiego 16), który w międzyczasie od miesią 
ca stycznia do kwietnia r. b. z niezamknię- 
tego garażu mieszczącego się w podwórzu 
domu, Nr. 16 przy ulicy Szeptyckiego na 
szkodę Jurasowa Jerzego (Zawalna 6) do- 
konał kradzieży części samochodowych i in- 
nych drobnych rzeczy, łącznej wart. 450 zł. 

Nagrody za tępienie 
przemytnictwa. 

Za energiczne tępienie przemytnictwa о- 
raz tajnego gorzelnictwa w pogranicznych 
miejscowościach pogranicza  połsko-litew- 
skiego i polsko-łotewskiego władze skarbowe 
przyznały funkcjonarjuszom K. O. P. 12.500 
zł. tytułem nagrody za m. maj.



SPORT. 
Piłkarskie „derby” Wilna. 
Makabi — 1 p. p. Leg. 4:3 (2:1). 

Wileńskie „derby* piłkarskie zgromadzi- 
dy na boisku 6 p. p. Leg. tłumy publiczności. 
Nic dziwnego: spotkaniu tych drużyn towa- 
rzyszy zawsze niesłabnące zainteresowanie, 
które w walkach o punkty mistrzowskie po- 
tęguje się jeszcze bardziej. 1 p. p. Leg. 
otoczony nimbem niezwyciężonych, w tego- 
wocznych mostrzostwach gładko kroczył od 
zwycięstwa do zwycięstwa nie potknąwszy 
się ani razu. Gorzej powodziło się Makabi, 
ла concie której figurują już trzy utracone 
punkty, a ostatni mecz z 6 p. p. Leg. wyraź. 
mie wskazywał na to, że groźny pretendent 
do tronu mistrzowskiego przeżywa kryzys 
psychiczny. W* tych warunkach zdawało się, 
że zwycięstwo 1 p. p. Leg. jest murowane. 
Liczni jednak zwolennicy Makabi, znając 
jej hart i ambicję nie cili nadziei na 
graną swego faworyta. Makabi nie zawio- 
dła pokładanych na niej nadziei, przyjemnie 
rozezarowując swoich zwołenników.. Niemoż- 
ma niestety tego powiedzieć o mistrzowskiej 
drużynie Wiilna, która grała poniżej swej 
formy i możliwości. Zawiódł w pierwszym 
szędzie atak, w którym Jabłonowski wypadł 
majsłabiej. Pomoc naogół dobra i prącowita. 
W| obornie Chowaniec przeżywa wyraźny 
spadek formy. To samo w silniejszym tylko 
stopniu da się powiedzieć o Zienkiewiczu, 
%tóry tym razem nie bronił ze zwykłą sobie 
pewnością, a co najmniej dwie bramki ma 
ma sumieniu. 

Przed sędzią p. Wolmanem drużyny u- 
stawiły się w najlepszych swych składach. 
Makabi: Rutsztejn, Pollaczek, Szwarc, Kra- 
%kanowski, Birnbach, Riwkind, Antokolec, 
dałowcer. Zajdel, Szwarc II i Antokolec II. 

1 p. p. Leg. Zienkiewicz, Chowaniec, Jass, 

   
  

       

Wysocki, Puzyno, Bielewicz, Lachowicz, 
IPołubiński, Naczulski, Pawłowski i Jabło- 
mowski. 

Mecz rozpoczyna Makabi, piłkę jednak 
przyjmuje atak wojskowych i po szybkiej 

kombinacji Pawłowski oddaje pierwszy 
strzał na bramkę, przenosząc górą. Makabi 
sewanżuje się również niewyzyskanym ata- 
%kiem. Gra w szybkiem tempie toczy się po 
obu stronach boiska. Groźniejsze są jednak 
ataki I p. p. Leg., których głównym moto- 
rem jest niezmordowany Pawłowski. W! 10 
minucie Naczulski ostro strzela, Rutsztejn z 
itrudem paruje, nadbiegający Połubiński wy- 
kańcza. 1 p. p. Leg. prowadzi. Makabi nie 
przejmując się dąży do wyrównania, udaje 
816 % wreszcie Antokołcowi. Tempo wzma- 

ga się jeszcze bardziej. Gra staje się bardzo 
interesującą, żadna jednak z drużyn nie mo- 
że zdobyć zdecydowanej przewagi. Na krófko 
przed przerwą jeden z ataków Jałowcer fi- 
malizuje zdobyciem drugiej bramki, którą 
Zienkiewicz powinien był obronić. 

Dfwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

ekranów, 

Nie zważając na sezon letni, jutro super przebój 

Purpurowa gondol 

Dziś ostatni dzień ! 
kusząca uwodzicielka 

z życia kobiety lekkich obyczajów 
i królowie śmiechu, ulłub. publiczn. 

Wojskowi przechodzą teraz do generalnej 
ofenzywy. wszystkie jednak piłki stają się 

" łupem doskonałego Rutsztejna. Pierwszą po 
łowę Makabi kończy handikapem jednej 
bramki, która, jak się okazało zadecydowała 
o całym meczu i o strąceniu przez wojsko- 
wych dwu cennych punktów. 

Po przerwie z miejsca naciska 1 p. p. 
Leg., gra toczy się na połowie drużyny ży- 
dowskiej, a tymczasem najniespodziewaniej 
padają z przebojów dwie dalsze bramki dla 
Makabi, która już w pierwszych minutach 
gry prowadzi 4:1. W bramkach tych było 
dużo z przypadkowości, mówiąc językiem 
sportowym zwyczajne „fuksy'. Szanse je- 
dnak wojskowych spadły do minimum. W 
szeregi ich zakrada się zderwowanie, które 
wyciska swe piętno na przebiegu gry. Ma- 
kabi, mając zapewnione zwycięstwo. najnie, 
potrzebniej w świecie zaczyna grać „na 
czas”, ratując się autami względnie przetrzy 
mywaniem piłki przez bramkarza. Psuje to 
ogromnie całokształt wrażeń i pomniejsza 
sukces drużyny żydowskiej. Powoli wojsko- 
wi wracają do równowagi duchowej, ataku- 
ją coraz zawzięciej i coraz niebezpieczniej. 
Z podania Pawłowskiego Naczulski ostrym 
„Szczurem* zdobywa drugą bramkę. Do 
końca jeszcze 25 minut, wojskowi nabierają 
otuchy, całą parą prą na bramkę przeciwni- 
ka. Wypuszczony świetnie Połubiński, prze- 
drybluwuje obrońcę i mimo heroicznej obro- 
ny Rutsztejna, który rzuea mu się pod nogi, 
nieuchronnie strzela trzecią bramkę dla 
swych barw. Ryzykancką robinzonadę przy- 
płaca Rutsztejn kontuzją i musi opuścić 
boisko. Wi bramce zastępuje go Kotławski. 
Do końca gry pozostaje już tylko kilka mi- 
nut, mimo to. wojskowi grają teraz świetnie, 
wyrównanie wisi w powietrzu. Widownia, 
która składa się w trzech czwartych ze zwo. 
lenników Makabi zdradza niezwykłe zdener- 
wowanie, okrzykami „czas*, „czas* dopin- 

guje sędziego do przedwczesnego odgwizda- 
nia meczu. 

Mecz kończy się phyrrusowem zwycięstwem 
Makabi, która zdobywa dwa cenne dla sie- 

bie punkty. Czy było jednak to zwycięstwo 
zasłużone? Raczej nie, niż tak. Wynik remi- 
sowy byłby sprawiedliwszy i lepiej odźwier- 
ciadlałby przebieg meczu. 

Sędziował dobrze p. Wolman. 

NA ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW 
STRZELECKICH. 

W dniu jutrzejszym t. j. dnia 12 czerw- 
ca od godz. 8.00 do 15.30 na zakończenie 
dorocznych zawodów  strzelecko-marszo- 
wych o mistrzowstwo m. Wilna zostaną 
przeprowadzone na strzelnicy m/kalibrowej 

Bogini LILI DAMITA 
Flip i Flap za kratami 

Koncertowy zespół „Cygańskich 
romansów* Józef Shildkraut, 
Dorothy Bouchier i orkiestra 

| 
| 

Alfreda Rodego. i 

w przeboj. 
dźwiękow. 

Arcywes. komedja. Początek o godz. 4, 6,81 10715, 
w dnie świąteczne o godz. Ż-ej. 

RURIER W. 

Stadjon Pióromont zawody indywidualne 
„powszechne* z broni długiej m/kalibrowej, 
zaś na strzelnicy 3 Baonu Saperów zawody 
indywidualne z broni krótkiej wojskowej. 

W zawodach może brać udział każdy 
obywatel m. Wiilna posiadający amunicję 
do strzelań i wpłacający wpisowe 50 gr. od 
osohy. Pozatem w godzinach porannych 
odbędą się zawody drużyn w marszu 10 
klm. ze strzelaniem. 

Uroczyste rozdanie nagród przez P. Wo- 
jewodę odbędzie się dnia 12 czerwca godz. 
17-ta na boisku Stadjonu Sportowego Pió- 
romont. 

Dla ułatwienia gościom i zawodnikom 
przeprawy na drugą stronę Wilji. został 
zbudowany przez 3 Baon Sap. most ponto- 
nowy vis a vis Miejskiej Elektrowni. 

Przed otwarciem wystawy pa- 
miątek moniuszkowskich. 
Na wystawie pamiątek moniusz- 

kowskich w Wilnie, której otwarcie 
nastąpi nieodwołalnie 15-go b. m. 
(nie w niedzielę, jak pisała p. Heł. 
Rom.), znajdować się będą szacowne 
objekty następujących eksponentów: 
Edwarda Wrockiego, naczeln. organi- 
zatora tej wystawy, dalej L. Uziębły, 
najbliższego jego współpracownika, 
Adama Zawadzkiego, księgarza, któ- 
rego stryj był wydawcą znakomitych 
„Śpiewników domowych, dalej pp. 
kierowników zbiorów muzealnych i 
rękopiśmiennych Wil T-wa Przyja- 
ciół Nauk i Bibljoteki im. Eust. i Em. 
Wróblewskich, Lud. Ostrejki, St. 
Grzybowskiego z Kalwarji podmiej- 
skiej, p. Hel. Romer-Ochenkowskiej, 
mec. St. Węsławskiego, p. Marjana 
hr. Platera, p. prof. M. Józefowicza, 
W. hr. Halka-Ledochowskiej, M. 
Ciemnołońskiego, ks. Wojczunasa, p. 
Edmunda Zdanowskiego (fotografi 
ka), p. Z. Roubianki i wreszcie zasłu- 
żonego naszego zrzeszenia muzyczne- 
go, Lutni. 

Piękny afisz wystawowy, pomysłu 
prof. F. Ruszczyca, ukaże się już w 
nadchodzący poniedziałek, dnia zaś 
następnego wyjdzie z pod tłoczni dru- 
karskiej i, wytwornie wydany, kata- 
log wystawowy. 

Ceny wejścia na wystawę będą 
następujące: 45 gr. bilet normalny, 20 
gr. dla uczącej się młodzieży i 10 gr. 

Gdy kobieta jest piękną 

Ceny zniżone. 

Wkrótce! Film, o którym mówi cały świat 

Dr. Jekyl i Mr. Hyde 
  

Dźwięk. Kino - Teatr Dziś! Po raz pierwszy w Wil- W rołach główn.: Bomeniko 

IE E RS KI 

dla uczestników wycieczek szkol- 
nych. 

Wystawę otworzy prezes Komite- 
tu dr. Maleszewski. prezydent nasze- 
go miasta. Odczyt o wystawie, jej 
organizacji i celowości ideowej tej 
antrepryzy, pióra muzykologa nasze- 
go, wilnianina, p. Edwarda Wrockie- 
go, wygłosi p. W. Hulewicz. W ogro- 
dzie ma przygrywać orkiestra, oczy- 
wiście, mająca w programie przede- 
wszystkiem utwory mistrza Moniu- 
szki. 

Co do pracy wewnętrznej organi: 
zatorów wystawy to oprócz p. E. 
Wrockiego przedewszystkiem, p. wi- 
ceprezesa Komitetu Obchodu 60-lecia 
śmierci St. Moniuszki mec. St. Wę- 
sławskiego, dalej współorganizatora 
Wystawy w dziale Vilnian'ów moniu- 
szkowskich L. Uziebly i in. osób Ko- 
mitetu, pracę intensywną na dobro 
urządzenia wystawy nieśli pp. mece- 
nasowa L. Millerowa i Sr. Stankie- 
wiczówna, oraz p. Mongird i in. Nie- 
wymowna wdzięczność należy się 
prof. J. Kłosowi, który udzielił dla 
prac przedwstępnych wystawowych 
wygodnego lokalu w murach pober- 
nardyńskich. 

Go do najpierwszej wystawy bez- 
cennych wprost pamiątek moniusz- 
kowskich, zwłaszcza zaś autografów 
nutowych, to urządzenie jej było za- 
sługą warszaw. Sekcji im. St. Moniusz 
ki przy T-wie Muzycznem; wystawa 
rzeczona odbyła się w wspaniałych 
salach Ratusza warszaw. w r. 1902. 
Osobny dział teatralny wileński, w 
którym co prawda dominowały pa- 
miątki moniuszkowskie, miał charak- 
ter retrospektywy dziejowej w roz- 
woju widowisk wileńskich od XVIII 
w. aż do zamknięcia sceny polskiej 
polskiej w Wilnie w r. 1866-ym. 
Dział ten był zorganizowany przez 
literata wil. L. Uziębłę. Oczywiście, 
ekspozycja pamiątek, poświęconych 
wyłącznie Moniuszce i jego epoce wi- 
leńskiej, warszawskiej i rodzinnym 
stronom jego, przedstawiona monogra 
fiecznie przez p. E. Wrockiego to wy- 
łącznie zasługa tego ostatniego. Po 
Katowicach przyszła kolej i-na nasze 
Wilno. 
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LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze 

Dzisiaj przeczytałem w Nr. 129 „Kurj. 
Wil." list otwarty członków klubu „Włó- 
częgów—Senjorów*, wystosowany do Pana 
z powodu kampanji prowadzonej przez „Sło 
wo” przeciwko Panu i współpracownikom 
Pańskiego pisma. 

Solidaryzuję się całkowicie z treścią i 
moływacją powyższego listu i proszę o za- 
mieszczenie w najbliższym numerze Pań- 
skiego pisma powyższego mego oświadczenia. 

Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego sza- 
cunku 

Marjan Swiechowski. 
Warszawa, 10 czerwca 1932 r. 

Szanowny Panie Redaktorze. 

Wkzoraj ukazało się w „Kurjerze Wil.* 
oświadczenie uczestników zebrania dyskusyj 
nego z dnia 27 maja r. b. 

Komunikujemy, że jako uczestnicy tego 
zebrania solidaryzujemy się z powyžszem 
oświadczeniem najzupełniej, 

Wilno, dnia 11 czerwea 1932 r. 
Teodor Bujnieki 
Antoni Gołubiew. 

Szanowny Panie Redaktorze 

W piątkowym N-rze „Słowa* z dnia 10 
b. m. znajduje się artykuł posła Stanisława 
Mackiewicza p. t. „Ja swoje zrobiłem*. Ar- 
tykuł zawiera kiłka komplementów, kilka 
dowcipów i kilka nieścisłości. 

Jako były redaktor „Żagarów*, a obecny 
„Pionów* czuję się w obowiązku wyjaśnić. 

Motywy, które skłoniły zespół do odłą- 
czenia się od „Słowa” i akcesu do „Kurjera 
Wileńskiego" są powszechnie znane. Stara- 
łem się je omówić w 1-ym N-rze „Pionów*. 
Powtarzanie ich jest zbyteczne. 

Również zbyteczne jest podawanie szcze- 
gółowej chronołogji fakcików, mniej lub wię 
cej nadających się dziś do naginania. 

Jako były redaktor „Żagarów*, a obecny 
„Pionów* uważam za wskazane podanie fa- 
któw istotnych. 

Nieprawdą jest jakoby redaktor Okulicz 
zabiegał o przeciągnięcie „Żagarów* do 
„Kurjera Wfil.*. Przed powzięciem ostatecz- 
nej decyzji odłączenia się od „Słowa* ze- 
spół redakcyjny „Żagarów* prowadził per- 
traktacje z wydawnictwem „Kurjer Wileń- 
ski“ ale: 

1. inicjatywa pertraktacyj wyszła ze stro_ 
ny „Žagarėw“. 

2. Redaktor Okulicz nie proponował nam 
przyłączenia się jako dodatku do „Kurjera”. 
a jedynie obiecywał nam (doradzając wy- 
dawnictwo samodzielne) pomoc w postaci 
lokalu i ułatwień administracyjnych. 

3. Nie traktowaliśmy tego jako wyraz 
specjalnego zainteresowania, lecz jak normal 
ną pomoc udzielaną młodszym przez człon- 
ków tego samego obozu. 

4. Po powzięciu decyzji o odłączeniu 
się od „Slowa“ zwróciłiśmy się z własnej 

    

  

SOLANKI JODO - BROMOWE, 
INHALACJE, HYDROPATJA. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 

macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE. 

Re. 132 (2374 

inicjatywy z prośbą do Redaktora Okulicza 
o wkładanie ,„Pionów'* do „Kurjera“. 

5. O samodzielności naszej decyzji naj- 
lepiej świadczy fakt, iż nie skorzystaliśmy 
równocześnie z propozycji redaktora Mac- 
kiewicza, który proponował nam finansowe 
ułatwienie usamodzielnienia „Žagarėw“ w 
wypadku naszego nie akcesu do „Kurjera”.. 

Łączę wyrazy pełnego szacunku 

Jerzy Zagórski. 

Szanowny Panie Redaktorze!. į 

Wiobec wzmianki red. Stanislawa Mac- 
kiewicza z dnia 10 ezerwca b. r. p. t. „Ja 
swoje zrobiłem jako były redaktor „Wił- 
czych Zębów”, wyjaśniam, co następuje: 

1-0. Wi programie akcji prasowej przed 
wyborami do „Bratniej Pomocy*. przewidy- 
waliśmy dwa numery „Wilezych Zębów* — 
jeden omawiający ogólnie sytuację Bratnia- 
ka, który się miał ukazać w ostatnią nie- 
dzielę przed wyborami, — drugi szczegóło-- 
wy — dzień przed Zebraniem Wfalnem. Otóż 
red. Mackiewicz, wydał tylko numer pierw- 
szy, patomiast na wydanie numeru w przed- 
dzień wyborów kategorycznie nie zgodził się 
mimo że współnie z kol. Dembińskim tłama- 
czyliśmy decydujący charakter tego numeru 
dła zwycięstwa listy kół naukowych i mimo, 
że wykazywaliśmy iż „Wilcze Zęby* jako 
organ. walczący o zwycięstwo całego obozu 
listy Kół naukowych nie mają żadnego 
związku z artykułami polemicznemi H. 
Dembińskiego. Odwołanie się do sołidarnoś- 
ci red. Mackiewicza z tym obezem nie po- 
mogło i musieliśmy drukować numer w 

2-0. Redaktor St. Maekiewicz zastrzegł 
się, by tytułu „Wilcze Zęby* nie używać po. 
za „Słowem do dnia 1 stycznia 1933 r. Na- 
tomiast oświadczył, że nic niema przeciwko 
tytułowi „Wilcze kly“ pod którym tytułem 
Nr. przedwyborczy się ukazał. Zarzuty więc o 
„plagjacie* są pozbawione wszelkich pod- 
staw, zwłaszcza, że przekazując redakcję: 
„Wilczych Kłów' koł. red. Mikułce wiedzia- 
łem, iż „Odrodzenie"* miało żamiar wydawać 
przy „Słowie” — „Wólcze Zęby”. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku. 

Antoni Gełabiew. 

В. redaktor „Wilczych Zębów** 
4 „Wilezych Kłów*. 

Wycieczka z Wilna w Kownie. 
RYGA, 11. 6. (Pat). Donoszą z Kowna, 

że przybyła tam wycieczka Żydów z Wilna 
w liczbie 35 osób. Kierownikiem tej wy- 
cieczki jest dr. Lubocki. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Jadwiga Kiewnarska. Skazy na Szezę- 

ściu. Nowele. Tow. Błuszcz. Warszawa. 
Leko i dowcipnie pisane nowełki, brane z: 
życia powszechnego anegdoty, z których. 
Bołszewiezka i Strajk kobiet pracujących, 
żywo ilustrują zdarzenia potoczne. 

  

e Ar. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz.. 

Dr. Zeidowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz= 

ne, narządów moczowych. 
odg 12--2 i 4-—6 wiecz. 

| DOROSŁYCH 

BOROWINA, 

  

  

  

nie 10005 džwiękowiec polski BURZA NAD ZAKOPANE Gambino i Jerzy Marr. 
W filmie bierze udział chór i orkiestra góralskie ze słxnnym kobziarzem MRAZEM na czele 
Nad program: Bodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

TRAGEDJA NA MONT-BLAN 

  

   
Mickiewicza 24, tel. 277 

M Kenigsterg 
8 

czary, ao 

CHOROBY PLUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dła pici, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwałczaniu chorób płuc- 

Hollywood 
BMickiew. 22, tel. 15-28 

  

     Dypiomow. absolwent 
į Państw. Konserwatorjum 

Warszawskiego przyjmie 

  

  

rogu 18+3 istnieja | Dźwiękowe Kino Dziś wyświetlz się mo- 
numentalny przebój p.t 

W roli gł. bohaterka | 
filmu „MonteSanto“ 

  

CASINO 
wielka 47, tel. 15-41. Dla młodzieży dozwolone. 

czarująco-urocza Reni Riefenstho! oraz Seff Rist i Ernest Udet. 
Ceny na |-szy seans zniżone. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, w dnie świąteczne o godz Z-ej 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziši Wielki film najnowszej Reżyserja genjaln. produkcji Paramoniu MĄŻ SWOJEJ ŽONY Ližių 
W rolach głównych: ROSITA MORENQ I R. Rey. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
fakez dworcakolejow.) 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Potężny dramat w 10 aktach, osnuty na tle powieści 
p. tt „Ci którzy się sprzedają. W »olsch główn.: 

>. U procu szczęścia Ewelina Holt, Elza Temary i Kowal-Gamborski. 
Początek o godz. Ó-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej pp. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dakif Najńowszy superszlagier 10005 42 ; с (czyli Gdy wybiła pólnoc). Nieszmowity 
dźwięk. po rez pierwszy w Wilnie Kochenka szata pa dramat w 10 akt. z życia pozagrobowego. W rolach główn.: Neil Hamilton i Liljana Gisch. — Nad program: Arcyzsbswne awaniuy mowcczesnycb cza- 
rowników Pat i Patachon jako przedsiębiorcy zwalczenie kryzysu. Bembs humoru i śmiechu w 14' aktach 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ml. Mickiewicza 9. 

    

WYROBY GUMOWE vs || ТЕЕЕ 
poleca 

po cenach fabrycznych 

„DUNLOP“ 
GDAŃSKA 6 

PRZEDSTA- 
WICIELSTWO 
WILNO 

  

p Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwe w używane butelki „Patent”* 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechówiatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ ; KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

6678 

  

  

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

  

Dzisl Dwaj przezabawni ko- 
micy śmieszą wszystkicb do 
łez w świetnym filmie p. t. 

Najśmieszniejsze historje ulubieńców Wilna. 
Pat i Patachon ia policjanci 

Nad program: Wesoła komedja. Dla młodzieży dozwolone. 

EIO PIMEJNIEJ 

Po cenach konkurenc. | 

  

Rakiety, siatki i piłki 
tenisowe, piłki siat- 
kówki, koszykowe, no- 
żne, przybory do ry- 
bołówstwa, plecaki, 
menażki harcerskie, 
pantofle i koszulki gi- 
mnastyczne,trykoty ką- 

pielowe, pantofle spor- 
towe, żetony na na- 
grody, oszczepy, tyki 

i dyski 

FIEIEIEEJEFEFE] 

nizuhujoniyZpołaje 
na biuro reprezentacyjne 
bez mebli, jedynie tylko duże, jasne, 
frontowe, połączone ze sobą, W lepszym 
domu, nie wyżej Il-go piętra, w centrum 
miasta, najchętniej wprost ©d gospoda- 
rza. Z dokładnym opisem oferty składać 

do administracji pod „Dyrekcja”. 

głoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg 

nieograniczony na budowę 30 kiosków 
ulicznych do sprzedaży gazet i wyro- 
bów tytuniowych. : 

Projekt kiosków, opis techniczny i 
warunki wykonania zamówień są do 
nabycia w Magistracie (Sekcja Technicz- 
na pok. Nr 52) w godzinach urzędowych. 
Termin składania ofert upływa z dniem 

    

  

  

  

OSTRZEŻENIE! 

Przeto ostrzegamy przed falsyf katami i pro-   
  

  

   
     

        

Wydawnictwo „Kurjer Wileński 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM" 

  

  20 czerwca 1932 r. o godz. 12. 
Magistrat miasta Wilna.   

Drukarnia „Znica*, Wilmo, ul. Ś-to 

nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- 
czącego Kaszłu i t. p. — stosują p.p. Lekarze 

„BALSAM THIOCOLAN — AGE" 
który, 

wzmacnia organizm i samopaczucie chorego 

ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

Sprzedają apteki. Wydz. Z. P. Nr. 15 

  

WERE 

7: $) J 

    

       

     
      

   

у “ 5a ik aa 

Iusnyna Garo ino-VAniMACEG 
ZAB KOWALSKI wa TA 

   

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

7. S. Mill. 

Biblioteka Nowošci 
Plac Orzeszkowej 3 

zaopatrzona w znaczny dobór osłatnich no- 
wOŚCI i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

ZR 

    

      
     

Z AAAA b 
HORORALH WĄTROB 
ZOŁADKA: NEREK: 

NIEZASTĄPIONĘ SA 
naturalne. wody, Sól, 

gomprimes ża 
i Vichy-Etai towa w 

VICHY - ETAT 
Ab się; BEZWARTOŚCIOWYC 

saxucznyce 

      

   
   

    

        
        
  

kosmetyczne, perfumeryjne, go- 
spodarstwa domow., spożywcze 

Liyki dla chorych na cukrzycę, ро- 

najniższych cenach poleca 

Ski. Apt. „ARX“ (d. T-w0 I. B. Sogall) 
WILNO, MICKIEWICZA 5, tel. 8-73. 

dróżne: walizki, nesesery, tecz- 

Duży wybór czepków kąpielowych. 

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO ZAKUPÓWI 

ki skórzane etc., po faktycznie 

Zamówienia na prowincję załatwiamy odwr. pocztą. 
  

Znana wypożyczalnia 66 

ROWERÓW „SPORT 
ulica Królewska Nr. 4 

powiadamia, iż ceny zostały znacznie zniżone: 

Wilenkin 
uk TATARSKA 20 

Mebie 
jadalne, egpiain 
bipetuwo, 

stoly, żóżka lid. 

WBłykw e, Marna, 

NIEDROGO, 

| de dogodnych warnakóch 
IRA RATY. 

KĄADESZŁY KOGWOŚCI. 
8324 

  

    

        

LETNISKA 
do wynajęcia 16 klm. au- 
tobusem w stronę Nie- 
menczyna. Informacje: 

Orzeszkowej 3-2, 
tel. 10-28. 

Do wynajęcia 

2 pokoje 
z osobnem wejściem 

Św. Ignacego 5, m. 6 
Tamże sprzedaje się 

nowy rower. 
6—7 pok. mieszkanie 

  

  

poszukiwane 
w centrum miasta ze 
wszystkiemi  wygodami. 
Pisemne lub telefoniczne 
oferty pod adresem: Nie- 
miecka 35, m. 9, tel. 848, 

Edward Żylewicz. 

Mieszkanie 
z 4 pokoi z kuchnią ze 
wszelk. wygod. (łazienka, 

water) do wynajęcia 
Plac Metropolitalny 3 

żądajcie 
Bezpłatnie prospektów, 
okazowych stronic czaso- 

pism 1ozrywkowo-języko- 
wych „Le Petit Journal 
Franco-Polonais* i „De- 
utsch - Polnische Kleine 
Zeitung* (d. „Tłumacz Ję- 
zyków Obcych"). Adres: 
Warszawa, Waliców 3/4. 

Urządzenie sklepowe 
sprzedam b. tanio. Adres 

      

  doba — 3 zł., za godzinę — 70 i 50 gr. 

  

  

ańska 1, tel. 3-40. 

w Administracji.    

posadę nauczyciela muz. 
i śpiewu solowego i chó- 
ralnego (fortepian, skrzyp- 
ce i inne instrum.), może 
udzielać lekcyj przedmio- 

i moczopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

ad godz. 9—12 1 4—8, 
tów w zakresie klas niż- 
szych. Oferty do Admin. „Kusjera Wil Dr. Wolfson 

TS Charoby skórne, 
weneryczne, 

i moczorłciows: 

ul. Wlieńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1'i 4-—8 

% п 4. KUDREWICE 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wenez.. 
Przyjmuje od 8—10 į 4—6 

Kobiety 3—4 

    

Miermiczy - taksator 
dyplomowany, 12 lut prak- 
tyki, specjalność scalenie, 
poszukuje pracy. Oferty 
pod „scalenie“ do Adm. 
„Kurjera Wi kiego" D 

Młoda panna 
poszukuje 

jakiejkolwiek pracy. 
Pisze na maszynie, po- 
siada praktykę biurową, 
może do dzieci z szyciem. 
Zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod „Felix“ 

    

  

  

  

Doktor Med. 

w. Poczter 
Choroby wewnętrzne 
przeprowadził się 

na ul. Zarzecze 17—2, 
Przyjm. 8—9 r. i 6—7 w». 

Akuszerka 

Maja КАЛО 
przyjmuje od 9 do 7 wiecm 
ulica Kovztnuowa 7, m. %, 
w. Z. P. Nr. 69, 8520 

  

  

Praktyczna 

niania 
poszukuje zajęcia 

do małego dziecka. 
ul. Stara Nr. 21/23, m. 9 

(Zwierzyniec) 

KRAWCOWA 
przyjmuje płaszcze, ko- 
stjumy od 15 zł., suknie 
od 8 zł., dziecinne od 2 zł. 

Wykonanie solidne. 

W. Kołatowicz 
Żeligowskiego 4, m. 5 

(w podwórzu) 

  

  

  

Akuszerka 

Marja Būozina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się   

Pierwszorzędny Sake Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskąy salon gorsetėw, AGR ZY 

pasów lecznicz. W. Z. Nr. 3093 

  

i bielizny 

Sz. Sznejderowej 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
z ulicy Szopenowskiej Ił 
na Mickiewicza 46—19. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz” 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry, 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 

    

rzeczy oraz samochody W. Z. P. 48. 8323 

sprzedaje Lombard i . 

tanio ’ drzewo” 
ul. Biskupia 4, tel. 14-10 Węgiel opztowe. 

poleca firma 
„CENTROOPAŁ* 

Zamkowa 18, tel. 17-90 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności. 
sumiemna i b. pracowita. 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać: 
do Adm. „Kurjera Wil.” 

pod „Mioda panna“ 

od 9-2 i 0d5-7 po pol. 

    

Sprzedaje się 

motocyki 
B. S. A 

Zakretowa 56. 

UCZENICA 
7-mej klasy wyjedzie na 
kondycję. Lubi dzieci. 

Niemiecki, łacina, mate- 

matyka, polski. Może da- 

  

    wać lekcje gry na for- 
tepianie. Łaskawe oferty 
do redakcji sub. „Ucze-   nica VII“. 

Redaktor odpowiedzialny Witold 

TTT 
wožnego, pasiadam dobra: 

šiadėčiųs 
Koszykowa 39—3 

  

Kiszkis,


