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ÓSMY KONGRES 
mniejszości narodowych. 

otwarciu kongresu długie przemówie 

nie, w którem podkreślił, iż jedną z 

przyczyn antagonizmów politycznych 

które rozdzierają Świat, jest nietole- 

Tegoroczny kongres mniejszości 

narodowych przewędrował z Genewy 

do Wiednia. Generalny sekretarz biu 

ra kongresu dr. Amende motywował 

tę zmienę miejsca obrad chęcią ułat- 

wienia mniejszościom narodowym z 

państw Europy Wschodniej wzięcia 

udziału w kongresie. Bieda i brak go- 

tówki doskwiera wszystkim coraz sil- 

niej. a podróż do Genewy jest daisza 

i kosztowniejsza. Taka jest motywa- 

cja oficjalna. W rzeczywistości krv- 

je się za nią chęć pośredniegć wypo 

wiedzenia Lidze Narodów zautania do 

  

jej działalności w dziedzinie spraw 

anniejszościowych. 

  

Kongresy mniej z! we odbywa- 

ły się dotąd stale w Genawie bezpo- 

średnio przed otwarcieii zgromadze- 

nia Ligi Narodów w końcu sierpnia. 

Wybór miejsca i czasu wskazywał na 

tendencję zainteresowania kół ligo- 

wych sprawami mniejszościowemi i 

oddziałania na ich stanowisko pod- 

czas obrad Zgromadzenia. 

W ostanich latach jednak działal- 

ność Ligi Narodów w tym zakresie 

znacznie osłabła. Na plan pierwszy 

wysunęły się sprawy związane z ogól 

nem przesileniem politycznem i gospo 

darczem w stosunkach międzypań- 

stwowych. Zaabsorbowały one rów- 

nież i dotychczasowych protektorów 

mniejszościowych, a właściwi organi- 

zatorzy kongresów — Niemcy — we- 

szłi na drogę bardziej bezpośredniego 

działania w celu osiągnięcia swoich 

aspiracyj politycznych. Wewnętrzne 

walki i przeobrażenia niemieckie sku- 

piły na sobie całą uwagę rządu Brii- 

ninga, a tem bardziej von Papena. Wy 

padki poszły zbyt szybkiem tempem, 

aby rozmaite petycje i skargi mniej- 

szościowe mogły zainteresować człon 

ków Ligi. 

Jeżeli chodzi o Polskę, przeciwko 

której były głównie dotąd organizo- 

wane podobne wystąpienia, to wyczer 

pały się przytem fakty dające podsta- 

wę do tych wystąpień. Ostatnie skar- 

„gi niemieckie były już tak niepoważ- 

ne, że musiały w Radzie Ligi wywołać 

odruch zniecierpliwienia. 

Najbardziej aktywnymi klijentami 

Ż Ligi stali się Ukraińcy z Polski, ale 

sę ich żądania i argumenty wykraczały 

© poza kompetencje Ligi, określone w 

przyjętych przepisach proceduralnych 

i warunkach, którym musiały skargi 

odpowiadać pod względem treści i 
fotmy. : 

W rezultacie kongresy mniejszoš- 

ciowe, pomyšlane początkowo jako in 

strument urabiania opinji genewskiej 

i oddzialywania na organy Ligi, zu- 

pełnie zawiodły. Nie wytworzyły wła 

snej, niezależnej koncepcji rozwiąza- 

nia zagadnienia mniejszościowego, a 

dzięki przeważającym wpływom nie- 

mieckim poszły po linji politycznych 

interesów państwowych Rzeszy. Wy 

cofały się z kongresów mniejszości z 

Niemiec, wycofali się też Żydzi. Do- 

piero wskutek usilnych starań prezy- 

djum kongresu w tym roku delegacje 

żydowskie przybyły do Wiednia. 

Polskie mniejszości w dalszym 

ciągu udziału w kongresach nie biorą, 

motywując swoje stanowisko specjal- 

  

nem nastawieniem kongresów, na 

sprzyjanie separatyzmom i niedopusz 

czaniem do udziału niektórych mniej 

szości z Niemiec (Fryzów). 

Na obecnym kongresie reprezento- 

wane są mniejszości z Rumunji, Wę- 

gier, Czechosłowacji, Polski, Litwy, 

Łotwy, Hiszpanji, Włoch, Jugosławji, 

Danji, Estonji. Delegacji ukraińskiej 

z Polski przewodzą poseł Pełenskyj i 
posłanka Rudnicka, Żydów polskich 

reprezentuje pos. Rotenstreich. 

Stały prezes kongresów, dr. Wil- 
fan (Słoweniec z Włoch) wygłosił NĄ p 

<> 

  
   

rancja państw wobec swoich mniej- 

szošci, oraz wyraził zasadnicze żąda- 

nie, aby wszystkie państwa uznały i 

zrealizowały prawo mniejszości do 

swobodnego rozwoju ich narodowoś- 

ci i własnej kultury. Niemiec z Łot- 

wy dr. Schieman ostro krytykował 

Gziałalność Ligi Narodów w dziedzi- 

nie mniejszościowej. Wygłoszono na- 

stępnie szereg referatów. 

Obrady kongresu Ocena 

stanie się możliwą dopiero po ich za- 

kończeniu. Sądząc z początku jednak, 

tegoroczny kongres nie wykaże zasad 

trwają. 

niezych różnie w porównaniu z po- 

pizedniemi. 

rz. 

Zakończenie Kongresu. 

WIEDEŃ, 1. 7. (Pat). — Dziś zakończyły 
się cebrady kongresu mniejszości narodowych 
Przed południem toczyła się dyskusja nad 
postępowaniem Ligi Narodów, wobee zaża- 
leń mniejszości narodowościowych. Przedło- 
żono rezolucję, domagającą się retormy do- 
tyehezosowej procedury w kwestji mniejszo- 
ściowej. Przedstawicielka Ukraińców Rudni- 
cka występowała jak zawsze przeciw Polsce, 
natomiast delegat Żydów polskich Rotten- 
streich zachował się w odniesieniu do Polski 
lojalnie i objektywnie. 

   

Mowa p. ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza 
wygłoszona na Zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Witając zjazd w imieniu Pana Pre- 
zydenta wygłosił p. minister Oświaty 
mowę, którą podajemy w streszcze- 
niu. 

A więc p. minister zdaje sobie b. 
dobrze sprawę ze znaczenia 40-tysię- 
cznego związku wychowawców mło- 
dzieży, ludzi, na których barkach leży 
poważna część pracy nad wytworze- 
niem i utrzymaniem w Polsce twradej 
woli 

„opanowania moey niszczących, sił od- 
Środkowych, © ile potrafi postawić wspólny 
interes zbiorewości ponad inter i ambic- 
cje grup czy koteryį i przesy: zbiorow 
świadomość zrozumieniem tej presiej a z 
sadniczej prawdy, że warunkiem ostania się 
zbicrowości burzy dziejowej, którą przeżywa 
my, jest eparcie się w dobrze zorganizowa- 
nem, sprawiedli zbudowanem państwie, 
którego stateczność i siła jest nieodzownyni 
warunkiem twórczej pracy zorganizowanege 
społeczeństwa”. 

Ta wola, wzbudzająca poczucie 
bezpieczeństwa i zaufania jest najwaž 
niejszym środkiem moralnego przeła- 
mania kryzysu. 

„Tę wolę, tę dążność do wysiłku, te pod- 
porządkowanie eelów poszczególnych wiel- 

kiemu celowi zbiorowości, rozwinąć musi w 
sobie każdy ebywatel pod grozą 
fiwszych dla Połski konsekwencyj 
czeństwa są groźne ji żartować z ni 
należy: przypomnijmy sobie tak niedawne 
czasy, gdy nieodpowiedzialne rozbieżne par 
tyjnietwo, w lepszych, niż dzisiaj warunkach 
kcnjunktury światowej postawiło Polskę na 
krawędzi przepaści. Wówczas jeden człowiek 
olbrzymim wstrząsem uchylił przed Polską 
niekezpieczeństwo; nie wołno jednak prz. 

    

          

   
  

   

    

   
  

puszczać, że zawsze w każdej krytycznej sy- 
tuaeji znajdzie się ezłowiek tej miary co 
Marszałek Piłsudski", 

Wypływa stąd cały program „wy- 
chowania państwowego”, w tak zna- 

cznej mierze realizowanego przez no- 
wą ustawę o ustroju szkolnictwa. I 
tem zabawniejsze są próby agitacji 
przeciw ustawie wśród związkowców, 
że ustawa 

zgodna jest w zasadniczych momentach 
z hasłami — przez lat wiele właśnie przez 
Związek głoszonemi. 

Minister przechodzi więc do porząd 
ku nad głosami prasy opozycyjnej i 
stwierdza, że znany mu jest entuz- 
jastyczny stosunek nauczycielstwa do 
ustawy. 

„Hasła wychowania państwowego które 
są myślą przewodnią ustawy ustrojowej mu 
szą być realizewane zasadniczo w progra- 
mach szkolnych. W, dniach ostatnich zaak- 
ceptowałem ogółne wytyczne programowe cia 
szkoły powszechnej i nowego 4-letniego gim 
nazjum. Na jesieni autorzy poszczególnych 
programów przedstawią mi swoje epraco- 
wania i wówczas, w trakcie ostatecznych dy 
skusyj pozwelę sobie zaprosić do niej rep- 
rezentantów Związku, aby ten ważny etap 
reicrmy szkolnictwa naszego odbył się z 
czynnym współudziałem nauczycielstwa*. 

Zkolei przechodzi p. minister do 
warunków tej wytężonej i odpowie- 
dzialnej pracy nauczycielskiej. Otóż, 
jakkolwiek niesposób jest poprawić 
dziś warunki materjalne bytu, to z 
drugiej strony minister sprzeciwia się 
kategorycznie wszelkim pogłoskom o 
podporządkowaniu nauczycielstwa 
władzom administracyjnym, oraz pod 
kreśla zarządzone okólnikiem ogra- 
niczenie przeniesień, które wykazało 

konkretne rezultaty, 

Jednakże, tak jak niedopuszczalne 
jest wykor: ywanie stanowiska na- 
uczycielskiego dla akcji antyrządowej 
i będzie — zapowiada minister — na- 

     

  

  

  

  

  

Przed zakończeniem obrad w Lozannie. 
Sytuacja niewyjaśniona. 

LOZANNA, 1. VII. Sytuacja na 
konferencji lozańskiej dotychczas nie 
jest wyjaśniona. Negocjacje między 
stronami trwają nadal z udziałem mo 
carstw zapraszających. 

Wedleg . obiegających pogłosek, 
konferencja lozańska zakończy swe 
obrady we wtorek lub w środę przy- 
szłego tygodnia i zostanie odroczona 
do pewnego terminu, bliżej jeszcze nie 
określonego. Prawdopodobnie dalsze 
rokowania w sprawach reparacyjnych 
prowadzone będą na konferencji w 
Londynie, która oparta będzie na zna 
cznie szerszych podstawach niż konfe 
rencja lozańska, gdyż udział w niej 
wzięłyby również Stany Zjednoczone 
Am. Półn. Według opinji Mac Donal- 

  

da, wyrażonej w dniu wczorajszym 
dalsze obrady w sprawach reparacyj. 
bez udziału Stanów Zjednoczonych 
nie mogą dać pozytywnego rozwiąza- 
nia, dlatego też zaproszonoby Stany 
Zjednoczone do wzięcia udziału w 
konferencji w Londynie. 

Prawdopodobnie w sobotę dnia 2 
lipca r. b. odbędzie się plenarne po- 
siedzenie konferencji lozańskiej, na 
którem zapadną uchwały co do dal- 
szych kłosów rokowań reparacyjnych. 
Wyłonione zostaną, według obiegają- 
cych tu pogłosek, dwie komisje, które 
pracować będą zamiast istniejących 
obecnie podkomitetów utworzonych 
przez mocarstwa zapraszające (Iskra). 

Przyjęcie raportu gospodarczego. 
LOZANNA,1. 7. (Pat). Komitet mi- 

nistrów handlu 6 mocarstw zaprasza- 
jących przyjął wczoraj raport na te- 
mat drugiej części prac konferencji 
lozańskiej, to jest części gospodarczej. 
Raport oświadcza, że kwestje, które 
powinny być zbadane dotyczą 1) dzie 
dziny finansowej, polityki monetrnej, 
problemów kredytu, trudności walu- 

Sprawa klauzuli 

towych, poziomu cen i krążenia kapi- 
tałów, 2) z dziedziny gospodarczej u- 
lepszenia systemu produkcji i wymia 
ny, a co się tyczy w szczególności po 
lityki celnej zakazów i ograniczeń 
przywozowych i wywozowych, kon- 
tyngentów i innych przeszkód dla han 
dlu. 

reasekuracyjngig 
Ponowna rozmowa Papena z Mac Donaldem. 
    LOZANNA, 1. 7. (Pat). W dniu 1 

lipca rano odbyła się godzinna roz- 
mowa Mac Donalda z von Papenem, 
w toku której kanclerz von Papen za 
komunikował Mac Donaldowi, że nie 
posiada jeszcze instrukcji z Berlina, 
co do klauzuli reasekuracyjnej, której 
wierzyciele Niemiec domagają się od 
nich na wypadek, gdyby Stany Zje- 
dnoczone żądały w dalszym ciągu pła 
cenia przez te państwa długów. 

Pozatem von Papen prosi o zako- 
munikowanie mu definitywnych pro- 
pozycyj wierzycieli. 

Nad ustaleniem tych definitywnych 
propozycyj komitet reparacyjny pra- 

cował w ciągu całego przedpołudnia 
w nieobecności delegatów niemieckich 
i kontynuował swe prace po południu. 
Ze strony delegacji niemieckiej wy- 
suwano jawnie życzenie odroczenia 
decyzji w sprawie odszkodowań, aż 
po wyborach niemieckich. Niewątpli- 
wie główną przyczyną w tej tendencji 
delegacji niemieckiej jest świadomość 
że decyzja co do odszkodowań wobec 
zbliżenia tezy francuskiej i angielskiej 
nie mogłaby obecnie wypaść po linji 
żądań niemieckich. Kanclerz von Pa- 
pen nie chce według własnych słów 
okazać się bardziej ustępliwym od 
Bruenirga. 

Słanowisko Polski w Lozannie. 
Treść memorandum polskiego. 

LOZANNA, 1. 7. (Pat). — Delegacja pot- 
ska złożyła dziś przewodniezącemu konfe- 
rencji lozańskiej Mac Donaldowi i zakomuni 
kowala wiadomość wszystkim delegacjom 0 
memorandum w formie uwag co do zadań 
konferencji tozańskiej. 

We wstępie memorandum polskie wska- 
zuje na to że kwestja odszkodowań która 
powinna znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie, 
stanowi pomimo swej wagi tylko część prob 
lemu rekonstrukcji gospodarczej i finanso- 
wej. Delegacja polska uważa za swój obowia 
zek zwrócić uwagę konferencji na pewne za 
gadnienia gospodarcze i finansowe krajów 

40,59%5% 

Europy Środkowej i Wschodniej, gdyż Pol- 
ska, jako położona w tej części Europy, — 
specjalnie dotkniętej kryzysem ma możność 
ocenić konsekweneje dla tych krajów kryzy 
su i zachwiania się równowagi gospodarcze 
Memorandum podkreśla dalej, że pomimo za 
stosowania drastycznych środków celem ut- 
rzymapia równowagi budżetu i wolnego oh- 
rotu dewizami POLSKA NAJMNIEJ ODCZYT 
ŁA NA SOBIE SKUTKI OGÓLNEJ DEPRE- 
SJI. Następnie memorandum omawia przy- 
czyny kryzysu w Europie Środkowej i WSeha 
dniej, stwierdzając, że jest on spowodowany 
przedewszystkiem nienormalnem funkejowa 

  

niem rynku kredytowego, powodując zupelity 
zanik dopływu kapitałów do krajów w tej 
części Europy. 

Sytuacja dewizowa skłania delegacje pol- 
ską do następujących konkluz) 
wienie warunków w tej ezęści 
może być asiągnięte hez usunięcia trudności 
w dziedzinie finansowej i handlowej. 2) Wo- 
bec tego że te zadanie przekracza możliwi 
wości indywidualne tych państw, konieczna 
jest akeja ogólna. Akcja taka, będąe rezul- 
tatem współzałeżneści państw europejskieh; 
powinna być aktem solidarności europejskiej 
Akeja ta winna nastąpić je 
ten sposób będzie można zapobiec szerzeniu 
się dalszych zarządzeń restrykcyjnych, które 
w sposób nieunikniony pogarszałyby jeszcze 
bardziej sytuację. Świadama współzależności 
interesów finan 1 i gospedarczych, de- 
legacja polska śledzi z żywem zainteresowa- 
niem projekty, zmierzające do rekonstrukcji 
firansowej przez udzielenie kredytów ban- 
kcm emisyjnym, celem umożliwienia im nor 
malnego funkejoncwar Ta akcja winna 
być ujęta w ten sposób hy odpowiedzialność 
tych banków b;ła nie narażona i autorytet 
własny krajów nie ucierpiał. 3) utkiem 
kryzysu kraje specjalnie odczuw ciężary 
długów międzypaństwowych i innych zobo 
wiązań publicznych, gdyż budżety ich zosta- 
ły poważnie zmniejszone, ceny zaś na towa- 
ry spadły do niskiego poziomu, gdy tymeza- 
sem suma długów została niezmieniona. Wy 
nika stąd konieczność uregulowania dłagów 
międzypaństwowych. GDYBY UREGULOWA- 
NIE NIE NASTĄPIŁO NA KONFĘRENCJI 

  

   

  

  

  

      

  

    

   

    

     

  

  

LOZAŃSKIEJ, TO MOŻNABY SIĘ ORA- 
WIAĆ ŻE NIEKTÓRE KRAJE MOGŁYRY 
BYĆ ZMUSZONE DO KONIECZNOŚCI KON 
WERSJI DŁUGÓW: PUBLICZNYCH. 4) De- 
legacja polska jest zdania, że sprawa ulep- 
szenia warunków wymiany towarów wyma- 
ga poważnych wysiłków. Przypominając inie 
jatywę rządu polskiego, zmierzającą do usta 
bilizowania sytuacji gospodarczej w tej czę- 
śei Eurepy drogą współpracy państw rolni- 
czych, DELEGACJA POLSKA UWAŻA, ŻE 
JEDNYM Z NAJBARDZIEJ CELOWYCH 

   

ŚRODKÓW ULŻENIA KRYZYSOWI BYŁO- 
BY DANIE MOŻNOŚCI ZBYTU PRODUKCH 

To też delegacja polska TYCH KRAJÓW. 
gotowa jest do wzię udziału we wszyst: 
kich pracach konferencji zmierzają: h da 
tego celu. Konieczna normalizacja wymiany 
towarów i kapitałów czyni nieodzownem й- 
kenanie wysiłków zmierzających przedew- 
szystkiem dc zniesienia WSZELKICH ZA- 
RZĄDZEŃ WOJNY CELNEJ istniejących na 
dał w stosunkach pomiędzy pewnemi państ- 
wami. DELEGACJA POLSKA UPOWIAŻNIO- 
NA JEST DO STWIERDZENIA ŻE RZĄN 
POLSKI PRAGNĄC PRZYCZYNIĆ SIĘ DO 
UZDROWIENIA STOSUNKÓW GOSPODAR- 
CZYCH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHOQOD- 
NIEJ GOTÓW JEST NA PODSTAWIE WZA 
JEMNOŚCI ZAWRZEĆ POROZUMIENIE MA- 
JĄCE NA CELU ZNIESIENIE ZARZĄDZEŃ 
TEGO RODZAJU. W zakończeniu memoran- 
dum raz jeszcze zwraca uwagę na współza- 
leżność wszystkich tych problemów i wyni- 
kającą stąd konieczność wspólnego i jedno- 
czesnego ich załatwienia praktycznego 

Solidarność Anglii i Francji. 
PARYŻ, 1. 7. (Pat). W wyniku po- 

siedzenia Rady Ministrów Herriot pod 
kreślił zgodność punktów widzen:a 
Francji i Anglji w kwestjach zasadni- 
czych, to jest w kwestji łączności zaga 
dnień odszkodowań i długów oraz w 
sprawie ogólnego charakteru umowy. 
Jest nadzieja, że wszystkie mocarstwa 
podzielą wkrótce ten pogląd. 

    

  

   

najprędzej. W. 

dal tępione, tak za niewskazane rów- 
nież uważa włączenie władz szkol- 
nych do władz administracyjnych. 

Jeśli chodzi o przeniesienia, to 
„były i miały niewątpłiwie eharakter po- 

lityczny. Przyznaję się de tego, bowiem pra- 
gnę być wobee Kolegów zupełnie szczerym. 
Były tam, gdzie w sumieniu swojem uzna- 
łem, że miałem do czynienia z ludźmi ro- 
biącymi ze szkoły i swego stanowiska szkol 
nego odskocznie dia polityki przeciwrządo- 
wej tem bardziej zaś tam, gdzie wchodziło w 
grę ze strony nauczycieli zwalczanie reformy 
szkolnej. 

I sądzę, że jestem w porządku z moja 
edpowiedzialnością za powierzony mi dział 
pracy państwowej; sądzę, że zdecydowana 
wola a nawet nieustępliwość wohee inter- 
weneyj Zarządu Głównego Związku winna 
być poczytywana za zasługę. Reprezentuję 
tu rząd, Świadomy swcjej wyjątkowej od- 
powiedzialności, rząd który nie cofa się na- 
wet przed bardzo przykremi zabiegami, gdy 
chodzi e dobro Rzeczypospolitej. Pragnął- 
bym, aby tych przeniesień więcej nie bylo, 
uprzedzić jednak lojalnie muszę że z. calą 
przykrością będę zmuszony stosować nawet 
estre zabiegi tam gdzie będę widział inge- 
rencję cpczycyjnego czynnika w celu wygry 
wania szkoły i nauczyeielstwa dla celów nie 
ze szkolnictwem wspólnego nie mających. 

I twierdzę kategorycznie, że znana for- 
mułka „dla dcbra szkoły* stosowana w tego 
rodzaju wypadkach w głębokiem  mojem 
przekonaniu jest używana dla prawdziwego 
dobra szkoły”. 

Wreszcie w sprawie niewypłacania 
przez gminy dodatku mieszkaniowego 
obiecuje p. minister dałszą swą inge- 
rencję, wykazując prawdziwą troskę 
o warunki. życia -nauczycielskiego, 
oraz prostuje rozmazywane przez opo 

zycję plotki, co do nierealności nowej 
ustawy. Co do tego, że ustawa zosta 
nie zrealizowana p. minister nie ma 
najmniejszych wątpliwości. Polega 
bowiem na świeżych dowodach wyso 
kiego poziomu nauczycielstwa związ- 
kowego. 3 

„Z twardych wywodzimy się czasów, z 
twardegć wykuci jesteśmy materjału. Harto 
wališmy się jak stal w ogńiu wojny, twar- 
dem było i jest nasze życie. e hyć że 
niektórym z Was słowa moje wydadzą się 
zbyt twarde, ałe ktchy ehciał tak sadzić, 
niech pomyśli © czasach Które przeżywamy. 
© nmiebezpieczeństwach, które nam grożą o 
Gibrzymiej pr: jaką wypełnić musimy. W 
takieh ezasach tylko silny tylke twardy czło 
wiek może wypełnić powierzone mu zadanie. 
Niech pomyśli o olbrzymiej odpewieczialno- 
šei dziejowej, wobec której stoimy my, pa- 
kolenie które zaczęło budowę Polski. 

I jeśli z otuchą mogę spogladać w przy- 
Szłość, jeśli wierzę, że wypełnimy uczciwie 
masze zadania, to dlatego, że wiem, iż nie 
brakuje w Polsce twardych ludzi twardej 
pracy — a jednym z najpiękniejszych naj- 
żywszyeh tego przykładów jest praca nasze- 
go Związku, któremu raz jeszcze chcę złożyć 
życzenia powodzenia we wszystkich jego 
zamierzeniach. 

Kończy pan minister swą męską 
mowę, opartą na trzeźwej ocenie rze- 
czywisłości, oraz gorącej trosce o do- 
bro państwa i wychowawców przy 
szłych jego obywateli. 

Xll-y Zjazd Zwiąrku Nauczy- 
cielstwa Polskiego. 

W dniu 30 b. m. w sali rady miej- 
skiej rozpoczęły się obrady XII-go 
Zjazdu Nauczycielstwa Polskiego. O- 
prócz licznie zgromadzonych gości w 
zjeździe wzięło udział około 600 dele- 
gatów. Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej reprezentował minister wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego 
Janusz Jędrzejewicz. Wśród zgroma- 
dzonych znajdował się prezes Związ- 
ku Legjonistów W. Sławek, wicemar- 
szałek Polakiewicz, wiceminister Pie- 
racki, dyrektor departamentu szkol- 
nietwa dr. Mendys, naczelnik wydzia- 
łu szkół Średnich Gałecki, naczelnik 
wydziału szkół powszechnych Bugaj- 
ski, nacz. wydziału oświaty pozaszkol 
nej Godecki, wizytator szkolnietwa za 
wodowego Piotrowski, wizytaterki 
Michałowska i Męczkowska, sekretarz 

generalny „Zrębu* dr. Hertz, posł. 
Marczyńska z Łodzi i wielu innych. 

Otwarcia zjazdu dokonał prezes 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
sen. Nowak, w serdecznych słowach 
witając delegatów i gości, poczem wy 
głosił przemówienie o celach i zada- 
niach polskiego nauczycielstwa. 

Następnie głos zabrał minister wy 
znań religijnych i oświecenia publi- 
cznego Janusz Jędrzejewicz, który po 
krótce przedstawił politykę szkolną 
ministerstwa. 

Posłanka Jaworska wygłosiła zko- 
lei referat o stosunku nauczycielstwa 
polskiego do nowego ustroju szkoln. 

Posiezenie przedpołudniowe za- 
kończono wyborami poszczególnych 
komisyj Zjazdu. 

Na posiedzeniu popołudniowem 
wygłosili referaty: p. Z. Nowicki o nie 
zależności szkołnictwa oraz p. S. Ma- 
chowski o roli organizacji zawodowej 
w życiu współczesnem. (Iskra). 

  

      

    

   
  

    

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Ś. P. KS. PRAŁAT MAIRONIS. 

Przed paru dniami zmarł w Kow- 
nie znany poeta i działacz społeczny 
ks. Jan Maironis. Onegdaj odbył się 
pogrzeb, na który zjechało się wyż- 
sze duchowieństwo z całej Litwy. 

Wziął w nim też udział Prezydent 
Smetona z małżonką, rząd in corpore, 
wyższe władze cywilne i wojskowe, 
Senat Uniwersytetu, oraz przedstawi- 
ciele rozmaitych organizacyj społecz- 
nych i kulturalnych. Wzdłuż ulic, któ 
remi przeciągał kondukt ustawiono 
oddziały wojskowe. 

Wieczorem w ogrodzie przed Mu- 
zeum Wojskowem odbyła się akade- 
mja żałobna, na której wygłosili prze 
mówienia gen. Nagiewiczius, prof. M. 
Birżyszka, ks. kan. Tumas i poeta Lu- 
das Gira. 

SENSACYJNA UPADŁOŚĆ W, KOWNIE 

Przed kilkoma dniami sąd okręgowy w 
Kownie ogłosił naskutek żądania wierzycieli 
wielkiej firmy hurtowniczej handlu manu- 
fakturą Perlman i Rabinowicz, upadłość tej 
firmy. Ogłoszenie upadłości odbyło się w ©- 
kolicznościach sensacyjnych, gdyż jeden ze 
współwłaścicieli przedsiębiorstwa został 2- 
resztowany na sali rozpraw sądowych na- 
tychmiast po odczytaniu wyroku, 'ustalają- 
cego oszukańczą upadłość. Firma ta należała 
do największych przedsiębiorstw branży ma- 
nufakturowej na Litwie i zawiesiła przed 
rokiem swe wypłaty zammykając bilans nad- 
wyżką pasywów w wysokości przeszło i : 
pół milj. litów. 

ZAPOWIEDŹ ŚWIETNYCH ZBIORÓW NA 
LITWIE. 

Litewski minister rolnictwa, Aleksa, na 
konferencji prasowej stwierdził, że stan 
zasiewów na Litwie przedstawia się tak dob- 
rze, iż spodziewać się należy, że tegoroczne 
zbiory nie pozostaną w tyle za zbiorami 
rekordowego roku 1930. 

Wi związku z tem przewiduje się, iż na- 
stąpi poważna zniżka cen na zboże chlebowe 

W. tej chwiji ceny na Litwie są wyższe an.- 
żeli na rynkach światowych, a mianowicie, 
cena żyta wynosi 12 litów za 100 kg. gdy 
w Roterdamie 8 litów, zaś pszenicy 14 do 16 
litów, gdy w Rotterdamie 9,7 do 10,1 1 
tów. 

Nominacje ministra Kiihna 
1 Ludkiewicz. 

WARSZAWA, 1. 7. (Pat). „Moni- 
tor Polski* z dnia 1 lipca 1932 roku 
zamieszcza następujące pisma Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Do Pana Inżyniera Alfonsa Kueh- 
na. Ministra Komunikacji i Robót Pu- 
blicznych w Warszawie. 

Wobec zniesienia urzędu Ministra 
Robót Publicznych zwalniam Pana z 
tego urzędu z pozostawieniem Pana 
na urzędzie Ministra Komunikacji. 

Do Pana Seweryna Ludkiewicza, 
Minister Rolnictwa i Minister Reform 
Rolnych w Warszawie. 

Zwalniam Pana z urzędu Mini- 
stra Rolnictwa i Ministra Reform Roł 
nych i mianuję Pana Ministrem Rol- 
nietwa i Reform Rolnych. 2 

Ciechocinek, dn. 1 lipca 1932 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
(7) IL Mościeki. 

Prezes Rady Ministrów 
(7) A. Prystor 

Pozatem .,Monitor* zamieszcza u- 
chwały Rady Ministrów w sprawie sta 
tutów organizacyjnych Ministerstw 
Rolnictwa i Reform Rolnych, Pracy i 
Opieki Społecznej Przemysłu i Han- 
dlu, Spraw Wewnętrznych, oraz sta- 
tuły tych Ministerstw. 

  

Odznaczenie uczonych pol- 
skich w Dorpacie. 

TARTU, (Dorpat), 1. 7. (Pat). Z 
okazji 300-lecia Uniwersytetu dorpac- 
kiego senat uniwersytetu na specjal 
nem posiedzeniu nadał doktoraty ho- 
norowe profesorom Leonowi Kryń- 
skiemu, Rydzewskiemu, Borowiczowi 
i Sierpińskiemu. 

—— 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

Pieniężna. 
Dolary 8,88 — 8,90 — 8,86. — Londyn 

32,05 — 3200 — 32,19 — 31.87. — Paryż 
35,05 — 34,96. — Szwajcarja 173.80 — 174,23 
— 178,37. — Berlin w obrotach nieoficjal- 
nych 212,25. — Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROC.: 4 proc. pożyczka inwe- 
stycyjna 88,75. 5 proc. konw. 36. — 6 prec. 
dolarowa 50,25. 4 proc. dolarowa 46,85. 7 
proc. stab. 43.75 — 44,50 — 44,13. — 8 proc. 
LZ. B-ku GK. i BR., obligacje BGK. 94. — 
Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. obl. bud. BGK. 
93. 4 i pol proc. LZ. Ziemskie 33,75 — 33,50 
8 proc. Warszawskie 52 88 — 53. Tendencja 
niejednolita. 

AKCJE: Bak Polski 70. — Tendencja ut- 
rzymana, 

Zbożowa. 
WIARSZAWA, 1. 7. — Notowano: żyto 23% 

i pół — 26, pszenica jedn. 27 i pół. — 26, 
zbierana 26 i pół. — 27, owies jedn. 25—26, 
zbierany 23 i pół. — 24, jęczmień na kaszę 
21—21 i pół, groch połny jad. 30—33.
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0 pradach umystowych emigracji 
rosyjskiej. 

W Nr. 120 „Kurjera Wilenskiego“ 
przeczytałam artykuł p. T. J-skiego p. 
t. „Bezdroża emigracji rosyjskiej” i 
odniosłam wrażenie, że taki artykuł 
mógł być zamieszczony przez redak- 
cję „Kurjera Wileńskiego jedynie 
wskutek tego, że szerokie warstwy 

społeczeństwa polskiego nie wiedzą 
wcale o prądach społeczno-politycz- 
mych emigracji rosyjskiej, o literatu- 
rze, sztuce „oraz o jej pracy naukowej 
Nie polemizując z p. T. J-skim chcę 
jednak zaznaczyč, že myšl rosyjska 
nietylko nie błąka się „po grzęzawis- 
kach i bezdrożach”, lecz właśnie teraz 

ednalazła swą prawdziwą drogę. Na- 
stąpiła nowa epoka w dziejach rosyj- 
skiej myśli społecznej, gdy buduje się 
mowa ideologja w rozmaitych stowa- 
rzyszeniach i środowiskach politycz- 
mych i kulturalnych, — różnolitych 
co do niektórych poszczególnych za- 
barwień i stanowiących jedność wo- 
bec celu swych dążeń i głównych wnio 
sków, dotyczących metody pracy lub 
zasad i punktu oparcia. 

Gdybym wybrała takie dziedziny, 
jak literatura, balet, teatr, muzyka, 
mauka — i każdej z tych dziedzin po- 
święciłabym specjalny artykuł, niepo 
dobna byłoby w ramach jednego ar- 
tykułu wymienić nawet najgłówniej 
szych rzeczy, osiągniętych przez emi 
grację w jednej dziedzinie. 

Na ostatnim zjeździe uczonych 
Rosjan-emigrantów w  Białogrodzie 
statystyka wykazała, iż w emigracji 
jest ponad 400 uczonych, których ory 
ginalne dzieła wydano przynajmniej 
w językach francuskim, niemieckim, 
angielskim; liczba przemawia sama za 

siebie. Chwila obecna jest dobą roz- 
kwitu filozofji rosyjskiej; do najcie 
kawszych i największych dzieł šwiato 
wej literatury filozoficznej odnieść na 
leży dzieła o. Florenskiego, Karsawina 
©. Bułgakowa, Franka, Bierdiajewa, 
oraz Łosskiego, pracującego w dzie- 
dzinie krytyki poznania i ontologji, 
założyciela t. zw. szkoły intuitywistycz 
nej, który w świecie naukowym za- 
chodnio europejskim spotyka powsze 
chne zainteresowanie i uznanie. Są to 
dzieła, obejmujące cały zakres życia 
synteza filozofji, nauki i religji, do 
której oddawna dążyła myśl rosyjska, 
a którą odnalazła dziś. Obecna myśl 
rosyjska jest nietylko godna swych 
wielkich poprzedników WŁ. Soło- 
wjewa, K. Leontjewa i in. lecz doko- 
nala tego, czego tamci dokonač nie 
mogli. 

Obecnie tworzy się zupełnie nowa 
kultura, bezpośrednio wypływająca 
z tradycji dziejów całej inteligencji 
rosyjskiej, nie mająca jednak nic 
wspólnego z Rosją carską, biurokra- 
tyczną, ani też z Rosją komunistycz- 
ną, dławiącą duch. Jest to nowa Ro- 
sja, powstająca do nowego życia, do 
której należy nietylko najlepsza i naj 
bardziej twórcza część emigracji, lecz 
i szerokie warstwy ludności w ZSSR, 
pracującej w potajemnych organiza- 
cjach ideowych i politycznych, wyda 
jacej pisma, przepisywane od ręki lub 
na maszynach i rozsyłane do poszcze 
gólnych kółek i stowarzyszeń po całej 
Rosji. Podobne pisma, dostające się 
niekiedy i zagranicę, świadczą, iż pro 
ces ewolucyjny, który przeżywa obe- 
cnie emigracja, jest zupełnie identycz 
ny z tem, co przeżywa ludność ZSSR. 
Jest to nowa, trzecia Rosja, powsta ją- 
ca z niewidzianego w dziejach świata 
cierpienia, pozbawiona wszelkiego fa 
natyzmu lub wąskiego uczucia nacjo- 
nalistycznego głosząca natomiast ha- 
sła wolności i braterstwa wszystkich 
narodów. Jak kiedyś pod ciężarem ol- 
brzymiego smutku ogień cierpienia 
wykrzesał w narodzie polskim najpię 
kniejszy może jego kwiat — mesja- 
nizm polski, — tak i obecnie pod że- 
lazną łapą bolszewików i smutkiem 
wygnania powstał kwiat mesjanizmu 
rosyjskiego, owiany głęboką wiarą w 
wiełką przyszłość i przeznaczenie Ro- 

    

  

sji, mesjanizm powstały nie z niena 
wiści, lecz z ducha miłości i braterst- 
wa, głoszący hasło: „Rosja — dlą ca- 
łego świata. 

Mam tu na myśli porewolucyjne 
kierunki rosyjskiej myśli politycznej, 
nie czekające na powrót do Rosji by- 
łych form państwowych, lub spodzie 
wające się wyleczyć Rosję środkami 
europejskiemi.  Historja nie idzie 
wstecz. Przedstawiciele nauki rosyj- 
skiej — historycy, geografowie, socjo 

   logowie, ekonomiści, od szeregu lat 
prowadzący dokładne badania dzie- 
jów kultury rosyjskiej, rewolucji i o- 
becnego stanu Rosji, doszli do rewela 
cyjnych wniosków, przekształca ją- 
cych zupełnie metodologję naukową i 
wprowadzających naukę na nowe 
tory. 

Ofganem zjednoczenia kierunków 
porewolucyjnych są „Utwierždienja“ 
(„Affirmations“), redagowane przez 
Szyrinskiego-Szychmatowa w Paryžu, 
gdzie m. in. jednym z współpracowni 
ków jest znany filozof rosyjski Bier- 
diajew (wkrótce zostanie wydana trze 
cia książka „Utwierżdienij'). 

Jednym z kierunków porewolucyj 
nych o bardzo szerokim i ciekawym 
światopoglądzie jest t. zw. Eurazja- 
nizm („Jewrazijstwo”), powstały w r. 
1921, zaliczający do swych szeregów 
najwybitniejszych przedstawicieli na- 
uki rosyjskiej. 

Jeden z założycieli tego ruchu, 
prof. Sawicki, niedawno bawił w Wil- 
nie, gdzie wygłosił szereg odczytów, 
m. in. „Druga pięciolatka i przyszłość 
ekonomiczna Rosji* i „Sens zdarzeń 
na Dalekim Wschodzie. Intuicja dzie 
jowa, oraz badania geopolityczne roz- 
warły przed okiem badawczem Eura- 
zjatów szerokie horyzonty, dały mo- 
żność ujrzeć odrębność Rosji-Eurazji, 
jako całokształtu kulturalnego, idącą 
drogą swojej niezależnej od Europy. 
lub Azji ewolucji dziejowej. Kulturę 
tego Świata budują tak Rosjanie, jak 
narody ugro-fińskie, mongolskie i 
inne stanowiące razem jedyną symfo- 
niczną osobowość. 

Dzieje R Eurazji to nie są dzie 
jeMoskiews i Kijewskiej Rusi 
początek dziejów sięga dalej, wgłąb 
wieków, do życia Scytów i Hunnów, 
których dziedziczką Rosja jest rów- 
nież tak, jak i Mongołów. Z rewolu- 
cją kończy się europejski okres dzie- 
jów Eurazji Rosji, wkraczającej na 
swój własny, zupełnie odrębny tor ży- 
cia. 

   

Przeznaczeniem nowej kultury 
Rosji-Eurazji jest synteza — w innym 
wyższym planie — Wschodu i Za- 
chodu. Zasady komunizmu zawiodły 
na Wschodzie tak, jak na Zachodzie 
zawiodły zasady parlamentaryzmu i 
demokracji. Tym ostatnim Eurazjaci 
przeciwstawiają ideokrację, oraz pań- 
stwowo-prywatny system gospodarczy 

Ta nowa, trzecia forma życia idąca na 
zmianę kapitalizmowi i komunizmo- 
wi jest najciekawsza może ze względu 
na to, że tu jednostka, jakby małą i 
nieznaczną nie była spełniana przez 
nią praca, trudzi się nietyłko dla chle 
ba, nietylko dła siebie; tu nadaje się 
sens najskromniejszej pracy fizycznej 
uduchowienie pracy osiąga się przez 
to, że dla pracy każdej jednostki, jest 
miejsce w ogólnym planie państwo- 
wym, który służy pewnei Hei. W tem 
tkwi uskutecznienie starej i wielkiej 
idei rosyjskiej „obszczago dieła*. Pla- 
nowość nie jest etatyzmem, pochłania 
jącym wszelką inicjatywę prywatną. 
Przeciwnie. to będze syntetycznem 
połaczew:em gospodarFi państwowej 
i prywatnej, pozbawieasz: wady ka- 
pitalizmu—gdzie częstokroć wartości, 
gromadzące się w ręku jednostki, są 
szkodą dla państwa, — pozbawionem 
również i wady głównej systemu ko- 
munistycznego. gdzie zupełnie stłu- 
miono jednostkę i gdzie jest jednolity 
ogół niewolników, pracujących dla ja 
kiegoś nieistniejącego „dobra. Brak 

  

  

  

  

WILNO MILCZY. 
Wilno nie umie mówić o sobie, nie 

umie się reklamować, jest jakieś do- 
tąd ciche i pokornego serca. Czyżby 
jeszcze pokutowały zarazki niewoli, 
tego nastawienia psychicznego: że „le- 
piej duszeczko milczeć, bo ktoś nie- 
potrzebny posłyszy, dowie się, donie- 
sie“... Na tem podłożu było wychowa 
me pokolenie naszych ojców i matek, 
ależ czas z tego rodzaju postępowa- 
niem dać spokój! Nie znaczy to bynaj 
mniej, żebym zachęcała do krzykli- 
wych objawów uczuć religijnych czy 
patrjotyzmu, wrzaskliwych manife- 
słacyj, najczęściej sziucznie organizo- 
wanych przez napływowe elementy. 
Bynajmniej, zachwycałam się zawsze 
umiarem i tą jakąś delikatną dyskre- 
cją w objawach uczuciowych, będącą 
specyficzną cechą tutejszości, w prze- 
ciwstawieniu do typowo polskiej zew- 
nętrzności w manifestowaniu wzru- 
szeń duszy. 

Nawet tyloletni dooping w kierun- 
ku wyjaskrawiania tych uczuć, nie 
zdołał, (na szczęście), nauczyć nasze- 
go ludu wrzeszczeć i hałasować, gdy 
jest naprawdę przejęty i wzruszony. 

„W wielu miastach krzyczeli i wi- 

watowali na mój widok, w Wilnie, 
widziałem koło siebie tylko zalane łza 
mi twarze i wyciągnięte ręce, opowia- 
dał Marszałek Piłsudski o swym wjeź- 

dzie do zdobytego miasta w 1919 r. 
Ówczesne milczenie Wilna było pięk- 
ne. Tak piękne i głęboko wzruszające, 
jak owo spotkanie króła Francji Lud- 
wika, z baciszkiem Egidio, towarzy- 
szem Poverella z Asyżu. Powiedzieli 
mu że pielgrzym czeka na brata Egi- 
dia pod furtą klasztoru; braciszek po- 
biegł skwapliwie, i oto od Boga było 
mu dane zrozumieć, że to krół Francji 
przed nim stoi, a krół poznał brata, 
którego nigdy nie widział. Więc o nic 
nie pytając, obaj w milczeniu klękli 
i objęli się ramionami w uścisku, ca- 
łując się congranda amicizia. Tak trwa 
li czas jakiś, a potem odeszli każdy w 
swoją stronę. Braciszek do celi, król w 
dalszą pielgrzymkę. Gdy wymawiali 
świątobliwemu Egidio, że tak, tanto 
villano, przyjął króla, który do niego 
aż z Francji pielgrzymował, odparł 
mąż boży „Pocóż nam były słowa? 
O carissimi Fratelli, światło boskiej 
mądrości objawiło nam wszystko co 
było w sercach naszych gdyśmy się 
trzymałi w uścisku, lepiej stokroć, niż- 
byśmy to słowami uczynili*. Tak to 
serce — serca rozumie. 

Dlatego w Wilnie tradycją są Ka- 
ziukowe serduszka. 

Ale Wilno nie umie o tem opowia- 
dać. Nie umie robić o sobie propagan- 
dy. Ileż razy. gdy są zjazdy, pielgrzym 

K U B.J.E R WHL BNOS ROA 

  

Grono gości pp. premjerostwafPrystorów w Borkach po poświęceniu szkoły w Micku- 
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Siedzą od lewej strony: 
Prystor, mjr Lankau. 

wojewoda Beczkowicz, 
W drugim rzędzie za panem premjerem stoi p. Janina Prystorowa. 

wiceminister ks. Żongołłowicz, premier 

  

miejsca nie pozwała mi poruszyć tu 
dokładniej tej nadzwyczaj ważnej dia 
chwili obecnej w Europie kwestji 
(Najwymowniej o aktualności tej kwe 
stji świadczy to. że w czasach ostat- 
nich liczni ekonomiści europejscy w 
poszukiwaniach wyjścia z kryzysu. 
przychodzą do pojęcia państwowo- 
Erywatnej gospodarki, o której głoszą 
Eurazjaci od szeregu lat). 

Przedewszystkiem przeznaczeniem 
nowej syntetycznej kultury Rosji jest 
rozwiązanie kwestji socjalnej (wraz z 
historjozofją stanowiącą centralny 
problem myśli rosyjskiej), uskutecz- 
nienie w społeczeństwie prawdy so- 
cjalnej i braterska współpraca naro 
dów. Otóż nie są to tylko słowa. Idea 
braterstwa jest nadzwyczaj drogą i 
bliską dla duszy rosyjskiej. Widzimy 
już — choć w bardzo skromnych gra- 
nicach jeszcze — uskutecznienie tej 
idei w życiu. Kilka lat temu na grun- 
cie ziemi obcej, najbardziej dalekiej 
od Ojczyzny, w okolicach Nowego Y- 
orku słynny pisarz rosyjski Greben- 
szczykow założył braterską gminę 

„Czurajewkę** (od nazwy jednego z 
dzieł Grebenszczykowa „Czurajewy*). 
Pisarz. którego cała twórczość jest 
śpiewem o pięknie, o miłości o wszy- 
stkiem co Światłe i wielkie, którego 

całe życie jest żywem wcieleniem pię- 
kna, harmonji, braterstwa, prawdy. 

Gmina rozwija się i jest źródłem 
pomocy i natchnienia dla wszystkich 
co cierpią i szukają. Istnieje już dru- 

     

       

      

  

    

  

ga „Czurajewka* na Dalekim 'Wscho 
dzie i wkrótce ma być założona trze- 
cia. 

Nie umarła twórcza myśl rosyjska 
Z ogromnem uznaniem i dzięk- 

czynnością dla wszystkich, co tak goś 
cinnie przyjęli Rosjan-emigrantów w 
ciężkich dla nich chwilach — śmiało 
idzie myśl rosyjska wprzód, ku idea- 
łom, wymarzonym w dalekiej jeszcze 
przeszłości. Przeżywając obecnie swą 
Golgotę, idzie ku zmartwychwstaniu 
Prawdy, która zawsze zwycięża po 
swem ukrzyżowaniu. 

   

Zotja Bochan. 

BOA 

Ciekawy artykuł p. Bochan zamieszczamy 

z pewnem opóźnieniem z powodu nawału ak- 

tualnego materjału w ostatnich czasach. Go- 

tewi jesteśmy zgodzić się z tem, że opinja 

połska mało jest poinformowana o prądach 

ideowych wśród emigracji rosyjskiej. Wia- 

domości o nich rzeczywiście z trudnością do- 

cierają do polskiego społeczeństwa, a wśród 

emigracji rosyjskiej w Polsce analogicznych 

przejawów nie widzimy. 

Nas, jako dziennikarzy interesują jednak 

przedewszystkiem społeczne i polityczne war- 

tości, tworzone przez ludzi i grupy ludzkie. 

Emigracja rosyjska mieści w sobie ogromne 

siły intelektualne, w wielkiej bowiem części 

składa się z inteligencji. Liczni uczeni, pisa- 

rze i artyści rosyjscy, rozsiani po Europie, 

  

pracują w dalszym ciągu — każdy w swoim 

ki, przypływ ludzi z zewnątrz, słowem 
okazja do podsunięcia o Wilnie ksią- 
żeczek, przewodników, obrazków, bro- 
szurek, pocztówek, stwierdzić należy 
że nic się nie robi w tym kierunku, by 
przyjeżdżającym ułatwić nabywanie 
takich pamiątek. Ostatnio oto, było 
tyle zebrań: Bibljotekarze, Strzelcy, 
Harcerze, Kadeci, dużo przyjezdnych. 
Gdzież były te stragany z książkami 
propagandowemi o Wilnie? Gdzież się 
sprzedawały broszury o Biskupie Ban- 
durskim, wydane przez Komitet i 
przeznaczone na rozpowszechnienie? 
Wszak powinny były być te i inne. 
na każdym terenie zjazdów. Wszędzie 
powinny były być takie pamiątki z 
Wilna, podsuwane turystom. którzy 
nie zawsze mają czas biegać i szukać 
tych trwałych znaków swej wyciecz- 
ki. Należy je im podsuwać. Należy w 
takie dni mieć na zawołanie w miejs- 
cach zbiórek, wszystko co o Wilnie 

można tanio nabyć, Tego i tym razem 
nie zrobiono. 

Dlaczego np. na wysławach, tak 
moniuszkowskiej, jak książki, w U. 
S. B. niema jakiegoś objaśnienia na 
eblicy, streszczającego dzieje książki 

w Wilnie znaczenie wystawy, coby 
ułatwiło zwiedzającym orjentowanie 
się i pomogło oprowadzającym. Wi- 
działam takie tablice w muzeach: 
przychodzący biorą sobie do ręki ta- 
ki kartelusz i wiedzą na co mają pa- 
trzeć, przeczytają sobie cały odczyt o 

   

  

  

    

    

zakresie z dużem powodzeniem, wnosząc do 

ogólno-ludzkiej skarbnicy wiedzy wielkie war 

tości. Tego bynajmniej nie negujemy. Ale w 

odniesieniu do szerszych środowisk emigracji 

są oni dość bezpłodni. Myśl polityczna rosyj- 

ska na emigracji oscyluje między „sogłasza- 

tielstwom* Miliukowa, a dążeniem do restau- 

  

racji carskiego reżymu oficjalnych komite- 
tów emigranekich. 

Pani Bochan pisze, że „buduje się nowa 

ideologja w rozmaitych stowarzyszeniach i 
środowiskach politycznych i kulturalnych. 

Wyznajemy szczerze, że niewiele wiemy o 

  

takiej nowej ideologji. Słyszymy o wybitnych 
pisarzach i uczonych, wiemy, ich dzieła 
zdobywają wielkie uznanie w Europie nie- 
które z tych dzieł docierają i do nas, ale ża. 
den z nich nie skupia koło siebie większej 
srupy, nie tworzy ruchu o pewnej dynamice 
pozostaje więc wyniosłym, dumnym szczytem 
na martwej równinie, 

  

  

  

Pani Bochan z entuzjazmem pisze o „Eu. 
razjaniźmie*. Czy nie jest ten entuzjazm spóź- 
nionym? Przed paru laty słyszałem w jed- 
nym z warszawskich klubów politycznych re- 
ferat p. Wołoszynowskiego o „Eurazjanižmie“ 
(przedrukowaliśmy go 

  

i potem w odcinku 
„Kurj. Wil.*), Według tego co o nim wiemy, 
jest to nowe. trzecie wydanie panrusycyzmu 
politycznego i kulturalnego. Znaliśmy 
sycyzm carski, widzimy dziś panrysy 

bolsze: ki. „Eurazjanizm* jest nową odmia 
ną tej idei, odmianą niewątpliwie wyższego 
rzędu od imperjalizmu carskiego, ale cele po 
lityczne obu są zbieżne. * Puszkin pisał kie- 
dyś, że „wszystkie słowiańskie strumienie 
spłyną do rosyjskiego morza”. Eurazjaci* 
wracają się na Wschód, propagują zlanie się 
w morzu rosyjskiem już nie Słowian, lecz 

h wszystkich ludów słowiańskich, ugrofiń- 
skich i mongolskich, które w przebiegu dzie- 
jów podpadły pod panowanie narodu rosyj- 
skiego. „Eurazjanizm* jest takim samym pan 
rosyjskim środkiem na asymililację państwo- 
wą i narodową tych narodów, jak jest nim 
komunizm bolszewieki. Istota jest ta sama, 
innemi są jedynie formy i metody, innem 
uzasadnienie filozoficzne i historyczne Z. S. 
S. R, jest. 

osobowością 

panru- 

  

  
   

    
    

  

   

   

      

swego rodzaju „symfoniczną 

. Ze stanowiska polskiego poli- 
tłyczna ocena obu tych koncepcyj — bolsze- 
wickiej i eurazjańskiej musi wypaść jedna- 
kowo ujemnie. Zresztą koncepcje „eurazyj- 
skie” żadnego ruchu o większej dynamice w 
kołach emigranckich nie stworzyły. Można 
się więc z p. Bochan zgodzić, że myśl rosyj- 

  

ska na emigracji pracuje. Dziwnem byłoby, . 
gdyby tak wielka ilość sił intelektualnych po- 
zostawała bezczynną. Ale myśl ta w czyn do- 
tąd przetworzyć się nie zdołała, nie stworzy- 
ła nawet zawiązku szerszej organizacji, ma- 
jącej swe ideje realizować. 

P. T. J—ski, pisząc o „bezdrożach emi- 

gracji rosyjskiej' wskazał tylko na te objawy 

które są „razem szamotania się zdemorali- 

  

zowanych i zderutowanych elementów emi- 

gracji. Nie należy też traktować tego artyku- 

łu jako oceny całości emigracji. Ale nie moż- 

na się oprzeć wrażeniu, że masa emigracji ro- 

syjskiej pozostaje na uboczu od pozytywnej 

  

prz jocie i dopiero dobrze skorzy- 
sta o na co patrzą. Teraz nie- 
raz się chodzących i pytających 
się wzajem, i nikt nie objaśnia, nawet 
nie ze złej woli, ale że to niekażdy 
chce pytać, wstydzi się swej niewiedzy 
Ed p, 

Dość dobrze jest ustalona propa- 
ganda koło Obrazu Ostrobramskiego 
w przedsionku Kaplicy. ale i tu bro- 
szurki dewocyjne nie są wyczerpują- 
ce. Opuszczono w nich wiele rzeczy 
ciekawych, np. tradycje cudownego 
ocalenia obrazu przy szturmie Insu- 
rekcji Kościuszkowskiej kiedy to „ubo 
ga kobieta, stojąc na Ostrej Bramy 
szczycie, widziała jako Dejew mo- 
skiewski jenerał ... już bramę otwierał 
a jeden mieszezanin zwany Czarno- 
backi zabił Dejewa i zniósł cały pułx 
kozacki” jak o tem zdarzeniu pisze 
Mickiewicz, stara zaś pieśń kościelna, 
mówi, że to uczynił Cylica Karmelita. 
Pewnie więc razem obronili wtedy 
miasto, walcząc u stóp obrazu cudow- 
nej Madonny wileńskiej. 

A z jakiegoż to miejsca uczynić 
mogli? 

Wszak nie od strony Kaplicy. tyl- 
ko od przeciwnej. Tam, gdzie dz 
prócz służby kościelnej nikt nie docie 
ra. Wejdźmyż w to starodawne miej- 
sce. Kaplica Ostrobramska, odnowio 
na jest prześlicznie; pomysł utworze- 
nia z nielicznych wotów łuski sre- 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Gramofon na lekeji w szkołe. 

Stara to już nowina — wprowa- 
dzenie płyt gramofonowych, jako po- 
mocy w nauce języków obcych. Jed- 
nakże za szerokiem jego zastosowa- 
niem dziś opowiadają się zdecydowa- 
nie sfery pedagogiczne, ostatnio na- 
przykałd nauczycielstwo krakowskie 
„L K. C.“ zamieszcza w tej sprawie 
artykuł: 

„Niezależnie od poprawnej intonacji, jest 
wymowa dobrej płyty nieraz lepsza od naszej 
własnej, gdyż do nagrywania płyt języko- 
wych dobiera się najwybitniejszych fonet 
ków zagranieznych (jak sławny prof. Ра 
prezes międzynarodowego Towarzystwa Fo. 
nety, znego) i posiadających pełną dźwięcz- 
ność wymowy. 

Dalszą korzyścią z tosowania płyty, 
poza nienaganną wymową, jest szybkie 
dokładne przyswojenie sobie przez słucha- 
czy takiego zapasu zwrotów językowych. dob 
rze opanowanych, który w; za do poru- 
zumiewania się z obcokrajowcem w zakre- 
sie codziennych pojęć, a to dzięki temu, 

ażenia związane w wygłoszeniu z w. 
ym obcemu językowi rytmem i intona a, 

utrwalają się w pamięci uczniów łatwiej, nóż 
bez tego połączenia. 

Dla nauczyciela stał się gramofon, dziek” 
tym swoim zaletom, nader cennym środkiem 
pomocniczym, niosąc i dla niego samegn 
niemałe korzyści. Dla nauczyciela, który 

dłuższy czas nie miał możności skontrolo- 
wać swej wymowy zagranicą, stanowi dobra 
płyta głosowa nietylko świetny środek do 
upewnienia się w poprawnej czystości po- 
jedyńczych dźwięków, ale służy także de 
studjum intonacji a więc tego terenu, na 
którym doskonaleniu się nigdy nie jest za 
dużo. Siowem, płyta dźwiękowa może do 
pewnego stopnia zastąpić nauczycielowi po- 
byt zagranicą*. 

To ostatnie staje się niestety coraz 
aktualniejsze. Coraz więcej studentów 

powiedzmy-romanistyki ze smut- 
kiem myśli o zbliżającym się dyplo- 
mie magistra i — zasadniczych bra- 
kach w opanowaniu języka wobec fi- 
nansowej niemożności wyjazdu z kra- 
ju. 

  

  

    

  

    

  

    

            

      

Zrozumiałe paradoksy. 

W „Gazecie Warszawskiej* Rybar- 
ski dziwi się że liberalno-pacyfistycz- 
ne Angielki urządziły owację nie ko- 
mu innemu a — Grandiemu, jakkol- 
wiek 

»-. Włoska polityka gospodarcza i społecz- 
na nie jest bynajmniej liberalną w stosun- 
kach wewnętrznych. Urzeczywistnia ona, w 
dość znacznym stopniu, ideę gospodarst'va 
planowego. Ustrój syndykalistyczny jest ra- 

czej pozornym; istotną kontrolę nad produk 
cja i rozdziałem dochodu społecznego spra- 
wuje państwo. W rękach państwa znalazł 
organizm bankowy, w rękach państwa jest 

    

   

    

  

flota handlowa. Podobnie pod wielu wzglę- 
dami w Niemczech, chociaż tam system 
płanowej gospodarki budzi w ostatnich cza- 
sach duże wątpliwości. I rzecz bardzo cieka- 
wa, że obydwa te państwa, które dość daleko 
poszły w ograniczeniu wolności na wewnątrz, 
propagują liberalizm w stosunkach micdzv- 
narodowych. Wyznają filozofję międzynaro- 
dowego kapitału finansowego”. \ 

   

Ješli p. Rybarski — opozycjonista 
będzie sobie „głosił hasła” oparcia się 
na średniej własności, to może i u nas 
spotka się z owacją „tych przejrza- 
łych 

--pacyfistek, wyznających religię między- 
narodowego zbratania „wojny wojnie”, świa- 
domego macierzyństwa, prohibicji i tym vo- 
dobnych pomysłów:.. widok ich — o koń- 
skich twarzach i wystających zębach, nie 
jest bardzo zachwycający” 

Kto jednak chce myśleć kategorja 
mi realnemi nie zdziwi się, że można 
robić liberalizm... na eksport, a pla- 
nową gospodarkę dla siebie. 

  

  

  

Powrotna fala, 

W miarę wzrastania kryzysu w 
Ameryce coraz więcej Polaków — 
drobnych przeważnie ciułaczy dola- 
rów, nie znajdując możności dalszego 
zarobku, wraca do ojczyzny. „Kur- 
jer Łódzki* pisze: 

„W tym roku następuje więc powrotna 
fala: wychodźtwo wraca z Ameryki do sta- 
rej Ojczyzny, fala ta jest silniejsza niż kiedy- 
kolwiek, bowiem coraz bardziej zaostrza się 
tam kryzys, a widoków poprawy niema. Dla 
nas, osiadłych stale w granicach Rzeczypo- 
spolitejj powrót Polaków z drugiej półkuli 
jest bardzo pożądany. 

„.Polsce potrzeba dobrego pracowniku, po 
trzeba pieniędzy i praktycznego obywatela 
wzbogaconego doświadczeniem wśród — @- 
gich lat walki o chleb powszedni i ciężkiego 
wysiłku pomiędzy obcymi”. 

  

Jest to więc — jak narazie przy- 

brnej, ni to węża, którego stopą skru- 
szyła Maryja ni to zbroi rycerza, ar- 
chanioła, czy świętych Jerzego i Mi- 
chała, jest równie piękny jak poetycz- 
ny. Widnieją tam rozczulające wez- 
wania i słowa podzięki. Oto np. bla- 
cha od Legjonistów: Dzięki Ci Matko 
za Wilno 1919. Zdobywcy wyrazili 
temi prostemi słowy wdzięczność Tej, 
co kierowała ich bronią w dobrej 
sprawie oswobodzenia miasta od za- 
głady bolszewickiej. Pod temi wota- 
mi, obramowanemi ciemnem drze 
wem dębowem, biegną, splatają się, i 
kwitną, hieratyczne li je, srebrnemi 

gałązkami owinięte wkoło medaljo- 

nów, wypukło rysujących cudne wez- 
wania Litanji: Różo duchowno! Na- 
czynie dziwnego nabożeństwa! Wieżo 
Dawidowa! Arko Przymierza! i t. d. 
Inne wezwania Litanji biegną powy- 
żej, i tak, splecione z kwieciem Zwia- 
stowania, śpiewają ściany Kaplicy, 
hłagalną modlitwę Tej, co w Ostrej 
świeci Bramie. 

Z za zasłony, zawsze jak z kotar 
wieczornika prześwieca słodkie i tęsk 
ne oblicze litewskiej Patronki, Pani 
naszej Strażniczki nieustępliwej i O- 
bronicielki w potrzebie, której hejnał 
rozlega się teraz z wieży Katedralnej 
jako zawołanie Jej miasta. Ileż przy- 
jęła tu próśb gorących. Ileż wysłucha 
ła. 

Aż dziwnem się wydaje że tyle o- 

pływ pieniędzy do Polski. Oby tyłko 
za tą pierwszą falą nie przyszła dru- 
ga — ludzi, którzy w Ameryce stra- 
cili pracę, a pieniędzy zdobyć nie zdo- 
lali... 

Niemey organizują przemyt do Polski, 

„Kurjer Poranny* podaje: Ułat- 
wiony dzięki dogodnościom cyrkuła- 
cji personalnej przemyt przez „.zielo- 
ną granicę'* nałeży już do historji. 
Dziś robi się to w skrytkach wagone- 
wych. w autach i t. p. 

„Po stronie niemieckiej z przemytu żyje 
wiele przedsiębiorstw. W Bytomiu istnieje 
Szereg firm spedycyjnych, które niczem in- 
nem się nie zajmują i na każde zamówienie 
uskutecznia „dostaw: przemytniczą przez 
polską granicę, korzystając przytem z dale- 
keidącej uczynności niemieckiej straży celnej. 

„„Pod okiem, opieką i kontrolą  nie- 
mieckich władz celnych istnieją tam specjał- 
ne składy towarów przeznaczonych na prze- 
myt do Polski. 

Co więcej towary te korzystają z ulg i 
przywilejów, nadto — władze niemieckie pro- 
wadzą ścisłą s tykę przemytu do Polski. 

„„Biada jednak przemytnikowi, który roz- 
się lub z jakichkołwiek względów -— 

zawróci z towarem z powrotem do Niemiec. 
Zostaje natychmiast aresztowany i przykład- 
nie ukarany kilkutygodniowem zamknięciem, 
gdyż władze niemieckie dlatego tylko zwoł- 
niły towar od opłat, że miał on być przemy- 
cony do Polski“. 

    

     

  

   

    
  

    

„Kurjer Por.“ popiera to fotografiją 
dokumentu zwalniającego od cła, w 
celu „przewozu* do Polski, jakkoł- 
wiek wwóz tytoniu jest u nas wzbro- 
niony... Dopiero ostatnio kryzys i po- 
sława społeczeństwa polskiego (np. 
uchwała aptekarzy górnośląskich e 
karze organizacyjnej za handel towa- 
rem z przemytu), rozumującego praw- 
dziwie po obywatelsku, sprawiły, że 
mimo energicznej opieki Niemiec, 
przemyt maleje. 

jim. 

SZTUKA tzj FENOMEN 
Jasnowidz WŁADZIO ZWIRLICZ 
dziś o godz. 10-ej wiecz. ® 

Patrz ost, stronęl 

Przed nominacją dyr. Roż- 
nowskiego wiceministrem 

Pracy i Op. Społ. 
Kazimierz Rożnowski urodził się w roku 

1875 na Wiileńszczyźnie. Po ukończeniu gim- 
nazjum w Wjitebsku, studjował na wydziale 
przyrodniczym uniwersytetu w Moskwie. W 
r. 1900 zesłany zoslał za działalność niepod- 
ległościową na Sybir, skąd powrócił w r. 
1905, poczem echał na studja uzupełnia 
jace do Wiednia. 

stępnie wyjechał do Petersburga, gdzie 
objął funkcje kierownika wydziału w syn- 
dykacie żelaznym „Prodameta*. Po rewolucji 
bołszewickiej wrócił do kraju, jako pełno- 
mocnik komitetu głównego towarzystwa po- 
mocy dla biednych rodzin Polaków. Od r. 
1919 pracował jako naczelnik wydziału w mi 
nisterstwie pracy, w r. 1921 mianowany zo- 
stał członkiem delegacji polskiej mieszanej 
komisji granicznej na wschodzie. Następnie 
objął stanowisko naczelnika wydziału finan | 
sowego w dyrekcji Funduszu Bezrobocia, w 
r. 1929 został komisarzem Kasy Chorych w 
Warszawie, a w r. 1931 — dyrektorem te; 
Kasy. 

P. Kazimierz Rożnowski odznaczony jest 
Krzyżem Niepodległości, krzyżem oficer- 
skim orderu Odrodzenia Polski, oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi. 

         

   
  

  

Rozkład jazdy autobus. 
Wiino — Grodno 

Odjazd z Wilna: g. 6'00, 13:00 i 15:00 

» m Grodna: g. 430, 730i 13:30 

  

     

  

    

    

     

  

PODZIĘKOWANIE. 
Nie mogąc osobiście podziękować 

wszystkim, którzy swoją obecnością 
na pogrzebie brata naszego ś. p 

Jana Krzyżanowskiego 
uczcili Jego pamięć, zasyłamy tą dro- 
gą serdeczne Bóg zapłać. Specjalnie 
dziękujemy Wielebnemu Duchowień- 
stwu, Korpus  Oficersk Sądu Wjsk., 
Konwentowi i Filistrom CI Polonji 

Krzyżanowscy 

    

fiar, pieniędzy i dewocyj oddają z Poł 
ski obcym, przeważnie  francuskira 
świętym i obrazom, kiedy mamy swo 
je takiemi dziwnemi łaskami hojnie 
świadczące o boskiem posłannictwie 
miejsce kultu i obraz umiłowany od 
pokoleń... 

Bardzo pięknie i ze smakiem urzą 
dzona jest też teraz zakrystja, wyłożo- 
na jasnem drzewem, jak skrzyneczka 
prababki, pełna zapachu więdnących 
kwiatów i kadzidła. Obok malutka 
celka dla zakrystjana, a za ołtarzem, 
za obrazem, wielka, sklepiona izba, ry 
cerska, powiedziećby można. Robi 
wrażenie sali, w której pasują ryce- 
rzy do turniejów czy wałki z niewier- 
nymi. Tu ma być z czasem muzeum, 
skarbiec pamiątek. Duże okno wy- 
chodzi na ulicę, na drogę miednicką, 
kędy do Wilna szli zawsze najeźdzcy 
i którą jechali królowie do swego mia 
sta. Okno to dziś zasłonięte, nie poz- 
wala, z ulicy domyślać się nawet tej 
izby, a z niej to właśnie, z pewnością, 
z tego tu okna, ów Cylica Karmelita, 
i ów Czarnobacki, z modlącą się ko- 
bieciną, odpali najazd moskiewski. 
Takie to Wilno kryje zakątki, o któ- 

rych nikt nie wie, a kędy się stąpa jak 
po kartach historji naszego kraju... 
O nich trzeba mówić młodzieży. 

Hel. Romer. ; 

Raf pres



    

Nr. 148 (2390) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Znów mrożąca krew w żyłach tragedja 

Zbrodnia i samobójstwo we wsi Mirostawce. 
We wsi Mirosławce gm. ostrow- 

skiej 27-letni Jan Połowicz pokłóciw 
szy się ze swoim ojcem Michałem por 
wał za siekierę i ugodził nią w głowę 
ojca. Załany krwią Połowicz padł na 
ziemię nieprzytomny. Jan Połowicz 
sądząc, iż ojciec nie żyje tą samą sie- 
kierą zadał sobie dwie cięte rany w 

głowę, a gdy jeszcze czuł że żyje, wy- 
dobył z kieszeni nóż i przebił nim ser- 
ce. W kałuży krwi znalazła męża i 
syna Marja Połowiczowa, która wró- 
ciła z miasteczka. Ciężko rannego Mi 
chała Połowicza odwieziono do szpi- 
tala. Zwłoki samobójcy zabezpieczo- 
no. (e). 

Tłum włościan usiłował ziinczować 
agitatorów-bezbożników. 

Niezwykły wypadek zdarzył się dn. 
29 czerwca r. b. we wsi Zaniewskie 
Łany, gm. piotrowskiej. W dniu tym 
mieszkańcy wsi Zaniewskie Łany jak 
również i okolicznych wsi Praczki, 
Wiśniewicze i Tremicowa świętowali 
«dzień św. Piotra i Pawła. Podczas 
amszy św. przed kościołem wśród mo- 
<dlących się włościan pojawiło się 2 
podejrzanych osobników. którzy po- 
„częłi rozdawać jakąś podejrzaną lite- 
raturę, którą zresztą w czasie nabożeń 

«stwa i tak włościanie nie czytali. Po 
wyjściu ze Świątyni rozmodlonego 
tłumu na płacu znaleźli się ciż sami 
«osobnicy, którzy wsuwali wprost prze 
mocą każdemu włościaninowi jakieś 
«ulotki. Agitatorzy nie omijali nawet 

i kobiet i młodzieży, którym również 
rozdawano ulotki. Jak się okazało u- 
dotki były wybitnie skierowane 
przeciwko kościołowi i duchowień- 
stwu i podpisane były przez „„Czeicieli 
myśli światłej i poważnej”. Gdy kil- 
ku włościan zapoznało się z bezboż- 
ną literaturą komunistyczną rzucili 
«ię oni na agitatorów, którzy w dal- 

  

    

   

  

szym ciągu uyijali się koło większych 
zgrupowań włościan. Napadnięci bez- 
bożnicy w pierwszej chwili osłupieli 
nie zdając sobie sprawy z tej napaści, 
lecz gdy otrzymali kilka uderzeń po 
głowie i plecach ochłonęli i poczęli się 
bronić. W pewnym momencie jeden z 
nich wyciągnął sztylet i ugodził nim 
włościanina Stanisława Łankuna, dru 
gi wyrwawszy kij z rąk jednego z 
włościan począł walić na lewo i na 
prawo usiłując zbiec. Rozwścieczeni 
bezczelnością komunistów włościanie 
obezwładnili ich, przyczem odebrali 
sztylet i kij, a następnie na placu agi- 
tatorom wymierzyli doraźną sprawie 
dliw Jednemu z komunistów nie- 
jakiemu Pawłowi Trenkowi złamano 
kręgosłup i dotkliwie pobito, zaś ko- 
muniście Michałowi Czaplisowi, który 
sztyletem ugodził Łankuna wykręco- 
no rękę i wybiło wszystkie zęby. Nie 
zawodnieby włościanie  zlinczowali 
komunistów-bezbożników, gdy nie 
przybyła policja, która wyrwała ko- 
munistów z rąk rozwścieczonego tłu- 
mu. (c) 

        

  

Kombinator w roli jałmużnika. 
W rejonię Iwieńca zatrzymano nie 

„jakiego Piotra Jakieczowa, który w 
przebraniu mnicha chodził od wsi do 
wsi i zbierał ofiary od włościan. Ja- 
Kkieczow podawał się za zbiegłego mni 
«cha z Rosji sowieckiej i otrzymywane 
„ofiary w postaci artykułów spożyw- 
<zych, sera, masła, zboża i t. p. gro- 
inadził w jednej ze stodół. poczem w 

nocy artykuły te wywoził i spieniężał 
na pobliskich targach i w miasteczku. 
Jakieczow będąc onegdaj na targu zo- 
stał poznany przez jednego z włościan 
od którego często otrzymywał ofiary 
i datki pieniężne, włościanin ów o od 
kryciu swem powiadomił policję. 

Oszusta osadzono w areszcie, (c) 

Samobójstwo nauczycielki szkoły 
powszechnej. 

Z Brasławia donoszą, iż w dniu wezoraj 
«szym wystrzałem z rewołweru w piersi ode 
©brała sobie życie Katarzyna Różycka, nau- 
«czycielka szkoły powszechnej we wsi Łuksze 
m. pliskiej. 

Przyczyna tego rozpaezliwego kroku na- 
razie nie wyjaśniona. Wiadze  policyjne 
zwłoki samobójczyni zabezpieczyły, aż do 
przybycia komisji sąadowo—lekarskiej. (c). 

Aresztowanie niebezpiecznego bandyty 
w chwili,gdy usiłował przedostać się doZ.S.RR. 

Ubiegłej nocy na odcinku granicznym 
Suchodowszczyzna zatrzymany został Borys 

*Gierniajew. który nielegalnie usiłował dostać 
«ię na teren Białorusi sowieckiej. W, wyniku 
pierwiastkowego dochodzenia zdołano usta- 
ulic, iż Gierniajew jest sprawcą zamachu ra- 

bunkowego i zranienia kupca J. Nedelsona 
ze Słodzin. 

Gierniajew w nocy z dnia 27 na 28 ezerw 
ca na drodze między Tomaszewiczami, a 
Niewiasami dokonał napadu rabunkowego 
na Nedelsona i zbiegł. 

Groźny pożar we wsi Ostrapowo. 
We wsi Otrapowo gm. jodzkiej w zabudo 

-waniach Zienkiewicza Ignacego powstał z 
«mieustałonej przyczyny pożar. który strawił 

kilka budynków gospodarskich wraz z in- 
wentarzem. 

Powód pożaru ustalają władze policyjne. 

  

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Wiłejka. 
Zawody pułkowe K. O. P. 

"Zwyczajem dorocznym urządzone zostały 
"w dniach 18 i 19 czerwca w Wilejce, stara- 
smiem D-cy pułku KOP. „Wiilejka* ppłk. dypl 
Wiatra Józefa, drugie z rzędu pułkowe za- 
"wody lekkoatletyczne, konne i w grach spor 
"towych. 

Zawody zgromadziły na starcie wyjątko- 
"wo dużą ilość, bo przeszło 100 zawodników 
"reprezentujących 1, 10 baon, 1. 8 szwadron, 
komp. szkol., komp. sap. „Wilno“ oraz dru- 
<żynę D-cy Pułku. 

, Zawody tegoroczne wywołały duże oży- 
wienie w szczególności u ludności cywilnej, 
"ponieważ d-ca pułku dla celów propagandy 
„sportu wśród najszerszych mas społeczeń- 
„stwa, dopuścił do zawodów także i członków 
"hufca pw. miejscowego * gimnazjum oraz 
Związku Strzejeckiego . > 

Program zawodów był bardzo obszerny: 
Pierwszy dzień obejmował eliminacyjne 

"wozgrywki lekko-atletyczne, w grach sportc- 
owych, oraz część zawodów konnych, drugi 
-dzień — finały zawodów lekko-atletycznych 
«gier sportowych, oraz zawody konne 

Techniczne wyniki zawodów łekko-atle- 
%ycznych wykazały naogół dużą sprawno: 
fizyczną zawodników, świadczącą o stałym 
rozwoju tej gałęzi sportu wśród oddziałów 
pułku. 

W! szczególności duże wyniki osiągnięte 
w grach sportowych. Gra w koszykówkę sta- 
ła na bardzo wysokim poziomie. a zespół 
%ompanji szkolnej, który już drugi raz z 
rzędu zdobył mistrzostwo pułku, pokazał grę 
%ak ładną, że śmiało mógłby brać udział w 
wozgrywkach najlepszych drużyn w Polsee. 

Nadzwyczajne wyniki uzyskał startujący 
w zawodach poza konkursem wych. fiz. Zw. 
Strzeleckiego p. Ejmont z Krzywicz, który 
otrzymał puhar za najlepsze wyniki w sko- 
Ku wzwyż, o tyczce, rzucie dyskiem i kulą. 

Program zawodów konnych obejmował: 
Bieg myśliwski ofic., bieg myśliwski po- 

<dofic. konkurs hippiczny podofic. i ułanów, 
"władanie białą bronią podofic. i ułanów, oraz 
pokaz woltyżerki, 

Zawody konne wykazały bardzo dużą 
sprawność jeźdźców, wywołując powszech- 
ny entuzjazm u ludności. 

Pierwsze miejsce w poszczególnych kon- 
kurenejach zdobyli: 

W' myśliwskim biegu oficerskim: w gru- 
pie ofiec. kawal. — rtm. Kalwas d-ca 1 szwa- 
dronu „Budsław*, w grupie ofic. piech —- 

or. Sławiński z 1 baonu , Budsław. 
Wi biegu myśliwskim podofic. — kpr. 

zaw. Andrzejewski z 1 szwadr., „Budsław. 
W: konkursie  Hippicznym * podofi - 

plut. zaw. Miksza z 1 szwadr. „Budsla 
у W) konkursie ułanów — kpr. Miller z 8 
"szwadr. „Krasne*. 

W! konkursie władania białą Bronią dla 
 Podofic. — wachm. Ratajczyk z 8 szwadro- 
Mu „Krasne“. 

  

  

  

  

      

    

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

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów. 

W! konkursie władania białą bronią dla 
ułanów — uł. Dolik z 8 szw. „Krasne'. 

Zawodom przypatrywała się wyjątkowo 
licznie zebrana miejscowa ludność, oklasku- 
jąca zwycięzców. a 

Uroczystego wręczenia nagród zwycięz- 
com dokonał Dowódca Pułku, konie zostały 
odznaczone przez panią pułkownikową Wiat- 
rową wstęgami o barwach KOP. 

Zawody zakończyły się defiladą zawod- 
ników, szczególnie imponującą wypadła de- 
fijada zawodników konnych, którzy w galo- 
pie przedefilowali przed d-cą pułku. 

Postawy. 
Diaczega nie udała się piękna 

impreza? 

Dzisiaj pracowników społecznych „z powa 
łania" nie zrażają trudności wymagające 
nadmiernej pracy i wielkiego nakładu sił, 
nie zrażają również trudności pochodzące z 
braków materjalnych, które zwłaszcza w o 
statnich czasach dają się dotkliwie odczuć. 
Zniechęca jednak obojętność większości spo- 
łeczeństwa (warstwy inteligencji), która z 
niedocenianiem formy pracy społeczno-oświa 
towej i jej celów łączy brak zaintereso 
nia do imprez wartościowych, pomijając j 
ich określenia „przyjemnych. Z taką obo- 
jętnością społeczeństwa spotkał się koncert 
chóru mieszanego w Postawach, dnia 18 - ge 
czerwca 1932 r. wypracowany mozolnie i sta 
rannie przez „jednego z powołania”, a 
szący się wielkiem uznaniem w Duniłow: 
czach. Na koncert chóru złożyły się utwocy 
znanych kompozytorów polskich jak nap. St. 
Moniuszki, St. Kazury, Lachmana Witczaka, 
Nowowiejskiego i innych; melodje ludowe 
ziemi krakowskiej i wileńskiej. 

Koncert został zorganizowany staraniem 
Zarządu Oddz. Zw. Pr. Obw. Kob. w Duniło- 
wiczach w porozumieniu z tą organizacja 
w Postawach na dożywianie biedńej dzial- 
wy szkolnej. Społeczeństwo Postaw nie doce. 
niło nawet strony artystycznej koncertu wi- 
docznie w myśl utartego wyrażenia „Sami 
nie wiemy, co posiadamy”, a szkoda, chór 
Pol. Macierzy Szk. w Duniłowiczach pod kie- 
rownictwem p. Władysława Nowickiego kie: 
rownika szk. powsz. w Prześledze, wykonał 
bogaty repertuar, który gaistce nielicznych 
gości zapewnił naprawdę przeżycie harmo- 
nji pięknych i wzniosłych pieśni polskich. 
Na przyczynę niepowodzenia koncertu cześ- 
ciowo wpłynął Zarząd Pow. Zw. Pr. Ob. 
Kob. w Postawach, który nie potroszczył się 
o należyte powiadomienie i zainteresowania 
imprezą miejscowego spoleczeństwa. 

Czynna incjatywa członkiń Zarz. Oddz. 
Zw. Pr. Ob. Kob. w Duniłowiczach p. p. 
Ostrowskej, Ejsymontowej, Lulkowskej i po- 
parcie materjalne pani Makowieckiej, pp. Hr. 
Józefa Tyszkiewicza, Osowskiego, Okuszki i 
wysiłek p. Nowickiego skończyły się zawo- 
dem i deficytem. Obecny. 

  

   

    

   

KUR J ER WL EFENSKY 

Z Wystawy Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. 

    

Kobieta przodownik zastrzeliła się 
w kancelarii wydziału Śledczego. 
W dniu wczorajszym o godzinie 7 

z minutami, w lokalu Komendy P. P. 
przy ul. Ś-to Jańskiej w pokoju kan 
celarji wydziału śledczego, wystrza- 
łem z rewolweru w usta odebrała 50 
bie życie urzędniczka wydziału śled. 
357-letnia Marja Włodkowa, zamiesz- 
kała przy ul. Mostowej Nr. 21, zajmu 
Jąca stanowisko przodownika policji 
śledczej. 

Krytycznego dnia tragicznie zmar- 
ła Marja Włodkowa przyszła do biu- 
ra wcześniej niż zwykle. Na pytanie 
woźnego co sprowadziło ją w tak 
wczesnej godzinie do biura Włodko- 
wa oświadczyła, iż ma do załatwienia 
jakąś pilną pracę, poczem usiadła 
przy biurku niby do pracy. Po upły- 
wie jakichś 20 minut obecni w lokału 
komendy policji posłyszeli niespo- 

   

dziewanie z pokoju kancelarji wy- 
Gziału Śledczego huk wystrzału re- 
wolwerowego. Po wejściu do pokoju 
znaleziono Włodkową leżącą na zie- 
mi ze ściśniętym kurczowo w prawej 
ręce rewolwerem, bez oznak życia. 

Zawezwany niezwłocznie na miej 
sce wypadku lekarz pogotowia ratun- 
kowego, stwierdził fakt zgonu. 

Samobójczyni pozostawiła list z 
treści którego wynika, że popełniła 
samobójstwo przez niechęć do życia 
na tle nieporozumień rodzinnych. 

Zwłoki ś. p. Marji Włodkowej prze 
wieziono do kostnicy przy szpitału 
Św. Jakóba. Samobójstwo Włodko- 
wej — sumiennej urzędniczki lubia- 
nej powszechnie, wywarło wśród jej 
kolegów przygnębiające wrażenie. 

(c). 

  

Prokurator nakazał zwrot 
porwanego dziecka. 

Mały B. Kaczan wrócił znów do swych opiekunów. 

  

We wczorajszym numerze „Kurjera Wił.* 
donosiliśmy już o sensacyjnem porwaniu 
dziecka 2-łetniego B. Kaczana przyczem spra 
weą porwania, dokonanego wśród białego 
dnia, okazał się ojciec dziecka L. Kaczan za 
mieszkały przy ulicy Zawalnej Nr. 57. 

Opiekun porwanego dziecka zwrócił sie 
w dniu wczorajszym do  wice-prokurator: 
przy Sądzie Okregowym w Wiluie prosząc 

  

   3 a celem zwrotu dziec 
piekuna stało się zadość i w 

dniu wezo ym agent policji Śledczej w 
towarzystw pickuna zgłosił się do miesz- 
Kania Kaezana i odebrał porwane dziecko, 
które wróciło pod skrzydła opiekuna. 

Przeriwko Kaczauowi wdrożono docho- 
dzenie poliey jne. (cl. 

o wydanie za 
ka. Prośbie 

    

   

  

  

      

  Elas Dziś: Martynjana. 

  

| Sobota JĄ Jutro: Heljodora. 

ka 
| || Wschód słońca — g. 2 m. 49 

Lipiec . 
|...j| Zachód  „, — 5.7 m 53 

Spostrzeżenia Zakładu Metaoralogji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 1/VIl — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia 2 С. 

с najwyższa -|- 24° С. 

ь najniższa - 147 C. 

Opad: — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki spadek, 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA. 
— Odznaczenia. W dniu dzisiejszym w 

sobotę dnia 2 lipca r. b. w wielkiej sali koa 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego, p. Woje 
woda Wiileński dokona w imieniu Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej i Pana Prezesa Ra 
dy Ministrów aktu dekoracji krzyżami orde- 
ru Odrodzenia Polski, oraz krzyżami zasługi 
szeregu osób z terenu miasta Wilna, przyz 
nanemi za zasługi na polu pracy państwo- 
wo — społecznej, oraz za zasługi w 
akcji zwalczania zeszłorocznej powodzi na 
Wileńszczyźnie. Pozatem Pan Wojewoda ude 
koruje krzyżami zasługi szereg funkcjonarju 
szy Policji Państwowej Włojwództwa Wśleń- 
skiego za zasługi położone przez nich na po- 
lu bezpieczeństwa publicznego oraz zasługi 
na polu akcji przeciwpowodziowej. | 

R 

ADMINISTRACYJNA. 
— Na protokółach nigdy nie zbywa. W 

ciągu ubiegłego miesiąca poszczególne kom.- 
sarjaty P. P. sporządziły 1847 protokółów 
karnych za rozmaitego rodzaju wykroczenia 
natury administracyjnej. Najwięcej rubryki 
policyjne notują zakłóceń spokoju publicz- 
nego, opilstwa, nioświetlania klatek scho- 
dowych i t. p. 

  

  

  

MIEJSKA. 
— Podatek wojskowy. Wydział podałko- 

wy Magistratu rozsyła już nakazy płatnicze 
na podatek wojskowy za rok 1932 oraz za 
lata ubiegłe. Nakazy te otrzymują wszyscy. 
którzy podczas poboru uznani zostali za ni 
zdolnych do służby wojskowej. Najlicznie 
szej kat. (. podatek wymierzany jest w wy- 
sokości 20 złotych rocznie. 

Od wymiaru podatku płatnikowi przysłu- 
guje prawo odwołania się do Urzędu Wo- 
jewódzkiego prżez referat wojskowy Magi- 
stratu w terminie 14-dniowym od dnia na 
stępnego po otrzymaniu :nakazu. Odwołar:e 
się nie zwalnia jednak płatnika od obowiąz- 
ku wpłacenia podatku. 

— Dalszy spadek wpływów podatkowych. 
W) ciągu ubiegłego miesiąca do kas miejs- 
kich wpłynęło zaledwie 37 procent podatków 
preliminowanych w tym czasie do płacenia 
Jak więc widzimy, wpływy podatkowe wy- 
kazują nadal tendencje spadkowe. Wszczęta 
przez Magistrat agzekucja podatków zaleg- 
łych najczęściej daje więcej niż mierne wy- 
niki ze względu na ogólne zubożenie ludnoś- 
ci, u której częstokroć sekwestrator nie znaj 
duje nic do zajęcia. 

— Nie wszyscy pracownicy miejscy otrzy 
mali pobory. Włród niektórych pracowni- 
ków miejskich wielkie rozgorycznie wywo- 
łał fakt niewypłacenia im poborów. Gopraw- 
da poborów nie otrzymała zaledwie część 

    

  

  

pracowników i im jednak Magistrat spodzie 
wa się uregulować należność w ciągu dnia 

zego. 
— W. roku bieżącym nową jezdnię otrzy 

ma tyłko ulica Zamkowa. Na wczorajsze 
posiedzeniu Magistratu znalazła się ponow- 
nie sprawa budowy nowej jezdni na ulicy 
Zamkowej. Tym razem zapadła już ostatecz- 
na i definitywna uchwała. Postanowiono w 
roku bieżącym wprowadzić jezdnię nowocze 
sną z linkieru jedynie na ulicy Zamkowej 
aż do ulicy Bakszta. Zmiana nawierzchni na 
ulicy Wielkiej nie będzie w roku bieżącym 
wykona ze względu na ograniczony kredyt 
(150000 złotych). Jednocześnie na wczoraj 
szem posiedzeniu zapadła uchwała zakupie- 
nia klinkieru w państwowej wytwórni w 
Ižbicy. Rob. postanowiono przeprowadzić we 
własnym zakresie i nie ogłaszać na nie prze 
targu, jak to początkowo było projektowa - 
ne W związku z tem już w najbliższych da. 
Magistrat wydelegowuje do Warszawy i Lwo 
wa kilku techników dla zapoznania się na 
miejscu z jezdnią klinkierową oraz najnow- 
szemi sposobami jej budowy. 

— Magistrat rezygnuje z budowy łazienek 
na Wilji. Władze miejskie po zasięgnięciu 
opinji radzieckiej Komisji Sanitarnej posta- 
nówiły zrezygnować w roku bieżącym z bu 
dowy na Wiilji łazienek. Uchwała ta spowo- 
dowana została stwierdzeniem nieodpowied 
nich warunków higjenicznych w punktach 
budowy wysuwanych przez projektodawców. 

— Badania nad szkodliwością wydzielin 
autob. Miejski Zakł. Badań przystępuje do 
ścisłej analizy zawartości materjałów pęd- 
nych używanych przez autob. Arbonu. Chodzi 
o fachowe stwierdzenie czy wydzleliny ropy 
są szkodliwe dla organizmu ludzkiego i w 
jakim stopniu. Przy tej okazji należy zazna- 
czyć, że lekarze już niejednokrotnie zwracał 
uwagę na szkodliwość gazów wytwarzanych 
przez motory autobusów miejskich. 

Miejski Zakład Badań opierając się wła- 
śnie na tych oświadczeniach ściśle chce 
stwierdzić stopień szkodliwości. Po dokona- 
niu analizy wyniki jej będą przesłane czyu- 
nikom miejskim i odnośnym organom sani 
tarnym. 

  

   

SKARBOWA. 
— Podatki płatne w lipcu. W: ciągu bie- 

żącego miesiąca przypadają do płacenia nu- 
stępujące podatki: 

od dnia 7 lipea r. b. płatny jest państwo- 
wy podatek dochodowy od uposażeń służbo- 

h, emerytur i wynagrodzeń za najemną 
potrącony w czerwcu r. b. 

do dnia 15 lipca państwowy podatek prze- 
mysłowy od obrotu osiągniętego w czerwcu 
r. b. przez przedsiębiorstwa handlowe 1 i 2 
kategorji oraz przedsiębiorstwa przemysło- 
we od pierwszej do piątej kategorji, prowa- 
dzące prawidłowe księgi handlowe, = 

do dnia 15 lipca r. b. płatna pierwsza 
kwartalna zaliczka państwowego podatku 
przemysłowego od obrotu osiągniętego w 
1932 roku, 

do dnia 15 lipca r. b. płatna jest druga 
rata a eo  CY przemysło- 
wego od obrotu. 

Ponadto płalne są podatki zaległe odro- 
czone, rozłożone na raty, których termin: 
płatności przypadają w lipcu r. b., jak rów- 
nież podatki na które płatnicy otrzymali na 
kazy płatności z terminem płatności w lip- 
cu. 

   

  

pr 

  

„. UNIWERSYTECKA. 
— W Uniwersyteckiej Bibljotece Publicz- 

nej są czynne aż do niedzieli włącznie dwie 
wystawy dostępne dla pugliczności od godz. 
10 do 18 włącznie za opłatą 20 gr. (dla uczą- 
cej się młodzieży 10 gr.). 

Włystawa Książki Wileńskiej od początku 

  

  

drukarstwa na ziemiach b. W. Ks. Litewsk' e 
go aż do obecnej chwili oraz Wystawa kar- 
iograficzna pochodząca ze zbiorów Lelewela. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Bratniej Pomocy Słuchaczy 

Wyższej Szkoły Iastytutu Naukowo-Badaw- 
«czego Europy Wschodniej w Wilnie zawiada 
mia, że osoby nie posiadające legitymacyj 
Brat. Pom. nie mają prawa nosić czapek 
które są wyłącznie własnością Stowarz 
nia. 

Wi przeciwnym razie Zarząd będzie zwał 
czał z całą surowością osoby podszywające 
się pod uniform Stowarzyszenia. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— 187 NOWYCH BEZROBOTNYCH. — 

Jeden z naszych współpracowników komu- 
nikuje nam: 

„Fabryka , Turbie* przy ulicy Meczetowej 
w tych dniach oddała do wykonania roboty 
ciesielskie 3 p. sap., wskutek czego w fabry- 
ce straciło 187 robotników pracę. W. związ- 
ku z tem Związek Cieśli wystosował w dniu 
wezorajszym do Inspektoratu Pracy pismo 
z prośbą o interwencję”. 

Informację powyższą podajemy narazie 
bez szerszych komentarzy. notując ją popre 
stu z obowiązku dziennikarskiego. 

Nie możemy jednak ukryć, iż wydaje 
nam się ona wprost nieprawdopodobną. Bo 
czyż do pomyślenia jest ażeby dowództwo 
3% pułku sap. zgodziło się podjąć zamówie- 
mia na pracę, wiedząc iż jego kontrahent wy 
rzucił 187 swych robotników na bruk? Spra 
wa ta wymaga bezwzględnie wyjaśnienia od 
stron nią bezpośrednio zainteresowanych. 
(Red.). 

      

ROŽNE. 
— Wystawa Moniuszkowska. Zamknięcie 

wystawy Moniuszokwskiej w ogrodzie po - 
Bernardyńskim nastąpi nieodwołalnie3-go 
lipca. Kto jeszcze nie zdążył zwiedzić tej 
Wystawy i poznać pamiątek związanych z 
życiem i twórczością wielkiego kompozytora 
niech pośpieszy to uczynić. 

awa otwarta od godz. li-ej rano do 
eczór. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr pod kopułą gwiaździstego ni 

Dziś w sobotę 2-go i jutro w niedziel 
lipca o godz. 8. m. 15 odbędzie się niez 

widowisko na wolnem powietrzu, pełnej 
ru sztuki według J. Kraszewskiego „Chata 

hala za wsiz legrana zosta- 
w Bernardynce na m 1 dawnej mu- 

     

      

    

    

      
    

Wejście tylko 30 gr. Miejsca siedzące od 

gr. do 2 zł. zniżki nieważne. Dyrekcja 
Irów 5 proc. z brulla na 

rzecz bezrobotnych. Miejsca tak 
nowane, że w razie deszczu widowisko odbę 

dzie się w Teatrze Letnim bez dopłaty za bi 
lety. 

— Teatr Lutnia. Dziś w sobotę dnia 2 
lipca 1932 roku Teatr nieczynny z powodu 
widowiska „Chaty za wsią* na wolnem po- 
wietrzu w Bernardynce. 

— Premjera w Lutni. W niedzielę dnia 
8 lipca o godz. 8.15 premjera szampańskiej 
komedji Coolus'a Rivoire'a p. t. „Od kana- 
PY... do fotel 

Sztukę reżyseruje Włacław Radulski. 
„Połacy w Ameryce* w Bernardynec. 

W. niedzielę dnia 3 b. m. punktualnie o g. 
4 po poł. po raz pierwszy jako popołudniów 
ka ukaże się melodyjna i barwna operetka 
Danielewskiego „Polacy w Ameryce". 

Ceny miejsc zniżone. 

— ,Nieuchwytny* w Łutni. W, niedziełe 
dnia 3 lipca o godz. 4 p. p. niesamow 
sztuka Wfłallace'a „Nieuchwytny* po cenach 
zniżonych. 

— Il-gi dzień konkursu humoru. Dziś od- 
będzie się drugi i ostatni dzień konkursu 
humoru z udziałem najwybitniejszych sił na- 
szego miasta z Wileńską Orkiestrą Symfv- 
niczną, chórem „Rewelersów*, szkołą bale- 

L Winogradzkiej or: najw 
szymi artystami Teatrów Miejskich na czele. 

Cena wejścia wrąz z programem do gło- 
sowania wynosi 60 gr. 

Anons! W. niedzielę 3 lipca rb. występ 
Olgi Olginej znakomitej spiewaczki Opery 
Warszawskiej z udziałem Wil. Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą Rafała Rubinsztej- 
na 

      

    
  

  

    

       

    

  

Początek o godz. 8. m. 15 wiecz. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 2 lipca 1932 roku. 

  

  

11,58: Sygnał czasu. 12,0: Muzyka z płyt. 
12,40: Kom. met. 15,25: Program dzienny. 
15,30: Wiiad. wojskowe. 15,40: Audycja dla 
dzieci. 1 Muzyka z płyt. 16,40: Przegląd 
wyd. perj. 17,00: Koncert życzeń (płytyj. — 

żeństwa z kaplicy w Ostrej 
Bramie w Wiilnie. 19,00: „Na srebrnym ekra- 
nie* premjery filmu. 19.10: Program na nie. 
dzielę. 19,15: Tygodnik litewski. 19,30: Roz- 
maitości. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 
19,45: Pogadanka muz. wygł. prof. Michał 
Józefowicz. 20,00: „Czy to znasz*. Drugi kon 

kurs muzyczny Rozgł. Wileńskiej. Odgadywa 
nie utworów z płyt nadawanych w radjo 
wileńskim między 15 a 30 czerwca r. b. — 
Cztery nagrody ofiarowane przez firmę I. 
Prużana w Wiilnie. 20,55: „Na widnokręgu” . 
21,10: Koncert popularny. 21,50: Kom. 2205: 
Koncert Chopinowski. 2,40: Kom. 22,50: Kom 
i muz. tan. 

  

  

  

   

NIEDZIELA, dnia 3 lipca 1932 roku. 

10,00: Tr. nabożeńst 11,58: Sygnał cza 
su. 12,10: Kom. met. 12,15: Koncert. 12 В 
„Jak dochodzi do skutku umowa zbiorowa 
pracy” odcz. wygł. J. Włkngierow. 13,10: 
Koncert. 14,00: „Klimat górski a organizm 
człowieka* odcz. wygł. B. Skarżyński. 14,14: 
Koncert. 14,30: „Co każdy rolnik o uprzęży 
wiedzieć powinien* — odcz. wygł. S. Skoczy 
las. 14,50: Koncert. 15,05: „Nowoczesna go 
spodyni wiejska odcz. wygł. M. Karczew- 
ska. 15,25: Koncert. 15,40: Audycja dla dzie- 
ci. 16,05: Audycja popularna. 17,00: Koncert. 
18,00: , Józef Balsamo. Cagliostro* wygł. pog 
A. Czartkowski. 18,20: Muzyka lekka. 19,15: 
Archidjecezja Mohylewska odcz. wygł. dr. 
Charkiewicz. 19,25: Skrzynka techniczna. — 
19,50: Program na poniedziałek i rozm. --- 
20,00: Koncert. 20,45: Kwadrans literaci. 
21,00: D. C. koncertu, 21,55: Kom. 22,05 
Muzyka tan. 22,40: Kom. sport. z prowincji. 
22,45: Wiileński kom. sportowy. 22,50: Kom. 
sport. z Łodzi. 22,55: Kom. i muz. tan. z 
Warszawy. 

NOWINKI RADJOWE. 

PRZYGODA KACZORKA. 

Dzieje małego kaczorka, który puścił się 
Wiisłą ku morzu, jego wrażenia i przygody 
urozmaicone prześlicznemi piosenkami — bę 
dą tematem dzisiejszego słuchowiska dla —- 
dzieci p. t. „O Kaczorku — Kwaczorku*. — 
Rzecz ta napisana przez Antoniego Bogusła- 
wskiego, była już wykonana przed rokiem i 
obudziła żywe zainteresowanie dziatwy, któ- 
ra parokrotnie prosiła o jej powtórzeni 

  

   

  

   

   

      

KONKURS SOBOTNI. 

Dnia 2 lipca rozgłośnia wileńska urządza 
drugi w tym sezonie konkurs muzyczny z 
płyt gramofonowych. Poświęcony mu będzie 
wieczór sobotni od godz. 20,00 do 20,55, w 
którym to czasie nadane zostaną płyty bez 
wymieniania tytułów. Cztery nagrody, ofia 
rowane przez firmę I. Prużana, można og- 
lądać w oknach wystawowych tej firmy. 
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Z Muzyki 
Opera na otwartem powietrzu, 

Po kilkakrotnej zmianie terminu 
z powodu niepogody — nareszcie do- 
szło do skutku wystawienie Fausta, 
na wolnem powietrzu. Tym razem 
pogoda i ciepło dopisały — to też tłu- 
my publiczności zebrały się w Parku 
Żeligowskiego, zwabione rzekomą sen 
sacją —- którą miał być występ W. 
iLadisa Kiepury — brata słynnego te- 
nora. Wystawienie Fausta w ogrodzie 
w muszli koncertowej przedstawiało 
niemało trudności, z których — trze- 
ba przyznać wywiązano się szczęśli- 
wie. 

Tak p. Makojnik (dekoracja) jak 
również p. Ludwig (reżyserja), doko- 
nali tego to się w tych warunkach do 
konać dało. 

Orkiestra symfoniczna w pełnym 
składzie pod batutą wytrawnego ope- 
rowego dyrygenta p. Rubinsztejna, 
była doskonałą podstawą i tłem ca- 
łości. : 

Najsłabiej się przedstawiały chóry 
jakościowo i ilościowo bardzo niedo- 
stateczne. Ё 

Z pomiędzy wykonawców na pier- 
wszy plan bezwarunkowo wysunął się 
p. Trembicki w roli Mefista. Dobrze 
brzmiący głos, inteligentna gra, dos- 
konałe warunki zewnętrzne, czynią go 
artystą nieprzeciętnym. 

P. Kiepura posiada ładny i dobrze 
wyszkolony głos, gra jego jednak jest 
jeszcze całkowicie pozbawiona należy 
tego wyrobienia, i bardzo przesadnym 
jest rozgłos, którym są poprzedzone 
występy tego jeszcze bardzo niewyro- 
bionego artysty. 

Co innego można powiedzieć o p. 
Hendrich, która raz jeszcze przypom 
niała o swoich wałorach jako śpiewa- 
czka i artystka. 

Pan Ludwig tego wieczoru miał na 
swych barkach podwójny ciężar — 
jako reżyser i wykonawca roli Wałen 
tego, to też podwójna doza uznania 
mu się nale 

P. Pekarówna w roli Marty, jak 
również debiutanci: p. Potopowiczów 
na (Siebei) i p. Niedzielko (Wagner) 
posiadają dobre przygotowanie wo- 
kalne. 

Wysławienie Fausta, jest zapoczą 
tkowaniem imprezy operowej, mają- 
cej się rozciągnąć na sezon zimowy — 
czemu należy szczerze przyklasnąć. 

Z. B. 

Z Wystawy Szkół Zawodo- 
wych T-wa „Pomoc Pracy*. 

Kiedy dnia 30 czerwca r. b. powziąłem 
zamiar zwiedzenia w sprawozdawczej 
rysunku i malarstwa awodowych To- 
warzystwa „Pomoc Pracy* przy ulicy Su- 
bocz 19, nie przewidywałem, iż będę kreślił 

wzmiankę. Szedłem do siedziby 
jako stary znajomy który od 6 paź- 

dziernika 1923 r. do 1 lipca 1930 r. przema- 
wiał z katedry nauczycielskiej w klasach 
tej uczelni. Jednak, gdy przekroczyłem próg 
sali wysławowej, nie potrafiłem oprzeć się 
urokowi szczerego uznania dla nagromadzo- 
nych tam eksponatów i w konsekwencji śpie 
szę poinformować Sz. czytelników „Kurjera 
Wileńskiego" o instytucji, której wpływy. 
kulturalno-wychowawcze są tak wybitne w 
środowisku naszego społeczeństwa wyznania 
mojżeszowego. 

T-wo „Pomoc Pracy* prowadzi szkoły za 
wodowe: męską i żeńską. 

Męska szkoła zawodowa posiada 3 od- 
działy: stolarski, malarsko-dekoracyjny i kra 
wiecki. 

  

  

   

  

        

      

  

    
Żeńska szkoła zawodowa posiada również 
3 oddziały: krawiecki hafciarski i bieliźniar 
ski oraz specjalnie popołudniowe 3 oddziały 

ż o-krawiecki, kapeluszniarski, damsko- 
jerski. Pozatem istnieje samodzielny koe | 
acyjny kurs nkowy. Kierownikiem 

kursów wieczorowych jest p. E. Notik. Kie 
rownikiem kursu  rysunkowo-malarskiego 
jest znakomity artysta malarz Marjan Ku- 
lesza. 

Obecnie na sali wystawowej są wyłącznie 
prace 7 absolwentów: Ch. Kaca, G. Stucera 
N. Blumberga, G. Brojdo. G. Kagana Z 
Krejnesa, Ch. Głocera. Okres nauki trwa 3 
lata. Zajęcia wieczorowe odbywają się przy 
specjalnem świetle. Ilość uczniów obecnie 
wynosi 33 osoby płci obojga. 30 proce. ucz- 
niów daje prowincja. 

Rzucają się w oczy postępy uczniów któ 
rzy w ciągu 3 łat pracy w szkole po 8 godzin 
tygodniowo, potrafili w studjach głów i ak- 
tów wykazać bardzo dobry rysunek oraz 
całkowite opanowanie środków technicznych 
Niektóre prace wykonane są z dużem ро- 
czuciem koloru. Podkreślić jednak nałeży w 
tych wypadku umiejętne kierownictwo arty- 
styczne pro. M. Kuleszy, który potrafił roz- 
winąć wrodzone zdolności swych uczni. 

Propagandowa Wystawa Szkół Zawodo- 
wych zorganizowana pod protektoratem Pa- 
na Kuratora Szelągowskiego miała na celu 
zobrazowanie wysiłku i pracy nauczycieli na 
terenie szkół wileńskich. Rezuliaty pracy w 
odniesieniu do Szkół Zawodowych T-wa „Po 
moc Pracy* wypadły imponująco i nie dadzą 
prawdobodobnie na siebie długo czekać 
Wiilno i Wileńszczyzna pozyskają cały szereg 
pracowników wyposażonych w wiedzę fach» 
wą, którą zastosują w życiu z pożytkiem dła 
Państwa. Wi szeregu eksponatów zwracały 
na siebie uwagę rysunki i studja olejne. Ucz 
niowie szkoły rekrutują się przeważnie ze 
sfer rzemieślniczych, z ludzi, którzy posia- 
dają już pewien fach, związany w ten lub in 
ny sposób z umiejętnością rysunku. Praca w 
szkołe pogłębia tę wiedzę rysunkową. wpro 
wadzając pewne walory estetyczne w ich pra 
cę zawodową. Nie przesądza to sprawy, że 
wybitnie utalentowani pójdą drogą artysty- 
czną. 

W: gmachu T-wa mieści się również mu- 
zeum prac wykonanych przez absolwentów 
lat poprzednich. Do roku 1928 kierownikiem 
nauki rysunku i malarstwa był powszech 
nie znany artysta-pedagog Jakób Gołdblat. 
Iluż to z obecnie znanych i cenionych w 
Polsce artystów i architektów. przeszło przez 
Szkołę J. Goldblata w Petersburgu. 

Żegnając mury instytucji, w której w ok 
resie 5-letniej działalności pedagogicznej 
przeżyłem niejedną podniosłą chwilę, spol- 
kałem Prezesa Zarządu T-wa inż. A. Kle- 
banowa. 

Długoletni prezes T-wa inż. A. Klebanow 
jest" zdecydowanym entuzjastą szkołnictwa 
polskiego i kultury polskiej. Jako przewod- 
niczący Rady Pedagogicznej — każdorazowe 
przypominał profesorom by. uczącą się mło- 
dzież wyznania mojżeszowego wykształejli 

  

  

     

   

  

    

  

  

  

  

i wychowali na światłych i karnych obywate - ` 
li Rzeczypospolitej. 

Stanistaw Hermanowiez. - 

  

<a 

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Debaty nad propozycją Hoovera. 

Przerwanie rozmów 

  

GENEWA, 1. 7. (Pat). W siedzibie 
delegacji brytyjskiej odbyło się spotka 
nie delegatów Anglji, Francji i Sta- 
nów Zjednoczonych. Jak się zdaje ze- 
brani zlekka tylko poruszyli propozy- 
cje prezydenta Hoovera, gdyż Anglja 
nie może zająć jeszcze określonego sta 
nowiska wobec tej części programu 
prezydenta, która dotyczy spraw mor 
skich dopóki nie porozumie się z do- 

  

minjami. Francja zaś jest zdania, że 
dyskusja winna obejmować całok- 
ształt sprawy rozbrojenia. Wszystko 
zdaje się wskazywać na to, że zmierza 
się obecnie do wznowienia posiedzeń 
komisji głównej gdyż Stany Zjedno- 
czone wyraziły życzenie, by dyskusja 
była jawna nawet gdyby miało nastą 
pić odesłanie propozycji Hoovera do 
komisji celem jej zbadania. 

  

  

GENEWA, |-VII. (Pat). Rozmo- 
wy francusko-angielsko - amerykań- 
skie wznowione wczoraj, zostały 
ponownie przerwane i rychłe ich 
wznowienie nie jest przewidywane. 
Prasa twierdzi, że przyczyną zerwa- 

nia rokowań jest plan Hoowera. 
Część morska tego planu uważana 
jest za niemożliwą do przyjęcia. Do- 
maga się ona, ażeby kwestje lądo- 
we były najpierw przedmiotem dy- 
skusji, a strona morska była pozo- 
stawiona na później, co było nie 
do przyjęcia dla delegatów francu- 
skich i amerykańskich. Dzienniki 
liczą się z możliwością, że komisja 
główna, zbierając się w przyszłym 
tygodniu przyjęłaby w zasadzie pro- 
pozycję Hoowera redukcji zbrojeń 
o jedną trzecią. 

  

Przyjazd Chamberlaina 
do Lozanny. 

LOZANNA, 1. 7. (Pat). W połud- 
nie przybył do Lozanny samolotem 
Neville Chamberlain, który został 
wczoraj wezwany telegraficzne przez 
Mac Donalda. Przyjazdowi Chamber 
laina przypisywane jest duże znacze 
nie. 

  

Hitlerowcy są zawsze 
pewni siebie. 

BERLIN, 1. 7. (Pat). Przywódca 
narodowych socjalistów dr. Goebbek 
wygłosił wczoraj w Kilonji przemówie 
nie, w którem oświadczył, że partja 
narodowych socjalistów nie będzie po 
pierać żadnego gabinetu, któryby nie 
był obsadzony przez hitlerowców. Wia 
domo powszechnie, zaznaczył dalej 
mówca, że obecny gabinet von Pape- 
na jest tylko przejściowym i nie zdoła 
opanować biegu wypadków, gdyż nie 
stoi za nim zwarta masa. Przed na- 
rodem niemieckim stoi obecnie dum- 
na armja żołnierzy rewolucji nacjona 
listycznej i porywający ruch obejmu- 
jący miljony, ruch jakich jeszcze nie 
było na ziemi niemieckiej. 

Wciąż nowe ofiary. 

BERLIN, !-VII. (Pat. Z. zagłębia 
Ruhry donoszą o nowych ofiarach 
starć ubiegłej nocy. W Hattingen 
zmarło dwóch komunistów wskutek 
ran, odniesionych w bójkach. Pod 
Kolonją narodowi socjaliści zastrze- 
lili jedną osobę. Ogólny bilans strat 
wyraża się cyfrą trzech zabitych 
i 36 rannych. 

Stage oficerów Komendy 
Głównej Związku Strzelec- 

° kiego w Finlandji. 
Dnia 25 czerwca wyjechali z Warszawy 

ppłk. Felsztyn Tadeusz szef wydziału strze 
leckiego, i mjr. Herzog Franciszek, szef wy- 
działu wyszkolenia Komendy Głównej, uda- 
jąc się do Finlandji na dwutygodniowy sta- 
ge do , Skydskaru*, fińskiej organizacji prz. 
sposobienia wojskowego, dokąd zostali z 
proszeni przez gen. Malmberga, dowód: 
„Skydskaru*. W! tym samym czasie udał s 
tam. bawiący w tej chwili w Tallinie redak 
tor Ewert, kierownik referatu zagranicznego 
Związku Strzeleckiego, w celu omówien 
dalszych metod i sposobów współdziałania 
obu organizacyj. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, |-VII. (Pat). Przy 
dzisiejszem  ciągnieniu  dolarówki 
wygrana 12 tysięcy dolarów padła 
na Nr. 561.988. 

      

   
  

ną wszyst- 
kie seansy (eny 

PAŃ 
usa Wieika 42. 

ju sezonu! 

mat ży 

0d30 gr., parter od 60 $r. 
Dziś ostatni dzieńł Najwspan. dźwięk, arcyfilm 

Jutro wiełka premiera 

najwspanialszego przebo- 

Potężny dra- 

Redukcja pensyj urzędniczych 
we Francji. 

PARYŻ, I-VI. (Pat). Projekt 
przywrócenia równowagi budżeto- 
wej, złożony dziś przez rząd w lzbie 
Deputowanych, przewiduje między 
innemi 50/o ryczałtową redukcję wy- 
nagrodzeń pracowników panstwo- 
wych oraz fopodatkowanie fundu- 
szów, składanych w kasie oszczęd- 
ności. 

Powierzchnia zasiewów 
w Rosji uległa zmniejszeniu. 

Włedług danych statystycznych, ogłoszo- 
nych na dzień 20 czerwca r. b. plan zasie- 
wów w Rosji sowieckiej został wypełniony 
w 92,3 proc. i wyraził się cyfrą 94.493.040 

ha. Wf tymże czasie przed rokiem obszar za- 
siewów wynosił 95.283.000 ha., czyli zmniej- 
szenie areału równa się 800,000 ha. 

Z całego obszaru zasiewów 10.78 milj. ha 
przypada na „sowchozy*, 66,87 milj. ha na 
„Kołchozy* a tylko 16,84 milj. ha na pry- 
atne gospodarstwa włościańskie. 

  

   

    

  

   

МЕНЕ w ТОВ 

SPORT. 
1 p. p. Leg. u progu mistrzostwa. 

1 p. p. Leg. — Ogniske 4:2 (0: 1). 
Leg. Wynik meczu tego poslawił 1 p. p. 

u progu mistrzostwa, które zdaj 7 
roku bieżącym wojskowych nie minie. 
sztą całkiem słusznie, bo posia 
nie najlepiej zmontowaną dru 
nanną we wszystkich linjach i k. 
scowych kontrakandydatów  (Ognis 
kabi) bardzo poważnie im ustępuje. 
środowy przekreślił ostatecznie szanse Og 
ska i odsunął je na plan dals 
mistrzostwa może jeszcze | 
to już jednak rozważani 
nie mające w praktyce ‹ 
sztą, trudno bawić się w 

jest okrągła... 

   

  

    

    

    

   

   

   

HERMANOWICZÓWNA. 

    

Pierwsza połowa gry stoi pod zna 
ibiców mistrzow    

    
           

  
pecznie. 
nia, decydujący trzał jakoś nie pad: 
nak co nie udaje się atakowi Ognis 
się sędziemu. Za urojony faul, sęd 
Sznajder ku ogólnemu zdumieniu g 
widowni dyktuje rzut karny. Ek 
niezbyt pewnie aie skutecznie Wasiłews 
Ognisko prowadzi 1:0. Włynik ten mimo wy- 
siłków wojskowych pezostaje do przerwy 
bez zmiany. 

W] drugiej połowie gra nabiera na tempie 
i ostrości. Inicjatywa teraz spoczywa w rę- 

    

   

  

„Pasterka, drzeworył. 

WŚRÓD PISM. 

— „Sprawy Narodowościowe*, casopismo 
poświęcone badaniu spraw  narodowościo- 
wych (R. VI. Nr. 1). Cena 5 zł. Wydawnictwo 
Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 
w. Whrszawie. 

Ukazał się 
wościowych* 
marzec r. b. 

Naczelne miejsce w nim zajmuje wywiad 
udziełony Redakcji „Spraw Narodow 
wych* przez Generałnego Komisarza Spiso- 
wego i Dyrektora Biura Powszechnych Spi- 
sów. p. Dr. Rajmunda Buławskiego, na temat 
„Kwestja narodowošciowa w programie dru 
giego powszechnega spisu ludności Rzeczypo 
spolitej Polskiej”. W wywiadzie tym rozwa 
żona została słuszność przyjętej przez instru 

keję spisową objektywnej cechy przynależno 
ści do danej narodowości, jaką jest język 
ojczysty, któremu na formularzach  spiso- 
wych została poświęcona specjalna rubryka, 
zemiast rubryki narodowość, nie mogącej dać 
w naszych warunkach istotnego obrazu stru 
ktury narodowościowej Rzeczypospolitej. Po- 

a tem omówione zostały zarzuty, które pra_ 
sa i organizacje mniejszościowe  wytknęły 
pod adresem organów spisowych. Obszerne 
cytaty z prasy na ten temat uzupełniają ten 
bardzo ciekawy wywiad. którego aktualność 
zostaje podniesiona naskutek ogłoszonych w 
tych dniach przez Główny Urząd Statystycz- 
ny wyników ostatniego spisu w postaci po- 

iału ludności Rzplitej na polską i niepol- 

  

nowy numer „Spraw Narodo- 
za miesiące styczeń -— luty 

  

   

      

   

  

  

   
Następny arykuł, p. Władysława Wielhor 

skiego p. t. „Procesy narodowościowe w 
Prusach Wischodnich*, omawia strukturę lud 
nościową tego terenu, którym coraz bardziej 
zainteresowuje się nauka polska, Autor oma- 
wia sprawy Ścierania się i wzajemngo prze- 
nikania elementów niemieckiego, polskiego i 
litewskiego, uzewnętrzniające się w przesu- 
waniu się granic językowych. 

Kronika, na którą jak z omiawianego ze- 

  

  

ciowy 

CMY NOCN 

WYROK MORZA 

szytu wynika, Redakcja „Spraw Narodowo- 
ściowych* zwraca baczną uwagę, podaje sze 
reg ciekawych danych, dotyczących przeja- 
wów życia mniejszości w Polsce w I kwarta- 
le r. b. Przedewszystkiem podkreślone zosta 
lv echa, jakie w kołach mniejszościowych 
wywołała deklaracja w sprawach polityki 
narodowościowej Rządu, złożona przez Mini 
stra Spraw Wiewnętrznych Pierackiego w sty 
czniu r. b. 

Dział kroniki pozapolskiej obszernie о- 

mawia położenie Polaków w Niemczech, któ 
re w ostatnich czasach dały dobitny wyraz 
swemu antypolskiemi nastawieniu, którem 
są nacechowane zarówno © niki społeczne 

k i rządowe. Proces o ady w Jedwab- 
proces przeciwko nauczycielowi polskie 

mu Janowi Bauerowi w Słupsku, symptoma 
tyczne objawy opinji pruskiej przeciwko or- 
łynacji o polskiem szkolnictwie mniejszo- 
ściowem z 1928 r. są ilustracją walki Prus 

ze szkolnictwem polskiem, które jest atako- 
wane przedewszytkiem. Walka o szkołę pol 
ską w Czechosłowacji i w Łotwie i sprawa 
rozwiązania Związku Polaków w Łotwie za- 

mykają omiawiany dział. 
W. dziale spraw mniejszościowych na te- 

renie międzynarodowym omówione zostały 
skargi Ukraińców na styczniowej sesji Rady 
Ligi Narodów oraz sprawy zobowiązań mniej 
szościowych emancypującego się państwa Ira 
ku, będącego dotychczas krajem mandato- 

wym. 
Omawiany numer „Spraw Narodowościo- 

wych* zamykają recenzje z wydawnictw, tra 

ktujących o zagadnieniach mniejszościowych 
między innemi o: Winklera  „Statistisches 
Handbuch der Europaischen Nationalitaten** 
z 1931 r. oraz bardzo obszerna recenzja o 
pracy Jakóba Leszczyńskiego p. t. „Ekono- 
miczne położenie Żydów w Połsce*, która u, 
kazała się w Berlinie w języku żydowskim. 

Pojedyńcze egzemplarze „Spraw Narodo- 
wościowych,, można otrzymać we wszystkich 

  

      
   

      

księgarniach i administracji tego czasopis- 
rua: Włarszawa, ulica Nowy Świat 21, tel. 
248—74. 

NAD PROGRAM: 
DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Początek o godzinie 2-ej, 

Nowy temat, z którego reżyser i artyści tworzyli film, stojący na najwyższym poziomie artystycznym. To film— 
pełen napięcia dramatycznego. To film—w którym aktorzy dają koncert gry. W rolach gł. nowe sławy ekranu: 

genjalny tragik Walter Huston, pi<kra Helena Chandler, oraz subtelny Kent Douglas, 
  

Dziś! Wspaniały 
film obyczajowy z 
życia złotej młodz 

NA SCENIE 
  Sźwięk. Kino-Teatr 

RELI0S 
Wileńska 38, tel, 9-26 Jasnowidz 

telepatji, sugestji i 

Na żądanie publiczn. jeszcze 
kilka występów jasnowidza 

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

SZTUKA czy FENOMEN?!?... 
na scenie i wśród PUBLICZNOŚCI wykona nowe, 
niewidziane dotychczas eksperymenty z dziedziny 

Zmiana tętna pulsu, wykonanie tajnych poleceń, odszukiwanie 

UWAGA!!! O godz. 
dziś w kinie „HELIOS* naukowo 

eksperymentalny seans 

Na śliskiej drodze 
WŁADZIA ZWIRLIGZA 

10-ej w. 

Władzie ZWiRLICZ 
akultyzgau. W programie: 

W rol. gł.: prześl. MOROQTHY JORDAN 
i słynny amant MARDIE ALBRIGHT. 
Przebój porywający swoim realizmem! 

Fenomen XX wieku. Odgadywanie 
myśli, odszukanie zaginionych etc. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

przedmiotów bez ich widzenia, odgadywanie numerów na banknotach, legitymacjach etc., odszukiwanie osób 
zaginionych i t. d. Każdy może zapytać o sobie i swoich bliskichi 

Seas poprzedzi krótki odczyt Senjora St. Zwirlicza. Bałkon 49 gr. Parter na wszystkie miejsca 1 zł. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Nowe państwo, pismo poświęcone za- 
gednieniom życia państwowego i międzyna- 
rodowego pod redakcją prof. Waeława Ma- 
kowskiego, zeszyt 4 i 5. Sprawa reformy ust. 
roju zajmuje i w ostatnich zeszytach nacze!- 
ne miejsce. Prof. Makowski drukuje artyknł 
„Ku państwu społecznemu”, dający ogólny 
zarys kierunku reformy, pozatem znajduje- 

my odpowiedzi na ankietę konstytucyjną Sej 
mu prof. Kutrzeby, prof. Pinińskiego, Dr. Sta 
rzewskiego i Dr. Siemieńskiego, oraz proto- 
kóły rozpraw Komisji Konstytucyjnej Sejmu. 
W zeszycie 5ym prof. Makowski pisze o spra 
wach gdańskich w Międzyn. Trybunale ha- 
skim. Dział sprawozdawczy zawiera kilka 
recenzyj z dziedziny polityki i prawa pań 
„stwowego. P. Zieleniewski podaje obfitą bibl- 
jografję dzieł z tegoż zakresu. 

— Encyklopedja wojskowa, wyd. Tow. 
Wiedzy Wojsk. i Wojsk. Instyt. naukowo- 
wydawn. pod red. mjr. Ottona Laskowskiego 
Wyszedł z druku zeszyt 15 (tom II) i zawiera 
wyrazy od „Drewicz* do „Dwuwałowy pro- 

fil“. Encyklopedja wojskowa wychodzi ze- 
szytami b. regularnie. Pomyślana jest tak sze- 
roko, że posiada wartość nietylko dla woj- 
skowego, ałe również historyka i polityka. 
Tekst jest zaopatrzony w liczne mapki ope- 
racyj wojennych i rysunki techniczne, zawie- 
ra jednak, zapewne dla oszczędności miejsca 
nazbyt dużo skrótów słownych. 

— Henryk Łowmiański Studja nad po- 
czątkami społeczeństwa i państwa litewskie- 
go, tom II-gi wydawn. Tow. Przyj. Nauk w 
Wiłnie. Wyszedł z druku tom II i ostatni tej 
źródłowej i cennej pracy młodego uczonego 
wileńskiego. W najbliższym czasie zamieś- 
cimy obszerniejszą recenzję tej książki. 

KTE SSSR YES 

Popierajcie Ligę Morską 

  

  

  

firmy „CUKRO-DIETA" 
go cenach fabrycznych 

SKŁAD APTECZNY 

Okręgowy Urząd Budownictwa 

roboty budowlane i instalacyjne w Wilnie i rozbiórkę 
budynków murowanych w Grodnie, Suwałkach, Li- 
dzie i Wilnie. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w 

Zbrojnej”.i „Przeglądzie Technicznym” w Warszawie. 
Okr. Urząd Budown. Nr. Ill 

no Grod 
491/VI Nr. 850/Bud 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
artykułów spożywczych dla chorych na cukrzycę 

„KRZ SZ 
SIGER ES EAS 
Zawiadomienie. 

Nr. III. 
zawiadamia, że w dniu Il lipca 1932r. o godz. I0-ej 
odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na 

kach wojskowych, którzy niepowstrzymanie 
prą na bramkę przeciwnika. Wyrównanie 
jednak nie pada. Jest w tem częściowa za- 
sługa Apanasiaka. który broni przytomu:e 
i z powodzeniem. Zasadnicza jednak przy- 

się gdzie indziej, ma one swe      
  

    

źródło w źle zes 
trójce zabrakło inicjatora wię 
i niezrównanego ich wykonaw 
skiego. Przesun e Longina 
błędem i to błędem zasadni 

z krwi i kości typoy 
nie wpadnę w pr jeżeli zary- 

je twierdzenie że łącznikiem w Wilnie 

. Już na tle meczu z Hakoacheju 
pisałem, że "Pawlow ski na skrzydle jest mniej 
produktywnym. Zdanie to obecnie potwier- 
dził on w całe i. Wystarczyło 10 
minut przes i 
ca by Ku 

     

  

    
   

  

  

zydło jesi 
Gracz ten 
znikiem i 

  

     
    

  

       

  

     
     
    

  

    

yna funkcjo- 

; ak 1 p. p. Leg. 
nosi w sobie zarodek bra amki. 

Wi c jednak do przebiegu gry trzeba 
reślić nieudolność sędzieg go p. 

tóry dla bli nieznanych przy- 
czyn po ra drugi dykt karnego tym r 
zem na korz wojskowych. Jest to widocz- 

nie grzecznościowy rewanż za skrzywdzenie 
wojskowych w pierwsze 
miemy pod uwagę nic 

e stale popełniał p. 

   

    

    
Szne jdera, 

           
    

    

Sznajder, to nie od 
z y będzie wyrazić pod adresem Wil. Wil 

Ko]. Sędz. życzenia, by na przyszłość pow 
niejsze zawody obsadzał sędziami bardziej 
wykwalifikowanymi. 

Czwartą bramkę 
h Naczulski, 

      

  

  zdobywa dla wojsko- 
I tu jeszcze jedna mała u- 

*aga. Gracz ten więcej gra rękoma niż ne- 

gami, pochodzi to może z zamiłowania do 
siatkówki, w każdym e na widowni rob: 
to bardzo: prz 
rąk używa p. 

ków bez wszelki względu na 
sy. Z reguł / alak tego 

za na bramkar a bezprodukt wny zresz- 
le odnosi się wrażenie niep 

  

   

     

   

          

z | 
wę przepisami. Szkoda, 

ten gracz ucieka się do takich sposobó 
wnosząc pewną dysharmonję w szeregi dżen- 
telmensko grającej drużyny. 

Wynik meczu jest już przekreślony, a jed 
nak... na kilka minut przed końcem udaje 
się Godlewskiemu zdobyć d]a Ogniska jesz- 
cze jedną bramkę, ustalając wynik dnia. 

U zwycięzców na plan wysnu- 
nął się Pawło lepszym gra- 
czem na boisku. Dobrym był również Zbroja, 

iez ezulski, Słowa pochwały należy 
się również całej pomocy, gdzie jedynie Pu 
zyno nie miał swego najlepszego dnia i on 
był zresztą poprawnym. 

U pokonanych dobrze zagrali Godłewski 
i Apanasiak. Grę Ogniska, jak zresztą i woj- 
skowych podzielić nale na dwa okresy: 
przed przerwą i po przerwie — stosunek ich 
będzie odwrotnie proporcjonalny. 

    

  

  

     

  

   

   

  

      

(es.) 

POLSCY OŁIMPIJCZYCY U PANA 

PREMJERA. 

Onegdaj wieczorem w godzinach popo- 

łudniowych Pan Premjer Prystor przyjął w 

Pałacu Rady Ministrów reprezentację polskie 

go świata sportowego wraz z polskimi olim 

pijczykami z okazji wyjazdu z Warszawy w 

dniu 1 lipca b. r. do Les Angeles polskiej 

reprezentacji olimpijskiej. 

Na przyjęciu byli obecni: wszyscy olim- 

pijczycy 

rząd Polskiego Związku Związków Sporto- 

wych z płk. Ulrychem na czele, wice-prezes 

Rady Naukowej W. F. gen. dr. Stanisław 

Rouppert, oficerowie Państwowego Urzędu 

W. F. z dyrektorem płk. Kilińskim i przed- 

stawiciele poszczególnych związków sporto- 

wych. 

Pan Premjer Prystor żywo interesował się 

szansami naszych zawodników na  igrzys- 

kach w Los Angeles, informując się w po- 

szczególnych sprawach u kierowników ekspe 

dycji. (Pat). 

wraz ze swymi kierownikami, za- 

PRASA BELGIJSKA O POLSKIEJ 

LEKKOATLETYCE. 

BRUKSELA, 1. 7. (Pat). — Ostatnie świet 

ne wyni osiągnięte przez polskieh lekko 

atletów wywołały sensację w Belgji. Prasa 

belgijska stwierdza, że ostatni wynik Pław- 

czyka w skoku wzwyż i rekordy Heljasza 

w kuli postawiły Polskę na ezołowem miej- 

seu między największemi potęgami lekkoat- 

letycznemi Suropy. 

  

  

Od roku 1843 tstnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne ł ga- 
binetóws, kredansy, 

stoły, szafy, ióżka itd. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

1a togodnyth warunkach 

sady 

Grodno | NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 które 

Poszukujemy 
odc od zaraz 

3—5 pań od 25 lat 
wzwyż do specjalnej 
pracy. Przy dobrem 

  

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

Ceny zniżon*: ną 

Dźwięk. Kino - Teatr | 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15- 28 | 

Dziś! Jedno z czoł. 
Dźwiękowe Kino całkow. mówiony 

CASTNO| 
wielka 47, tel. 15-41. denta Doumera. 

CENY ZNIŻONE: Balkon od 25 gr. Parter dz. E0 gr. 

Balkon 30 gr. wszystkie seanse 

, dzieł czeskiej prod film. 
i śpiewany po czesku 

Parter 60 gr. 

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

Ze względu na wysoką wartość artyst. filmu — dla młodzieży dozwolone. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, w świąta o godz. 2-ej 

Brygida Helm, Iwan Petrowicz i Paweł Wegener 
ALRAUNE (0órka wisielca) Wielki ten film wywiera kolosalne wrażenie. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4-ej, w święta o 2-ej 

Dzieje słyn. poety czesk. 
JAROSŁAWA HASKA 

  

   

   

  

      

  

LICYTA 

Nr. 18.995. 

nie będzie przyjmować 

с Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

6 WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości. że 11 i 12 lipca r. b. o godz. 4-ej po poł. 
odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupionych i niepro- 
longowanych zastawów od Nr. 50.000 do Nr. 100.000 i od Nr.1 do 

Uwaga: W dzień licytacji prolongat N-rów licytacyjnych ona 
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® 
KAŻDE OGŁOSZENIE i 

najskuteczniejszą pomocą jest tym, 2 

którzą ogłaszają się wyłącznie 4 
w najpoczytniejszem pismie į 

— 2 

„KURJER WILENSKI“ į 
(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA, Ei 

  

  
Ogłoszenie. 

Dyrekcja Okręgowa P. K. P. w Wilnie ogłasza 
niniejszem publiczne przetargi ofertowe w terminach, 

na dostawę materjałów niżej wskazanych poniżej, 
wyszczególnionych: 

Na 22 lipca 1932 r.: mydło w kawałkach i pły- 
nie perfumowane, cynober czerwony sztuczny, boraks 
w kawałkach, olej samochodowy letni i zimowy oraz 
olej do kompresorów, 

Na 26 lipca 1932 r.: 
Na 29 lipca 1932 r. 

chową, ugier francuski i sznury konopne. 

  

Na 2 sierpnia 1932 r.: tlen. wodór, świece wa- 
gonowe, różne pendzle, miotły ryżowe i liny konopne. 

Na 5 sierpnia 1932 r.: szczeliwo-pakunki i od- 
padki bawełniane. 

Ma 12 sierpnia 1932 r.: mydło szare. 
Na 16 sierpnia 1932 r.: kredę mieloną, spławia- 

a, knot wełniany i bawełniany. 
Warunki przetargowe można otrzymać w Wydz. 

Zasobów Dyrekcji (ul. Słowackiego 2) III piętro, po- 
kój 38, osobiście w godzinach od 12 do I3-ej lub 

   ną i do pisa 

pocztą po zgłoszeniu prośby. 

Drukarnia „Zmisa”, Wilno, ul. S-fo Fańsks 1, tel. 8-40, 

        
kl 

7 

įx 

ABLJOTEKĄ 

«s Wilnie. 

minję żelazną i karbid. 
sadze angielskie, papę da- 

wynagrodzeniu pra- 
ca stała, bardzo przy- 
jemna. Zgłaszać się 
w poniedziałek i wto- 
rek godz. 10—3, ul. 
Mickiewicza 41—19, 

front. 

  

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi- 

nach urzędowych. 

Do wynajęcia 
mieszkanie 5- pokojowe 
na l-m piętrze z balkonem 
róg Mickiewicza i Tatar- 
skiej. Dowiedzieć się — 
Cuk. Sztralla u Nosowicza 

menty, 

  

    

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

Młody ineligeniny 
człowiek poszukuje po- 

rolnej 

  

pisarza 

lub praktykanta rolnego, 
również może prowadzić 
książki, posiada świadec- 
twa ze szkół i praktyk 

Nieświeska 22/16, m. 7 

Do egzaminów 
wstępnych, 

  

wrześniu w Państwowej 
Szkote Technicznej 

przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 
Zgłoszenia u p. 
lakiewicza, Stara 24, m.2 

OKAZYJNIE 
różne pozostałe z licytacji 
rzeczy oraz samochody 
sprzedaje 
tanio 
ul. Biskupia 4, 
od 9-2 i od5-7 po poł. 
ZWS ĘĄ 
ZE: dn. 27.V1. w dro- 

dze od ul. Zarzecze 
i Wielkiej 
Nr. 2248 oraz inne doku- 

lazcę uprasza się o od- 
niesienie za wynagrodze- 
niem—ul. 
p. Witowska od 3—7 w. 
  

gubiono w dniu 30-go 
czerwca r. b. srebrną 

papierośnicę ze złotym 
monogramem Łaskawego 

znalazcę uprasza 
zwrot za wynagrodzenió , 

ul. Końska 14, m. 7, 

Rr. 148 (2390 

Wil. T-wo Neurologiczne 
interwenjuje w sprawie zmiany 
okresu szkolnych feryj letnich 

w Wileńszczyźnie. 
Zastrasza jący w dobie obecnej wzrost 

nerwic u dzieci wieku szkonego obniż 
wartość jednostki, jako czynnika tw 
w pracy społeczno-państwowej wymag: 
zwłocznej interwencji władz, kier 

m młodzieży: usunięcie czynników wpły 
ych ujemnie na system nerwowy dziec- 

   

  

   

  

   

  

    

   

   
   

dzielni 
prz. 

jak również 

warunki naszej 

nasłonecznienie 
czerwiec, 

      

  

na mies 

  

obserwacj atatermometrycznych, 
nych w szkołach powszech m. 
przez asystenta Zakładu Higjeny U. 
p. Dr. med. Bortkiewicz-Rodziewiczow 
stwierdziły, że chłodząca siła 
izbach szkolnych w czerwcu 

azniki 
znie niż 

miast normy 

jest za 
katatermometryczne spa 

t zw. „strefy komfortu". Z 
18, otrzyma- 

Te w: arunki 

          

  

          

    mentami I. 2 
padku w z: 
wyczerpanie 

e w prze 
stematyczre 

wego, ni 

nych uje mnych warunków pracy, 
nież ze u na zwiększony w ek u- 
mysłowy, zwykle wymaga zakończenie 
roku szkolnego (egzamina, wyrównywan'a 
całorocznych braków przy przejściu do wyż 

klasy i t. p.). 

Jależy sobie uprzytomnić, że w tych о—- 
ch uwaga, zdolność koncentracji, »ba- 

i inne funkcje intelektuałne po zi 
h pracy już są osłabione 

rezerwowe organizmu na wyczerpania, 
ą pozbawione możności ke- 

a niejszego w naszym Kli- 
tresu nasłonecznienia i pogody. O- 

z ie, że wszystko to prowadzi do sy- 
stematycznego podważania zdrowotności na- 

szej młodzieży, stwarza warunki do rozwo jw 

rodzaju nerwic, a co za tem 
e — powoduje nieraz czyny niezrówna- 

ważone — i tragiczne w swych następstwach. 

Wbbec powyższego na wniosek p. prof 
Stanisława Władyczki, Wileńskie Towarzyst- 
wo Neurologiczne postanowiło prosić p. prof. 
higieny Kazimierza  Karaffa-Korbutta p. 
Docent J. Hurynowiez oraz wnioskodawcę: 
o opracowanie odpowiedniego memorjału w 
tej sprawie i zwrócenie się do p. Kurator= 
Wile: kiego Okręgu Szkołne z prośbą © 
interwen: u odnośnych Władz Państwo- 
wych w celu przeprowadzenia zmiany ok— 
resu wakacyjnego dla terenu Wileńszczyzny 
w ten sposób — by wszełkie zajęcia szkolne” 
zostały zakończone najpóźniej z dniem ЗЕ 
maja, a wzamian rozpoczynały się w poło— 
wie sierpnia. 

W. dniu 21 czerwca r. b. Prof. St. Wła 
dyczko i Docent J. Hurynowicz złożyli na» 
ręce p. Kuratora wyżej wspomniany memor-- 
jał, poparty wnioskiem p. posła D-ra Bro- 
kowskiego. 

NA WILEŃSKIM BRUKU. 
NIECODZIENNE ZAJŚCIE NA ULICY MO- 

STOWEJ I ZYGMUNTOWSKIEJ. 

Onegdaj wieczorem ulica Mostowa i Zyg+ 
muntowska były terenem następującego zaj-- 
ścia: 

W! godzinach wieczorowych do domu za— 
jezdnego p. Frydmanowej przedostał się ja— 
kiś złodziej, który spakowawszy bieliznę ® 
garderobę usiłował zbiee. W ostatniej ehwi- 

li złodzieja zauważyła bawiąca się na pod- 

wórku mała dziewczynka, która podniosła 

alarm. Złodziej bezczelnie pehnął dziewezym» 
kę i zaczął uciekać w kierunku uliey Zy2- 
muntowskiej. Tymczasem zebrał się znaczny 

tłum który zaczął złodzieja ścigać. Uciekajse 
cy złodziej wydobył rewolwer i zaczął odgra. 

żać się „prześladowcom* wśród których wi-- 

dok rewolwera wywołał zrozumiałe zamie- 

szanie. Okoliczność ta wykorzystana zostałse 

przez złodzieja, który zdążył ukryć się w 

Gpuszezonej piwnicy jednego z. domów przy 

ulicy Zygmuntowskiej. Dom w którym ukrył 

się złodziej został formalnie oblężony przez 

wzburzony tłum liezący około 206 osób. —- 
Nikt jednak nie ważył się zejść do kryjowki 
złedzieja obawiając się, iż użyje on wówezas- 
rewolweru. Nareszcie znalazło się dwócłw 
cdwažnych przechodniów, którzy przedostali 
się do piwniey i złodzieja aresztowali. Oka-- 
zał się nim zawodowy złodziej Juljan Ada-- 
mowicz, którego osadzono w areszcie cent- 

ralnym. Podczas rewizji znaleziono przy nin» 
srebrną papierośnieę, widocznie skradzions: 
i damską lornetkę teatralną. (е)-- 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowa 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—5.. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 95—1 i 4—8 

Dr. 2. KUDREWICZ 
Zamkowa 15 

Choroby skórne i wener.. 
Przyjmuje 088-—10. i 4—6 

Kobiety 3—4 

Dr. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczoplciowe.. 

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

niedziela 9—1. 
Z. P. 29. 

Akuszerka 

Mara LaknefoWe 
przyjmuje od 9 do 7 wiece 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69, - 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
wierzyniec, Tom. Zana. 

na lewo Gedeminowską. 
|. Grodzka 27. 

Z. Nr. 3093 

Pokó do wynajęcin. 
ze wszelkiem5 

wygodami i telefonem 
ul, Slowackiego |, m. 10 

    

ylko z powodu wyżej wspomnia- 
lec 

  

rów. 

    

  

    

  

     

     
     

        

      

   

    

        

  

      

w majątku, 
prowiantowego 

  

odbytych. 

odbędą się we 

  

zu 

    

Lombard, 
tel. 14-10 

kwit lombard. 

  

Łaskawego zna- 

Kalwaryjska 7, 

      

się o   Z. Babicz. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


