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LIST Z RUMUNII. 
Zjazd Porozumienia Prasowego. — Uroczystość Legionowa 

w Rarańczy. 

(Od własnego korespondenta „Kwj, WA"). 

Bukareszt, w czerwca. 

Chlubą i dumą Wydziału Pra 
wego naszego Ministerstwa Spraw Za 
granicznych jest sieć międzynarodo 

wych porozumień prasowych, którą 
dziennikarze polscy zdołali w ostat- 

nich latach rozbudować szerzej, niż 

jakikolwiek inny naród. Porozumie- 

nia takie posiada prasa polską  do- 

tad z prasą państw bałtyckich, 

państw Małej Ententy, Bułgarji, w 
perspektywie zaś pozostaje zawiąza- 
nie całego szeregu nowych porozu- 
mień prasowych z państwami, któ- 
rych dobre stosunki polityczne z Pol- 
ską pozwalają na zacieśnienie wzajera 
nych węzłów przyjaźni dziennikar- 

skiej. 

Porozumienie Prasowe Polsko-Ru 

muńskie, używające skróconej nazwy 
P. R. P. zalicza się do jednego z naj- 
starszych związków tego rodzaju, 

gdyż liczy obecnie sześć lat swego ist- 
nienia. Założone ono zostało w roku 
1926 podczas pamiętnej wycieczki 

dziennikarzy polskich do Rumunji, w 
której uczestniczyli z Wilna $. р. Cze 
sław Jankowski i Konstanty Bukow- 

ski. 
Zasadnicze cele porozumień praso- 

wych sprowadzają się do łagodzenia 

dysonansów prasowych między dwo- 

ma krajami, prostowania fałszywych 
informacyj, dotyczących tych krajów 
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oraz dostarczania czytelnikom gazet 
jak najwięcej rzeczowych  bezstro 
nie i pozytywnie ujętych wiadomości 
o kraju zaprzyjaźnionym. Dzięki ży- 
wym sympatjom polsko-rumuńskim, 
istniejącym w obydwóch społeczeńst- 
wach, rola P. R. P. sprowadza się wła 
ściwie do trzeciego z tych zadań, gdyż 
fałszywe informacje o drugim kraju 
nałeżą tu do rzadkich wyjątków, a dy 
sonanse prasowe nie zdarzają się wca- 
łe. To też doroczne zjazdy P. R. Р., 
odbywa jące się w atmosferze coraz to 
większego zżycia się i przyjaźni, nie 
są przeciążone długiemi i ożywionemi 
dyskusjami, albo mozolnem szuka- 
naiem subtelnych formuł kompromi- 
sowych. Punktem ciężkości tych zjaz- 
dów jest bliższe zapoznanie się i za- 
przyjaźnienie dziennikarzy dwóch 
narodów co ułatwia im później ich 
pracę zawodową w duchu zasad poro 
zumień prasowych. Pozatem przyj- 
mują zjazdy zazwyczaj szereg rezo- 
łucyj, dotyczących sytuacji ogólnej i 
wypływających z niej zadań prasy, 
oraz wytycznych prac na rok najbl 
szy obu komitetów narodowych, z 
których składa się porozumienie, 

    

   

Z pośród uchwał tegorocznych na 
specjalną uwfigę zasługuje rezolucja, 
dotycząca zwalczania fałszywych in- 
formacyj o państwie drugiem i zale- 
cająca zastosowanie w tym celu w za- 

kresie prasowym lansowanych pod e 
gidą Ligi Narodów zasad rozbrojenia 
moralnego według znanego projektu 
Rządu Polskiego. 3 

Delegacja polska w skladzie sze- 
ściu członków komitetu polskiego 
przybyła w tym roku do Bukaresztu 
pod przewodnictwem nowego preze- 
sa komitetu p. Adama Romera, redak 
tora „Dnia Polskiego', znanego dob- 
rze Wilnu z r. 1920—21, gdy jako 
rotmistrz Wojsk Polskich pełnił on 
służbę w Delegaturze Rządu przy Na- 
czelnem Dowództwie Wojsk Litwy 
Środkowej. Żałować jedynie należy, 
że świetny zresztą pod względem swe 
go składu, komitet polski składa się 
dotąd wyłącznie z redaktorów pism 
warszawskich i stawia dopiero pierw- 
sze kroki w kierunku rozszerzenia 
swych agend na prasę prowinejonal- 
ną. Miejmy nadzieję, że podjęta przez 
nowy skład komitetu polskiego inie- 
jatywa w kierunku kooptowania do 
swego grona redaktorów pism pro- 
wincjonalnych znajdzie jak najszersze 
zastosowanie i w niedalekiej przysz- 
łości ujrzymy wśród członków komi- 
tetu polskiego P. R. P. również przed 
stawicieli prasy wileńskiej, którzy w 
osobach wspomnianych wyżej Ś. p. 
Czesława Jankowskiego i Konstante- 
go Bukowskiego zapisali się chlubnie 
na pierwszej karcie dziejów. P. R. P. 

Rumuni uczynili wszystko, aby 
zamanifestować swój serdeczny sto- 

sunek do gości polskich. Szły im w 

tem skutecznie na rękę czynniki urzę 
dowe, reprezentowane przez Podse- 
kretarjai Stanu dla Prasy i Informa- 

    

cyj z podsekretarzem stanu p. Tilea 

i dyrektorem prasy p. Filotti na cze- 

le. Król wyróżnił delegację polską w 

sposób niezwykły, udzielając jej spec: 

jalnej audjencji, na której wypytywał 

o rezultaty i zamierzenia porozumie- 

nia prasowego i wyraził swoje naj- 

wyższe dla tych zamierzeń poparcie.   

  

Po zakończeniu obrad zorganizo- 
wali uprzejmi gospodarze rumuńscy 
dla gości polskich całodzienną wy- 
cieczkę samochodową do malowniczej 
doliny rzeki Prahowy, wypływającej 
ze stoków Karpat Wschodnich i do 
starego miasta  siedmiogrodzkiego, 
Braszowa, które mimo wiekowego po 
zostawania pod panowaniem węgier- 
skiem, nie zatraciło dawnych śladów 

kultury rumuńskiej. Po drodze zwie- 
dzono bogate tereny naftowe w okoli- 
cach Ploeszti, fabryki papieru i szkła 
w Busteni, zakłady tekstylne i bro- 
wary w Azuga i wreszcie słynną gór- 
ską stację klimatyczną w Sinaia, gdzie 
goście polscy zwiedzili z podziwem bo- 
gate wnętrze pałacu królewskiego z 
wspaniałym apartamentem  gościn- 
nym dla suwerenów państw obcych, 
gdzie ostatnim gościem był w r. 1921 
Marszałek Józef Piłsudski, jako Na- 

czelnik Państwa. 

Bukowina, ten północny kraj Ru- 
munji, położony u granie Polski i za- 
mieszkały przez ludność mieszaną, 
miał w tym roku piękną urocz 
zbliżenia polsko-rumuńskiego, 

się odbyła na cmentarzu w Rarańczy 
w rocznicę sławnej szarży pod Ro- 
kitną 2 pułku ułanów Legjonów pod 
dowództwem rotm.  Wąsowicza, z 
okazji odsłonięcia pomnika poległych 
legjonistów, ufundowanego przez 
związki b. Legjonistów z Bukowiny 
oraz z Gdańska. 

Na uroczystość tę, w której lud- 
ność polska Bukowiny wzięła tłum- 
nie udział, przybyły z Polski liczne 
delegacje, m. in. Zarządu Głównego 
Legjonistów Polskich pod przewodni- 
ctwem dr, Dziadosza i II Brygady Le- 
gjonów z płk. Jagrym Maleszewskim 
na czele. Pozatem przybyły ze sztan- 
darami delegacje licznych związków 
legjonowych z poszczególnych miast 
Polski oraz sztafeta młodych pionie- 
rów z Warszawy, która przywiozła 
na rowerach ziemię z pola bitwy pod 
Radzyminem. Prasa polska reprezen- 
towana była przez delegację dzienni 
karzy z Warszawy, którzy z Rarańczy 
udali się do Bukaresztu na zjazd Pol- 
sko — Rumuńskiego Porozumienia 
Prasowego. Z władz polskich obecni 
byli na uroczystości: Szef Sztabu Głó- 
wnego, gen. Gąsiorowski, Poseł Pol- 
ski w Rumunji Szembek, Konsul R. P. 
w Czerniowcach Grabiński, rumuń- 
skie zaś władze reprezentowali: ge- 
nerałowie Sichitiu i Jacob, metropo- 
lita grecko-katolicki Nektari, prefekt, 
jako najwyższy przedstawiciel wła- 
dzy administracyjnej na Bukowinę 
oraz burmistrz m. Czerniowiec, jako 
najwyższa władza samorządowa. 

  

Piękna ta uroczystość dała sposob 
ność przedstawicielom obu narodów 
do wypowiedzenia szeregu podnios- 
łych mów, sławiących godne naślado- 
wania bohaterstwo legjonistów pol- 
skich, walczących z zapałem i poświę- 
ceniem w najtrudniejszych  warun- 
kach o wolność swej Ojezyzny. 

Dla ludności polskiej Bukowiny, 
która zgromadziła się licznie w Ra- 
rańczy, oraz dla polskiej dziatwy 
szkolnej dzień uczczenia pamięci bo- 
haterów z pod Rarańczy pozostanie 
bodźcem do pielęgnowania polskości, 
ducha i obyczajów narodowych, tak 
cennych u ludzi, przebywających sta 
le zagranicą i narażonych na wpływ 
obcej kultury i obcego środowiska. 

J. Gr-ski. 

BEETTNEKT NTA CZCZO 

Požar teatru w Hanowerze. 

BERLIN, 28. 6. (Pat). — We wtorck 
po południu wybuchł wielki pożar w gmachu 
opery w Hanowerze. Ogień powstał w garde 
robie męskiej d szybko rozszerzył się 
na całą południową e: gmachu. Do akcji 

ratunkowej wezwano wszystkie miejscowe 
oddziały, które pracują w oibrzymich chmu- 

rach dymu. Do wieczora pożaru nie zdoła- 

no opanować. Kilku strażników uległo cięż- 

kiemu zatruciu gazami. Straty materjalnie 
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Naprężona sytuacja w Niemczech 
Przed nowym dekretem politycznym 

Hindenburga. 
BERLIN, 28. 6. (Pat). Minister 

spraw wewnętrznych von Gayl przy- 
jał wczoraj przedstawicieli krajów 
związkowych. Omawiano sytuację 
wewnętrzną Rzeszy w związku z za- 
powiedzianym dekretem politycznym 
prezydenta Hindenburga. Jednocześ- 
nie z inicjaty rządu pruskiego wi- 
cepremjer Hirtsiefer przyjął przedsta- 
wieieli krajów związkowych. Komu- 
nikat oficjalny stwierdza, że konfe- 

rencja ujawniła zgodność stanowisk 
krajów w sprawie oczekiwanych za- 
rządzeń rządu Rzeszy. 

Min. Gayl u prezydenta 
Rrzeszy. 

BERLIN, 28. 6. (Pat). Prezydent 

  

Rzeszy Hindenburg przyjął we wtorek 
ministra spraw wewnętrznych Rzeszy 
Gayla, który zreferował mu sprawy 
wewnętrzno-polityczne. Na konferen 
cji omawiana była przedewszystkiem 
sprawa nowego dekretu co do jedno 
litego uregulowania na całym obsza- 
rze Rzeszy kwestji noszenia mundu- 
rów i urządzania demonstracyj. De- 
kret ten ma być ogłoszony we środę. 
Jednocześnie wydane będzie rozpo- 
rządzenie wykonawcze min. spraw 
wewnętrznych Rzeszy, wprowadzają- 
ce obowiązek meldowania urządza- 
nych demonstracyj. 

Nowy dekret według doniesień 
prasy prawicowej najbardziej ma do- 
tykać Bawarji. 

   

Von Gayl nie chce ukrócić teroru hitlerowców. 
BERLIN, 28. 6. (Pat). Minister 

spraw wewnętrznych von Gayl przy- 
jął wczoraj delegację zarządu partji 
socjaldiemokratycznej, która domaga 
ła się interwencji rządu Rzeszy prze- 
ciw zamachom terorystycznym bojó- 

wek hitlerowskich. Minister oświad- 
czył, że w obecnej chwili nie widzi 
powodu do stosowania przewidzia- 
nych konstytucją zarządzeń represyj- 

nych. * 

Seim saski wyraża votum nieufności 
rządowi 

BERLIN, 28. 6. (Pat). Dzisiejsze 
posiedzenie sejmu saskiego miało prze 
bieg bardzo burzliwy. Na porządku 
dziennym znajdował się cały szereg 
wniosków skierowanych przeciwko 
ostatnim dekretom rządu Rzeszy. Po 
długiej debacie przerywanej licznemi 
ineydentami za które wielu posłów 

przywołano do porządku przyjęty z6- 

stał wniosek o wyrażenie wotum nie- 
ufności dla rządu von Papena 44 gło- 

Rzeszy. 
sami przeciwko 27. Wniosek ten przy 
jęty został podczas nieobecności po- 

słów narodowe-socjalistycznych. 

LIPSK, 28. 6. (Pat). — W. drugiem głoso 
waniu sejm saski powziął jednomyślną uch- 
wałę, protestującą przeciwko ostatnim dek- 
retom rządu Papena. Powszechną wesełość 
wywołało stanowisko hitlerowców, którzy. 
jako współgłosujący za wnioskiem, ošwiad 
czyłi się tem samem za utrzymaniem w me- 

cy rozporządzenia, rozwiązującego szturmów 
ki 

Kshenzollerni szykują się do powrotu. 
BERLIN, 28. 6. (Pat). — Prasa tutejsza 

cglasza informacje z otoczenia byłego cesa- 

rza Wilhelma. według których sprawę resta- 
uracji monarchji Hohenzollernów uważa się 

tam za kwestję najbliższych tygodni. Tron 

miałby objąć bądź były następca tronu, bądź 

jeden z wnuków byłego cesarza. Równocześ- 

nie mówi się o przeniesieniu na stałe siedzi- 

by hyłego cesarza z Dearn do Sanwoort. © 
ile rząd holenderski udzieli na te swego 

zezwolenia. 

  

Centrum wyprasza umundurowanych 

hitlerowców z sejmu Wirtemberaji. 
FRANKFURT n/Menem, 28. 6. (Pat). - - 

Seim wirtemberski wznowił wczoraj po Kił- 
kutygodniowej przerwie swe obrady. — Na 

porządku dziennym znalazły się polityczne 

zagadnienia większej wagi. związane z pod: 

różą premjera de Berlina, utrzymaniem za 

kazu demonstracyj politycznych ete 
Frakcja sejmowa narodowych socjalistów 

zjawiła się w ezasie obrad w zwartym szyku, 

przybrana w partyjne uniformy, co wywoła 

ło wielką wrzawę i zamieszanie. Ze strony 

  

centrum postanowione wnicsek odroczenia 

posiedzenia z tym samym porządkiem na 

dzień następny, motywując go tem, że naro 

dowi socjaliści, zjawiws: » w partyjnych 
uniformach ubliżyli gedno 
został przyjęty 

Jak się dewiadujemy „centrum jest zde- 
eydowane tak długo stawiać wniosek odri- 
czania posiedzeń, jak długo narodowi soc, 
liści będą zjawiali się w mundurach. 

    

    

wciąż nowe ofiary zaburzeń. 
LIPSK, 28. 6. (Pat). — Dzień wczorajszy 

ohfitował znowu w poważne zamieszki poli 

tyczne. Do krwawych rozruchów i bójek ni: 

cznych doszło niemal we wszystkich wiek- 

szych miastach Saksonji. Wi Lipsku tłum 

demenstrujących usiłował zdemolować „dom 

brunatny. stanowiący kwaterę hitlerow- 

skieh oddziałów szturmowych. Również w 
innych mniejszych ośrodkach  przemysło- 

wych w Saksonji kilkakrotnie dochodziło do 
awantur bezrobotnych, domagających się 

dawnej stopy zasiłków. 
LIPSK, 28. 6 (Pat). — Pod wpływem agi- 

taeji komunistycznej w całym szeregu ma* 

jątków ziemskich w Saksouji i Turyngji wy 

buchł strajk robotników rolnych, jako pro- 

  

test przeciwko 15 proc. ebniżee zarobków. 

W, wielu miejscowościach doszło przytem do 

starć między strajkującymi robotnikami a 

policją. 

BERLIN, 28. 6. (Pat). Zaburzenia. ja- 

kie wydarzyły się ubiegłej nocy w Berlinie, 

pociągnęły za sobą ofiary w ludziach. Jedna 

z ofiar starcia w Lipsku zmarła podcza» 

przewcżenia jej do szpitala. Bilans wczoraj- 

szych zajść w Berlinie przedstawia się na- 

stępująco: podczas bójek 8 osób zostało rar 

nych, 64 osoby aresztowano, w tem 40 socja 

Jitów i 14 komunistów. W: różnych dzielni- 

cach miasta dochedziło do strzelaniny mię- 

dzy grupami przeciwników politycznych. W 

czasie demonstracji komunistycznej i socjał- 

  

   

demokratycznej w Kamienicy doszło do star 
cia z narodowymi socjalistami. W! czasie 
wymiany strzałów 30 osób zostało rannych. 
Prasa demokratyczna wskazuje. że na pod- 
stawie doniesień © zajściach ulicznych, w 
przeważającej części wypadków winę za wy 
wołanie zaburzeń należy przypisać nie jak 
dotychczas komunistom, lecz narodowym: 

socjalistom. 
We wtorek w południe zastrzelony został 

na uliey przez komunistów jeden ze sztur- 
mewców hitlerowskich w chwiłi, gdy jechał 
służbowo na rowerze. 

Silnie poturbowana została również pew 
na kobieta, będąca w ciąży, która stanęła w 
obronie dziecka. 

Berlińskie radjo w służbie 
rewizjonizmu. 

BERLIN, 28. 6. (Pat). Przed mi- 
krofonem berlińskiej radjostacji wy- 
głosił dziś przemówienie założyciel i 
przywódca Stalhelmu Seldte, ataku- 
jąc w gwałtownej formie traktat wer 

salski. Od chwili podpisania go — 
mówił, Seldte Stahlhelm zwalczał 

ten „niemoralny“ traktał i nadal zwał 

czać go będzie. : 
Z wielkiem uznaniem powitał 

Seldte oświadczenie ministra Reich- 
swehry Schłeichera, podkreślając ko- 
nieczność popierania _„żywiołów*, 
które mają być podstawą obrony na- 

rodowej. 
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Posiedzenie Komitetu 
Ekonomicznego. 

WARSZAWA, 28. 6. (Pat). We wto 
rek dnia 28 b. m. pod przewodnict- 
wem p. ministra Zawadzkiego odbyło 
się posiedzenie komitetu ekonomicz- 
nego ministrów. Obrady poświęcone 
były sprawie aktywizacji bilansu han 
dlowego. Pozatem komitet ekonomi- 
czny powziął uchwałę w sprawie po- 
mocy doraźnej dla dotkniętych klę- 
ską nieurodzaju powiatów w woje- 
wództwach wileńskiem, nowogródz- 

kiem, poleskiem, wołyńskiem i stani 
sławowskiem. 

Deficyt budżetowy za maj 
14,6 milį. zi. 

Drugi miesiąc nowego roku budže 
towego przyniósł dalsze zmniejszenie 
się dochodów państwowych, przy 
równoczesnem, jednak nieproporcjo- 
nalnem do spadku wpływów, obniże- 
niu wydatków. Według danych G. 15. 
S., ogólna suma wpływów  skarbo- 
wych w maju r. b. wynosiła 175.324 
tys. zł., wobec 194.828 tys. zł. w kwiet 
niu r. b., a 199.601 tys. w maju 1931, 

ogólna suma wydatków 189.924 tys., 
względnie 198.930 tys. i 211.656 tys. 
zł. Deficyt budżetowy za maj r. b. wy 
nosił 14.600 tys. zł., a za pierwsze dwa 
miesiące bieżącego roku budżetowego 
18.702 tys. zł. 

   

jutro Turcja zostanie zaproszena 
do Ligi Narodów. 

GENEWA, 28. 6. (Pat). Środowe 
nadzwyczajne posiedzenie Ligi Naro- 
dów, poświęcone sprawie konfliktu 
chińsko-japońskiego, zostało odložo 
ne do czwartku w celu umożliwienia 
komitetowi 19-tu przygotowania w 
drodze prywatnych rozmów odpowied 
nich materjałów i zapobieżenia w ten 
sposób polenrikom w czasie plenarne 
go zebrania. 

W czwartek przedstawiony zosta- 
nie Zgromadzeniu przez Grecję i nie- 
które inne państwa wniosek w spra- 
wie zaproszenia Turcji do przystąpie 
nia do Ligi Narodów. Na specjalnem 
Zgromadzeniu, zwołanem w ciągu 
miesiąca lipca Zgromadzenie przyjąć 
ma uroczyście Turcję w poczet człon- 
ków Ligi. 

  

Wyrok w procesie o nadużycia handlowe 
w Sowietach. 

MOSKWIA, 28. 6. (Pat), — W procesie 
Gunkortu (moskiewskiej crg. handlowej) 0g- 
łoszcny dziś zesłał wyrok, mocą którego 
główni oskarżeni Kriuczkow, Nosokin, Smir 
now. Szubin i Pankratow zostali skazani na 
rGzstrzełanie. Siedmiu innych oskarżonych 

skazane na 10 lat więzienia, konfiskatę ma- 
jątku i pczbawienie praw, pięciu oskarża- 

nych — na 5 lat więzienia i konfiskatę ma- 
jatku, trzeeh oskarżonych na 5 lat zesłania. 
Wreście 5 6skarżonych uniewinnieno. 

  

Cholera w Chinach. 
MOSKWA, 28. 6. (Pat). — W. Chinaei 

wybuehła epidemja cholery. W' Tsien-Fsinte 
zmarło 206 ludzi, w Su-Czu — 100. Ilość za 
słabnięć wynosi przeciętnie 30 — dziennie. 

  

REZOLUCJE ZJAZDU WILEŃSKIEGO PODOKR. 
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO. 

Ze względu na nawał bieżącego 
materjału, zmuszeni jesteśmy, nieste- 
ty. ograniczyć się jedynie do podania 
rezolucyj Zwyczajnego Walnego Zjaz 
du Delegatów Podokręgu Wileńskie- 
go Zw. Strzeleckiego powziętych przez 
Zjazd w dniu 26 b. m.: 

1. Zjazd Wileńskiego Podokręgu Związku 
Strzeleckiego wzywa wszystkich członków 
Związku, by w ciężkim i trudnym okresie 
przełomowym, jaki Polska obecnie przeżywa. 
wykazali hart, męstwo i poświęcenie godne 

pamięci Tyeh, którzy w wojnie o Niepod- 
ległość Ojczyzny oddali życie, oraz osoby 

ukcchanege wodza naszego Marszałka РИ- 

sudskiego. Dziś, gdy znaczna część społeczeń 
stwa poddaje się zniechęceniu i depresji, 
Członkowie Związku Strzeleckiego . muszą 

WST IST NVS TEO ISK KITA СЕЧО 

KONFERENCJA W LOZANNIE. 
Mac Donald, Herriot i von Papen dyskutują. 

Absolutna rozbieżność stanowisk. 

LOZANNA, 28. 6. (Pat), Rozmowy 

lozańskie weszły dziś w nową fazę. 

Po rozmowach franeusko-angielskich 

które wypełniły pierwsze dni ubiegłe- 

go tygodnia i rozmowach franeusko- 

niemieckich w piątek i poniedziałek, 

dzień dzisiejszy przyniósł wspólną na 

radę Mae Donalda, Herriota i von Pa 

UL nnn RIAA LALAH 

I Ukazała się książka GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 

Myśli żołnierza-rolnika 
o naszem gospodarstwie. 

  

Cena 2.— zł. 
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Wzmoženie gospodarcze naszych ziem Gen. Żeligowski 

widzi w oparciu o SĄMOWYSTARCZALNOŚĆ. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny — Gehethner i walff. 

URL RUFUS EARL REA EA AAA 

pena, którym towarzyszyli ministro- 

wie finansów tych 3 krajów. Narady 

rozpoczęły się w południe, trwały 2 
godziny i były kontynuowane po po- 

łudniu. 
Narada trzech zdecydowana zosta- 

ła wczoraj późnym wieczorem w roz 

mowach, które Mae Donald odbył ko- 
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lejne z Herriotem i von Papenem i w 

nich przewodniczący konferencji z0- 

stał poinformowany © absolutnej roz- 
bieżności obu tez. Powracając z roz- 

mowy, Herriot oświadczył dziennika- 

rzom, že „Mac Donald stara się być 

užytecznym“, 
Nie ulega wątpliwości, że premjer 

brytyjski robi nowe próby pośredni- 
czenia między obu delegacjami i ura- 
tewania kontereneji, która przecho- 

dzi w też chwili ostry kryzys. 

Niezadowolenie kół 
niemieckich. 

BERLIN. 28, 6. (Pat). Prasa nie- 
miecka w depeszach swych korespon 
dentów z Lozanny podaje wiado- 
mości utrzymane w tonie niezwykłe 

pesymistycznym. Korespondenci 
twierdzą, że nastąpiło rozczarowanie 
co do pozytywnych wyników rozmowy 
Herriota z Papenem, przypisując wi- 
nę za to wyłącznie stronie franeuskiej. 

Konferencja zdaniem prasy utknęła 

na martwym punkcie. 
EZ 

wykazać zrozumienie obywatełskie i całko- 
wite zaufanie dla sterników naszego Paii- 
stwa, eraz wiarę w lepszą przyszłość. A to, 
hy przykładem swoim dodać otychy wątpią- 
eym, a niezłomnym stanowiskiem ułatwić w 
miarę sił i możności, zadanie, niezwykle 
trudne, Rządu Najjaśniejczej Rzeczypospoli- 
tej. 

2. Zjazd Wiiłeńskiego Podokręgu Związku 
Strzeleckiego stwierdza, że Związek Strze- 
leeki jest erganizacją, złożoną w 90 proc 
z młodzieży wiejskiej, powołanej do pracy 
na rGli. Wobec tego Zjazd poleca Zarządom 
wszystkich szezebli, by otoczyły speejałnz 
cpieką sprawę przysposobienia rolnego, sta- 
wiająe ten dział pracy narówni ze wszyst- 
kiemi innemi działami prowadzenemi na te- 
renie Strzelca. W! konsekwencji Zjazd połe- 
ca, by już w bieżącym roku, na jesieni, 
wszystkie Oddziały zgłosiły choćby po jed- 
nym zespole do Przysposobienia Rolniczego. 

3. Zjazd zwraca się do Towarzystwa Przy 
jaciół Strzelea z gorącą prośbą o skuteczniej 
szą i wydatniejszą pomoc w pracach i poczy- 
naniach Związku Strzeleckiego, stwierdzając 
jednocześnie, że większość tych Kół prowa- 
dzi żywot wegetacyjny. 

4. Wobec częstych wypadków bezrobocia 
wśród tych Strzelców, którzy od szeregu lut 
dali dowód poświęcenia dla Organizacji i 
oddali jej wiele sił i pracy, Zjazd poleca Za- 
rządom wszystkich szczebli stworzenie sekcji 
wzajemnej pomocy, której zadaniem byłoby 
pośrednictwo przy znałezieniu pracy oraz do 
raźna pomoce w wypadkach wyjątkowej po- 
trzeby. 

5. Wobec ogłoszonego bojkotu Sopot i 
Gdańska Związek Strzelecki wzywa wszyst- 
kieh ezłonków Związku Strzeleckiego Pod- 
skręgu Wileńskiego, by powstrzymali się ud 
wszelkieh wycieczek na teren w. m. Gdań- 
ska a to pod karą wydalenia z Organizacji. 

6. Zwrócić się z serdecznem strzełeckiem 
pozdrowieniem do tych Ob. rei. W. Ob., 
którzy niejednokrotnie z tak wielkiem od- 
daniem poświęcają swój wolny ezas w pracy 
wychowawczej naszej Organizacji. Za to 
składamy im strzeleckie podziękowanie i 
cześć! 
KTWTRTWTRETTE TT ROWEROWA DE 

Liczba bezrobotnych spada. 
WARSZAWA, 28. 6. (Pat). Według 

danych statystycznych liczba bezro- 
botnych na terenie całego państwa w 
dniu 24 czerwca r. b. wynosiła 252.864 
osoby, co stanowi spadek w stosunku 
do tygodnia poprzedniego o 10.066 

osób. : 
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Hausner dalej opowiada 
o swym locie. 

Benzyna wyciekła. — Decyzja w chmurach. — Opuszczenie 
się na morze. — Pierwsza noc na morzu. — Okręty mijają 

rozbitka. — Burza i głód. 
PARYŻ. (Pat). Dzisiejszy „Le Journal“ za 

mieszeza drugi zkolei kablogram z Miami. 
Z chwilą, gdy Hausner zdał sobie sprawę z 

niemożności dolecenia do stałego łądu, skie- 
rował aparat w stronę, w której spodziewał 
się napotkać jaki okręt. Na wykonanie tego 
manewru petrzeba było 3 godziny. Wzniósł 
się na wysokość 3.000 metrów. Od chwili 
wylotu z Nowego Jorku upłynęło już 27 go- 
<©zin. Włedług obliczeń Hausnera, które póź- 
miej okazały się słuszne, znajdował się on 
wpebliżu szlaku okrętów transatłantyckich. 
Począł się więc opuszezać. Manewr ten zda- 
wał się trwać bez końca, Warstwa mgły 
miała 2 — 2.500 metrów głębekości. Lotnik 
«©tworzywszy okienko i wyciągnąwszy rękę 
stwierdził, że powietrze jest bardzo chłodne, 
jednak aparat nie był pokryty lodem. Na 
700 prawie metrach od poziomu morza Haus 
ner wstrzymał opuszczanie się, gdyż nie 
ehcąe nie uzależniać od przypadku obawiał 
się niespodziewanege pogrążenia w morzu, 
któregoby wobec gęstej mgły mógł nawet 
nie zauważyć. Wbkoło aparatu krążyły set- 
ki mew. Aparat szybował ciągle w kierunku 
wschodu ku wyspom Seilly, podczas gdy 
poprzednia marszruta prowadziła do Irłandji. 
Zaczął padać deszcz. Poziom benzyny spadł 
niezwykle nisko. Hausner począł krążyć z 
półncey na południe i z południa na pół- 
mee, w nadziei, że uda mu się w ten sposób 
łatwiej natknąć na jakiś okręt. 

Czwartego czerwca o godz. 13-ej pozosta 
ło mu już tak mało benzyny, że po ostatniem 
Gkrążeniu postanowił wznieść się znowu w 
górę i osiągnąwszy edpowiednią wysokość 
przygctówać się do opuszczenia na morze. 
© godz. 13 m. 15 znalazł się na wysokości 
4000 metrów z ostatniemi kroplami benzyny 
-w zbiorniku. O godz. 13 m. 32 zapas ben- 
zyrny wyczerpał się ostatecznie. Od chwisi 
wystartowania upłynęło 29 godzin 30 mi- 
nut. Sam wśród chmur Hausner począł się 
modlić, utraciwszy wszelką nadzieję ratun- 
ku. „Odwieczny instynkt samozachowawczy 
brał górę — pisze Hausner 6 
za wszelką cenę, żyć i walcz. 
zaezął sprawdzać aparat, zamykać otwory 
zatykać uszkodzenia przewodów benzyno- 
wych. Samolot znajdował się obecnie na wy 
sckości 800 metrów nad poziomem morza. 
Hausner zrozumiał, że osiadanie na morzu 
przeciw wiatrowi byłoby fałszywym manew 
rem. Fale były wzburzone, zderzenie się x 
niemi mogłoby wywołać katastrofę. Posta- 
rowił więc opuścić się na morze w kierun 
ku prądu. Zetknięcie się z morzem nastąpi- 
ie na połowie wysokości fali. Samolot po- 
grążył się początkowo całkowicie w falach, 
później jednak wypłynął na powierzchnię. 
Letnik był przezorny i przywiązał się do 
siedzenia, i tylko dzięki temu nie odniósł 
żadnych cbrażeń przy zderzeniu się z falami. 
Kabina była jednak zupełnie zalana woda. 
Hausner ostatnim wysiłkiem zdołał wydostać 
się na górną część zbiornika z benzyną. Po 
pewierzehni wody w kabinie pływały roz- 
maite przedmioty. Hausner, chcąc przekonać 
się, czy aparat nie pogrąża się, znalezionera 

w kieszeni dłótem wydłubał dziurę w ścia- 
nie kabiny i mógł stwierdzić, że aparat uno- 
si się na powierzehni wody. ysunąwszy się 
<io połowy z kabiny lotnik miał przed soba 
taly horyzont. Zwolna zapadała noc. W pew 
nej chwili lotnikewi zdawało się, że na ho- 
ryzoncie ujrzał światło. Złudzenie trwało: kil 
ka minut. Wkońeu nieprzeniknione ciemnos 
«i otoczyły zewsząd samolot. 

PARYŻ, 28. 6. (Pat). — Trzeci kablogram 
Hausnera zaezyna się od opisu pierwszej 
ucey, spędzonej na szczątkach aparatu, nocy 
tak okropnej, że nawet gdyby miał żyć 10V 
lat nie zapomniałby o niej nigdy. Hausuer 
wie zmrużył oka, poczynając cd Nowego 
Yorku. Stopiowo zapadał w odrętwienie, lecz 
gdy tylko zaczynał drzemać, staczał się 
wzdłuż rezerwuaru i w każdej chwili groziło 
©mu niebezpieczeństwo wpadnięcia do wody. 
Aczkolwiek zdawał sobie sprawę z bezużyte 
<zności tego gestu, wysuwał cc kwadrans gł 
wę naązewnątrz i badał horyzont. Nie jed- 
nak nie przerywało ciszy nocnej. Wreszcie 
pcezęło świtać. Z pierwszemi promieniami 
słceńea w Hausnera wstąpiła otucha. Ranek 
nie przyniósł jednak nie nowego. Dopiero 
«©kcłe południa na skraju horyzontu ukaza 
За się sylwetka okrętu, który spokojnie zmie 
rzał w kierunku wschodnim. Morze było 
wzburzene. Samolot był podrzucany falami, 
jak źdźbło trawy, wskutek czego mógł być 
Tedwie doestrzegalnym punktem wśród bez- 
brzeży oeeanu. 

  

      

  

Każda z trzech akademickich szkół 
sztuk plastycznych w Rzeczypospoli- 
tej, posiada b. charakterystyczną, o- 
drębną fizjonomję. Najstarsza, kra- 
kowska Akademja Sztuk Pięknych 

   

  

Hausner gorączkcwo dawał sygnały ko- 
szulą, trzymając się kurczowo skrzydeł samo 
lotu, aby nie wpaść domorza. Okręt widzia- 
ny był w ciągu godziny, wreszcie pozostał pu 
nim jedynie pióropusz dymu. Wyczerpane- 
mu doszczętnie Hausnerowi coraz bardziej 
dokuczalo pragnienie, Zmęczenie jego docho 
dziło do ostatnich granic i aż do rana po- 
zostawał narazie w postaci leżącej. W. ciągu 
dnia następnego zauważył w oddali trzy ok- 
ręty. Whzelkie jednak sygnały pozostawały 
bez skutku Podczas nocy zaczął padać deszcz 
Rzęsiste krople ulewy uderzały o kadłub sa- 
molotu. — Pragnienie snu wzięło górę nad 
wszełkiemi troskami. Hausner rozpostarł na 
rezerwuarze uratowaną kołdrę i chociaż była 
mokra, zawinął się w nią szcezełnie. Nie wia 
demo, ile godzin przespał w ten sposób. Gdy 
się obudził, panowała jeszcze głęboka noc. 
Stopiowo zaczęło świtać. Niebo było ponure. 
a słońce z trudem przebijało się przez ehmu 
ry. 

Daleko na północy ukazał się znowu ok- 
ręt. Wbrew wszełkim nadziejom Hausner za 
czął dawać sygnały. W, godzinę później tym 
razem od południa zamajaczyła sylwetka no 
wego ckrętu. Aparat wystawał ponad powie- 
rzehrię ceeanu nie więcej jak na 4 do 5 
metrów. Ciągle zadawał sobie Hausner py- 
łanie, czy tak nikły punkcik, jaki przedst 
wia jego samołot będzie w stanie ściągnąć 
na siebie uwagę. Głód i pragnienie zaczyna- 
ły coraz bardziej dawać mu się we znaki. 
Kilka pomarańcz i sandwichy pozostawały w 
zatopionej kabinie. Leżały one gdzieś z pew 
nością przesiąknięte wodą morską. Trapiony 
głodem Hausner postanowił je odszukać, 
pogrążając się w zatopionej części aparatu. 
Wskutek jednak ciemności musiał to odłożyć 
de dnia następnego. Noe zdawała się nie koń 
czyć się nigdy. Od 48 gedzin morze było 
wciąż wzburzone i niektóre rozhukane fale 
dochodziły do 10 i 12 metrowej wysokości. 
Aparat trzymał się na powierzchni. Lecz 
Hausnera Ggarniał, niepokój. W  wielkiem 
swem zmęczenia i wyczerpaniu zdawało mu 
się. że szczątki samolotu stopniowo pogrą- 
žają się w morze. Zanurzył się więc, aby 
sprawdzić, czy wszystkie kurki zostały zam 
knięte. Po dokenaniu tej inspekcji opuszczał 
się na dno czterokrotnie w  poszukiwanin 
żywneści. Lecr poza dłótem i parą obcęgów 
nie znalazł nie pożytecznego. 

Przez cały dzień rozbitek badał horyzont 
Ukazały się jeszcze dwa okręty, lecz w ta- 
kiej cdległości, że można było dostrzec za- 
ledwie kominy i maszty. Po południu ma- 
rze się niece uspokoiło. Podczas burzy złx- 
mały się zawiasy podtrzymujące części ru- 
chcme skrzydeł, które trzymały się teraz 
jedynie dzięki umocowaniom z drutu. Na- 
deszła noe, potęgując jeszcze bardziej zmę- 
czenie Hausnera. Zapemocą rzemieni, które 
służyły do przymocowywania błaszanek + 
benzyną i kołdry Hausner urządził sobie coś 
w rodzaju hamaku, do którego przywiązał 

się. Hausner przypemniał sobie, że miał je 
Szcze pudełko z konserwami. 

    

Z nastaniem dnia ogarnęła go troska 2 
powodu szkód, jakie burza wyrządziła nz 
skrzydłach. — Ruchome części, trzymające 
się jeszcze jako tako przy pomocy drutów 
stalowych uderzały a kadłub, eo mogło na- 
razić na szwank bezpieczeństwo samołotu. 
Hausner postanowił prześlizgnąć się wzdłuż 
skrzydeł i obciąć druty. Przecięcie drutów 
zbližalo się ku końcowi. gdy rozbitek ujrzał 
skradającego się zdradziecko rekina. Haus- 
ner porzucił pracę i w pośpiechu stoczył się 
do wnętrza kadłuba. Pe tej depresji uczucie 
głodu ogarnęło ge ze wzmożoną siłą. 

Powrót do Newark. 
NOWY YORK. 28. 6. (Pat). — W. dniu 

b. m. Hausner powrócił do swego rodzinnego 
miasta Newark, przyjęty entuzjastycznie 
przez wiełotysięczne tłumy. W. kościełe od- 
było się nabeżeństwo dziękczynne. Hausnera 
powitano biciem w dzwony. 

KU RJ E'R 

Ś. p. Stefan Briickner 

  

Ministerstwo Skarbu straciło przez 
nagły zgon przedwczorajszy jednego 
ze swych wybitnych przedstawicieli 
ś. p. Stefana Briicknera p.o, Prez. Izby 
Skarbowej Białostockiej. Syn cenio- 
nego w Rosji profesora konserwator 
jum muzycznego, dawniej w Charko- 
wie obecnie w Poznaniu i matki ś. p: 
z Suchodolskich Briicknerów, 4. p. 
Stefan Briickner ukończył studja pra- 
wnicze w Rosji przedwojennej, wkrót 
ce potem przeszedł do służby sądo- 
wej w Charkowie, a po wskrzeszeniu 
niepodległości Polski dostał 5% do 
kraju. Wyniósłszy z domu rodziciel- 
skiego gorące umiłowanie ojczyzny, 
wstąpił w czasie walk o wschodnie 
granice naszej Rzeczypospolitej, wy- 
nikłych po ukończeniu wojny światło 
wej, do naszej kawalerji, gdzie odz- 
naczył się męstwem, które przypieczę- 
tował ciężką raną na froncie. Wyle- 
czywszy się po wyjątkowo bolesnej 
operacji i długiej kuracji — wstąpił 
do Delegacji Polskiej dla spraw re- 
windykacji mienia kulturalnego pol- 
skiego w Moskwie w r. 1921i opuścił 
ją dopiero w roku 1926 w randze sek 
retarza generalnego, Przez zdolności 
swoje, ogromną pracowitość i niez- 
łomny charakter, tak potrzebny przy 
pracy wśród wrogów, w państwie, ut- 
rudniającem Delegacji naszej pracę na 
każdym kroku, oddał sprawie polskiej 
prawdziwe usługi. Dawszy się poznać 
jako siła wypróbowana, był wkrótce 
po wypadkach majowych zaangażo- 
wanym do Ministerstwa Skarbu, gdzie 
po paru latach został naczelnikiem 
wydziału personalnego a niedawno 
otrzymał stanowisko kierownika Izby 
Skarbowej w Białymstoku. 

*° - Odszedł od nas w stosunkowo mło 
dym, najlepszym wieku, jeden z tych, 
co zaznaczyli się w pierwszych dzie- 
siątkach bytu wskrzeszonej Rzeczy- 
pospolitej nietylko jako fachowcy, ale 
i jako jednostki w bez porówania szer 
szem znaczeniu słowa najbardziej po- 
żądane, zarówno dla Państwa jak dla 
człowieczeństwa. 

Piszę to, jako jeden z tych, co w 
Delegacji mieli możność kiłka lat co- 
dziennie obserwować w $. p. Zmar- 
łym niezniszczalne zalety, od których 
zależy wartość pracy publicznej, ba 
nawet niezniszczalność państw i spo- 
łeczeństw. Wygórowane pojęcie obo- 
wiązku, wyjątkowe poczucie honoru 
nieledwie jak religji, — zrozumienie. 
że godność wszelakiego stanowiska 
łączy się nierozerwalnie z wysiłkiem 
aby zadanie swoje spełnić jak najbar 
dziej wiernie i dokładnie. 

  

Ten wytworny w  ironji swoich 
opinij i we formie bycia człowiek, 
był romantykiem trzeźwym a równo- 
cześnie namiętnym w wyznawaniu za 
sad, od których wypełnienia zależeć 
będzie po wszelkie czasy powodzenie 
spraw ogólnych i spraw instytucji, 
której się służy. Pozostawił wdową, 
Irenę z Tomaszewskich, wilniankę, 
zasłużoną wraz z Nim w pracy dla De 
legacji polskiej w Moskwie, w latach 
1921—1926. Cześć Jego pamięci, 

  

Marjan Morelowski, 

Od Administracji. 
Załączając do numeru dzisiejszego blankiety na nasze konto 

w.P.K. O. Nr. 80.750. — prosimy P.T. Prenumeratorów o ure- 
gulowanie prenumeraty za miesiąc lipiec r. b. 

Praca Wydziału Sztuk Pięknych 0. $. В. 
z powodu Wystawy Sprawozdawczej. 

cieli po linji postimpresjonizmu, przez 
drugich drogą nowoczesnego; bardziej 
postępowo ujętego klasycyzmu, po 
części w duchu renesansu, dając przy 
tem swobodne ujście różnym rodza- 

E. Skwarczewska. Praca dyplomowa p. t. „Handlarka“. 

ciągle jeszcze tkwi w impresjonizmie, 
przetrawiając go na wszelkie sposoby. 
Warszawska radykalnie hołduje naj- 
nowszym kierunkom, wileńska zaś, 
idąc przez jednych swoich przedstawi 

jom indywidualności, stara się wypo- 
sażyć swoich uczniów w jaknajbogal- 
szy zasób wiedzy i teoretycznej i prak 
'tycznej, opartej, moeno na najenako- 
mitszych doświadczeniach artystycz- 
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nych przeszłości dziejowej. Pozwala- 
jąc wybrać uczniom dowolny, czy bar 
dziej konserwatywny, czy też radykal- 
ny kierunek artystyczny, Wydział sta 
ra się o to aby ten wybór był jaknaj- 
g.ębiej przemyślany, unikając w ten 
sposób także, wytwarzania sztucznoś: 
ci, hołdowania danemu kierunkowi 
nie z wewnętrznej, indywidualnej ро- 
trzeby i przyrodzonych zdolnošci, ale 
sztucznie, nieszczerze. 

Stosunek do naturalizmu jest jed- 
nak zdecydowanie negatywny. Wy- 
dział zgodnie stoi na stanowisku, że 
celem sztuki nie jest kopjowanie ma: 
terjalnej rzeczywistości, bo od tego 
jest fotografja, ale jej przetwarzanie 
w nową całość na tej rzeczywistości 
osnutą, w myśl zasad kształtowania 
i kompozycji barwnej, przekazanych 
nam w olbrzymim materjale przez 
wielką lekcję dziejów sztuki, Stąd 
też wywodzi się pielęgnowany na 
Wydziale kult wielkiej kultury kla: 
sycznej, a także i wczesnego renesan- 
su, które tym zasadom kompozycyj- 
nym dały niezniszczalne podwaliny. 

Naturalną konsekwencją tego sta- 
nowiska jest bardzo intelektualne po- 
dejście do sztuki, uzbrojone w wy- 
czerpujące studja teoretyczne, Stud- 
jów tych na wydziale jest aż dziewięć. 
Są to: zasady kształtowania, perspek- 
tywa i historja architektury (prof, 
Kłos), historja sztuki starożytnej (pro 
fesor Gostkowski) hist. szt. średnio- 
wiecznej i nowożytnej (prof. Morelow 
ski), anatomja (prof. Reicher), kon- 
serwacja zabytków (dr. Lorentz), kre 
ślenie (inż. Borowski) i dydaktyka 
szkolna (p. Tymon Niesiołowski). 

Oczywiście zagadnienia praktycz- 
ne, nietylko nie pozostają w tyle, ale 
są rozbudowane w jeszcze większym 
zakresie. Prowadzi więc rysunek, da- 
lej — rzeźba, malarstwo stalugowe 
(figuralne, pejzaż i martwa natura), 
malarstwo ścienne, dekoracyjne, gra- 
fika, kształtowanie wnętrz, liternict- 
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Przyjazd do Wilna prezesa Rady Min. 
W dniu dzisiejszym w Mickunach 

odbędzie się uroczystość poświęcenia 
i oddania do użytku publicznego no- 
wowybudowanej szkoły powszechnej. 

W. uroczystościach tych mają wziąć 
udział pp. premjerostwo Prystoro- 
wie, których przyjazd do Wilna $ро- 
dziewany jest w dniu dnisiejszym. 

Zjazd parlamentarnej grupy 
polsko-białoruskiej B.B.W.R. 

Wczoraj odbył się w Wilnie za- 
powiadany w swoim czasie zjazd par- 
lamentarnej grupy  polsko-białoru 
skiej BBWR. 

W obradach — poza kilkunastoma 
posłami i senatorami z terenu woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkie- 
go wzięli udział: P, P. Wojewoda Wi- 
leński Zygmunt Beczkowicz, Wojewo 
da Nowogródzki Wacław Biernacki 

oraz Kurator Wil. Okręgu Szkolnego 
Kazimierz Szelągowski. 

Obradom przewodniczył prezes 
nowozałożonego T-wa Pol. Białoru 
skiego poseł Genadjusz Szymanowski. 

Na zjeździe tym omówione zosta- 
ły zasady pracy ideowo-oświatowej 
wśród szerokich warstw ludu białoru- 
skiego na tle odczytanego specjalnego 
referatu (nieobecnego z powodu cho- 
roby) posła Poźniaka z Baranowicz. 

   

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Bomba przedwyborcza. 

Orędzie Hoovera, traktujące spra 
wę rozbrojenia oderwanie od  cało- 
kształtu zagadnień wagi międzynaro- 
dowej, a wyreżyserowane w sposób 
epatujący i sensacyjny nie spotkało 
się z gorącem przyjęciem. 

Korespondent „Gazety Polskiej“ 
przytacza lakoniczne wypowiedzenie 
się jednego z wybitnych dyplomatów 
w tej sprawie: 

„Jutro zgłoszę wniosek internacjonaliza- 
cji dat wyborów, aby można było nareszcie 
spokojnie pracować”, 

Czyli: Hoover robi co może, ażeby 
ponownie zostać prezydentem... 

W czem — sęk?... 

Wszystko to już nudzi. Menuety i 
kontredanse dyplomatyczne, cała mi- 
sterna reżyserja zaczyna zawodzić. 

„Kurjer Polski* pisze: 
„Ludzie nie mogą już słuchać tych wszyst 

kich pięknych i nic nie znaczących słów. Nie 

  

mogą już i nie chcą. Ten dopiero polityk w 
Genewie zyska pełny sukces — nie wśród 
swoich „dyplomatycznych kolegów — ale 
wśród szerokiej publiczności całego świata, 
który po lakiem czy innem orędziu takiej 
czy innej znakomitości politycznej wstanie i 
powie: „ten projekt jest dla mego kraju nie 
do przyjęcia, bo — np. boimy się tego, że 
nasz obecny kochany sprzymierzeniec napad- 
nie kiedyś na nas — albo dlatego, że jeżeli 
się na to zgodzimy, to zrujnujemy nasze fa- 
bryki — albo zaszkodzimy naszemu rolnict- 
wu — albo dlatego, że w ten sposób inne pań 
stwo uzyskuje nad nami przewagę... Tak 
wtedy cała czytająca publiczność odetchnie z 
ulgą i powie: „Nareszcie pierwsze rozsądne 
słowo”. (podkr. nasze). 

Tak — w tem sęk, żeby to właś- 
nie raz już powiedzieć. Czas dopraw- 
dy naj szy. 

  

  

   
   

  

Na zaniedbanych terenach. 

(Coś dla P. T. maturzystów). 
Skończyła się „buda“, a wraz 

nią i misterjum dziwnego nabożeńst- 
wa, jakie się odbywa na lekcjach li- 
teratury polskiej. J. Kaden-Bandrow 
ski pisze w „Gazecie Polskiej. 

„:.W szkole średniej studjum literackie 
stara się nagiąć uczniów do poziomu bada- 
czów seminaryjnych. Na uniwersytecie młody 
adept ma udawać przyszłego badacza uniwer- 
syteckiego, tymczasem i gimnazjalista i absol 
went uniwersytetu opuszcza swą szkołę, nie 
rozumiejąc kardynalnych dyscyplin przedmio 
tu, to znaczy — nie umiejąc pisać porządnie 
po polsku i nie umiejąc syntetycznie czy A 

  

    

Mało tego — nie orjentuje się zwy 
kle w tej ojczystej literaturze dalej 
niż po pozytywizm. Jeśli słyszał o 
Wyśpiańskim — b, dobrze. Staff — to 
wysiłek zbyt heroiczny jak na pro- 
gram dla „ósmej... W skutku fałszy- 
we perspektywy: 

wo i kilimkarstwo. (Poniżej wymienia 
my także p. p. prof. wykładających w 
tym dziale). 

Od studentów wymagane jest du- 
żo. Zajęci są od rana do wieczora, 
mając bardzo niewiele czasu poza 
studjami. Jakże odbija dzisiejszy typ 
studenta sztuk pięknych, od pelery- 
niastych, obficie uwłosionych i ukra- 
wacionych bohemistów z krakow- 
skiej Akademji, przed 20—30-u lat. 
Pełne były wówczas wszystkie knajpy 
krakowskie tych peleryn, aksamit- 
nych kurtek, znacznie silniej przesiąk 
niętych wyziewami alkoholu i tyto- 
niu niż zdrowym i ostrym zapachem 
terpentyny i farb. Dzisiejszy adept 
sztuki musi długo terminować i orać 
jak się patrzy, zanim zdobędzie mia- 
no artysty, to też po lokalach restau- 
racyjnych i rozrywkowych wcale ich 
nie widać. Jeśli nie siedzą w salach 
wykładowych i pracowniach, to moż- 
na ich znaleść w doskonale zaopatrzo 
nej bibljotece Wydziału, liczącej 2000 
tomów dzieł specjalnych, koniecznych 
do danego rodzaju studjum. Bibljote- 
ka ta jest bardzo wykorzystywana i 
stanowi znaczną pomoc dla słucha- 
czów Wydziału, którzy dzięki temu 
mogą nie korzystać z Biblj. Uniwersy 
teckiej posiadającej zresztą b, niewie 
le dział z tego zakresu. } 

Nasuwa się teraz pytanie 60 do 
uprawnień, jakie daje ukończenie 
Wydziału. Otóż do niedawna uregu- 
lowana była przez odpowiednie wła- 
dze, tyłko kwestja egzaminów na nau 
czycieli rysunku w szkołach średnich. 

Wydział od początku swego istnie 
nia wypuścił wielu słuchaczów z tys: 
patentem. Sprawa tytułu artysty dy- 
plomowanego została załatwiona 
przez władze centralne stosunkowo, 
b. niedawno, za pomocą specjalnych 
przepisów i dlatego pierwsze dwa dy- 
plomy mogły być wydane dopiero w 
roku zeszłym. W roku bież. są już 

  

  

Maturzysta opuszcza szkołę średnią w 
iadczeniu, że literatura ojczysta naj- 

lepiej dojrzewa wtedy, kiedy na kraj walą 
się największe nieszczęścia.” 

Dodajmy do tego bryki dla uczni 
i bryki ...dla profesorów, co skończy- 
li studja nie rózróżniając między zna 
nymi ze słyszenia Wierzyńskim, u 
Zegadłowiczem, czy Czechowiczem... I 
któż nie zna wynikającej stąd niemi- 
łosiernej zabójczej blagi na lekcjach 
polskiego, zwłaszcza na prowincji? 
Nikt nie śmie winić nauczycieli, prze- 
pracowanych społecznie, nie mają- 
cych możności uzupełnienia wiedzy, 
ale — woła K. Bandrowski — po ma- 
turze dość „nudnego wniebowstąpie- 
nia” i patosu. W literaturze współ- 
czesnej tętni życie. 

„Maturzyści, po tylu latach nauki możecie 
czytać „dla siebie”, dla przyjemności”. 

Nowa „prywatna* lektura otwo- 
rzy całe widnokręgi najpowažniej- 
szych, najbardziej frapujących, czę- 
sto bolesnych zagadnień z aktualnej 
rzeczywistości. Więc do książki 
trzeba się przed „uniwerkiem* nieco 
uwspółcześnić. Conajmniej dwa lata 
„budy* są do odrobienia... 

    

   

Wilno ku czci 
ks. Biskupa Bandurskiego. 

Dzień imienin Ś. p. Biskupa Patr- 
joty uczciło Wilno w sposób uroczy- 
sty. W przeddzień imienin — w nie- 
dzielę 26 b. m. w sali kina miejskiego 
odbyła się ku czci Jego akademja, w 
której złożyły hołd Jego zasługom 
Związek Strzelecki Podokręg Wilno 
przez usta swego prezesa dr. Doba- 
czewskiego, Górny Śląsk przez usta 
prezesa Związku powstańców  šlą- 
skich Lortza i Lwów przez usta dr. 
Kwiatkowskiego. Mocne słowa przed 
stawicieli trzech bastjonów polskości 
wykazały niezbicie, jak wielką rolę 
w walce o wolność i potęgę Polski, o 
ducha i siłę narodu, w walce, na któ- 
rej czele stoi od lat Marszałek Piłsud 
ski, odegrał współpracownik Jego ide- 
owy Ś. p. ks. Biskup Bandurski, 

W części artystycznej z wielkiem 
powodzeniem występował chór i de- 
klamatorzy Korpusu Kadetów, chór 
wileński „Echo* orkiestra 5 p. p. Leg. 
i kpt. Górecki. 

W sam dzień imienin w kościele 
garnizonowym w Wilnie odbyło się 
uroczyste nabożeństwo żałobne, w czą 
sie którego w płomiennem przemó- 
wieniu ks. kapelan Nowak dał spra- 

Nie wystarczy raz pójść na tego- 
roczną Wystawę Sprawozdawczą Wy 
działu, żeby się w niej zorjentować 
należycie. Jest znacznie bogatsza, niż 
poprzednie, co wskazuje na stały roz- 
kój postępu pracy Wydziału w wielu 
kierunkach. Są wszakże zdolności nie 
powszednie, a nawet talenty, rzuca- 
jące się w oczy swoją wartością odra 

ца 

T. Godziszewski. 

zu. Do nich należy w partevowej sali 
rzeźby Godziszewski popularny w 
Wilnia twórca świetnych figurek do 
Szopki Akademickiej. Zwraca na sie 
bie uwagę jego „Łucznik* swoją   
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Doroczny kiermasz 
na Antokolu. 

Ze wszystkich tradycyjnych kiermaszy 
targ na Świętego Piotra. i Pawła 
jest najpopularniejszy, największy i najwe- 
selszy, Po ukończeniu wiosennych robót, 
śpieszą do Wfilna włościanie z najodleglej- 
szych zakątków naszych województw wioząc 
wozami na sprzedaż swoje towary: drób, ja- 
ja, masło, sery wyroby z drzewa, ale prze- 
dewszystkiem różne tkaniny, które są głów- 
nym przedmiotem handlu na Pietruka. 

Nieprzeliczona ilość wozów objęła w po- 
siadanie znaczną część obszernego placi 
przed kościołem & Piotra i Pawła, oraz 
wszystkie przylegające uliczki. Gdzieniegdzie 
widać na wozach kilimy albo samodziały weł 
niane na ubrania, ale przeważają płótna, ob- 
rusy, ręczniki, ścierki, bądź czysto lniane, 
bądź też przetykane bawełną. płótna na wor 
ki, chodniki. 

Jest w czem wybierać, zwieziono tego 
roku dużo, po bardzo niskich cenach. Można 
kupić długi czysto Inianny ręcznik, zakoń- 
czony szeroką ręczną koronką za 3 zł, spory 
obrus na słół również spajany ręczną wstaw- 
ką za 8 zł. i wiele innych bardzo ładnych 
i gustownych wyrobów po wyjątkowo przy 
stępnych cenach. 

    

   

  

   

  

Najbliżej kościoła rozsiadły się ze swo- 
jemi tabołami baby z Suwals. 

й 
czyzny i Łom- 

kiego, ich płótna są cieńsze, bielsze i 
delikatniejsze, a ozdobne serwety na stół 

jak jedwabne. Na większości wozów 
się mowa białoruska, ich tkaniny są 

solidne, czyste i mocne, ale dosyć grube i 
bardzo słabo bielone, 

    

Išn 

    rozle 

Pomiędzy wozami uwijają się sprzedawcy 
lodów, przekupki roznoszące różne wiktuały 
i lemonjadę: 

— Może kto w życzeniu gałki rybne, — 
„Panowie kupić lemonjadę z lodu* zachwa- 
la Z różnych stron dochodzą 
dźwięki katarynki. przy których świnka mor 
ska lub papuga wyciąga kartki z przepowied 
nią przyszłych losów. 

Front rynku od 

garncarskie i kos: 

rzaneczkami, piernikami i innemi smakoły- 

   

  

ą swój towar. 

   

  

ulicy zajęły wyroby 

karskie, stragany z obwa-       

kami, znaczna ilość przedsiębiorstw z wyro- 
bami masarskiemi. Nie brak również stołów 
z obuwiem, fabrycznemi tkaninami. galanter 
ja, perfumerją i inną miejską tandetą. 

Dużem powodzeniem cieszą się improwi- 
zowane restauracje pod dachem z desek za 
ścianami z brzózek, przybyli włościanie i 
miejscowa ludność pokrzepiają się piwem i 
zakąskami. Nie dziwota że restąuracje cie- 
szą się dużą frekwencją, boć przybyło ty 
ce ludzi, a kiermasz trwa trzy dni, więc 

ystko idzie w koronę, marynowane śle- 
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dzie i sery, zarówno jak kiełbasy, bułki, po 
ziomki i truskawki. 

Na całym olbrzymim placu jak w ulu 
barwnie rojno, gwarnie i wesoło, słaby 
dźwięk katarynki zagłusza rżnącą od ucha 
harmonję i najnowszą melodję płyty gramo- 
fonowej, na drewnianych rumakach karu- 
zeli hasają w takt muzyki rozbawione wy- 
rostki, inni znów mocują się z siłomierzem. 
Jasno Świeci słońce, napełniając radością 
wszystkie serca, dodając humoru, chęci do 
zabawy, jedzenia i picia, pomimo gęstych 
tumanów kurzu unoszących się nad całym 
tłumem. Zet. 

i | 

wiedliwą ocenę działalności Zmarłe- 
go, przedstawiając wszystkie Jego 
wartości i poddając druzgocącej kry- 
tyce negatywne ustosunkowanie się 
do Jego wysiłków ze strony przeróż- 
nych czynników. 

Ze względu na prawdę dziejową 
żałować należy, iż kazania tego nie 
stenografowano. Postacią bowiem ta 
kiej wagi dziejowej, jak ks. Biskup 
Bandurski należałoby się jak najprę- 
dzej i jak najodpowiedniej zaintere- 
sować, 

RIO IR IS A I ANNA 

bardzo piękną linją. Z młodych wy- 
suwa się Nowicki ze swoim „„Aktem 
Dział rzeźby prowadzi prof. Bałzukie- 
wicz. Asystentem jest niedawno po- 
zyskany zdolny artysta p. Horno-Po 
pławski. 

Idziemy na pierwsze piętro. Zatrzy 
mujemy się dłużej w wielkiej sali, 
gdzie jest dział pod kierunkiem prof, 

   

„Łucznik*. 

Ruszczyca z pracowniami profeso- 
rów: Szturmana, Jamontta (pejzaże)! 
i Tymona Niesiołowskiego (akty, kom 
pozycje). Wyróżniają się prace Idcza 
ka (reprodukcje niebawem zamieści- 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Krwawy dramat w gabinecie 
dyrektora K.K. 0. w Słonimie. 

Dyrektor Kozicki zamordowany. Zabójca — sekretarz 
inspektoratu szkolnego 

W dniu wezorajszym rano w Sło- 
nimie rozegrala się ponura tragedja, 
która głośnem echem odbiła się na ie- 
renie eałego powiatu. 

Około godz. 9 rano do gabinetu 
dyrektora Komunalnej Kasy Oszczęd- 
ności w Słonimie p. Koziekiego zgło- 
sił się sekretarz Inspektoratu Szkol- 
nego Kuryłowicz. który przywitaw- 
szy się wyciągnął błyskawicznie 
wer i oddał w kierunku Koziekieg 
kilka strzałów raniąc go ciężko w oko 
lice serca i ramienia. 

Na odgłos strzałów pośpicszyli do 
gabinetu urzędnicy na których widek 

   

  

    

popełnił samobójstwo. 
zabójca zamierzał zbiec, lecz przed 
drzwiami z dymiącego jeszcze rewol- 
weru strzelił sobie w usta. Śniierć 
nastąpiła na miejscu, Ciężko rannego 
dyr. Koziekiego odwieziono niezwło- 
cznie do szpitala, gdzie na stole opera 
cyjnym zmarł nie odzyskawszy przy- 

tomności. 

Tło tragicznego zajścia była spra- 
wa osobistego nieporozumienia i rze- 
komej zniewagi wyrządzonej przez $. 
p. dyr. Kozickiego — zabójcy. 

Władze śledcze zarządziły energicz 
ne dochodzenie. (e). 

Statek Šmigiy w „niewoli“ u Litwinow. 
Niezwyklą przygodę przežyli pa- 

sażerowie statku „Śmigły*, który z 
przeszło 100 wycieczkowiczami wśród 
których znajdowało się kilku wojsko- 
wych, urzędników, nauczycieli, mło- 
dzieży szkolnej i kuracjuszy wyruszył 
na przejażdżkę. Niemnem. Statek w 
południe dnia 26 b. m. zawinął do Dru 
skienik, gdzie pasażerowie po krót- 
kim pobycie w uzdrowisku udali się 
w kierunkui Grodna. Podczas podró 
ży gdy statek znajdował się niedaleko 
strażnicy K. O. P. Mosty został zatrzy 
many przez dwie motorówki litewskie 
Z polecenia komendanta litewskicgo 
statek odstawiono na brzeg litewski 

i ustawiono go koło Dułkienik. Na 

  

   

  

wieść o „wzięciu do niewoli* statku 
polskiego przez Litwinów motorówką 
w kierunku Dułkienik wyruszył ko- 
mendant odcinka polskiego w towa- 
rzystwie dwóch oficerów w celu wy- 
zwolenia statku i pasażerów. 

Naskutek interwencji polskiego 
komendanta Litwini po naradzie zwró 
cili statek po 4 godzinnem trzymaniu 
go pod strażą. Późnym wieczorem 
statek „„Śmigły* przybył już bez żad- 
nych przeszkód do Grodna, gdzie na 
przystani oczekiwały go niezliczone 
tłumy publiczności. Przybyłyni z „nie 
woli litewskiej* pasażerom urządzono 
owację. 

  

   

Bitwa przemytników 
ze strażą litewską 

W| poniedziałek o Świcie na rzece Niem- 
nie niedaleko Druskienik banda przemytni- 
ków przeprawiająca się na czterech łodziach 
naładowanych icwarem zetknęła się z patro 
lem litewskiej straży granicznej, który dog: 
nawszy przemytników przy pomocy łodzi 
motorowej rozkazał skierować się łodziom 

przemytniczym ku brzegowi litewskiemu., W 
cdpowiedzi przemytnicy zasypali Litwinów 
gęstym ogniem karabinowym i rewolwerc- 
rewym. Z łodzi mctorowej litewskiej zater- 
kotai! ręczny karabin maszynowy. Wywia- 
zala się gęsta strzelanina. Litwini wzięci w 

Krwawa utąrczka 
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na Niemnie. 
krz; у i ć się, e: 
skawszy przemytnicy poczęli szybko oddalać 
się w kierunku poiskiego brzegu. Tutaj nie 
megli jednak dostać się, gdyż zaalarmowana 
strzałami straż pclska również wysłała pat: 
role na rzekę. Tymezaem motorówee litew- 
skiej przybyły posiłki w sile trzech łodzi pen 
tonowych z sekeją strażników. Łodzie litew- 
skie dopędziły przemytników i po stoczonej 

zaciętej walce w czasie której padło dwóch 
zabitych przemytników i jeden litewski straż 
nik cztery łodzie z towarem i 7 przemytni- 
ków zatrzymano. 

kopistów z bandą 

    

przemytników. 
Wi ubiegłą niedzielę w rejcnie Filipowa 

patrol KOP. zauważył kiłku podejrzanych 
cscobników, którzy obładowani towarem 

przekradali się przez granieę. Na wezwanie 

patrola osobnicy poczęli uciekać, a gdy za 

uciekającymi oddano na postrach kilka strza 
łów, przemytniey odpowiedzieli ogniem re- 

Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogrėdku 

Nowogródek. 
Uroczystość otwarcia mostu na uliey 

Hołówki. 
— Gdzie? kiedy?! — pytam się zasko- 

«czony tą rewelacją. 
— A gdzieżby jeśli nie w Nowogródku— 

odpowiada mój sąsiad. — Tylko już po 
wszystkiem. Spóźni się pan. Powracam włuś- 
nie z lasu, a tu uczta panie tego... 

— No, no — myślę sobie idąc obejrzeć 
to arcydzieło techniki magistrackiej — na- 
reszcie Magistrat zrozumiał cel swego istnie 
nia. Brak mostu na uliey Hołówki czyni ię 
ulicę wymarłą i pozbawioną prawie wszelkie- 

go ruchu. Bo na ulicy, w miejscu, gdzie prze 

  

aPYRMLEFE 
W rol. gł.: EMIL JANNINS, Lya de Puttl i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów. 

wolwerowym. W. obustronnej strzelaninie 
zraniono jednego żołnierza KOP. i dwóch 
przemytników, z których jeden zmarł. Jest 
to poszukiwany przez straże graniczne prze- 
mytnik Wiktor Sznulis, pochodzący z pow. 
marjampolskiego. . 

  
cina ją trumyk (płynący od stawu Owczyn 
nika do Braciankij, woda rozlewa się na 
przestrzeni kilkunastu metrów, tworząc nu- 
wet w czasie suszy błoto nie do przebycia. 
A cóż mówić o poprzedniej czystości. Samo- 
chody i furmanki z Lidy i okolic tuż pod sa- 
mym Nowogródkiem muszą zawracać i okręż 
ną drogą wyjeżdżać przez ulicę Peczkowicza. 
Pielgrzymka, która onegdaj wyruszyła z pro- 
cesją do Miłkiewicz omało, że się nie poto- 
piła w tem bagnie. Skandal nie do darowa- 
nia. No, ale jeśli mamy już most, to poco 
się przejmować tem co było — konkluduję 
dochodząc do tego miejsca... Ale... mostu jak 
nie było — tak niema... —stwierdzam roz - 
czarowany. 

Podchodzę bliżej. I co się okazuje: z pra- 

  

 DUTOPRAWOCE NOOO COO SORO PKTÓO CREE WRCORPWOZGA 

my), Nowickiego, Fenskego (b. cie- 
kawa kompozycja „Walka byków*, 
czy t. p.) i Tomeckiego. Z innych sal 
wymienimy jeszcze salę rysunku ak- 
tu pod kier. prof. Kubickiego (prze- 
ważnie sangwina) i powędrujemy na 
najciekawsze, drugie piętro, gdzie są 
starsze kursy III i IV (a na pierw- 
szem p. — I i II). 

Tu naprawdę „embarras de riches- 
se*. Do czego najpierw przystąpić? 

Grafika pod kierownictwem p. Je- 
rzego Hoppena jest najbliżej, no — i 
moja specjalna pasja... drzeworyty, 
akwatorty, akwatinty, Hermanowi- 
czówny, E. Kuczyńskiego, Iwańciowa, 
Czuryłły i innych. Bardzo tęgie rze- 
czy. Kurs ten może się pochlubić swoi 
mi postępami. 

W dalszym ciągu korytarza zwra- 
cają uwagę prace Iwańciówa (b. ład- 
ne szkice, fragment kompozycji), Czu 
ryłły (kompozycja) i Joanny Karpiń- 
skiej. Wchodzimy do pierwszej sali. 
Tu uczniowie prof.  ondziaskiego. 
Odrazu duże kompozycje Rozwadow- 
skiej wzbudzają zainteresowanie. 
Rytm, staranność komponowania. Z 
innych: Klukowski, Siewruk, Irena 
Karpińska, Dobrjak — wszystko zdol 
ności, — pięknie się zapowiadające, 

praca szczera, brak jakiejkolwiek po- 

zy, patrzymy na te prace z rzetelną 

satysfakcją. 
Sala prof. Ruszczyca i Szturmana. 

Pejzaż, martwa natura. Wyróżniają 
się: Dobrzyński (kompozycje na tle 
ballad Mickiewicza), Jurewiczówna 
(m. nat. komp. pejz.), J. Oświecimska 
(kompoz. pejz.), Ir. Karpińska (Kom- 
poz. ballad.), Siewruk (m. nat.). Sporo 
obiecuje Epsztejnówna. 

W sali ostatniej królują 4 dyplo- 
mowani. Trzy panie — Pikiel-Samore 
wiczowa (duża kompozycja „Kąpiel'*), 

Wendorf-Serafinowiczowa, której 
„Gazeciarz“ zwraca ogólną uwagę 
dobrą kompozycją. wyrazistością, do 
brą charakterystyką. Pozatem ma 

dużą pracę dyplomową — „Rybacy*', 

bardzo dojrzałą i ciekawą, zwłaszcza 

w rysunku, studja do niej i portrety. 
Skwarczewska, jako pracę dyplomo- 
wą, wystawia dużą kompozycję na te- 
mat klasyczny, o takimże charakte- 
rze, może trochę nadto „akademicką. 
Wreszcie Achrem-Achremowicz, zna 
ny na terenie uniwersyteckim bardzo 

zdolny grafik — dwie prace: dyplo- 
mową kompozycję „Jazon i Medea, 
oraz „„Autoportret*. Pierwsza wykazu 
je dość znacznie graficzne zamiłowa- 
nia swego twórcy. Występuje to w wi 
docznem na niej jego upodobaniu do 
szczegółów, w pewnem rozdrabnianiu 
ich, może nieco przesadnem w dolnej 
części obrazu. Kompozycja jest zresz- 
tą poprawna, bardziej jednak zajmu- 
jąca rysunkowo, niż kolorystycznie, 
podobnie jak autoportret. 

Wracając, zatrzymujemy się, w 
korytarzu, przy kompozycjach wnętrz 
uczniów prof. Sokołowskiego, oraz 
liternikach p. Lenarta, wielce zajmu- 
jących i jednych i drugich, poczem za- 
wadzając jeszcze, po drodze o dział 
malarstwa ściennego, z b. dobrą pra- 
cą Milewskiej, idziemy do sali kilim- 
karstwa, którem kieruje prof. Kubie- 
ki. Z Kompozycyj kilimów są intere- 
sujące wzory Urbanowiczowej, J. Kar 
pińskiej i AL Dykija. 

Na tem kończę to sprawozdanie z 
dwoma sprzecznemi uczuciami. Jedno 
to żal, że mi brak miejsca nie pozwa- 
la na szersze omówienie wielu z naj 

tęższych nawet prac na Wystawie, 
oraz drugie — optymizm, z którym 
po jej obejrzeniu myślę o przyszłości 
Wydziału, tak ulubionego przez Od- 
nowiciela naszej Wszechnicy, tak za- 
sadniczo niezbędnego tu właśnie, w 

Wilnie. 
S. Z. KL 

MAR po 

wej strony tego bagniska, mieszkańcy tej 
dzielnicy, przerzucili przez wodę parę kilku- 
nastumetrowej długości belek, co mój dow- 
cipny sąsiad nazwał mostem. Kiłku gospc- 
darzy — robotników, pragnąc tę „uroczys 
tość” uświęcić, przepijało właśnie do siebiż 
prawdziwą monopolką, zakąsując czosnkiem 

i cebulą ebywałe! 

— Czy jest to pomysł inżyniera lub tech- 
tam się tych ludzi, wskazując 

na tę imitację mostu, który chwiał się jak 
hustawka pod ciężarem przechodzącego chło- 

  

    

    

      

— odrzekł sarkastycznie jeden z 
w — oni i na to się nie zdobędą... 
my w sprawie tego mostu do Magi- 

adziesiąt razy i tyle... — tu splu- 
sażeniem poprzez głowę towa- 

  
    

    

nął z 
rzysza. 

    

   

ał tu jakiś radny, toby 

zupełnie inaczej było... 
Mają rację. Lecz żartów nie lubię, więc 

gdy powróc ałem mego sąsiada za 
wprowadzenie mnie w błąd. 

— 0. bardzo przepraszam — odpowie- 
ł— ale ja mówiąc o moście miałem na 

gawki nowogródzkie”. 
stety, tylko — nowogródzkie... 

Jeżeli ktoś nie weirzy, to niech się sam 
przekona. Pogotowie ratunkowe jest tam na 
miejscu, zarazże za mostem, w domku po 
lewej stronie. A turyści, zwiedzający zabyt- 
ki Nowogródka, niech nieomi ają obej- 
rzeć również i ten „most“, КЕС na tle no 
woczesnych  kiłkupiętrowych kamienic 
centrałnem ogrzewaniem tworzy — 

oka ojców miasta — kontrast.. 

    

    

  

  

  

  
  

  

        

  

  

    

Zjazd Tow. Organ. i Kółek Rolniczych 

NOWOGRÓDEK, 28. 6. (Pat). — Onegdaj 
w Nowogródku odbył się walny zjazd delc. 
gatów wojewódzkiego Towarzystwa Organ'- 

zacji i Kółek Rolniczych, w obecności pana 
wojewody Biernackiego oraz przy  udziaie 

dyr. P. B. R. z Wilna p. Maculewicza. W 

zjeździe wzięło udział około 70 delegatów 

Towarzystwa z poszczególnych powiatów. 

iek dzienny obejmował sprawozda- 
2 s a rok uł 

e kasowe, plan pracy na okres 
g . Maculewicza o 

    

  

  

     
           

    

sprawozd 
przysziy ora 
Iniarstwie. 
władz Tow j 

Warszawy. W wolnych wnioskach uchwalono 

szereg dezyderatów w aktualnych sprawach 

rolnictwa. 

Podbrodzie. 
Rejonowe Święto W. F. i P. W. 

w Podbrodziu. 

W/ dniu 5 czerwca br. odbyło się Rejo 

nowe Święto Sportu i Przysposobienia Włbj- 

skowego w Podbrodziu. 

W Święcie Sportowem wzięły udział: 

Związek Strzelecki, Zw. Harcerski, miejsco- 

wa Straż Ogniowa, oraz niestowarzyszeni. Nat 
zawodach obecni byli Komendant Pow. PW. 

por. Czarkowski Karol, Komendant Pow. Zw. 

Strzeleckiego Ob. Chwojnicki Mieczysław. 

Zawody sportowe o Państwową Odznakę 
Sportową rozpoczęły się o godz. 6.tej rano 

— konkurencja w strzelaniu, gdzie pierwszy 
strzał honorowy oddał burmistrz m. Pod- 

brodziu p. Różnowski Kajetan. Od godz. 8 

min. 30 zawody przerwano i zawodnicy udali 
się na nabożeństwo do k oła. gdzie ks. 

prefekt miejsc. szkoły powsz. wygłosił wznios 

łe podkreślając znaczenie wycho 
wania fizycznego i przysposobienia wojska- 

wego dla Państwa i samej młodzieży. 

Po nabożeństwie zawodników odprowadzi 

ła na boisko sportowe orkiestra 23 pułku 

ułanów, gdzie w dalszym ciągu przeprowa- 

dzane były konkurencje w biegu na 100 m. 

skoku w dal, rzutach granatem, dyskiera, 

kulą, oraz w strzelaniu na 25 m. i 50 mtr. 

Porę przedobiadową zakończono pływaniem 

na 100 i 50 mtr. O godz. 14 oddział związ. 

ku strzeleckiego miał wspólny obiad, urzą- 

dzony staraniem Pow. Komitetu WF. i PW., 
który zawodnikom bardzo smakował. 

Po obiedzie o godz. 16 odbyły się zawo- 
dy marszowe na odl. 5 i 10 klm. 

W marszu na 10 klm. brało udział Kom. 

Pow. Z. S.zawodnicy wszyscy przyszli w 

dobrym czasie i formie. 

Techniczną stronę przeprowadzenia za- 

wodów zobowiązał się objąć 23 pułk uła- 

nów, jednak z racji odbywających się w tym 

dniu popisów nikt do przeprowadzenia za- 

wodów nie zgłosił się. 

Na zawodach uzyskało warunki na Pań. 

stwową Odznakę Sportową 18 zawodników. 

Baranowicze. 
Z życia Związku Strzeleckiego 

w Horodyszezu. 

W dniach z 11 na 12 czerwca br. z ini- 

cjatywy p. Regulskiego naucz. z Baranowicz 

Oddział ZS. urządził wycieczkę nad Switež 

W) wycieczce wzięli udział członkowie czyn- 

ni oraz członkowie Zarządu w osobach cb. 

Łazarewicza Tadeusza prezesa Zarządu, ob. 

Rzepeckiego Józefa rei. Wych. Ob. i ob. 

Kolwicza Tomasza czł. Zarządu. W! uroczem 

miejscu nad falującem jeziorem spędziła na- 

sza gromadka 24 godz. wolnego czasu. Co to 

było radości i uciechy. Najprzyjemniej jed- 

nak spędziliśmy noc przy trzaskającem we- 

soło ognisku. Echa śpiewanych przez nas 

pieśni podawały sobie „brodate dęby”, we- 

sołych anegdot opowiadanych przez nas 

wszystkich, a wszczególności przez p. Regul- 

skiego słuchały stare brzozy, i osina drżąc 

cała z przerażenia słuchała w milczeniu, cie 

kawych lecz często grozą przejmujących ope 

wiadań ob. kap. Łazarewicza z czasów leg 

jonowych. Tam także przy tem strzeleckiem 

ognisku, powstała myśl wybudowania w Ho 

rodyszczu przez Oddz. Z. S. pomnika I Mar 

szałka Polski Józefa Piłsudskiego z pomocą 

miejscowego społeczeństwa. 

Strzelec S. R 

Šwieciany. 
Nabožeūstwo za š, p. bp. Bandur- 

skiego. 

Staraniem Oddziału Święciańskiego Zw. 

Pracy Obywatelskiej Kobiet w dniu 27 b. a. 

jako w dniu imienin $. p. biskupa dr. Włady 

sława Bandurskiego, odbyło się w miejsco 

wym kościele parafjałnym żałobne nabożeń- 

stwo, w którem wzięły udział wszystkie szko 

ły oraz miejscowe społeczeństwo. (Pat). 

              

  

  

   

  

  

Wiejski desperat. 

We wsi Stara Wieś gminy świrskiej ode- 

brał sobie życie przez powieszenie się Eljasz 

Żuk, lat 40, pozostawiając krótką kartkę, iż 

popełnił samobójstwo, wobec rozczarowania 

się w życiu. (Pat). 

Okradzenie cerkwi. 
Ze Słonima donoszą, że w dniu 25 b m. 

nieujawnieni dotąd sprawcy. po włamaniu 

się do cerkwi w miasteczku Dereczyn pow. 

słonimskiego, skradli stamtąd 9 przedmiotów 

liturgicznych wartości około 140 zł. Władze 

- bezpieczeńsewa wszczęły energiczne docho- 

dzenia w celu przychwycenia sprawców (Pat) 

WEN BE RB RPT 

Do Wilna przybywa delegacja 
kolonii polskiej w Jugosławii 

po obraz M. B. Ostrobramskiej pędzla art. M. Kuleszy. 
W swoim czasie podawaliśmy wia 

domość o darze Magistratu m. Wilna 
dla kolonji polskiej w Dalmacji (Ju- 
gosławja) w postaci mistrzosko wyko 
nanego przez znakomitego artystę 
malarza M. Kuleszę obrazu Matki Bo- 
skiej Ostrobramskiej. Obraz ten zo- 
stał już nawet poświęcony i czeka o0- 

becnie jedynie na delegację Komitetu 
Budowy kościoła w Dalmacji dla któ 
rego został przeznaczony. W związku 
z tem Magistrat otrzymał onegdaj list, 
w którem Komitet powiadamia, że w 
najbliższym czasie przybędzie do Wii 
na delegacja, która obraz ten przewic- 
zie do Jugosławji. 

Bestjalski napad chuliganów 
w lasku Mogilnickim. 

Aresztowanie 4 napastników pod ciężkim zarzutem 
zniewolenia bezbronnej dziewczyny. 

Wezoraj e godzinie wpół do trzeciej w 
nocy do 5 komisarjatu P. P. zgłosiła się nie- 
jaka R. Lewinsonówna zamieszkała przy za- 
ułku Szkolnym i złożyła zameldowanie o 
bestjalskim napadzie dckonanym na niej tej- 
że noey między godziną 12 — 2 w t. zw. las- 
ku Mogilniekim przy ulicy Legjonowej. 

Według cpowiadania meldującej 
bieg był następujący: 

Około godziny 12 w nocy Lewinsonówna 
wracała piechotą z letniska na Zakrecie do 
swego mieszkania. Chcąc skrócić sobie drege 
poszła ulicą Legjicnową przez lasek Mogil- 
nieki. W' pewnej chwili kiedy była samotną 
w lasku zauważyła nagle 4 zbliżających sie 
do niej osobników, którzy usiłowali wszcząć 
z nią rozmowę. Lewinsonówna. nie nie od- 
powiadając na zaczpki przyśpieszyła kroku. 

Widząc, że dziewczyna nieskora jest do 
nawiązywania przygodnej znajomości, jeden 
z nieznanych napadł na nią znienacka i przy 

pomocy kolegów zaciągnął broniącą się 7 еа 

łych sił dziewczynę do krzaków, gdzie dopu- 

śeił się na niej akiu gwałtu. W chwili kiedy 
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Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 

— Nagły zgon sędziego wojskowego ś. p. 

kpt. Jana Krzyżanowskiego. Ubiegłej nocy 

bezpośrednio po spożyciu kolacji wskutek 

nagłego ataku astmatycznego zmarł sędzia 

jsk. Sądu Okręgowego Ś. p. kapitan Jan 

anowski.      

  

    га sympatją swych znajomych 

kolegów i podwładnych. 

KOŚCIELNA. 

— 4 Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bo 

skiej Ostrobramskiej. Wi dniu 2 lipca przy- 

pada czwarta rocznica koronacji Obrazu Mat 

ki Boskiej Ostrobramskiej. W' związku z tem 

odbędą się nabożeństwa w następującym po 

rządku: 

W, wigilję uroczysłości w piątek t. 1 

lipca w godz. 6 w. uroczysta litanja w Kap- 

licy Ostrobramskiej i w sobotę tamże w s. 

8 rano uroczysta msza święta, o godz. 11 — 

suma, i o godz. 6 w. litanja. 
Mszę świętą o godz. 8 rano i litanje 

celebruje J. E. Ks. Metropolita Jałbrzykow- 

ski. 
Kazania wyglosi ks. pralat Žebrowski. 

MIEJSKA. 

— Uporządkowanie skwerów i ogrodów 

miejskieh. W! ostatnich tygodniach Magis- 

trat przystąpił do uporządkowania skwerów 

: płaców miejskich. Doprowadzono już do 

porządku skwer okalający cerkiew na Za- 

rzeczu oraz przy ulicy Zawalnej i Sofjaniki. 

Identyczne roboty prowadzane są obecnie 

we wszystkich punktach miasta. 

— Newoczesna jezdnia na ulicy Zam- 

kowej. W! początkach lipca Magistrat posta- 

nowił przystąpić do robót nad zmianą na- 

wierzchni jezdni na ulicy Zamkowej. Ul'ca 

ta ma podług projektu Magistratu otrzymać 

jezdnię z klinkieru. W! związku z tem ka- 

mienie z których ułożona jest jezdnia ulicy 

Zamkowej użyte zostaną do łatania dziur 

w innych punktach miasta. 

SANITARNA. 

— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da 

nych na terenie Wilna zanotowano następu- 

jące wypadki zasłabnięć na choroby zakaż- 

ne: ospa wietrzna 1, tyfus brzuszny 7. ploni- 

ca 3, błonica 5, odra 5 (w tem 1 zgon), ró- 

ża 2, (zgon 1), gruźlica 11 (2 zgony), jaglicz 

2 i paratyfus 1. 
Ogółem chorowało 37 osób. Zmarły 4. 

Uderza nagły wzrost zasłabnięć na tyfus 

brzuszny. Dotychczas notowano tygodniowo 

1 względnie kilka wypadków, podczas gdy 

tydzień miniony przyniósł aż 7 zasłabnięć 

na tę chorobę. której nasilenie zresztą stale 

w okresie letnim wzrasta. 

UNIWERSYTECKA. 

— Wyróżnienie w Paryżu b. asyst. Rek- 

tora Januszkiewieza. Z przyjemnością znaj- 

dujemy w „Journal de medecine* z dnia 10 

maja 1932 r. wydawanym w Paryżu, druko- 

мапа naukową pracę p. t. „L'influence du 

pneumothorax artificiel sur la tension artć- 

rielle". młodego a już dobrze znanego dr. 
medycyny Jana Klukowskiego. 

Tem bardziej to wyróżnienie nam jest 

miłe. że dr. Jan Klukowski jest wilnianinem. 

— Promoneja doktorska. We czwarisk 

dnia 30 czerwca o godz. 14 w Auli Kolumno 

wej Uniwersytetu Stefana Batorego odbędzie 

się promocja na doktora filozofji p. Janiny 

Budkowskiej. 
— Posiedzenie Wil. Tow. Neurołogiezne- 

go odbędzie się dnia 30 czerwca r. b. o £. 

12 w południe w Klinice Neurologicznej U. 

S. B. z następującym porządkiem obrad; 

1) Prof. St. Władyczko Wspomnienie poś- 
miertne o dr. Edwardzie Flatau. 2) Dr. N. 

Baniewicz. Pokaz chorych. 3* Dr. A. Wirszub 

ski. Omówienie przypadku letargu. 4 Dr. J. 

Borysowicz. Przypadek zatrucia zawodoweg:» 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— S. K. M. A. Orodzenie zawiadamia, że 

dziś dnia 29 czerwca o godz. 16 odbędzie szę 
w lokalu własnym zebranie dyskusyjne z ret 

    

następny chciał ją również zniewolić dziew- 
czynie udało się wymknąć z rąk trzymają- 
cych jej chłopców i rzucić się do ucieczki 

Napastniey prześladowali ją jednak na* 
dal, złapali i zaczęli niemiłosiernie bić. w 
taki to sposób rozbestwieni chuligani znęcali 
się nad swoją ofiarą przez parę godzin. Coś 
około 2? w nocy, chuligani zorjentowawszy 
się, iż zbliża się jakiś niepożądany świadek 

zajścia zbiegli. 
Ofiara napadu poszła wówczas do domu, 

opowiedziała rodzicem i w ich towarzystwie 
udała się natychmiast do 5 komisarjatu po- 
lieji. 

W związku z zameldowaniem  Lewinse- 
nówny pod zarzutem popełnienia ohydnej 
zbrodni zatrzymano Jerzego Behdanowicza 
zamieszkałego w Ponarach, Michała Rybickie 
go (Nowogródzka 35), Bolesława Kondrato- 
wieza (ulica Malinowa 4) oraz Witolda Ciu- 
nowicza zamieszkałege przy ulicy Rozbrat 
Nr. 14, których osadzono narazie do dyspo- 
zycji prokuratury w areszcie centralnym. 

Dałsze dochodzenie w toku. 

  

(c). 

  

kol. H. Dembińskiego przy udziale gości z 
innych środowisk. Obecność członków konie 
czna. 

Wistęp dla sympatyków wolny. 
Jutro dnia 30 b m. wycieczka do Trok. 

Wyjazd z Wilna o godz. 9. 

SPRAWY SZKOLNE. 
- Czteroietnia Szkoła Handlowa Męska 

Stow. Kupców i Przemysłowców Chrześc 
w Wilnie ulica Biskupia 4 tełefon 4-23 w 

godz. od 10—14 przyjmuje zapisy nowowstę- 
pujących do wszystkich 4 klas. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
Uwaga Peowiacy, Zarząd Wileńskiego 

Koła P. O. W., podaje tą drogą swym cziom 
kom do wiadomości, że od lipca do 31 - 
pnia b. r., na czas urlopów, tygodniowe 
rania zarządu i herbatki miesięczne, ulegną 

eszeniu. Sekretarjat na czas urlopowy 

czynny będzie tylko w šrody od godz. 15 

do 20. 
W Sekretarjacie Koła jest do odebrania 

duża ilość legitymacyj członkowskich, które 
każdego tygodnia w środę mogą być podję- 

te; 
— Podziękowanie Zarządu Podokręgu šu 

S. Zarząd Podokręgu Związku Strzeleckiego 

składa serdeczne podziękowanie wszystkim 

tym osobom, które zech y łaskawie wziąć 

czynny udział w naszem ęcie strzeleckiem 

demji, w dniu 26 czerwca b. r., jak rów 

„m, którzy przyszli z pomocą przy or- 

ganizowaniu programu Święta 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie i odczyty z Tow. Lniarskiego 

Niniejszem komunikujemy, iż w dniu 8 lip 

ca 1932 r. o godz. 16 odbędzie się doroczne: 

zwyczajne Zgromadzenie członków Towa 

stwa Lniarskiego' w Wflnie. W: razie niepr 

bycia dostatecznej ilości członków Zgroma- 

dzenie odbędzie się tegoż dnia 8 lipca 1932 

o godz. 18. 
Porządek dzienny: 
1) Zagajenie. 2) Sprawozdanie z d 

ności Towarzystwa Lniarskiego w Wiłnie za 

rok 1931-32. 3) Sprawozdanie z działalności 

Lniarskiej Centralnej Stacji Doświadczalnej 

za rok 1931-32. 4) Sprawozdanie Komisji Re 

wizyjnej. 5) Plan pracy na rok przyszły. 6) 

zmiana statutu w kierunku rozszerzenia dzia 

łalności Towarzystwa Lniarskiego w Wilme 

na obszar całej Polski (w myśl pisma Min. 

Roln z dnia 20 maja 1932 r. Nr. R. X 

9-21) i objęcia opiek nad innemi rošlinami 

włóknistemi. 7) Wybory członków Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej T-wa na miejsce wylo 

sowanych. 8) Włolne wnioski. 

Posiedzenie Zgromadzenia w pierwszym 

i w drugim terminie odbędzie się w Gma- 

chu Państwowego Banku Rolnego, Oddział 

w Wilnie, Wielka Pohulanka Nr. 24. 

— Zjazd absolwentek Sem. Nauez. — W 

dniach 30 czerwca i 1 lipca 1932roku odbę- 

dzie się w lokału Seminarjum Naucz. im. Ki. 

Jadwigi (ulica św. Filipa) trzeci zjazd absot 

wentek tegoż Seminarjum. 

Zjazd rozpocznie się we czwartek dnia 

30 czerwca mszą św. w kościełe św. Jana o 

godz. 10. 
Komitet zjazdu uprzejmie prosi o przy 

bycie wszystkie absolwentki, zespół nauczy- 

cielski, oraz przyjaciół naszego Seminar- 

jum. 

  

     

     

        

  

    

    

      
    

    

    

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Strajk kuśnierzy trwa. Trwający Gd 

kilku tygodni strajk kuśnierzy trwa w da! 

szych ciągu W! dniu wczorajszym w Związ- 

kp Rzemieślników Żydów odbyła się konfe- 

rencja przedstawicieli kupców i kuśnierzy 

na której omawiano sprawę strajku. W: wy- 
niku konferencji zgodzono się co do wyso- 
kości cem i podziału pracy. Nie doszło nato- 

miast do porozumienia w sprawie wynagro- 

dzenia kuśnierzy. 

SPRAWY ZYDOWSKIE. 
— Walne zebranie Żydowskiego Klubu 

Myśli Państwowej. W: czwartek dnia 30 czer- 
wca o godz. 19 min. 30 odbędzie się w ЮКа- 
lu przy ulicy Mickiewicza 22 (gimnazjum E. 
Dzięcielskiej) walne zebranie Koła Wileń- 
skiego Żydowskiego Klubu Myśli Państwo- 
wej z porządkiem dziennym: T 

1) Sprawozdanie Zarządu. 
2) Referat programowy, wygł. dr. A. Flir- 

schberg. 
3) Wybory Zarządu. 
4) Włolne wnioski. 

RÓŻNE. 
— W. Księgarniach Gebethnera przy ul. 

Mickiewicza, oraz Rutskiego przy ulicy Wi- 

leńskiej są wystawy wydawnictw Korpusu 

Kadetów Nr. I i Towarzystwa K. K. I. 

W. dniach 30. 6. — 2. 7. wydawnictwa te 
w celach propagandy pójdą po cenach raba- 

towych, a mianowicie „ Wi 10-rocznicę III 

powstania Śląskiego? — 10 zł. — zamiast 
12. „Walka o wołność i potęgę Polski“ — 3 
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„Nieuchwytny“ sens. 
Od reżysera Teatru Polskiego w Wilnie, 

p. Radulskiego otrzymujemy poniższy arty- 
kuł polemiczny (Red.). 

Od pewnego czasu, Ściślej od 
premjery sztuki „Mam lat 26“, zas2- 
czyca mnie prof. Limanowski w swo- 
ich recenzjach teatralnych udziela- 
niem lekcyj. Ciągle się uczymy, ale 
ostatnie sprawozdanie prof. L. ze sztu 
ki Wallace'a „Nieuchwytny“ zawie- 
ra tyle rzeczowych nieporozumień, że 
zmusza mnie to do odpowiedzi. 

Jest nieporozumieniem mniema- 
nie prof. L., że sztuka ..Nieuchwytny* 
to „arcydzieło detektywizmu*', przeci- 
wnie — twierdzę, że jest to kicz lite- 
racki, w dodatku scenicznie słabo 
skonstruowany. Dopiero teatr, w 0s0- 
bach aktorów, dekoratora i reżysera, 
potrafił zrobić coś, co prof. L. naz- 
wał aż arcydziełem. W każdej chwili 
służę egzeplarzem, który potwierdzi 

  

tę moją opinję, podzielaną zresztą 
przez zespół wykonawców. 

Nieporozumieniem jest mniema- 
nie prof. L., że „w teatrze niema tłu- 

mów z powodu zasadniczego błędu 
reżyserskiego, który według prof. L. 
polega na tem, że do końca sztuki 
widz nie wie kto jest nieuchwytnym. 
„Talent“ (że użyję określenia prof. L.) 
Wallace'a polega właśnie na utaje- 
niu tej prawdy do końca i tak też są 
konstruowane sztuki (i powieści) te- 
go rodzaju, aby wymienić najlepsze: 
„Pociąg — widmo* i „Proces Mary 
Dugan*. Pomijam świadomie „Ojca 
Browna“, gdyż tendencja i poziom po 
wieści Chestertona ma mało wspól- 
nego z łamigłówkami sensacyjnemi. 
Jeżeli tak właśnie skonstruowany i w 
myśl tej konstrukcji reżyserowany i 
grany „Nieuchwytny miał względne 
powodzenie, to przedewszystkiem 
dzięki intrydze, której wyjaśnienie 
objawia nam się dopiero z końcem 
akcji. Bo ostatecznie, któżby rozwiązy 
wał rebusy, których sens jest odrazu 
widoczny? 

Piszę o niewartej repliki sztuce 
jedynie dla zwrócenia uwagi, że „sil- 
niej stanę na nogoch*, jak sobie tego 
prof. L. życzy, a za co mu jestem 
szczerze wdzięczny, wtedy dopiero, 
gdy „elementarne lekcje* jakich mi 
prof. L. udzieła, będą miały charak- 
ter bardziej rzeczowy i bardziej tak- 
towny. W przeciwnym razie, jakaż 

jest ich wartość? 
Przy tej sposobności zaznaczam, 

że w t. zw. sezonie ogórkowym, datu- 
jącym się dła mnie od sztuki „Bank 
Nemo* niema sztuk którebym robił 

zasadniezo chętnie. Niestety, kompro- 
mis narzucany zapotrzebowaniem na 
sztuki lekkie jest w obecnych warun- 
kach teatru prawie że nieuchronny, 
co prof. L. mający styczność z kulisa- 
mi teatru winien zrozumieć. Kompro- 
mis jest zawsze bolesny. stąd „gadać i 
pisać” o teatrze, w którymby kompro- 
misów nie było ma prawo nietylko poz 
bawiony tej-pracy, ale i ten kto posia 
da ten warsztat i pragnie go ulepszyć. 
Na ostatek: brak mi pisma, w którem 
mógłbym replikować prof. L. na jego 
pouczenia skierowane do mnie osobi- 
Ście. Sędzę że prof. L. weźmie na przy 
szłość tę nierówność szans, pod u- 

wagę. 
Waeław Radulski. 

NOWY DYREKTOR 
Izby Rzemieślniczej w Wilnie 

Wczoraj późno w nocy w tokalu 
Izby Rzemieślniczej w obecności 17 
delegatów i przedstawicieli władz wo 
jewódzkich odbyło się zebranie, na 
którem wybrano Dvrektorem Izby 
Rzemieślniczej p. Kazimierza Młynar 
czyka, naczelnika II Urz. Skarbowego 
w Wilnie. 

Oświadczenie Komendanta 
Głównego Legjonu Młodych. 

W, związku z tragicznem zajściem, które 
miało miejsce onegdaj w Magistracie m. st. 
Warszawy, Komenda Główna Młodych, w 
przewidywaniu, że niektóre organy prasowe 
zechcą wyzyskać tragedję osobistą Kujaws- 
kiego do ataków politycznych, poczuwa s'ę 
do obowiązku wydania niniejszego komiu- 
nikatu: 

1) Czyn dokonany na osobie Henryka 
Dembińskiego, kierownika pierwszej sekcji: 
ogólnej wydziału finansowo — podatkowe- 
go Magistratu, przez Tadeusza Kujawskiego 
dotychczasowego członka Legjonu Młodych, 
stanowi tragiczne i przestępne rozwiązanie 
konfliktów osobistych, powstałych z tytuła 
stosunku służbowego. Wi każdym razie nie 
można kwalifikować czynu Kujawskiego ja- 
ko porachunków politycznych. 

2) Tadeusz Kujawski od pięciu miesięcy 
korzystał w Legjonie Młodych z urlopu oreu 
nizacyjnego, wobec czego władze Organizacji 
były pozbawione wszlkiego kontaktu i wpły 
wu na postępowanie Kujawskiego, a tem sa 
mem nie mogły go powstrzymać od tragicz 
nego czynu, którego dokonał. 

Za zgodność: 
Leon Stachórski, Kom. Gł. L. M 

S. Fijałkowska, Sekr. Kom. Gł. 

          

zł. 40 gr. zamiast 4 zł. 80 gr., inne wydawni- 

ctwa od 1 zł. 50 gr. do 50 gr. 

Wydawnictwa te godne są Zewszech- 

miar poparcia przez sfery czytelników Wil- 

na, zarówno ze względu na swą treść i war- 

tość literacką, jak i firmę wyd. I Korpusu 

Kadetów Lwowskich, tak bliskich Wilnu. 

ZABAWY. 
— Spieszcie w niedziełę dnia 10 lipca 

do Zakretu na Wielką Zabawę Ludową, u- 
rządzoną przez Związek Rezerwistów R. P. 
Znajdziecie tam wesołość. Dwie orkiestry de- 
te. Tysiące atrakcyj. 

NADESŁANE. 
— ODDZIAŁ PATA W NOWYM LOE4- 

LU. — Prenumeratę wszełkieh czasopisni, 
dzienników krajowych i zagranieznych przyj 
muje Polska Ageneja Tełegrafieczna (P.A.T.; 
w nowej swej siedzibie przy ułiey Wiłeń- 
skiej 14, w lokała zajmowanym przez „Rueh” 
Połskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych. 

 



Wyniki obrad drugiego i trzeciego dnia 
Zjazdu Bibijotekarzy Polskich w Wilnie. 
Drugi dzień Zjazdu poświęcony 

był zwiedzaniu Uniwersyteckiej Bibl- 
joteki Publicznej i Państwowej Bibl- 
joteki im. Wróblewskich, tudzież ot- 
warciu Wystawy Książki i Zbiorów 
Kartograficznych Lelewela, znajdu- 
jących się obecnie w Uniwersyteckiej 
Bibljotece Publicznej w Wilnie, » 
czem pisaliśmy wczoraj. 

Referaty, wygłoszone przed połu- 
dniem poświęcone były zagadnieniu 
organizacji zawodu bibljotekarskiego. 
Kustosz Niezgoda omówił zagadnienie 
to ze stanowiska bibljotek nauko- 
wych, X. Dyr. Augustyniak przedsta- 
„wił je na terenie bibljotek oświato- 
wych. Ciechanowska znowu dała о- 
braz organizacji zawodu bibljotekar- 
skiego we Francji. Południowe zebra- 
nie odbyło się w Bibljotece Wróblew- 
skich z referatem Dyr. Mocarskiego 
i inž. Olszewieza o Bibljotekach re- 
gjonalnych z uwzględnieniem bibljo- 
grafji regjonalnej. Bibljoteka Wró- 
blewskich jest obecnie właśnie typem 
takiej bibljoteki regjonalnej, której 
rejon obejmuje 4 północno-wschodnie 
województwa. Wynikiem referatów 
było wysunięcie postułatu tworzenia 
sieci bibljotek regjonalnych, których 
zadaniem byłoby gromadzenie całej 
produkcji drukarskiej rejonu i pro- 
wadzenie bibljografji regjonalnej. 

W trzeciem dniu Zjazdu przedło- 
żył referat p. Wisłoeki o roli bibljo- 
grafji w bibljotekarstwie. Domagał 
się on w nim m, in. akcji celem stwo- 
rzenia katedr bibljografji i bibljoteko- 
znawstwa na uniwersytetach polskich 
oraz w związku z przeprowadzaną re 
formą szkół średnich wprowadzenia 
do jednej z najwyższych klas nauki 
bibljografji i znajomości bibljotek i 
„korzystania z nich. Problem udostęp 
nienia zbiorów dla czytelników zna- 
łazł swój wyraz w 2 referatach, wkra- 
czających w dziedzinę katalogów bibl 
jotecznych. I tak radca Grycz w refe- 
racie: „Na drodze do polskiej instruk 

cji alfabetycznego katalogowania dał 
„przegląd zmierzających do ujedno- 
stajnienia w naukowych bibljotekach 
polskich zasad katalogowania alfabe- 
tycznego. P. Dr. Hleb-Koszańska i 
„Kossonoga wygl. ref. w kt. punkt 
wyjšcia stanowi to, 0 czem ksiąžka 
traktuje, 

W dniu dzisiejszym zwiedzono 
również zbiory T-wa Przyj. Nauk. Na 
środę 29 czerwca przewidziane jest 
zwiedzanie przez uczestników Zjazdu 
miasta Wilna i wycieczka do Trok. 

Zamknięcie Zjazdu. 
Zamknięcie III Zjazdu Bibljoteka- 

karzy Polskich nastąpiło w dn. 28 VI. 
na posiedzeniu plenarnem w gmachu 
(Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Po 
zwiedzeniu zbiorów, mianowicie Bibl 

   

  

joteki, przy której objaśnień udzielał 
prof. Kościałkowski, oraz muzeum 
pokazywanego przez kustosza p. Bren 
sztejna, przemówił do zebranych u- 
czestników Zjazdu prezes Towarzy- 
stwa Rektor Parczewski, podnosząc 
znaczenie Zjazdu oraz wartość jego 
prac, przyczem szczególnie serdecz- 
nie powitał obecnego przedstawiciela 
bibljotekarstwa czeskiego, dyr. Bolen 
skiego. Odpowiedział gość, dziękując 
za gościnę i podkreślając wartości kul 
turalne Wilna. Następnie przewodni- 
czący Zjazdu dyr. Kuntze scharakte- 
ryzował wyniki Zjazdu i zakomuniko- 
wał o wnioskach przyjętych w czasie 
obrad, do których dyr. Łedyński do- 
dał jeszcze jeden wniosek, uchwalony 
przez aklamację w sprawie ratowania 
zagrożonej Bibljoteki Jagiellońskiej. 
Wreszcie złożył podziękowanie insty- 
tucjom oraz osobom, które bądźto 
pracą, bądźto jej poparciem przyczy- 
niły się do zorganiżowania Zjazdu. Na 
zakończenie przemówił w imieniu Ko 
mitetu miejscowego dyr. Łysakowski, 
dziękując zebranym za tak liczny u- 
dział w Zjeździe, a w szczególności 
przedstawicielowi Ministerstwa W. R. 
i O.P. radcy dr. J. Gryczowi i prze- 
wodniczącemu Zjazdu dyr. Kuntzowi. 

Po zamknięciu Zjazdu Pan Woje- 
woda podejmował na czarnej kawie w 
swych apartamentach uczestników 
Zjazdu i przedstawicieli wileńskiego 
świata naukowego. 

BRIT PETRAS RSS 

Polacy na Łotwie. 
Jak komunikuje Rada Organizacyjna Pa_ 

laków z Zagranicy, ostatni spis ludności wy- 
kazał, że ilość Polaków na Łotwie zwiększy 
ła się procentowo w stosunku do innych na- 
rodowości z 2.8 proc. w r. 1 na 3.12 proc 
w r. 1930. Zwiększyła się również liczba Po_ 
laków z 51.143 w r. 1925 na 59.364, w roku 
1930. Są to cyfry urzędowe, ogłoszone przez 
państw. urząd statystyczny w Rydze. Wed- 
ług wszelkiego prawdopodobieństwa ilość 
Polaków jest jeszcze większa, gd. często, 
jak nam wiadomo, Polacy z obawy, że mogą 
stracić zajęcie lub ze strachu przed komi- 
sarzami spisowymi nie podawali swej właś- 
ciwej narodowości. W: 40 szkołach polskiel: 
na Łotwie uczyło się 5177 dzieci, z tego 
2724 dziewcząt i 2453 chłopców. W) szkołach 
łotewskich i innych narodowości znajdowało 
się około 2000 dzieci polskich, co stanowi 
20 proc. ogółu dzieci, znajdujących się w 
szkołach polskich. We wszystkich prawie 
szkołach ilość dziewcząt prze sza liczbę 
chłopców. 

WI szkołah polskich  wykładało okoła 
250 nauczycieli. Wi stosunku do szkołnict 
innych narodowości ludność polska jest naj. 
bardziej upośledzona. Wówczas, gdy na 809 
Niemców przypada jedna szkoła podstawowa 
to na 1600 Polaków przypada również jed. 
na szkoła podstawowa. 
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Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

   

Ceny ti. чеа 00 30 $r., parter od 60 gr. 
DZIŚ! Najwspanialszy dźwiękowy arcyfilm 
śpiewno-taneczny z życia nocnego „złotej mło- 
dzieży* i lekkomyślnych kobiet rzuconych w bag- 
no wielkomiejskie dla których niema już powrotu 

©fiwięk. Kina-Taatr 

PAN 
piłca Wiatka 42. Jest to film, który wzrusza i podniecal 

W zakonie: Barbara Stanwyck uroczo-wiośniana 

TEATR ! MUZYKA 
— „Wesoła Rewja 20,060 dołarów* w 

Lutni. Dziś w środę dnia 29 i jutro w czwar 
tek dnia 30 czerwca o godz. 8 min. 15 dwa 
ostatnie występy Zespołu Wilnian w pełnej 
humoru rewji p. t. „20,000 dolarów*. 

— Popołudniówka świąteczna „Awantura 
w raju* w Bernardynce. Dziś w środę dnia 
29 b. m. o godz. 4 po poł. po raz ostatni uj 
rzymy niezrównaną farsę wiedeńskiej spósk. 
pisarskiej p. t. „Awantura w raju*. 

— „Chata za wsią* w Bernardynce. — 
Wie czwartek dnia 30-go czerwca o godz. 8 
min. 15 świetna sztuka J. Kraszewskiego p. 
t. „Chata za wsią”. 

WI piątek dnia 1 lipca o godz. 8 min. 15 
„Chata za wsią”. 

— „Chata za wsią* w Bernardynce. Dziś 
w środę dnia 29 czerwca w uroczystość św. 
Piotra i Pawła o godz. 8 min. 15 po raz — 
drugi fenomenalna sztuka Kraszewskiego p. 
t. „Chata za wsią*. 

Dziś Faust 
z Ladisem Kiepurą. 

      

ŚWIETNY MŁODY ŚPIEWAK W NAJLEP- 
SZEJ ZE SWYCH KREACYJ NA SCENIE 

OPERY WARSZAWSKIEJ. 
Nieodwolalnie « we šrodę dnia 29-g0 

czerwca, w parku im. Żeligowskiego, o godz. 
8 i pół wiecz. punktualnie, oddawna oczek'- 
wana przez Wilno niezwykła atrakcja — 
opera „Faustł* na otwartem powietrzu, w 
świetnej szacie scenicznej i obsadzie z Ladi- 
sem—Kiepurą i Junelli Trembickim w ro- 
lach głównych. 

Bilety od 11 rano nabywać można w ka- 
sach przy wejściu do ogrodu po-Bernardyń 
skiego. 

Wi zatem po zwiedzeniu „Pietruka“ 
spotyk wieczorem w parku Żeligow- 
skiego. by rozk: wać „Faustem* w tak 
niezwykłem ujęciu i wykonaniu. 

RADJOG 
ŚRODA, dnia 29 .czerwca 1932 r. 

10,00: Transm. mszy św. 11,05: Odez. mi- 
11,58: Sygnał czasu. 12,40: Kom. met. 
Poranek muzyczny. 12,55: „Polska 

sztuka religijna* — odcz. 13,10: D. C. Pa- 
ranku muz. 14,00: „Wyrób papieru pog. - 
14,15: Muz. 14,30: Słuchowisko. 14,50: Mu 
15,05: Odczyt rolniczy. 15,25: Muz. 15,40: 
Aud. dla dzieci. 16,05 Koncert popularny 
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(MY NOCNE 
ilustrujący w najdyskretniejszych szczggółach życie miljarderów i ich pocieszycielek. 

Moc numerów śpiewnych, baletowych i tanecznych! 

ės Janet Gaynor.    
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek o godz, 4-ej, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej 

  

Premiera! Wspaniały 

film obyczajowy Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Klleńgka 38, tel. 9-26 

z życia złotej młodzieży 

Dorothy Jordan i słyn. 
amant 

Ww rol. główn.: 

prześliczna 

NA SCENIE Na żądanie publiczn. jeszcze 
kilka występów jasnowidza 

  

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie święteczne o godz. 2-ej. 

Brygida Helm, Iwan Petrowicz i Paweł Wegener 
Wielki ten film wywiera kolosalne wrażenie. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Parter 60 gr. 

Dziś! Największe 
gwiazdy św 
w dram. w-g świat. 
sławy pow. Ewersa 

Ceny zniżone: na wszystkie seanse 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

  

ALRAUNE (0órka wisielca 
Balkon 30 gr. 

Dziś! Jedno z czoł. dzieł czeskiej prod film. 
Dźwiękowe Kino | -kow. mówiony i śpiewany po czesku 
CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. denta Doumera. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel 
100% dźwięk. zrcydz. w-g zagadn. Pitigrili' ego 

KRÓL WŁÓCZĘGÓW 
W roluch głównych Sasza Raszylow. — Nad program: Dodatki dźwiękowe między in. zamach na prezy- 

Ze względu na wysoką wartość artyst. filmu — dła młodzieży dozwolone. 
CENY ZNIŻONE: Balkon od 25 gr. Parter dz. 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w świąta o godz. 2-ej 

p.t. „WATERLOO BRIDGE''* Krwawy most). — 
dramat obyczaj. w 10 akt. Gorąca miłość do nierządnicy na 

tle wojny światowej. W rol. gł. Mac Clarke i Kent Douglas. Nad program: Rewelacyjne atrakcje dźwiękowe, 
aktualn. świata w natur. kol. p. t „Czy to nie dziwne” oraz komedja-farsa w 4 akt. p.t. „Brawo detektywi" 

NA ŚLISKIEJ DRODZE 
Hardie Albright. 

WŁADZIA ZWIRLICZ 

Przebój porywający 
swoim realizmemi 

Fenomen XX wieku. Odgadywanie 
myśli, odszukanie zaginionych etc. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Początek o godz. 4-ej, w święta o 2-ej 

Dzieje słyn. poety czesk. 
JAROSŁAWA HASKA 

Potężny 

  

Dziś! Iszy raz w Wilniel 
Triumfalne arcydzieło 

polskiej produkcji 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
uł. Mickiewicza 9. 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
febok dworca kolejow.) 

CHŁOPI 
Dziś! Niebyw. 
sensacja p. t. KULT CIAŁA   

NIEBYWALE TANIO! 

ROWERY 
        

Według nagrodzonej „Nagrodą Nobla” nieśmiert. 

powieści Władysł. Reymonta 
W rolach głównych: Mieczysław Frenkel, Bolesław Mierzejewski i A. Belina-Leszczyńska. 

Walka dwóch serdecznych przyjaciół o ukochaną kobietę. 
W rolach głównych największe gwiazdy ekranu: 

Petersen-Mozżuchinowa, Krystyna Ankwicz, M. W. Varkonyi, Eugenjusz Bodo, Paweł Owerło. 
Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i swięta o godz. 4-ej po poł. 

Agnes 

  

Od roku 1843 istnieje 

  

TS „UNIWERSAL“ a 
w Wilno, Wielka 21, tel. 12-83, ia Wilenkin 

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. KA ALUCHY ul. TATARSKA 20    

      

Reperacje wykonuje się we własn. pracowniach 

  

и 

  

МАННЕ НБ Е Е 13 Я Я Е ВЕ НОМО Т CNA 

  MOLE 
BO CHŁY I T.P a 

  

  

@: Meble 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 
  WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 

artykułów spożywczych dla chorych na cukrzycę 

firmy „CUKRO-DIETA“ 

po cenach fabrycznych 

SKŁAD APTECZNY 

46 (dawn. „I. В. SEGALL'") 
E" R MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

BARACZAGOZEZAZE KEMER 

  

į Prawdziwa okazial 

$   20% rabatu od pozostałych nie- 
wielkich ilości mąrkizet—udziela 

SKLEP BŁAWATNY 

„TKANINY TANIE' 
S. CISZEWSKIEGO, Wilenska 31. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 

ma fogeńnyth warunkach 
I NA RATY. 

WĄDESZŁY NOWOŚCI. 
8324   

jadalne, sypialne I ga- ? 

K 

Ф 
  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

IDE NSK I 

(płyty). 16,36: „Czynna miłość bliźniego” — 
pog. 16,45: Feljeton humorystyczny w wyk. 
Leona Wbłłejki. 17,00: Koncert. 18,00: Zakoń 
czenie kursu uniwereytetu ludowego. 18,20: 
Muzyak tan. 19,15: Przegląd prasy litewsk 

Program na czwartek i rozm. 19.40: 
chadzki po m . 19,50: Pog. o Czer- 

wonym Krzyżu. 20, 21,10: 
Kwadr. lit. 21.25: Koncert muzyki klasycznej 
21,55: Kom. i muz. tan. 22,25: Wiener i Dou 
cet (płyty). 22,40: Kom. sport miast prowin- 
cjonalnych. 22,46: Wileński kom. sport. Tr. 
23,30: Kom. i muz. tan. 

CZWARTEK, dnia 50 czerwca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12,10; Audycja dla 
poborowych (muz. i pog). 12,40; Kom. met. 
15. Program dzienny. 15,40: Koncert dla 

ży uzyka z płyt. -- 
pog. 17,00: Ken 

*ńska przed ka 
Muz. tan. 19,15: 
sa 19,305 Dras. 

tka Albinowa“ 
1,0: „Warszawa -- 
21,20: Słuchowisko 

     
   

    

    

    

   

  

   

   
    

      

    

  

   
— „odcz. . 18,20: 

ynka pocztowa 
radjowy. 19,45 

20,00: Koncert 

    
   

   

    

     2 mówi 
ulica 
21,50: 

    
Kom. i muz. tan. 

NOWIRKI RADJOWE. 

О POMOC DLA BAZYLIKI. 

Prace nad i 

    

   

ratowaniem В. 
skiej postępują, wielkiego wsz: 
finansowego trzeba, aby doprowa 
pomyślnego końca całkowity plan robót. W 
wykonywaniu jego nie wolno ustawać, gd 
każda przerwa staje się groźną dla mur 
świątyni. Rzeczą społeczeństwa jest Śpie 
z pomocą materjalną. Na to właśnie zwrć 
uwagę w swym transmitowanym odczycie 
prof. Mieczysław Limanowski dnia 30 czerw 
ca o godz. 18.00. 

SPORT 
Q MISTRZOSTWO PIŁKARSKIE 

WILNA. 

Ubiegłej soboty rozpoczęła się druga tu- 
ra rozgrywek o mistrzostwo piłkarskie W:l 

a. Rozegrany mecz między Laudą i Ogn - 
skiem przyniósł temu ostatniemu rehabili- 
tację i pewne zwycięstwo w stosunku 4:0 

W, niedzielę w przedmeczu Hakoachu z 
Makabią zmierzyli się 6 p.p. Leg. Żaks. Woj 
skowi odnieśli aż nazbyt w stosunku do prze 
biegu gry zasłużone zwycięstwo w stosunku 
41, 

W mistrzostwach prowadzi nadal 1 pp. 
Leg. przed Makabią i Ogniskiem. 

WYŚCIGI Z POŚPIESZKI. 

Niedzielne gonitwy nie zawierały większe 
sensacji, to też totalizator nie wypłacał zna 
niejszych sum. Brak sensacji zaznaczył 
również nikłym udziałem publiczności. która 
mimo ponętnej reklamy doskonale jest je 
nak oznajmiona z atrakcyjnością wyścis 
i w roku bie; ym bardzo skromnie uczę- 
szcza na nie. 

Wyniki gonitw: 
Bieg z płotami. Dystans 2400. Nagroda 

600 złotych. 1) Giewont, 2) Zulus. Gonitwa 
z płotami. Dystans 2800. Nagroda 700 zł. 
1) Szerie, 2) Sierota. Gonitwa z przeszko 
mi. Dystans 3200. Nagroda 800 zł. 1) Zyg- 
fryd, 2) Dalja. Gonitwa z przeszkodami. Dv- 
stans 3200. Nagroda 700 zł. 1) Gizella, 2) 
Żupan. Największa wypłata dnia 35. złotyc 
Gizella szła doskonale, rozstrzygając walk: 
na ostatnich metrach. 

Bieg płaski. Dystans 2400. Nagroda 700 zi. 
1) Hargaron, 2) Giwont II. 

Następne wyścigi odbędą się we Środę. 
Zwraca uwagę w nich koukurs hipiczny pań, 
który wreszcie ściągnie może na Pośpieszkę 
liczniejszy zastęp widzów . 

HAKOACH — MAKABI 1:1 (0:0). 

Drugi występ Hakoachu ryskiego ściągnął 
na boisko Makabi tłumy publiczności, która 

    

      
    

   

  

    

WALKI 

    

   

   

    

   

    

     
   

     

    

    
    

jednak nieco się rozczarowała. Goście wy 
raźnie przemęczeni, Makabi nie w formie. 
Łącznie złożyło się to na nudną całość i do- 
piero w drugiej połowie po strzeleniu pierw 
szej bramki zaczyna nabierać na tempie, do- 

ro teraz zarówno gracze jak i widownia 
7 się ożywiać. Mecz 'staje się inte- 

ynik wiernie odźwierciadla prze 
odów. Przed przerwą inicjatywę ma- 

ie, w drugiej połowie przechodzi ona 
abi, która często i niebezpiecz- 

     

  

    

  

   
   

      

/ dniu tym sekcja piłkarska Makabi ob- 
chodziła uroczystość 10-lecia swej p y nad 
propagandą sportu i ny I znej wśród 
społeczeństwa żydowskiego. W. pracy tej «- 
siągnęła ona widoczne i cenne rezultaty. 

Przed meczem uroczystość tę uczczon 

  

      

      

  
    
  

szeregiem "mówień. M. in. w imieniu 
WÓOZPN. jubilatom złc życzenia dalszej 
„owocnej pracy na niwie sportowej pułk. 
Wenda. 

POLSKIE LEKKOATLETKI ZWYCIĘŻAJĄ 
{ Wi MECZU Z CZESZKAMI. 

W: niedzielę odbył się we Lwo 
państwowy mecz lekkoatletycz 
—(Czechosłowacja. Mecz zakończył się wyso- 
kiem zwycięstwem Polski w stosunku 63:43. 
Polki górowały prawie we wszystkich konku 
rencjach. 

  

       

      

KARPIŃSKI REMISUJE Z MAJCHRZYCKIM. 

W niedzielę odby 
dzyklubowe zawod 
zawodników Pozna 
czoło wysunęło się ser 
goletniego mistrza wagi 
nego w Polsce technika Majchr 
nań) z obecnym mistrzem Karpińskim (War 

Przebieg walki wykazał agresywnoś 
go, ustępował on jednak znaczaie 

iwnikowi pod względem technicznym i 
ści ciosów. Wynik remisowy jest zu- 

pełnie słusznem i sprawiedliwem rozstrzy- 
gnięciem mimo że w pierw. rundzie poz- 
nańczyk znalazł się dwa razy na deskach. 

„KUSOCIŃSKI TO TWARDY 
ORZECH“. 

HELSINGFORS, (Pat). — W związ 
zu z pobiciem ostatnio Światowych 
rekordów Nurmiego na paru dystan- 
sach, wielki Finn udzielił prasie wy- 
wiadu, w którym m. in. oświadczył: 

— Kusociński to twardy orzech. 
Należy o tem pamiętać. Jego ostatnie 
czasy zmuszają do uważania go za peł 
nowartościowego konkurenta naszych 
najlepszych asów, Lehtinena i Iso- 
Hollo. 

Trzeba pamiętać i o tem, że ostat- 
ni wynik Kusocińskiego w biegu na 
3 klm. odpowiada czasowi 14:20 sek. 
w biegu na 5 klm. 

WA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK NA LIPÓWCE. 

WI dniu wczorajszym w godzinach poraa 
nych na Łipówce koń wiejski przestraszył 
się mijającego go samochodu i poniósł. — 
Skutki tego były fatalne dla właściciela ko 
nia 65-letniego Stankiewicza, który doznał 
bardzo poważnych obrażeń ciała. Pogotowie 
ratunkowe przewiezło Stankiewieza w stanie 
ciężkim do szpitala żydowskiego. (e). 

ZBRODNIA CZY SAMOBÓJSTWO? 

W! dniu węzorajszym w godzinach porar- 
nych policja wojewódzka zaalarmowana хо- 
stała wiadom o ujawnieniu w lesie 
wpobliżu miejscowości Borki pow. wił.-trock. 
zwłok wisielea. Zwłoki te ujawnione zosta- 
ły w głębi lasu przez przypadkowych prze- 

w Warszawie mię- 
rskie przy udzia        

     

   
    

  

  

      
   

     

      

   

  

Fe |46 (2388 

ehodniów i wisiały prawdopodobnie od dłuż 
szego czasu na 60 wskazuje zresztą fakt, 
że były już w stanie eałkowitego prawie roz. 
kładu. 

Z ujawnionych przy wisieleu dokumen- 
tów udało się ustałić, iż są to zwłoki nieja- 
kiego W. Hołubowieza — żołnierza garni- 
zonu wileńskiego, wobec czego 0 ujawnieniu 
jego zwłok powiadomiono również władze- 
śledcze wojskowe. 

Jak przypuszezają Holubowiez popeinii 
samobójstwo. Jest to jednak tymczasem je- 
dynie gołosłowne przypuszczenie i nie jest 
całkiem wykłuezone, że miała tu miejsce ja 
kaś zbrodnia. Dałsze dochodzenie prowa- 
dzone jest przez policję oraz żandarmerję 
wojskową. (e). 

NA UROJENIA NIE MA RADY I POLICJA. 
Policja wileńska miała w dniu wezoraj- 

szym niecodziennego interesanta. O godz. 
10 zgłosił się do Wydziału Śledczego jakiś 
staruszek i zaczął hałasować, iż został dos7- 
czętnie ograbicny, że cały jego dorobek ży- 
ciowy nad którym pracował 70 lat został mu 
zrabowany przez jakiegoś „okołodocznago 
nadziratela* i że cbeenie domaga się zwre- 
tu dwóch płaszezy i 200,000 rubli. 

W. polieji odrazu zrozumieno, iż ma się: 
tu do czynienia z umysłowo chorym wobec 
czego wyprowadzono go z lokalu urzędu. 

Staruszek — warjat, domagający się 
zwrotu 200 tysięcy rubli, wrócił jednak nie- 
bawem do urzędu i datarł do gabinetu jedne 
go z oficerów polieji śledczej, któremu zno- 
wuż złożył takie same zamełdowanie i za- 
czął oskarżać policję, iż nie chce zwrócić mu 
zrabowanych przez „okołodocznego nadzi- 
ratela* pieniedzy. 

Po dłuoższ, wysiłkach udało się wy- 
wiadowcom „policji wyprowadzić nieszez 
liwca z gabinetu oficera policyjnego i „wyek 
smitowa: z urzędu. Na ulicy staruszek głoś- 
no krzyknął. „Ogłaszam wieczną wojnę z po 
licjaą* poczem poszedł sobie spokojnie dalej. 

(ej. 

  

  

  
  

  

     

KRWAWE PORACHUNKI. 

W. dniu wczorajszym w godzinach p. p. 
3 komisarjat polieji zaalarmowany został 
wiadomością, iż na ulicy Wileńskiej wpobli 
žu domu Nr. 19 przy aptece zawalił się na 
chodnik jakiś osobnik cały  ociekający 
krwią. 

Jak się okazało osobnik ów miał przebi- 
tą na ręce arterję. Zanim przybyło na miej- 
see wypadku zaalarmowane pogotowie ratun. 
kowe, csobnik ów z powodu upływu krwi 
zaczął dogorywać. Jedynie dzięki zastosowa- 
nym przez lekarza i sanitarjuszy pogotowia 
średkom ratowniczym, udało się go dostar- 
czyć jeszeze z oznakami życia do szpitala 
żydowskiego. 

Jak się wyjaśniło rannym okazał się nie- 
jaki Piotr Nagorski zamieszkały przy ulicy 
Garbarskiej Nr. 11 bez stałego zajęcia. Ostat 
nio Nagorski czemś handlował na rynku Łu- 
kiskim. 

Zaehodzi podejrzenie, że N. padł ofiarz 
porachunków z ludźmi z którymi ostatnie 
wszedł w stosunki. Dwóch podejrzanych zat- 
rzymano. (cz 

ZUCHWAŁA KRADZIEŻ TOREBKI. 

P. Helena Popławska zamieszkała przy” 
ulicy, Słow iego Nr. 17 zameldowała w dn. 

przechodząc ulicą Słowackiego 

ała napadnięta przez nieznanego jej zło 
ja, który szybkim ruchem wyrwał jej z 

rąk torebkę zawierającą pewną sumę gotów- 
ki poczem zbiegł w kierunku ulicy Nowogró: 
dzkiej i zanim na jej alarm nadbiegli prze 
chodnie — znikł. Policja wdrożyła dociio- 
dzenie. (ci. 

  

    

    

OBŁAWA POLICYJNA. 

Onegdaj policja śledcza przeprowadziła 
obławę w całym szeregu podejrzanych melir 
złodziejskich. Podczas obławy zatrzymane 
około 20 podejrzanych indywiduów, któryet». 
osadzono narazie w areszcie centralnym. Dra 

sze dochodzenie w toku. (c) 

  

  

  

  

TANIA SPRZEDAŻ 
POSEZONOWA 

MULTUM OKAZJI 
TANIEGO KUPNA 
MODNYCH TKANIN 
PRESZEEK 

0D JUTRA (30.VL.) 

M. GORDON s. A. 
NIEMIECKA 26 
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Ulica Jagiellońska Nr. 3. 

RIAA ALARA HUA RA RA REA A RH 

Jeśli chcesz 
kupić lub sprzedać 

daj ogłoszenie 
„KURJERA WILNSKIEGO“ 

Informacje bezpłatnie. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 
Janka 13, na zasadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż 
l-go lipca 1932 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie przy 
ul. Betlejemskiej 20, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej, majątku ruchomego, należącego do Fabja- 
na Dowlaszewicza, składającego się z domu drewnia- 
nego, oszącowanego na sumę 1500 zł., na zaspokojenie 
pretensji Magistratu m. Wilna w sumie 437 zł. 85 gr. 
z %% i kosztami. 

Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Do wynajęcia 
sklep nadający się na 
fryzjernię, pralnię, farbiar- 
nię lub inne oraz łokal 
na biuro, bank, ognisko, 
klub lub inne przy ulicy 

Wileńskiej 20 
  

Zs: dowód osob. wyd. 

przez Star. Mołodecz. 
na imię Adama Gabrjela 
Michałowskiego, uniewa- 

żnią się. 

LETNISKA 
16 klm. w stronę Niemen- 
czyna. Komunikacja auto- 
busowa, Jedno i wielo- 
pokojowe z utrzymaniem 
4 zł. dziennie lub 5 zł, 
zależnie od umeblowania. 
Można wynająć bez utrzy- 
mania. Dowiedzieč się w 
godz. od 18 do 20, ulica 
Orzeszkowej 3/2, tel. 1028 
lub na miejscu w majątku 

Mesyna. 

  

  

KUPI 
większą ilość 

używanych 
krzeseł 

w dobrym stanie. 
Zgłoszenia do Adm. 

„Kurjera Wil." 
  

Do sprzedania 

dom murowany 
o 2 mieszkaniach w rej. 
Zakretu—ul. Św. Jacka 5 
  

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Żamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi-   nach urzędowych. 

Redaktor odpowiedzialny Witold 

OFICER 
emerytowany, 

lat 40, zdrowy, dobry ad- 
ministrator, organizator, 
handlowiec, buchalter, 
kasjer, sekretarz, gospo- 
darz — poszukuje jakiej- 
kolwiek posady. Łaskawe 
zgłoszenia: Wołożyn, skrz. 

pocztowa 54. 

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się we 
wrześniu w Państwowej 

Szkole Technicznej 
przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 
Początek zajęć 30 czerwca 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m.2 

Restaurację 
w pełnym ruchu, z wy- 
szynkiem wódek, w do- 
brym punkcie, przy ryn- 
ku, egzystuję od 30 lat, 
sprzedam z powodu ro- 
dzinnych spraw — Wilno, 
Zawalna 23, Restauracja. 
osobiście lub piśmiennie 

  

  

  

KAWIARNIA 

„ŠWITEZIANKA“ 
Wilno, Wileńska 9, 

Smaczne i obfite obiady 
na maśle, śniadania i 
kolacje. Potrawy jarskie 

student U.5.B. 
poszukuje korepetyc. 
Specjalność niemiecki. 
Przygatawia również do 

Szkoły Technicznej. 
Wiadomość: Dominikań- 

ska 17, m. 5. 
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KURIER WILEŃSKI i 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA | 
INTKOLIGATORNIA 
„ZNICZ“ į 
Wilno, šu. Jaiska Nr.1 | 

Telefon 3-40. # 

Dzieła książkowe, | 
druki, książki dla 

z
z
 

urzędów, biłety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarszie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE 

TT 

S
N
:
       

Dr. Zeldawicz. 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych 

od g. 3—1 i 5—8 wiecz.. 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. GINSBERG. 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
ой godz. 8—1 i 4—5. 

I. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

niedziela 9—1. 
W. Z. P. 29. 

Dr. 4. KUDREWICZ. 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wener. 
Przyjmuje oć 8—10 i; 4—6 

Kobiety 3—4 

  

  

  

  

  

DOKTÓR MED. | 

A. Krzemiański 
Chor. wewnętrzne, spec.*- 
żołądka I jelit, przyjm- 
codzien. od 12—2 i 4—6.. 

Kwiatowa 7, tel. 14 25- 
  

Akuszerka 

Marja Laktejoma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 8320 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskęy 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 16 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz* 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry» 
W. Z. P. 48. 8322r 

  

   


