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KURIE 
raińska manifestacja religijna 

we Lwowie. 
(Od naszego korespondenta). 

Dnia 6 i 7 bm- odbyło się we Łwo- 

wie oddawna zapowiadane święto pod 
hasłem „Ukraińska Młodzież Chrystu- 

sowi“. 

Okazją do uroczystości jak wiado 

mo jest 1900 - letni jubileęusz šmierci 

Chrystusa. Inicjatywa święta wyszła 

ze strony episkopatu gr. - katolickie- 

' go na czele z metropolitą ks. A. Szep- 

tyckim. Święto odbyło się pod egidą 

akcji katolickiej. Cel — zbliżenie uk- 

taińskiej młodzieży do ideałów kato- 

lickich, dalej chodziło episkopatowi o 

zbadanie jakie stanowisko zajmuje 

młodzież wobec ideologji katolickiej, 

©raz jak daleko sięgają śród młodzieży 

wpływy radykalne. 

Ubocznie zaś ze względu na cha- 

rakter narodowy uroczystości organi- 

zatorom chodziło też i o zamanifesto- 

wanie uświadomienia narodowego 

młodzieży, oraz stwierdzenie znacze- 

nią Lwowa jako swego duchowego 

centrum. 

Jak już o tem donosił .,Kurjer 

Wil.“ — odezwa episkopatu o zamie 

rzonym święcie spotkała się ze sprze- 

ciwem grupy młodzieży radykalno - 

naejonalistycznej (vide nasza endec- 

ja), która wychodząc z twierdzenia że 

ideologja katolicka nosi w sobie pier- 

wiastki — szkodliwego dla sprawy i 

cełów ukraińskich — oportunizmu i 

ugodowość — rozwinęła silną i nie- 

Przebierającą w środkach agitację na 

wołując młodzież do powstrzymania 

się od udziału w święcie. ; 

Analogiczną akcję, tylko wychodzą 

tą z innych przesłanek, prowadzili za 

Pośrednictwem swych przybudówek 

(np. Selrob) i komuniści. 
W tych warunkach zaistniała oba 

wa czy uroczystość będzie przez mio 

dzież należycie obesłaną. 

Rzeczywistość jednak o wiele prze- 

szła oczekiwanie. Udział osób biorą- 

cych w święcie ukraińskie pisma po- 

dają na 117 tys. Liczba ta jest grubo 

przesadzoną. Jednak można przyjąć 

że uczestników uroczystości było  o0- 

koło 60 tys. w tem większa część 

przybyłych z poza Lwowa. 90 procent 

tej liczby stanowiła młodzież obojga 

płci z b. wielką przewagą płci męskiej. 

Większy udział osób starszych trzeba 

tłumaczyć tem, że w sobotę przypa- 

dał doroczny odpust w gr. kat. kate- 

drze św, Jura. Ustalić ilość młodzieży 

należącej do inteligencji jest trudniej, 

а 10 ze wzgłędu na polecenie Komiie 

tu by uczestnicy przybywali w ubio- 

rach ludowych; w każdym razie, — 

biorąc pod uwagę, że gros dzisiejszej 

inteligentnej młodzieży ukraińskiej po 

chodzi ze wsi, gdzie też ze względu na 

kryzys i przebywa udział jej w šwię- 
cie wyniósł około 15 proc: 

Uczestnicy uroczystości zjawili się 

We Lwowie piechotą, furami i koleją. 

Obliczono że w podmiejskich wsiach 

skoncentrowało się około 5 tys. fur 

Pociągów nadzwyczajnych przybyło 

kilkadziesiąt. Śród uczestników b wie 

lu przybyło z dalekich stron jak z djec. 
stanisławowskiej i przemyskiej. 

Uroczystości rozpoczęty się dnia 6 

bm: o godz. 18 nabożeństwem u Św. 

Jura. Dzień zakończono odśpiewaniem 

hymnu katolickiego. W tym dniu og 

romna ilość uczestników odbyła spo 

wiedź. 

W niedzielę o godz. 8 na boisku 

„Sokoła ukraińskiego odbyło się po- 

święcenie mnóstwa sztandarów kato 

lickich związków, wreszcie polowa 

msza św. celebrowana z powodu cho 

roby metropolity przez b-pa sufraga 
na ks. Buczkę w asystencji licznego 

duchowieństwa. Poczem celebrans wy 

głosił okolicznościowe kazanie, a na- 

stępnie młodzież złożyła przysięgę na 
wierność Chrystusowi. Ogromny plac 

boiska był wypełniony przez uczestni 

ków święta. 
  

O godz. 11 m, 15 rozpoczął się po- 

chód religijny w stronę katedry Św. 

Jura, gdzie była ustawiona trybuna 

z tronem arcybiskupim, dokąd prze- 

niesiono, złożonego niemocą ks. me- 
tropolitę Szeptyckiego, który błogo- 

sławił przechodzących w pochodzie. 

Pochód rozpoczęły (procesje reli- 

gijne, dalej postępowały komitet wy- 

konawczy święta, ukraińska reprez. 

parlamentarna, organizacje, dalej u- 

czestnicy święta z djec. stanisławow- 

skiej, przemyskiej i następnie Iwow- 

skiej. W pochodzie bierze ogromny 

udział tłum wieśniaków w swych ma- 

lawniczych strojach, inteligencja, na- 

'stko — pod kie- 

Pochód trwał 
uczycielstwo - 

    

rownietwem * księż) 

przeszło 3 godziny. 

Porządku pilnował „Łuh* (skauci) 

oraz członkowie katolickiego akade- 

mickiego związku „Objednanie”. 

Próby rozrzucania ulotek komuni 

stycznych nie powiodły się, gdyż straż 

porządkowa ułotki odebrała i wraz z 

winowajeą oddała w ręce policji. 

Wieczorem odbyła się w teatrze 

wielkim akademja.Ks. metr. Szeptyc- 

ki otrzymał od Ojca Św. błogosławień 

«Па episkopatu, kleru, 

narodu i młodzieży. 

Na władze administracyjne Ukra- 

ińey nie mogą narzekać, gdyż ustosun 

kowały się one do święta życzliwie i 

poza wymogami porządku, bezpie- 

czeństwa oraz sanitarnymi żadnych 

trudności Komitetowi święta nie ro- 

biły. Były natomiast sarkania na ko- 

lejnictwo z powodu biurokratycznych 

metod z uruchomieniem pociągów 

nadzwyczajnych. 

Zatrzymałem się umyślnie dłużej 

nad opisem święta, by przedstawić ca- 

ły jego przebieg dla osądu czytelnika. 

Co do wrażeń ze święta, to jeżeli cho- 

dzi o społeczeństwo polskie, to ele- 

menty bardziej szowinistyczne mają 

za złe administracji, że na święto da- 

ła zezwolenie, reszta zaś społeczeńst- 

wa uległa pewnej konsternacji. Było 

dla niego poniekąd niespodzianką, że 

Ukraińcy potrafili zorganizować świę 

to, dali dowody swej karności i swej 

wysokiej świadomości narodowej. 

Mało interesując się życiem ukraińs- 

kiem, społeczeństwo polskie właściwie 

stwa siebie 

nie zna ani Ukraińców ani prądów 

śród nich nurtujących ani ich celów. 

Dlatego też takie zbiorowe uroczysto- 

Ści ukraińskie nie mogą nie zwrócić 

uwagi polskiego społeczeństwa Rusi 

Czerwonej nie mogą nie wpłynąć na 

rewizję stosunku do zagadnienia uk- 

raińskiego, a więc i na konieczność 

liczenia się z Ukraińcami jako realną 

siłą bez której wciągnięcia do pracy 

państwowo-twórczej stosunki w tym 

kraju nie zostaną znormalizowane. 

Dlatego też trudno przyklasnąć 

projektowi niektórych lwowskich 
sfer urządzenia wielkiego Święta pol- 

skiego związanego z walkami o Lwów 

oraz udekorowania miasta krzyżami 

walecznych. Urządzenie święta jest 

rzeczą dobrą, lecz nadawanie mu cha 

rakteru, który ma przypominać Uk- 

raińcom ich przegrane walki, wskrze- 

szać ból zawiedzionych nadziei, nie 

może być korzystnem ani dla państwa 

ani dla stabilizacji stosunków naro- 

dowościowych na Rusi Czerwonej. 

Inicjatywa ukraińskiego episko- 

patu szerzenia i pogłębiania śród uk- 

raińskiej młodzieży ideologji katolic- 

kiej zasługuje na podkreślenie. Mło- 
dzież wymykająca się przewodnietwu 

starszych, padająca, dzięki swej łat- 

wowierności, ofiarą anonimowych 

celów polityki innych mocarstw jest 

nietylko niebezpieczną dla samego na 

rodu ukraińskiego, wnosząc do niego 

elementy anarchji lecz jest miepożą- 

daną z tych że samych racji i dla pań 
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Wrogie nastroje Anglikow 
wobec Niemiec hitlerowskich. 

Demonstracja przeciwko Rosenbergowi. 
LONDYN, (Pat). Jak stwierdza 

prasa, Rosenberg odjechał wczoraj z 

Londynu jako zupełnie złamiany czło 

wiek. O ile przed tygodniem przybył 

on do Londynu pewny siebie, o tyle 

odjechał bez iluzyj co do nastrojów 

społeczeństwa brytyjskiego wobee Hi- 
tlera. Na dworcu miały miejsce de- 

monstraeje, zwrócone przeciw niema 

tłum chwilami przybierał tak groźną 

postawę, że zachodziła obawa, iż za- 

atakuje osobiście Rosenberga, który 

siedział w przedziałe skulony i blady. 

Charakterystycznym przykładem 

nastrejów angielskich i metod reago- 

wania Anglików jest fakt, że gdy po- 

ciąg przejeżdżał przez stację Chelms- 

ford, jeden z pasażerów, siedzący w 

tym samym wagonie, co Rosenberg, 

dowiedziawszy się, że jedzie w towa- 

rzystwie Reseuherga, pociągnął za ha- 

mulee i zatrzymai petiąg, OpPUSZEZA- 

jąe go na znak protestu i płacąc prze- 

pisową karę za wstrzymanie pociągu. 

Interpelacja w izbie Gmin. 
Wyjaśnienia Simona. 

LONDYN, (Pat). W Izbie Gmin 

zgłoszono w poniedziałek interpelacje 

poselskie, odpowiadające panujące 

mu w Anglji wzburzeniu umysłów wo 

hee Niemeów. 
Jedno zapytanie brzmiało: „Czy 

Wielka Brytanja gotowa jest przyjąć 

mandat nad Gdańskiem?*. John Si- 

mon uspokoił zdenerwowanych po- 

słów i oświadczył że konstytucja gdań 

ska mandatu nie przewiduje. Druga 

interpelacja dotyczyła zwołania Naj- 

wyższej Rady Państw Sajuszniczych 

w sprawie obrony współnych intere- 

sów Ententy przed Niemcami, na co 

  

  

minister Simon odpowiedział, że w ra 

zie potrzeby będzie te wzięte pod uwa 

gę. Trzecia interpelacja dotyczyła o0Ś- 

wiadezenia łorda Hailshama w Izbie 

Lordów: Interpełanci zapytali Simona 

czy gabinet sołidaryzuje się z tem 05- 

wiadczeniem i czy stanowi one wyraz 

przekonania całego gabinetu brytyj- 

skiego. Sir Simon odpowiedział; że za- 

    

eye iais 
Nadzwyczajna Sesja Rady L. N, 
Wojna boliwijsko - paragwajska. — Sprawę rozpatrzy... 2 

kamisja studjów. 
GENEWA, (Pat). W dn. 15 bm. 

rozpoczęła się pod przewodnictwem 

delegata włoskiego 72-go nadźwyczaj 

na sesja Rady Ligi Narodów, zwołana 
celem zajęcia stanowiska wobec kon- 

fliktu boliwijsko-paragwajskiego. 
Na dzisiejszem posiedzeniu Rada 

ograniczyła się do wysłuchania przed 
stawicieli stron. Delegat Paragwaju 
oświadczył, że jego rząd, wypowiada 

jąc wojnę Boliwji, zdemaskował tylko 

stan wojenny, istniejący od dłuższego 

czasu na skutek napaści boliwijskiej. 
Rząd paragwajski w dalszym ciągu 

jest gotów zgodzić się na arbitraż. Pa 

ragwaj zmuszony był skończyć z tak- 

tyką pokoju, dzięki której Boliwja 

mogła korzystać ze środków traspor- 
towych krajów sąsiednich. 

Wypowiedzenie wojny powinno 

pociągnąć za sobą neutralność tych 

krajów: Delegat boliwijski ze swej 
strony oświadczył, że Paragwaj pog- 

wałcił pakt Ligi. Wypowiedzenie woj 

ny Boliwji jest manewrem, mającym 
umożliwić Boliwji, która nie ma do- 
stępu do morza. zaopatrywanie się w 
krajach sąsiednich. Komitet trzech ma 
obecnie przedstawić Radzie Ligi pra- 
pozycje istnienia tendencyj do natych 
miastowego: nałożenia embargo na ek 
sport broni oraz do wysłania na miej 

sce konfliktu komisji studjów. 

Przed zgromadzeniem Reichstagu. 
BERLIN, (Pat). — W Reichstagu 

czynione są przygotowania do zapo- 

wiedzianego na środę posiedzenia 

Reichstgu. Prezydent Reichstagu Goe- 

ring zwołał na środę w południe posie 

zenie konwentu senjorów dla ustale- 

nia przebiegu obrad parlamentarnych. 
Wszystkie partje zwołały posiedzenia 
przedwstępne na środę rano. Jedynie 
trakcja socjal demokratyczna ma zeb 
rać się już we wtorek. 

Imieniem tej frakcji poseł Loebe 
zwrócił się pisemnie do prezydenta 

Goeringa o oddanie do dyspozycji trak 

cji opieczętowanych przez policję biur 
Keichstagu, Ponadto Loebe domaga się 

uwolnienia wszystkich aresztowanych 
posłów socjal — demokratycznych, 

aby umożliwić socjalistom stawienie 
się w komplecie na plenarne posiedze 
nie. Jak słychać. socjalistom, którzy 
nie posiadają obecnie żadnego łokalu 
w parlamencie, dopiero w ostatniej 

chwili ma być wyznaczona sala na ob 
rady. 

  

Groźby pod adresem Austrii. 
WIEDEŃ, (Pat), — „Der en“ donosi, 

że minister bawarski Frank czył w 
Gracu, że afront, uczyniony mu przez rząd 
austjacki, jest także atrontem wobee kamele 

rza Hitlera t Rzeszy Nemieckiej. Rząd nie 
mieckj nie przejdzie do porządku nad tym 

nieprzyjaznym aktem. Już w czasie najbiiź 
szym przedsięweźm e rząd niemiecki zarzą 
dzenia retorsyjne. Żaden Niemiee nie przy je- 
dzie do Austrji, dopóki krzywda, wyrządzo 
na ministrom niemieckim, nie zostanie wy- 
nagrodzona. 

Konferencja ministrów Małej Ententy. 
GENEWA, (Pat). — Ministrowie 

spraw zagranicznych Małej Ententy 
odbyli dziś trzygodzinną naradę, w cza 
sie której przedyskutowali szczegóło- 
wo problemy, dotyczące rozbrojenia. 
w związku z sytuacją, wytworzoną 

przez obstrukcję niemiecką, dalej pro 

Rozruchy antyżydowskie 
CASABLANCA, (Pat), — ! W ubiegły pia 

tek wybuchły w mieście Rabat poważne roz 
ruchy antyżydowskie na tle awantury, w 
ezasie której zabito pehnięciem noża pew- 
nego aratsa. Pon'eważ w awanturze przyjmie 
wali udział Żydzi i podejrzene padło na 
nich tłumy, przybyłe z dzielnicy arabskiej 
poczęły bić Żydów oraz gromić ch sklepy. 
Bójki |przeniosły się i do śródmieścia euro- 
pejskiego, gdzie zn'szczeniu uległo kilka skle 

stwa Polskiego: Katolicyzm może 

przynieść korzyść Ukraińcom w sen- 

sie ich wewnętrznego spojenia, lecz je- 
dnocześnie wniesie do duszy i pojęcie 

sprawiedliwości oraz pogardy dla 

środków nieetycznych w walce o swe 

cele narodowe, co jest koniecznem dla 

stworzenia warunków zgodnego współ 

życia obu narodowych społeczności 

— polskiej i ukraińskiej na Rusi 

Czerwonej. Ostoja. 

gram sesji Rady Małej Ententy, która 
rozpocznie się 30 maja w Pradze, wre 
szeie stanowisko Małej Ententy wobec 
konferencji gospodarczej, W najbliž 
szych dniach przewidziane są dalsze 
narady trzech ministrów Małej Enten 

ty. 

we francuskim Maroku. 
pów i kawiarnia, do której sehronili się Žy- 
dzi, (Wiele osób jest poturbowanych || pobi 
tyeh, jeden policjant został ciężko ranny. 
Zawezwano rezerwy polieji, żandarmerję ©- 
raz wojsko. Po ich przybyciu sytueję opauo 
wano, lecz tu i ówdze wybuchały znów bój 
ki, trwające do rana, Patrole wojskowe į po 
Heyjne krążą w eałej dzielnicy arabskiej i 
żydewsk ej. Aresztowano 90 osób, 

Oczywiście... w Ameryce. 

NOWY YORK, (Pat). — Legšlatura sla 
nu New Jersey powzięła, a gubernator sta- 

nowy podpsał już uchwałę, której mocą Świe 
że wykończona olbrzymia autostrada, łączą 
ca miasta Newark jg New Jersey, otrzymała 
nazwę „Droga gen. Pułaski Autostrada 
ta jest monumentalnem dz m inžynierjė, 
Koszt budowy wynosł 20 miłjonów dolarów. 
Autostrada łączy wyżej nienione miiasta 
żelbetonową szosą 4 szeregiem stalowym mo 

stów, zbudowanych na długości przeszło 10 

kim. na wysokości kitku pięter ponad zie: 

mą. 

  

   

  

  

  

   

sadnieczo niema żadnych wątpliwości 

co do twierdzącej odpowiedzi na to 

pytanie, ale ze względu na jego waż- 

kie znaczenie wolałby, aby, interpe- 

laeja złożona została w drodze bar- 

dziej formalnej, na pismie i rządowi 

dany był przewidziany na tę оФро- 

wiedź czas, 
Przypuszczają że Simon rezerwu- 

je sobie zajęcie definitywnego stano- 

wiska w tej sprawie na czwartek, po 

mowie Hitlera w Reichstagu, której 

tutaj czekają z największem napię- 

ciem. 

Nowy poseł angielski 
w Beriinie. 

LONDYN, (Pat). Poseł brytyjski 

w Wiedniu Phipps mianowany został 

ambasadorem w Berlinie na miejsce 

ambasadora Rumboldta, który ustę- 

puje ze stanowiska. 

Nadolny w Berlinie. 
BERLIN, (Pat). Przybył do Berli- 

na «ambasador Nadołny, który odbę- 

dzie dłuższą konferencję z ministem 

spraw zagarnicznych v. Neurathem i 

kanclerzem Hitlerem. Xadolny przy- 

jęty zostanie również przez prezyden 

ta Hindenburga. 

Bolkot Niemców w Ameryce 

NOWY YORK, (Pat). — Żydzi nowojorscy 

rozpoczęłi: energiczną propagandę prz 

ko wszystkim niemieckim linjom okręto 1 

  

   
    

przeciwko stosunkom handlowym z Niem 

cam, W tych daniach pojawiły się przed biu 

rami Hamburg — America Line į North Ger 

man Lioyd płakaty, wzywające do bojkotu 

obu niemy eckich dinij. Bojkot zorganizowany 

został przez grupę olcerów arm; amerykań 

skiej żydowskiego pochodzenia, na której 

czele stoi płk. rezerwy Levis Landes, Człon 

kowie organizacji bojkotowej mają zamias 

rozszerzyć tę antyhillerowską organizację na 

jat i prowadzić agitcję wśród kup- 

m ; przemysłowców których dotychczas 

odwiedzjli i dosiarczyki im informacyj, skąd 

mogą otrzymać towery, które dotychczas 

kupowali w Niemczech. Organ atorzy ruchu 

spodziewają się. że uda *m się sparaliżować 

zupełyće import niemieckii do Stanów Zjed 

noczonych, Bojkot obejmuje netylko linie 

okrętowe, ale także cały (mport niemiecki, 

Pozatem członkowie organizacji postanow:ł 

bojkotować podróże do Niemiec i wszeb = 

przesyłanie towarów limpami niemieckiem '. 

Krwawe starcia w Austrii. 
WIEDEŃ, (Pat). — Mańifestacja Heim- 

wehry w Wiedniu miala przebieg naogół spo 

kojny, |Na prowineji wydarzyły sę Hezne ek 

seesy że strony narodowych sojałistów, kłó- 

re przybrały miejscami nawet formę walki 

ljazdowej. ‚ 
ES Heimwchry, wracający z Wied- 

nia, wpobłżu Wiener Neustadt, był ostrzeli- 

wany przez przeciwników politycznych, -— 

Hetmwchra odpowiedziała z pociągu strzała 

m'. Wywiązała się w ten sposób zacięta 

strzełanina, Pociąg został przytrzymany. — 

Žandarmerja i wojsko przeszukały okolice 

wpobłiża toru. Poszukiwania nie dały rezul 

tatu. Jeden z członków Heimwehry został 

ramny odłamkami szyby. 

W St, Poelten napadł narodowi socjn- 

Mei na oddział Heimwebry i porwali na 

strzępy chorągiew, Z okien pobł'gkiej reusta 

uraeji rzucano na członków  Heimwehry 

szklanki K butelki. 4 członków Hetmwehry 

odnasło 'żkie rany. 8 narodowych soejali 
stów aresztowano, 

Wpobliżu Leonben narodowi socjałiśej ob 

rzueilį pociąg, wiozący Heimwehrę, kamie- 

niami, Policje, opróżniła peron przy pomoey 
w. 

W Sattendorf (Karyntja) w pociągu, wio 

zącym ezłonków Helmwehry. wybito 40 szyb. 

Pozatem na różnych stacjach kolejowych 

doszło do bójek. 
-Jak doneszą dzienniki wiedeńskie, rząd 

zdecydowany jest energicznie występować 

przeciwko tego rodzaju ekseesom. . 

Na zlot gwiaździsty. 

WARSZAWA, (Pat). — W dniu 

jutrzejszym wystartują do zlotu gwiaź 

dzistego stanowiącego część austrjac- 

kich zawodów alpejskich kapitanowie 

Bajan i Dudziński na samołotach P. 

7. L. 19. Trasa łotu naszych lotni- 

ków prowadzić będzie przez Lenin- 

grad, Charków i Lwów. Obowiązuje 

bycie dó Wiednia we środę o g. 
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ENSKI 

Naprężona sytuacja 
w Gdańsku. 

Wczorajszy „Kurjer Poranny“ po- 

daje reportaż i wywiad swego wysłan 

nika z posłem Foersterem i dr. Die- 

trichem, dyktatorem prasowym hit- 

lerowskiej partji. 

Oświadczenia tych działaczy hit- 

lerowskich są bardzo znamienne, więc 

je podajemy w obszernem streszczeniu 

za „Kūrj“Paor.“. 

Foerster jest posłem do Reichsta- 

gu niemieckiego i zarazem przywódcą 

hitlerowców gdańskich. W jego ręku 

jest cała akcja przedwyborcza i wu- 

góle cała działałność narodowych so- 

cjalistów w Gdańsku. Wierzy on, że 

na 72 mandaty do Vołkstagu — hitle- 

rowcy uzyskają 40. Pewność bije z 

każdego jego słowa: Zażądał on od 

wysłannika „Kurj. Por“ zapytań na 

piśmie i w tenże sposób udzielił od+ 
powiedzi, a brzmią one następująco: 

„Narodow; socjaliści po ewentualnem ob: 

jęciu rządów w Gdańsku będą przestrzegać 

Konstytucji Wolnego miasta gwarantowanej 

przez Ligę Narodów i będą stać na gruncie 

istniejących traktatów oraz umów, jeśli te 

traktaty || umowy będą także dotrzymany 

przez drugiego kontrahenta, Bezpieczeństw4 

i wszystkie prawa nar, soej. gwarantują nie 

tylko obywatelom gdańskim ale także { wszy 

stkim eudzeziemeom, w zakrese w jakim 

te prawa przysiugują im na terytorjume Gdań 

ska“. 

Na zapytanie 0 stanowisku nat, 

socj. w Gdańsku w stosunku do Poł 

ski — oświadcza: { 
„Stanowisko to zostało już przed paru 

dniami określone przez przywódcę naszeg0, 

Adolfa Hitlera, A stanowisko nar. so€j. w 

Gdańsłku jest i będzie identyczne ze stanowi- 

skiem nar. socj, Rzeszy, z którymi tworzą 

oni jedną partję* 
W sprawach gospodarczych poda: > 

je pos. Foerster: 
— „Nar. socj. będą w Gdańsku uprawieć 

taką wewnętrzną i polityke, 

jaka odpowiadać i służyć będzie szczególnie 
warunkom gdańskim, a nie specjalnie polity 

kę Rzeszy niemieckiej, Z sąsednią Polską 

będą się starać gospodarczo współp: 
jeżeli Polska takiej współpracy będzie sobie 
życzyć i ją popierać. i 

W. kwestjach spornych pomiędzy 
Polską a Gdańskiem, według oświad- 

czenia posła Foerstera: 
— „Nar. soej. będą zawsze skłonn), bez 

zwracania się do Ligi Narodów, podejmować 
próby usunięcia istniejących kwestyj gpor- 
nych na dredze rokowań bezpośrednich". 

„Kurj. Por.* podaje następującą 

ocenę oświadczeń pos. Foerstera: 

„Na terenie Gdańska wytworzyła 
się zupełnie nowa sytuacja. Dotych- 
czas mieliśmy do czynienia z partja- 
mi gdańskiemi, z przedstawicielami 
Wolnego Miasta, Wprawdzie i wów- 
czas istniały silne nici pomiędzy 
Gdańskiem i Berlinem, ale to wszyst- 

ko było pokryte tajemnieą, miało cha- 
rakter nielegalnych związków.  Dzi- 
siaj jest zupełnie inaczej. Opadły wszel 
kie złudzenia, Hasła zgody czy walki 
z Polską będą odtąd wychodzić tylko 
z Berlina. Gdańsk wraz ze zwycięst- 
wem hitlerowców utraci pozory czy 
istotną samodzielność w dziedzinie 
stosunków z Polską. I to jest istotą 
obecnego stanu rzeczy”. 

Nie zmienia słuszności powyższej 
oceny oświadczenie dr. Dietricha, któ 
ry powiedział wysłannikowi „Kurj. 
Porannego '': 

„Upoważniam pana do oświadezenia, iż 

Njemey mają bezwzględną wolę żyć w dob 
rych stosunkach z Polską, Wiem, iż jest to 
wolą kanelerza Rzeszy, Miałem możność 

stwierdzenia tego w wiełu rozmowach pro 

wadzenych z nim na ten temat. Ostatnie 

rozmowy w Berlinie | w Warszawie nie by 
ły aktamt zwykłej dypiomatycznej grzeczna 

ści, odźwierdciadłały istotę rzeczy. Do wszy: 
stkich organów partyjnych wydamy został 
nakaz unikania jakichkolw'ek incydentów, 
które mogłyby pogorszyć stosunki polsko - - 

niemieckie. (wg). 

PARA POLSKA ZWYCIĘŻYŁA, 

7 WIEDEŃ, (Pat). — W) ezasie dzis'ejsze- 
go spotkania tenisowego w grze podwójczj 

pań, na którem był obecny prezydent rep 

likj Miklas, pare, Jędrzejewska — Deutsch 
zwyciężyia parę Eisenmesiger — Srapary — 

715, 6:3. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). — DEWIZY: Lomdyn 

30,45 — 30, owy York 7;68 — 7.72 -г 

1,64. Paryż 36,20 — 2, Szwajcarja 172.28 
— 171,82. Berlin w rotach nieof. 208,75 

Tend przeważnie mocniejsza. 
RUBEL 4,8. 
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Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Wojewódz- 
kiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Wilnie. j 

W sali Techników przy ulicy Wi- 
leńskiej, dnia 14 maja 1533 roku o 
godz. 11 zrana w obecności tiumnie 
przybytych delegatek z prowincji i licz 
nych dostojnych gości odbyło się uro- 
czyste otwarcie IV-go Zjazdu walnego 
Zrzeszenia Wojewódzkiego Wil. Zw. 
Pracy Obywatelskiej kobiet. 

Zjazd zagaiła p, Rostkowska, prze 
wodnicząca Zrzeszenia Wileńskiego, 
witając serdecznie przybyłą z Warsza 
wy p: Moraczewską i p. Drzewiecką 
oraz wszystkich gości. 

Zjazd powitał w imieniu wojewo- 
dy p. nacz Rudziński. Zkolei przemu- 
wiali p. kurator Szelągowski p. put 
kownik Pakosz w imieniu W ojska, p 
W. Pełezyńska, jako przewodnicząca 
Rodziny Wojskowej, p. Jurkiewicz w 
imieniu Rady Grodzkiej BBWR., p. Do 
baczewska w imieniu Strzelca, p. lzy- 
dor towa w imieniu Czerwonego 
Krzyża i'p. Sztrallowa,. jako. przed- 
stawicielka P. Z. P. 

Piękne były słowa p. Wandy Peł. 
czyńskiej 6 tym silnym pionie morał 
nym, którego wymaga od ludzi i orga 
nizacyj idea Józefa Piłsudskiego. Od 
powiedziała na te przemówienia prze 
wodnicząca Zjazdu, a delegatka Za- 
rządu Głównego, p: Moraczewska i pod 
kreśliia silnie, że Zw. Pr. Ob. Kobiet, 
niosąc wysoko sztandar swojej ide- 
ologji, łączy się i łączyć się będzie z 
BBWR. i z innemi pokrewnemi orga- 
nizacjami w każdej iakiej sprawie, 
która ma na cełu wcielanie w czyn 

dobrze pojętej idei Marszałka. 
Przystąpiono do porządku dzien- 

nego. P. dr. Janina Rostkowska zaczę- 
ła od sprawozdania z działalności Za- 
rządu, dając naświetlenie ogólne. Moż 
na było podziwiać rozrost Związka 
Oddziałów na terenie jest teraz 25, a 
przed dwóma laty było 11. Ilość człon 
kiń czynnych na terenie Województ- 

  

     

    

  

«wa 1000, a dwa razy tyle luźniej zwią 
zanych z organizacją. Różnych pla- 
cówek 46 — przedszkola, stacje opie- 
ki nad matką i dzieckiem, żłobek, bur 
sy, domy wychowawcze, jadłodajine 
i t. d. 

Sprawozdanie stwierdziło olbrzy- 
mią rozpiętość zakresu pracy. Niemu 
dziedziny, w której Związek nie był 
by czynny. Zjazd mógł się o tem prze 
konać ze sprawozdań  kierowniczek 
poszczególnych referatów. 

Pani Przewodnicząca udzieliła gło 
su pierwszej sprawozdawczyni, kie- 
*rowniczce referatu finansowego A- Dą 
browskiej, która złożyła swoje obszer 
ne i umotywowane cyfrowe sprawo*- 
danie. 

Następnie. p. Truszkowska w imie 
niu Komisji Rewizyjnej podkreśliła 
wielką zasługę kierowniczki Referatu 
Finansowego w przeprowadzeniu wzo 
rowej księgowości. 

Zarządowi udzielono absolutorjum 

Zabrał głos p. Hillerowa, kierow- 
niczka referatu, któremu Związek od 
„dał w ręce niesłychanie ważną misję 
wychowania i urabiania mas związko 
wych, a w miarę możności i poza 
związkowych. Ze sprawozdania. Refe 
ratu Wychowania Obywatelskiego wi 
dać było jego czujność na wielkie nur 
tujące w społeczeństwie zagadnienia 
i doniosłą pracę w świetlicach, kołach 
pracy, w organizowaniu zebrań i od- 
czytów i w czuwaniu nad podniosłym 

3 serdecznym nastrojem w Związku. 

Po odczytaniu depesz p. Mora- 
czewska zamknęła oficjalną część ze 
brania i po przerwie przystąpiono do 
'sprawozdania Referatu Opieki nad 
Matką i Dzieckiem, którego gorliwą 
opiekunką jest p. Borewiczowa. Jej 
serdeczna opieka ogarnia ogółem 3000 
"dzieci na terenie województwa. Refe 
rat, bliski sercu czujących kobiet, 
rozwija się pomyślnie, prowadząc pra 
cę na wysokim poziomie wychowaw 
czym. 

Nastąpiła ożywiona dyskusja nad 
sprawozdańiami, która przeciągnęła 
sie do godziny 2-ej, poczem nastąpi- 
ła przerwa obiadowa. Obiad się od- 
był w lokalu Związku, w stołowni. 
przy ul. Jagiellońskiej 3/5. Podczas 
obiadu członkinie oddały hołd zasłu- 
gom p, Moraczewskiej, wręczając Jej 
z racji jutrzejszych imienin skromne 

   

„upominki i kwiaty wraz z artystycznie 
wystylizowanym adresem. Chwila na- 
głego milczenia i wilgotne oczy człon 

kiń świadczyły wymownie o głębo- 
kiem wzruszeniu. 

bo obiedzie przystąpiono do dal- 
szych obrad w tym samym lokalu. 

Pani W. Olechnowiczowa zdawała 
sprawozdanie z Referatu Wytwórczoś 
ci. Okazało się, że Wilno w przeciw 
stawieniu do prowincji zrobiło od cza- 
su ostatniego zjazdu walnego ogrom- 
ny skok naprzod i może się poszczy 
cić takiemi placówkami, jak szkoła 
gospodyń stołowania, jadłodajnia dla 
bezrobotnej inteligencji. Jednocześnie 
Referat prowadzi schronisko nad Na 
roczem, miesięczny kurs gospodarst- 
wa domowego przy politechnice robo 
tniczej oraz szycie sienników dla woj. 

    

ska, nie licząc różnych niestałych 
przedsięwzięć i placówek. 

Następnie składał sprawozdanie 

    

referat prasowy, świeżo zorganizowa 
my przez p. Masiejewską, wzywając 
członkinie do udzielania poparcia pis 
iu organizacyjnemu” Pracy Obywatel 
skiej” oraz do częstszego zabierania 
głosu w prasie. 

Nastapity wybory do Zarządu Zrze 
szenia Wojewódzkiego, do którego 
przeszły następujące osoby: jako prze 
wodnieząca p. J. Rostkowska, człon- 
kinie zarządu: p. Szelągowska, dr. Wa 
silewska - Świdowa, Masiejewska, Dą 
browska, Sarnecka, Olechnowiczowa, 
haczyńsk Bachowska, Gulbinowa. 
Do Komisji Rewizyjnej: pp. Łapinów 
na, Truszkowska, Jastrzębska, Dunin- 
Wąsowiczowa. Do Sądu Honorowego: 
Pp. Makowska, iKadenacowa, Soko- 
iowska, Ehrenkreutzowa, Staniewi- 
czowa. 

Zjazd zakończyło wspaniałe prze- 
mówienie pani Moraczewskiej o zada 
niach Związku, który ma być rodza- 
jem pogotowia obywatelskiego w oj- 
czyźnie, czujny na wszystko, co Pol 
skę boli i raduje: Padły mocne słowa 
o tem, że gospodarcza racja stanu w 
Polsce leży po linji świata pracy. O 
losach Polski zadecyduje szary czło- 
wiek: chłop, rolnik i pracujący 
inteligent. Kobiety związkowe wcho- 
dzą w te pracujące szeregi ze swoją 
wzniosłą misją, która polega na walce, 
z obłudą i karjerowiczostwem, na to- 
rowaniu drogi czystemu światu idei i 
pracy. Trzeba im samodzielności. trze 
ba odwagi cywilnej, aby cisnąć mogły 
rękawicę wszelkiej nieprawości, gdzie 
kolwiek ją dostrzegą. 

„Rzucam was na głęboką wodę, 
odtąd, jako społeczeństwo, płyńcie sa 
mi* zacytowała p. Przewodnicząca 
słowa Marszałka. 

„Szerokie są wody naszej Ojczyz- 
ny, niech będą głębokie, niech będą 
czyste, aby w nich mógł się odbić 
spokojny i niezmierzony błękit wiecz- 
nośc 

Zjazd po ożywionej dyskusji został 
zamknięty o godz. 6.45. 

Przebieg jego dał świadectwo ener 
gji obecnej przewodniczącej p. J. Ro- 
stkowskiej, która kieruje wieloosobo- 
wym aparatem Związku bez tarć i 
zgrzytów, w sposób serdeczny i tak- 
towny, umiejąc zarazem wydobyć z 
członkiń Związku maximum pracy i 
dobrej woli. 

  

     
   

  

      
  

  

    

E. K. M. 
—000— 

„Tydzień Dziecka“. 
- Polski Komitet Opieki nad Dziec- 

kiem (Warszawa, Jasna 11, telefon 
249-55) organizuje wzorem lat ubieg- 
łych — w okresie od 22 do 26 maja 
rb. włącznie „Tydzień Dziecka* poś- 
więcony propagandzie wśród. szero- 
kich mas zdrowych zasad opieki i wy- 
chowania. 

W związku z tem Kuratorjum Ok- 
ręgu Szkolnego Wileńskiego zaleca a- 
żeby nauczycielstwo w porozumieniu 
z komitetami miejscowemi. „Tygodnia 
Dziecka** — zajęło się w powyższym 
okresie szerzeniem zasad racjonalnej 
opieki nad dzieckiem, w. szczególnoś- 
ci nad młodzieżą szkół powszechnych. 
szkół ćwiczeń przy seminarjach naa- 
czycielskich oraz dwóch najniższych 
klas szkół średnich  ogólnokształcą- 
cych, — bądź w formie pogadanek 
dla szerszej publiczności, bądź też, — 
co Kuratorjum uważa za szczególnie 
pożądane — przez uwzględnienie da- 
nego zagadnienia przy organizowaniu 
imprez rozrywkowo - wychowaczych 
w okresie letnim. 

  

LISTY PODWAWELSKIE. 
Wiosną w Krakowie — Jubileusz Józefa Wiśniowskiego — 

Wieczór recytacyjny Maszyńskiego. 

Niedowiarku, szukający wiosny, 
a niezbyt polegający na przepowied 
niach PIM'a, przejdź się po plantach 
krakowskich, a cud się spełni! 

Ujrzysz je, skąpane w słońcu, na- 
sycone bogactwem zieleni, nietylko 
tej jaskrawej, którą powlekli krzesła 
gościnne dla spacerowiczów, po 10 gr. 
za „posiedzenie“, ale soczystej, zdro- 
wej jak młoda dziewczyna, zieleni 
trawników rozległych. 

Albo, jeśli nie dokucza ci padagra, 
to pójdź czytelniku komunikatów 
PIM'a, przepowiadających nawrót zi- 
my, niby tyfus powrotny, na Błonia, 
na błonia przez duże B. Wiosna w 
pełni 

O tych błoniach krakowskich pi- 
sał ongiś Wyspiański: ” 
„Die Sonne nie šwieci tak jak słońce 
© słońce, słońce, słońce, 
Nad krakowskiemi błoniami słońce! 

Mamy zatem wiosnę w Krakowie. 

Mamy ją w Teatrze Miejskim, od kie- 
dy zawitał do nas Maszyński i wygry- 
wa przemiłe flażolety swego wielkie- 
go talentu przed rozentuzjazmowaną 
publicznością. Nie otrząsnęliśmy się 
jeszcze z serdecznego Śmiechu, wy- 
wodzącego się z dobroczynnej zarazy 
p. t. „Tak a nie inaczej', a szykują 
nam znów dostęp do kopalni radości 
na deskach scenicznych pod wielo- 
znaczącym tytułem „Spadł z księży- 

ca“. Chodzi o komedję faktury fran- 
cuskiej z Maszyńskim w roli głównej! 

Wiosna Krakowska udzieliła się 
także ulicy. Nigdy tak, jak o tej po- 
rze roku, nie unaocznia się statystycz- 
na przewaga kobiet na A-B z przy- 
ległościami. Mówi się o kryzysie, a tu 
taka rewja mód i zatrzęsienie w weł- 
nach różnego koloru i różnej wagi ży 
wej, w georgettach, jersey* ach, im- 
prim'ach... Panowie znacznie skrom- 
niejsi, bo sprowadzają ubrania z Ni- 

  

K UR. J E R MIESTE  N.-S K2 I 

Nowy gigantyczny lot mjr. Karpińskiego. 
50 tysięcy kilometrów nad Europą, Azją i Australją. 

Wkońcu bieżącego miesiąca zna- 
komity długodystansowy lotnik mjr. 
Karpiński rozpoczyna na aparacie poł 
skim R-23 raid Londyn—Austrajia. 

Celem tego lotu będzie pobicie do 
tychezasowego rekordu na tej trasie, 
który należy do angielskiego lotnika 
Kingsforda Smitha (8 dni 20 godz.). 

Aparat R-23 posiada silnik 220 ko- 
ni, rozwijać może szybkość 230 klm. 
na godz. i utrzymać się w powietrzu 
przez 25 godz. 

Mjr. Karpiński z Warszawy wyleci 

Dalszy lot Kpt. 
Kapitan Skarżyński otrzymał od 

władz wojskowych zezwołcnie na dal 
szy lot. Obecnie znakomity lotnik, pa 
oūwiedzeniu ośrodków emigrzeji pui- 
skiej w Ameryce Południowej, połeci 

do Londynu, gdzie po załatwieniu 
wszystkich formalności u lotniczych 
władz angielskich i spisaniu odpo- 
wiedniego protokółu rozpocznie właś- 
ciwy łot Anglja—Australja. 

Trasa, którą leci mjr. Karpiński 
przedstawia się następująco: Londyn, 
Warszawa, Konstantynopol, Bagdad, 
Bushir, Karachi, Kalkutta, Rangoon. 
Bangkok, Singapore. Tu mjr. Karpiń- 
ski opuści kontynent i przełeci nad 
wyspami: Sumatrą, Jawą, Bali, Lom- 
Lok, Sumba, Flores i Timor. Z wys- 

Skarżyńskiego. 
do stolicy Stanów Zjednoczonych Am. 
Półn. Waszyngtonu, Z Ameryki do 
Gdyni, w myśl otrzymanego rozkazu, 
może wrócić jedynie okrętem. 

Pod znakiem wojskowej techniki. 
Majowa demonstracja wojskowej techniki armji czerwonej. — 
Demonstracja jakiej Moskwa dotąd nie widziała.— Defilada 

oddziałów technicznych armji sowieckiej. 
(Korespondeneja własna). 

Moskwa, w maju 1933. 

Na początku maja odbywała się w 
Moskwie demonstracja, jakiej dotych- 
czas stolica państwa sowieckiego nie 
widziała, Była to demonstracja woj- 
skowej techniki armji czerwonej, kió 
ra trwała trzy dni. W tym czasie nie 
wychodziły żadne pisma sowieckie a 
w mieście panował nastrój uroczysty. 
W pierwszych numerach pism sowiec 
kich, wyszłych po tej przerwie ma- 

  

powej opisywano przebieg tej parady — 
militarnej a opisy te były raczej hym 
nami na cześć armji czerwonej, na 
cześć techniki wojskowej, Nie od rze 
czy będzie przytoczyć fragmónty tych 
opisów. Mbskiewska „Prawda tak 
opisuje paradę wojskową: 

++ W bocznych ulicach, na Hjince, 
Nikolskiej, na Placu Rewolucji, r 
Rynku Swerdłowskim stoją oddziały 
techniczne armji czerwonej, czekając 
na sygnal. Ruchome  automobilowe 
radjostacje szybko rozpięły swe anie: 
ny i stoją na czele wozów pancernych, 
tanków małych, średnich wielkich i- 
olbrzymich; zmechanizowane baterje 
kulomiotów, karabinów maszynowych 
do ostrzeliwania samolotów, kompan 
je strzeleckie, bataljony, sztaby, od- 
działy sanitarne — wszystko na ko“ 
łach i wozach. 

Bataljony, pułki, dywizje, korpu- 
sy czekają rozkazu. Zastąpione są tu 
wszystkie kalibry: od najmniejszych 
do najgroźniejszych armat i moździe- 
rzy z wysuniętemi lufami w rozmia- 

     

   

rach długoletnich dębów... 
Za miastem na. wielkiem lotnisku 

zszeregowane są miotacze min, imnó- 
stwo pościgowych i wywiadowczych 
samolotów... 

Plac Czerwony ze wszystkich stron 
zapełnia się wojskiem. Olbrzymi czwo 
robok zamknięty jest przepełnionemi 
trybunami“... 

Dzień 1 Maja zamieniony został w 
Moskwie w czysto militarystyczną de 
monstrację. : 

„..Z prawej strony r 
ją się pierwsze dźwięk 

nku rozlega 
liedzynavo 

    

dėwki“-. Zapkhlają, potem milkną a 
następnie rozlega się gromowe Hus- 
ra. Potężna fala dźwięków rośnie — 
komisarz wojskowy objeżdża czerwo 
ne pułki”... Przed rozpoczęciem pa- 
rady rozległ się huk sałwy. 

Entuzjastycznie opisuje prasa 5)- 
wiecka samą paradę wojskową: 

„„Slychač lurkot baterji... Na ry- 
nek wlewają się potoki tanków, aut 
pancernych z jedną i dwiema wieżu- 
mi.. Powszechny podziw budzi „sza- 
ry' pancernik lądowy — opancerzo- 
ny tank z wielu działami, 

  

Parada lotnicza w której wzięło u- 
dział kilka set miotaczy min, pościgo 
wych i wywiadowczych samolotów 
wzbudziła burzę entuzjazmu. na Pla- 
cu Czerwonym, w przyległych ulicach 
przepełnionych demonstrantami i na 
wszystkich innych płacach i ulicach 
Moskwy, pełnych ludzi. 

Organ armji czerwonej „Krasnaja 
Zwiezda” pisze o tym entuzjazmie dla 
militaryzmu jeszcze bardziej podnie- 
cająco: „„Maszerują oddziały Osoawia- 
chimu, robotnicy — szturmowcy, stu- 
denci. Na rynek przyjeżdżają zmecha 
nizowane i zmotoryzowane oddziały 
armji czerwonej, specjalna artyleryj- 
ska brygada Stalina, oddziały konne 
wojsk GPU”. A potem organ czerwo 
noarmiejców pisze dalej, nie mniej 
entuzjastycznie: „Dalszy ciąg parady. 
Nadciągają coraz. to nowe _ szeregi 
wspaniałych maszyn wojennych, tu 
lekkich i ruchliwych jak kawalecju, 
tam znów budzące zgrozę działa i ku 
lomioty. Wspaniała demonstracja po 
tęgi armji czerwonej, jej techniczne- 
30 wyposaženia“. 

Dnia 1 maja b. r. w Moskwie nie 
powiedziano podczas demonstracji ani 
jednego słowa o rozbrojeniu; wszędzie 
było. słychać tylko hymny na cześć 
armji czerwonej, techniki wojskowej, 
samolotów i wszędzie nawoływano do 
dalszego ulepszenia uzbrojenia armji 
i dalszego wyposażania armji czerwo 
nej w najdoskonalsze środki. 

   

WORLD ISI T ITA AINA IK NT EEA INSIKAKS 

Zawody polsko-belgijskie w piłkę nożną. 

  

W! dnju 17 b. m. odbędą się w Brukseli w 
obecności króla Belgów Alberta zawody w 
piłkę nożną między reprezentacyjną druży- 

cei, mając kłopot z kieszonką po pra 
wej stronie marynarki. 

Trzydziestolecie pracy autorskiej 
Krakowskiego dramaturga i history- 
ryka teatru Józefa Wiśniowskiego 
uczcił Teatr im. Słowackiego premje- 
rą najnowszej jego komedji p. t. „Dzie 
sięcioro'*', 

Autor sztuk scenicznych o podkła 
dzie historyczno - społecznym, dał 
nam tym razem kom dję obyczajową. 
dostosowaną do zwarjowanej trochę 
rzeczywisłości dnia dzisiejszego. 

Dotąd znaliśmy Wiśniowskiego ja 
ko autora sztuk scenicznych o podkła 
dzie patrjotycznym i obywatelskim. 
Utwory tego cennego . gatunku, co 
„Leci liście z drzewa” (sztuka, napi- 
sana ku uezczeniu 50-letniej rocznicy 
powstania 1863 r., pozyskała odrazu 
autorowi zasłużona popułarność) al- 
bo widowisko 1-aktowe p. t. „Kazi- 
mierz Wielki”, osnute na tle śpiewów 
historycznych Niemcewicza, napisa- 
ne w okresie okupacji niemeickiej i 
niedoli ojczyzny, uginającej się pod 
jarzmem zaborów, utrwaliły nam wi 
zerunek dramaturga sprawy narodo-: 
wej. „Wiatr od pól”, utwór witający 

  

   

ną Bełgji, a polską drużyną „Wisła”. 
Na zdjęciu naszem widzimy reprezentacyj 

ną drużynę belgijską, 

zmartwychwstanie Tej, co nie zginę- 
ła, grany był przez 29 wieczorów. 

Potem przyszło pracowiie mileze-    

  

nie pod nieobecność Wiśniowskiego 
na deskach teatru, kiedy się oddał 
zupełnie twórczości epicznej, piszac 
swoją „Siermięgę', 18.000 wierszy za- 

krojonej na wielką skalę epopei. 
Wobec tych zasług antora i sole- 
anta przyjdzie mi dość trudno pod- 

dać ocenie krytycznej jego sztukę, wy- 
jonioną z ram współczesności. 

'Tembardziej, gdy zasłużony autor 
zahaczył o problemy  rozpanoszonej 
crotyki dnia dzisiejszego. problemy. 
według mego zdania wysoce tragiczne 
i zagrażające rasie europejskiej dege- 
neracją. 

Dziwna rzecz, jak niepowažnie 
przechodzimy obok tych spraw, po- 
zostawiając tę domenę podnieconym 
literatkom i podobnym typom, usiłu- 
jącym uczynić z węzła gordyjskiego— 
gorgonjadę. 

  

  

   

   

  

  

   Marjusz Maszyński pozostaje u nas 
do połowy b.m. Niezależnie od pie- 

py Timor po przeleceniu 850 kln. 
nad Oceanem Indyjskim lotnik polski 
wyląduje w Australji w Porcie Dar- 
wina. Z Portu Darwina mjr. Karpiń- 
ski poleci de Melbourn aby w ten spo- 
sób ustanowić rekord przełoiu na tra 
sie Londyn—Melhourn, którego jesz- 
tze dotąd nikt nie dokonał, Z Melbo 
urn lotnik nasz ma zamiar dokonać 
letu dokoła Australji. 

Trasa lotu Londyn—Pori Darwina 
wynosi 17,174 klm. Londyn Melbo- 
urn — 28 tys. kim. Ponieważ mic. 
Karpi rza oblecień dookoła 

   Austral| droga powietrzną z 
powrotem do Polski ogólna trasa jego 
łetu wynosić będzie 50 t kim, co 
stanowi większą odległość niż oblece- 
nie dockoła ziemi w pasie równika. 

Należy zaznaczyć, iż będzie to do- 
piero czwarty raid długodystansowy 
dokonany przcz połskiege loinika na 
samolocie i silniku wykonanym eał- 
kowicie w kraju. 

Mjr. Karpińskiemu towarzyszy 
mech. Rogałski, który w r. ub. odbył 
z nim lot dovkoła Azji mniejszej. 

Proiektorat nad raidem objął p. 
aninister handlu i przemysłu Sen. 
rzyeki. 

    

   

Kagrody iotnicze. 
WIARSZAWA, (Pat). — W związka z Il 

międzynarodowym  meetingiem lotniczym, 
który organizuje Aeroklub Warszawski w 
dniach 24 f 25 bm. pan minister kom 
cji ufundował nagrodę pieniężną w wysoka 
Śei 750 złetych dla tego klubu tetniczego pol 
skiego, którego zawodnik zajmie najlepsze 
miiejsce w 3 próbach: 1) w złocie gwiaździ- 
stym, 2) w locie na orjentację i 3) w lado 
waniu w kole, Pczętem na rneetingu zosta 
ustawlone nagr dy pieniężne ministerstw: 
komunikacji w sumie 3%5 h, z któ: 
rych nagredy za złot gwi za łądo- 
wanie szybowca w kole mogą być przyz 
również zawadnikom zagran 'eznym, ле 
zajmą odpowiednie m'ejsce w Kkłasytikacji, 

Lot na plecach. 
RZYM, (Pat), — Lotnik włoski pór, Bos 

cola na aparacie Breda Nr. 19 dokona? iotu 
na plecach, który trwał przeszło godzinę (1 
godz. 5 min, i 51 sek.) Por. Boscoła pobił 
więc wszystkie dotychczasowe rekordy Lot 
był kontrolowany przez specjalnych kamisp- 
rzy Aeroklubu. Po zakońcązeniu łotu pod- 
dano por. Bosecle oględzinom lekarskim i 
stwierdzono, że organizm jego, pomimo nie 
normalnej pozyeji, w jak tej znajdował się 
pilot przeszło 'godzinę, nie wykazywał żad- 
nych speejalnych zaburzcń peza nieco przy 
špieszonem tętnem. 
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Dr. . NEJMAN 
i Dr. F. NEJMANOWA 

CHOROBY NERWOWE 
przyjmują ód godz. 9—12 i 5—7 

Wilno, Zawalna 10, tel. 16 38 
OOERSEDRA PATRZE ROOT ORAN 
202000000090 PORE OGDOGGOENNGA 

uziemienia 
2) Okienną siatkę drucianą zieloną 

i inną. 

B. WILEŃSKI 
Wiino, ul. Sadowa 7. Tel. 11-83. 

Służę drukami i ofertą. 
2406200000 606000 009200000000 r04400400000 

„Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. Żołąoka i jelit 

p przyjmuje od 12— i 4—6 
"Wllno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Korzystnie dostarcza : 
l) Plorunochrony, linkę i płyty 

   Nr. 127 (3088) 

Poeci wileńscy 
po rosyjsku. 

W sali WH, Tow. Rosyjskego odbył się 
„Piątek li ki*, poświęcony recytacji prze 
kładów wierszy wileńskich. P, Bochan, któ- 

a społeczności 
m, piszących wier 

dał serję przekładów obejmującą 14 n: 

sk. Qd Arcimowicza i Batorow lcza, prze 
ka, Charkiewicza i Wokylską do Hs 

liny Zawadzkiej. Tłumacz powiedział krót- 
ko co mał ma uwadze w tym doborze, Po- 
czja rosyjska ma — tak mówił — twórców. 
którzy są „prawicowi* pod względem tre 
a „lewicowi“, radykalni, jeśli chodzi o for- 
mę, W| poezji polskiej jes „naczej: radyka- 
Ažm formy i treści zawsze idą z sobą w pa 
nze. W Wiilnie usiłują reprez, taką poezję po 
eci „Żagarów-Pionów*, których jako twór- 
ców utalentowanych į ckkawych wymien:! 
p. Bochan po nazwisku: Bujnieki, Miłosz. 
Zagórski. Podane względy sprawi że ci 
poeci'nie byli na w,eczorze recytowani, 

P. Bochan, który swe przekłady zapreze1 
tował już poprzednio ma jednej ze Śród 1. - 

kich jest tłumaczem wprawnym i sięt- 
ikt, że dobrał sobie specjalnie utwo- 

ile możności „śp ewankowe* — meln- 
yjne, łatwe i pisane techniką trady а 

nie pomniejsza jego walorów tłamacza- 

  

sie 

  

   
   

    

   

  

   
   

    

  

       

wirtwoza. 
Wiersze recytowało około dziesięcu pań 

i panów — artystów gj amatorów. Recytacje 

niektóre 7 wszystkie |poprawne techniczni 
ekspresją i wyrazem pojętym 
odznaczały się maogół tą а 
stwarzają słowa „kałakołczy! i „bałałaj- 
ka', Były często bardzo afektowane i bard 
przesłodzone, Dlatego najlepiej wychodziły 
na tem utwory właśnie „bałałajkowate* 
słodziutkie, podciągały stę do poziemu mie 
ne, kto wie, czy nie traciły najlepsze. Tak 
nip. odniosłem wrażemie, że n/ektóre recvta 
<je p. Nawojskiego po połskn, oraz p. Do- 
bączewskiej „Ojcńce bołszewika* wypadły le- 
piej. miż recytowane w przekładzie. chcs 
przekład nie zdawał się być gorszy. W ten 
sposób wszystko wypadło mniej więcej ied- 

  

   

nakowo — na poziomie przyjemnej prezen- 
lacji towarzyskiej, 

Podkreślić trzeba, że prezentacja ta 70-     

    

stała pr ta w atmosferze b, życzliwej 
kurtuazyjnej Wielka iłość recviatorek i 
cytatorów, gorące okłaski i gościnne prz. 
cie przybyłych ma wieczó, 
się przyjemnie. Za trud zb 
go dwu narodów w tm'eniu poetów drieko- 
wał p. Witold Hute: fim. 

R RAGE AKSA TAS AS III 

Wygrane pocieszenia. 
Ciekawą inowacją. wprowadzoną 

w 27-ej Loterji Państwowej, są t. zw. 
wygrane pocieszenia. Co to znaczy? 

Trzeba sobie przedewszystkiem u- 
Świadomić, jak się odbywa ciągnienie 
loterji. Z dwóch kół, z których w jed 
nem znajdują się zwitki z numerami 
losów, a w drukiem zwitki z wygrane 
mi, dwie dziewczynki — sierotki wyj 
mują. równocześnie po jednym zwit- 
ku. Wyciągniętemu zwitkowi z nu- 
merem losu odpowiada zwitek z wy 
graną. i 

W ten sposób wyciąga się w pierw 
szej klasie 6.000 losów. Te łosy wygra 
ły i na lem właściwie ciągnienie pierw 
szej klasy jest zakończone, Otóż dla 
tych, co w tej klasie nie wygrali, wyz- 
naczono 40 „wygranych pc i 
po 1.000 zł. każda. Mianowicie 
ukończeniu właściwego ciągnie 
ciąga się tylko z tego koła, w którem 

   
nią kulturalne - 

      

    

  

   
są zwitki z numerami losów, czter- 

dzieści zwitków. Każdy tak wyciągnię 
ty numer otrzymuje .1-000 zł. To są 
właśnie wygrane pocieszenia, a tem 
samem 'ilość wygranych w pierwszej 
klasie wynosi nie 6.000, lecz powięk- 
szona jest do ilości 6.040. 

Wygrane pocieszenia są także w 
V-ej klasie. Tu jest ich znacznie więcej 
i są wyższe. Mianowicie jest 200 wyg- 
ranych pocieszenia po 5.000 zł. i 1000 
wygranych pocieszenia po 500 zł. A 
zatem jest tu znowu iłość wygranych 
powiększona o 1.200, a wyciąga je się 
tak samo, jak w klasie pierwszej. 

Wygrane pocieszeńia, to inowacja, 
o której z wielkiem uznaniem pisze 
fachowa prasa zagraniczna, pierwszy 
raz wprowadzona od systemu loterii 
klasowej. 

Jeżeli jeszcze nie kupiłeś losu do 1-ej kłasy 27-ej Loterji Państwoweł 

PAMIĘTAJ 

A ; 
že ciągnienie |-ej kl. 
rozpoczyna się juž 

"E" P0OJUTRZE w 

MAJ 

18 
NIEM | KEIRRECEE> || Czwartek 

Nie zwlekaj i kup los w szczęśliwej kolekturze 

„LICHTLOS“ 
  

Wielka 44, tel. 4-25 

TORO TRZODY BRA 

WILNO Mickiewicza 10, tel. 13-58 

  

zentu, który nam sprawił w omówio- 
nej już przezemnie sztuce „Tak, a nie 
inaczej” i w czekająej go roli Klaud- 
jusza w nowej komedji francuskiej 
p. t „Spadł z księżyca”, obdarzył nas 
jeszcze wieczorem recytacyjnym. któ 
ry skupi elitę unysłową Krakowa w 
małej sali Bolońskiego. 

Potężny taleni Maszyńskiego wy- 
Żywa si eęnajlepiej w komizmie; pro- 
gram wieczoru recytacyjnego był też 
dobrany w tym styłu, odpowiadają 
cym artyście, a może i publiczności, 
przeżywającej dość smutków w życiu 
prywalnem. 

Chciałbym jeno zaznaczyć, że Ma- 
szyński nie ulega w cale repertuarowi 
współczesnemu, nie kusi publiczności 
ostatnim krzykiem mody poetyckiej. 

   

  

   

      

Umie on wydobyć bodajże więcej 

  

Mickiewi i Zeromskiego. niż 
z kunsztownych strof Tuwima czy 

  

ciego. 

„Bajka o pociągu (z „Chariłas”) 
była szezylowym momentem Kunsztu 
recylacyjnego i przekonała publicz- 
ność, że Maszyński na estradzie, we 
fraku. jest taksamo niezrównany. jak 

  

  

tamten, ze sceny, tylko bliższy, bo bez 
charakteryzacji i uśmiech ma bardziej 
jeszcze braterski, poufny. 

Miałem napisać dła „Kurjera* wy- 
wiad z Maszyńskim. Okazało się. że 
przez 6  kwadransów . rozmawia 
liśmy o tych sprawach, niezawsze we- 
sołych, że trudno mi było spisywać 
cośkolwiek i utrwalać. Przekonałem 
się, że w tym silnym, dynamicznym 
człowieku, żywie ktoś drugi. silniejszy 
znacznie: cichy, smutny marzyciel, 
kochający piękno t prawdę, widzący 
poslannictwo kobiety ww macierzyń 
stwie, a naturalne ujście nasz 
tęsknól i walk — w dziecku. 

Cichy, szlachetny człowiek—i dla- 
tego bardzo samotny. 

   

  

      

    

I zdaję sobie sprawę, że kiedy 
znów zapukam do. p. Marjus aby 
napisać wreszcie łen wywiad dzien- 
nikarski. postąpię pożytecznie, ałe nie- 
ładnie. 

  

   

Jakób Lewities. 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU Uyiuornia potrzeb życia artystycznego. 

Manifestacje na cześć P. Prezydenta Rzplitej 
w Trokach. 

W niedzielę 14 bm. w różnych 05- 
rodkach Wileńszczyzny odbyły się 7 
inicjatywy komórek organizacyjnych 
BBWR. zgromadzenia ludności, na 
których to zgromadzeniach w charak 
terze prelegentów wystąpili członko- 
wie Wileńskiej Grupy Regjonalnej Po 
słów i Senatorów, a tu i owdzie wy- 

    

bitni działacze lokalni. Na koniecz- 
ność zorganizowania owych maso- 
wych zebrań wpłynęła samorzułnie 
ludność Wileńszczyźny, w celu zapoz 
nanie się ze szczegółami przebiegu po- 
nownego wyboru na stanowisko gło- 
wy Państwa Prezydenia Mościckiego. 

Według dotychczasowych relacyj 
z terenu, wszystkie niedzielne zebr 
nia miały charakter sponianicznych 
manifestacyj ku czci reprezentanta 
majestatu Kzeczypospolitej i wiełkie 
gc syna iej ziemi Marszałka Piłsud- 
skiego, tak bardzo tu w najszerszych 
warstwach popułarnych 1 wielbia- 
nych 

Najliczniejsze bodaj zebranie od- 
było się w Trokach. Zgromadzona lud 
ność miasteczka i okolicznych wsi w 
ilości około 600 osób po wysłuchaniu 
relacji posła d-ra Stefana Brokow- 

„skiego, o przebiegu wyborów Zgroma 
dzenia Narodowego w Warszawie w 
dniu 8 maja r. b., uchwalili wniosek, 
potępiający tych posłów z opozycji, 
kiórzy wbrew swemu obowiązko i 
woli swych wyboreów nie wzięli udzia 
łu w Zgromadzeniu Narodowem. 

  

  a 

    

    
   

Wśród niemilknących oklasków i 
okrzyków na cześć Pana Prezydenta 
Mościckiego zgromadzeni uchwalili 
treść następującej depeszy: 

  

  

  

„Mieszkańcy miasta Trok i ckolic obecni 
ma zebraniu sprawczduwezem 9 przebiega 
Zgromadzenia Narudowego wyrażają giębe- 
ką radość z powodu ponownego wyboru Ci 
bie, Czegoćny Panie, na stanowisko Preży 
denta Rzeczypospolitej. Przesyłamy Ci, Pa- 
mie Prezydencie, wyrazay hołdu, czci i wdz 
ezuošci za Twój trud dotychczasowy. Wy- 
rażamy głęboką wiarę, że Rzeczpospol ta tak 

    
   

dostojnie i mądrze dotąd przez Ciebie rep 
rezentowana kroczyć będzie stałe po dro- 

dze pomyślnego rozwoju”, 

W Podbrodziu, w N. Święcia- 
nach, w Waśkańcach. 

Nie mogąc ze względów technicz- 
nych dać szczegółowszego sprawozda 
nia z innych zebrań, ograniczamy się 
do wzmiankowania o zebraniach w 
Podbrodziu, gdzie w obecności paru- 
set osób przemawiał poseł red. Stanis 
ław Maekiewiez w N. Swięcianach, do 
kąd wyjechał specjalnie przez ludność 
zaproszony prezes Rady Wojewódz- 
kiej BBWR. senator Witold Abramo- 
wicz oraz o zebraniu we wsi Waśkań 
ce, gm. niemeńczyńskiej, które prze- 
prowadził sekretarz Rady Powiatowej 
Wileńsko - Trockiej p. Bolesław Pol- 
kowski. 

Wymieniając zebranie w Waśkań- 
cach, podkreślić należy iż wśród tam 
tcjszych mieszkańców i całej zresztą © 
kolicy pozostałych jeszcze paru zaus 
ników, nieisiniejącego zresztą ] 
Stronnictwa Chłopskiego, rozpuszeza- 
ło tendencyjnie kłamliwe informacje 
jakoby urzędowanie Pana Prezyden 
ia Mości »g0 miało być przedłużo- 
ne z pominięciem konstytucyjnie do 
tego powołanego Zgromadzenia Na- 
rodowego. 

Przedstawiciele ludności gminy 
niemeńczyńskiej, zgromadzeni w Waś 
kańcach, przekonawszy się, jak niec 
nemi metodami zmierzała opozycja do 
obniżenia powagi wyboru głowy pań- 
stwa z oburzeniem protestowała prze 
ciwko iego rodzaju metodom i mani- 
festowała żywiołowo swe szczere przy 
wiązanie do osoby dostojnego Prezy- 
denta Mościckiego. Zebranie to rów- 
nież uchwaliło wysłanie telegramu hoł 
downiczego do Pana Prezydenta: 

Relacje z innych zebrań, odbytych 
w tym dniu na terenie Wileńszezyz 
ny, zamieszczać będziemy w miarę 
napływania szczegółów z ich przebie- 

х gu. 

      

   

  

    
   

  

   

        

Swieciany. 
KURS DLA DYRYGENTÓW CHÓRÓW. 

W dniu 6 i 7 bm. odbył się w Święcianach 
organizowany z  imicjatywy i staraniem 
władz szkolnych, kurs dla dyrygentów cho- 
rów iorłęestr w powiecie, w którym wzięło 
udział 28 osób. : 

Na kursie przerobiono, oraz omówiona 
repertuar i organizację „Świąt Pieśni* w po- 

wiec e. 
Kurs był subsydjowany przez Wydział Po 

wiatowy Sejmiku Święciańskiego. 

  

Dnia 7 bm, zorganizowano w Święcianach 
tiję Okręgowego Chóru Nauczycielskiego, 6» 
którego się zapisało 24 osoby. 

Prace w chórze poprowadzi p. Czesław 
Ruszczycki — profesor muzyki į Spiewu Se 
mimarjum Nauczycielskiego w Święg anach 

Z ŻYCIA KULTURALNEGO MIASTA. 

W: dniu 30 nb. m. odbyła się w 
ścowego Związku Zawodowego Nauczy 
stwa Pol. towarzyska herbatka, 
wzięli udział nauczyciele szkół powszechnych 

Średm ich. Referat na temat „Powstanie i 
rozwój pojęć o bogach u starożytnych Gre- 
ków* wygłosił p. prof. Fornagiel. Wieczór 
zakończył się miłemi towarzyskiemi posen 
kami. 

W dnu 2 maja, jako w przeddzień uro- 
<zystości iKonstytucji odbył się wł: 
w naszem mi <apstrzyk przy dźw 
orkiestry miejscowej Straży Ogniowej. 
"samą zaś uroczystość t. j. 3 maja odbył, 
rano nabożeństwa we wszystk. świątyn. 
poczem nastąpiła defilada, w której wzię 
udział „Krakusić ma koniach, Strzelcy, Hu- 
fiec Państwowego Gimnazjum. czorem w 

sali Resursy Obywatelskiej odbyła się 1udo. 
wa zabawa, na której zgodnie z tradycją tej- 

Że uroczy: ci, bawiono się serdecznie j we 
solo, bez różn cy na stan | narodowość. 

W dniu 6 b. m. odbyła się zabawa Fe- 

deracji, która jednakowoż prawdopodobnie 
ze względu na kryzys nie cieszyła się zbył 
liczną frekwencją. 

Dnia mastępnego wieczorem odbył się w 
sai. Resursy odczyt p. prof. Cz. Bartoszew:- 
Cza p. t, „O kenstytucji marcowej”, którym- 
to odczytem zakończył cały cyki wykładów 
«© dziedziny historji Polski, zorganizowanyw: 

przez miejscowy Związek Naucz Pol. Odcz 
ty te wygłaszane głównie dla członków Z 

Strzeleckiego ( szerszego ogółu publiczności 
przyczyniły się znacznie do pogłębienia zn”- 
3omości kraju ojczystego łk zagadnień pa 
stwowych, ; 

W dniu 14.maja młodzież tutejszego Gm- 

mazjum odegra tragedję grecką Sofoklesa p. 
t. „Antygona”. Chóry i orkiestra w układzie 
B. Mendelssohna przygotował p. prof. Pa 
rański. Wstęp wygłosi p. prof Fornagiel. 

Wobec starannego iprzygotowania tej ni 
zwykłej sztuki ' miłej gry naszej młodzie 

ży spodziewać się dość licznej frekw« 
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AMATORSKIE PRZEDSTAWIENIE Z, S. 

Miłe wspomn tnfa pozostawił po sobie od 
dział Z. S, 7 Župran, kiedy to pod kierowziict 
wem ref. w „ ob. ob. Stręka Fr, urządził 
na stacji Oszmiana przedktawienie i zabawę 
Już od godz, 4.p. p. w dniu 1 maja 1933 r. 
publiczność tłumn;e oczek: ma ukazanie 

nie amatorów zuprańskich w sztn- 
A y pod Warszawą*. Powodzenie 

było wielkije, zadania grający wywiązał 
się jak najlep: o czem śwładczyły huczące oklaski widzów. Oddział ten cieszy cię do brą opinją — a wyrobił ją sobie dzięki pra €y ref. ob. Streka i strzelców 

Aby młodzież owa nadal zapaminała 
o obowiązkach dobrego obywatela kraju 1 
służyła jako wzór do naśladowania! 

   
  

  

     

  

  

   

    

zaim. 

DZIESIĘĆ STRZAŁÓW KU CHWALE 
OJCZYZNY. 

Od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja br. 
w związku z przypadającemi w bieżącym 
toku uroczystościami 25-lecia istnienia Żw. 
Strzeleckiego odbyły się ma terenie mia- 
Steczka Opsy wielkie strzelania pod wezwa- 
nie „Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny”, 

Na placu sportowym Z. S. ustawiono 
„stanow, ska” do strzelań w kształeie bramy, 
Przybranej zielenią, flagami narodowemi i 

godłem strzeleckiem, Nad bramą umieszczo- 
no dwa napisy: Oddając 10 strzałów ku 
chwale Ojczyzny spełnisz czyn obywatelski”. 
„Jesteśmy gotowi każdej chw,li odeprzeć 
niecne zakusy wrogów na nasze ziemie”. 

Udział w strzelaniu do tarczy „Obrony 
narodowej" wzięło całe miejscowe spole- 
czeństwo, a oddając strzały z broni polskiej, 
polską amunicję, slnie zadokumentowało, że 
do obrony kraju niepotrzeba nam cudzej po- 

mocy i że ufni we własną siłę potrafimy każ 
demu wrogowi stawić czoło, 

Społeczeństwo Opskie spełniło swój obv- 
watelski obow/ązek, 

  

M, Karawan. 

Mołodeczno. 
OBCHÓD 3 MAJA. 

Ze wszystkch krańców województwa wi- 
leńskiego — podawane były w prasie wiado 
mości o obchodzie Święta Narodowego -— 
3 Maja. Niech też .| nasz powiat nie pozosta 
mie w zapomnieniu, zdołał bowiem również 
należycie docenić znaczenie tego święta. 

Obchód na terenie naszym poprzedzony 
został capstrzykiem orkiestr w Mołodecznie 
86 p. p. i orkiestry Kolejowego Przysposob'e 
nia Wiojskowego i w Krasnem — 10 Baonu 
KOP., w Radoszkowiczach i Rakowie -— To- 
wanzystw Och. Straży Pożarnych. Przy а2 мл 
kach muzyki oddziały wojskowe % organiza- 
cyj społecznych przemaszerowały głównemi 
ulicami miast, rzęsiśąe oświetlonemi i ilu- 
minowanemi. 

W dniu obehodu na terenie calego powia- 
tu w świątyniach w: kich wyznań reli- 
gijnych odbyły śię uroczyste nabożeństwa z 
udz'alem przedstawicieli władz państwowych 
samorządowych, wojska i organizacyj społe- 
cznych. Po nabożeństwach — defilady od- 
działów wojsowych, P, W, i innych organi- 
zacyj społecznych, poczem w godzinach po- 
południowych uroczyste akademje. 

W Mołodecznie po Mszy Polowej, cels- 
browanej przez ks. Malawskiego, nasz staro- 
sta powiatowy p. Mirosław Olszewski, w obe 
ności pocztów sztandarowych — 86 po; 
społecznych „| szkolnych, przedstawicieli woj 
ska, samorządu, miejscowego społeczeństw t 
ii licznie zgromadzonej ludności — udekoro 
wał: ks, Malawskiego Władysława kapelana 
86 p. p. p. Pileckiego Jana, prezesa Okr. 
T-wa Orgamiz. i K. R. „Srebrnym Krzyżsm 
Zasługi* za prace poniesione na niwie spo- 
łecznej, oraz p. Krelowlcza Piotra, emeryto- 
wanego mauczyciela, „Bronzowym Krzyżem 
Zasługi” za prace na połu oświatowem 
w województwach wschodnich. 

W: mieście powiatowem w godzinach no- 
południowych odbyły się dwie akademje, s 
następnie zabawa ludowa, połączona z igrzy 

izowana vrzez Komendę Po- 
zku Strzeleckiego. 

Wyróżniić należy przemówienie Lewinów 
ny Etki, 13-letniej uczenicy żydowskiej szko- 
ły „Tarbut*, jakie miało sce w symag »-» 
dze izraelic w Mołodecznie w czasie na- 
bożeństwa, kiedy to dziecko dobitnie a za 
razem rzewmie — podkreśtfo don'osłoćć 
Dnia 3 Maja, ; 

w tegorocznym obchodzie Świięta Naro- 
dowego na podkreślenie zasługuje liczny v- 
dział „Strzelca oraz „Rezerwistów*, Koło 
Rezerwistów w Radoszkowiczach obok kom- 
panji pieszej — wystawiło do defilady kon- 
ny oddział „Krakusów*, - 

Pozatem w m. Krasnem w obecności z-cv 
starosty p. Ilczuka |! D-cy Baonu Rezerwi- 
stów p. Dubowskiego Aleksandra oraz miej. 
scowego społeczeństwa, odbyło się otwarcie 
ogródka pokazowego miejscowego Koła Re- 
zerwistów. 

    

  

  

    

  

  

  

          

     

  

Powiesił się. 
Z Postaw donoszą: Powiesił się w lesie 

19-letni mieszkaniec wsi Zacharowszezyzna 
gm. hruzdowskiej — Teoder Wesołowski, —.. 
Przyczyną samobójstwa były ciężkie waruu 
ki materjalne. 

Utonięcie. 
11 bm. 8-letnt Albin Dudziński, m'kszka niec Żodziszek gminy žodziskieį pow. wilej- 

sklego bawiąe się nad Wilją wpadł do wody 
4 utonął, — Zwłok wydobyto. 

ESS E S TDS KRISTINA 

Pomoc dla bezrobotnych 
nie jest filantropją 
lecz samoobroną! 

Wśród wileńskich adoratorów i 
wielbicieli dziewięciu muz wiadomość 
o narodzinach „Spółdzielni Artystycz 
nej'* wywołała dreszczyk sensacji. 
— Czego chce i do czego dąży ta gru- 
pa artystów, ożywiona ponoć dobrą 
wiarą, otwierając lokal z wyszynkiem 
kawy, materjatów pismiennych, obra 
zów malarskich, rzeźb, projektów ar- 
chitektonicznych i pomysłów arty- 
stycznych mespokojnych twórczych 
umysłów ? 

— Idziemy do was, — do społe- 
czeństwa i mas, które kultywują z 
niezrozumiałym dla nas stoicyzmem 
obojętność dla sztuki, == z kwiatem 

dorobku naszych wysiłków artystycz 
nych, z prośbą, byście iposiedli głęb- 
sze zrozumienie dla kuliu sztuk pla- 
stycznych, idziemy bez jakichkolwiek 
uprzedzeń względem pewnych ugrit. 
powań, haseł czy też kierunków, przyj 
mując, że każdy poważny wysiłek ar- 
tystyczny, powinien zasługiwać na uz 
nanie i szacunek — odpowiadają na 
lo w swej deklaracji twórcy „Spół- 
dzielni Artystycznej”, do których na- 
leżą — w radzie nadzorczej — prezes 
art. mai, Michał Rouba, zast. prezesa 
urchitek Jan Pekszo, sekretarz profe 
sorowa Krystyna Wróblewska, człon- 
kowie—pip, profesor Aleksander Sztur 
man, art. mal. Marjan Kulesza i art. 
mal. Janina Oświeeimska — a w za- 
rządzie spółdzielni: prezes kap. w si. 
spocz. Bronisław Iwańczyk, zast. pre- 
zesa inż. arch. Edward Machnacz. 

Gdzie jest ta Spóidzielnia? 
Wchodzimy do jej tokalu przy uli 

cy Miekiewicza 11, położonego pod 
„Polonję“. Witają nas barwne płótna, 
gęsto rozwieszone po ścianach. Zna- 
ne z wystaw obrazy znanych wileń- 
skich malarzy. Jest trochę nowych. Są 
fotografje. Na lewo w drugim pokoju 
to samo, Kilka rzeźb. W trzecim, da- 
lej, — lada, biegnąca po środku, roz- 
dziela pokój na teren półek handlo- 
wych i wysławę malarską, 
— Tworzymy tu wileńską wytwórnię 
potrzeb życia artystycznego: Ogłasza- 
my krucjatę malarstwa, architekłu 
rzeźby, zdobnictwa, grafiki i fotograf. 
na zdobywanie zastygłego w*apatji i 

  

      
ignorancji konsumenta miejscowego. 

Ściany te będą pulsowały tętnem 
życia malarskiego Wilna. Postaramy 
się, by zjawiał się na nich zawsze naj- 
nowszy dorobek pędzla wszystkich bez       

różnicy i wyróżnienia kierunków ar- 
tystycznych. Wstęp dła publiczności 
będzie wolny. Każdy przyjdzie, obej- 
rzy bez dobywania portielu. Uczyni 
to chyba tylko wtedy, gdy zechce je- 
jeden z obrazów lub rzeźb nabyć na 
własność. 

Na półkach tych ukaże się mater- 
jał malarski, kreślarski i pismienny 
— dla czionków i gości. 

Wystawimy tu także wyroby ce- 
ramiczne. W dziale tym będziemy 
pośrednikami między wytwórcą garnu 
ctarzem, a nabywcą. 

— (óż zamierza architektura? 
— Ma szerokie horyzonty, duże po 

le do -działania i poważne zamierze- 
nia. Młodzi architekci wiłeńscy cheąq 
dojść do pełnego głosu na terenie miej 
зсомуш. Możnaby to nazwać atakiem 
na styl i kierunek slarszej, konserwa 
tywnej generacji, odegrywającej u nas 
dotychczas siłą tradycji rolę tłumika 
na porywy młodych. Damy Wilnu pro 
jekty wnętrz nowoczesnych, Z biegiem 
czasu podźwigniemy miejscowe zaga 
dnienie dekoracyjne. Zbliżymy Wil- 
no pod tym względem do Europy. U 
nas faprzykład sprawę urządzen wy- 
slaw sklepowych rozstrzyga dotych- 
czas aibo stolarz, albo subjekt — lo 
kale kawiarni ozdubia malarz pokv- 
jowy. 

Przechodzimy do lokalu przyszłej 
kawiarni artystycznej, Dość obszerna 
sala: o charakterystycznem, nastrojo 
wem sklepieniu, 

any te, nagie dziś, będą krzy 
czały: Dążymy do stworzenia tu praw 
dziwej „jamy“ artystycznej. Będą sto- 
liki, muzyka, kawa, obok wystawa 
dzieł artystycznych. Tu będzie można 
wypić kawę i posłuchać muzyki — 
tam przyjrzeć się twórczości artystów 
naszego miasta, kupić obraz, rzeźbę, 
zamówić projekt wnętrza i t. p. Ka- 
wiąrnia ułatwi nam współżycie i na- 
wiązanie bezpośredniego kontaktu ze 
społeczeństwem. Da także fundament 
finansowy. 

— Kto może należe ćdo „Spėtdziel 
ni“? 

— Każda osoba prawna od lat 18, 
posiadająca odpowiednie kwalitika- 
cje. 

— Kiedy już będzie można przy, 
na „półczarnej artystycznej *? 

— W najbliższą niedzielę prosi- 
Włod. 

    

  

  

(Si I T IS III TO T IBO 

Dokoła 3-ch Targów Północnych. 
Prace przygotowawcze do III Targów 
Północnych są już w pełnym toku. W 
ciągu bieżącego lygodnia rozpocz 

się remonl ipawiłonów w ogrodzie Ber 
nardyńskim. 

* Podjęte zostały również prace nad 
skompłetowaniem biura Targów, któ- 
re niezwłocznie przystąpi do opraco 
wywania prospektów. Prospekty roze 
słane zostaną zarówno firmom krajo- 
wym jak i zagranicznym. 

      

Dowiadujemy się, że 3 Targam: 
Półmnoenemi zaciekawiło się szereg 

firm holenderskich, W związku z tein 
należy się liczyć z udziałem Hołandfi: 

w tegorocznych Targach wileńskich. 

  

Organizatorzy Targów liczą również 
na udział Łotwy i Estonji. Bardzo mo- 
żliwe, że wobec nawiązania ostatnio 
bliższych slosunków z Sowietami, ze- 

chc4 one równie wziąć udział w Tar 
gach. 1 

Jeżeli chodzi o firmy wileńskie, to 
jak słychać, czynią one już obeeni« 
przygotowania do wzięcia udziału w 
Targach, kompletując różnorodne ek 
sponaty. 

  

Dowiadujemy się, że Komitet or- 

ganizacyjny 3 Targów Północnych po 
stanowił zwrócić się do Marszałka Pił 
sudskiego z prośbą o objęcie protek- 
toratu nad tegorocznemi Targami. 

    

Plenarne Zebranie Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie. 

W dniu 14 bm. odbyło się XVI Plename 
Zebrariie Izby Przemysłowo — Handlowej 
w Wilnie pod przewodnictwem Prezesa 17- 
by. p. R, Rucńskiego i w obecności 54 гап- 
có 

   branie wysłuchało sprawozdania Dyrek 
tora izby z prac Izby w okresie od 10 grud 
nia ub, r. do 10 maja br, i po dyskusji przy 
jęło je do wiadomości. Dyrektor Izby zake 

munikował, że poczynione zostały znaczne 
oszczędnośc,, wskutek czego ewidywane 
jest zamknięcie roku bez deficytu. Nastep 
nie Dyrektor jpodał do wiadomości, że w 
jesieni odbędzie się w Wyłlnie Zjazd w spra 
wach oświaty zawodowej, na który 782 
już 15 referatów i w którym zapow 
swój współudział wybylini działacze gospodar 
czy z całej Polski. 

  

      

      

       

Zebranie dokonało wyborów Komisji Re 
wiizyjnej, Sądu Arbitrów, Sądu Honorowego, 
oraz uzupełniających wyborów do kom: 
stałych, a Prezes lzby zaprzysiągł szereg rz. 
czoznawców branżowych ,| księgowych zap 

    

Weszcie wysłuchano 5 referatów opra-o- 
wanych przez Biuro Izby, 

W związku z utworzeniem Funduszu Pra 
cy zebranie uchwaliło by Izby 
wszczął energiczną al 

kania dla naszego terenu znaczn ejszych 
dków z „Funduszu Pracy* na finansowa 
inwestycyj, mających podstawowe znaczen:e 
dla Ziem Północno — Wschodnich. 

     
    

W wyniku referatu o akcji w zakresie 
'popierama eksportu, Zebranie uchwaliło po 
wołanie ma terenie Z em Północno — Wschu 
dnich lokalnych organów, zajmujących. się 
przeprowadzeniem tranzakcyj kompensacyj 
nych ii wykorzystanie w tym celu biura Iz- 
by w Wilnie i Białymstoku oraz poleciło 
biuro Izby uporządkowanie akcj; skupu 

  

  

  

zbytu zaświadczeń ikompensacyjnych z tere- 
nu Izby w sposób gwarantujący eksportowi 

  

maksymalne i stałe korzyść 

W związku z nową fazą stosunków han- 
dlowych z Rosją Zebranie wypowiadziało sis 
za odpowyedniem uwzględnieniem przy tych 
stosunkach potrzeb gospodarczych naszy 
Ziom tak aby jako kompensata za sprowadz: 
me па nasz teren z ZSRR. towary służył?y 
w pierwszym rzędzie artykuły eksportowa: 
z okręgu Izby. 

       

W sprawie stommków z Łotwą, Zebranie 
podkreśliło znaczenie portów północnych dla 
naszych ziem, wypowiadając się za usun ę 
ciem utrudnień, które stoją ma przeszkodzie 
korzystaniu przez nas z tvch portów, oraz 
dając wyraz, że Ziemie Północno — Wschod 

nie pow pny mieć zapewnioną możność lo 
godnego korzystanie tak z portów połskich 
jak i łotewskich. 

Grupa radców zgłosiła na zebraniu wn*o- 
sek o zajęcie przez lzbę stanowiska w sto- 
sunku do wypadków w Niemczech. Winiosek 
został odesłany do Komisji Pot'tyki Gosp »- 
darczej. 

Zebranie zakończyło śię o godz. 24 

Czy Inkasenci są pracowni- 
kami umysłowymi? 

    

    

  

Mimister opteki społecznej zatwierdził 
tezę, ustaloną |przez komisję międzyparla- 
mentarną w spra ia inkasentów 
do zor ja ipracowia towych.       

Teza ta brzmi: „Za pracowników umys- 
łowych w rozumieniu pkt. 6 art, 2 dekretu 
o umowie |pracy pracowników umysłowycn 
2 dnia 16 marca 1928 r., oraz*w myśl:pkt. 6 
art. 3 dekretu o ubezpieczeniu pracownutków 
umysłowych z 24 N'stopada 1927 r., należy 

  

      
          

uważać łych imkasentów, którzy obli l 
należności, wystawiają rachunki i 'mkasuju 
należności, wystawiają pokiwitowania i “    

    

rządz wykazy d owe lub okresowe 
zaink anych n si, oraz tych, kió- 
wrzy chociaż otrzymują gotowe chunki 
i kwity, jednak upoważnieni są przez pracu 
dawców do modyfkowana tych rachunków 
i kwńtów, do rozkładamia należności na ratv, 
oraz do układania się z dłużnikami co do 
spłaty należności 

    

   

    

KURJER SPORTOWY. 
Skandal z nagrodą Kpt. T. Kawalca. 

Wręczono pożyczoną nagrodę. 
W. dzisiejszych kryzysowych cza- 

sach hojność organizatorów imprez 
sportowych w kierunku ofiarowywa- 
nia nagród znacznie została ograniezo- 

"na i dzisiaj jeżeli są jakieś wędrowne 
nagrody, to są jakieś z tych dobrych 
jeszcze czasów. Dziś wystarcza skrom 
ny dypiom, względnie żeton wielkości 
guzika. Nagrody te zaspakajają częś- 
ciowo chęć otrzymania jakiejś pamiąt 
ki, ale dawniej, io znaczy iat temu 
kilka, gdy bogate były i kluby i związ 
ki okręgowe, to stać nas było na rze- 
czywiście cenne i ładne nagrody, zresz 
tą były one koniecznym wówczas czyn 
nikiem propagandowym. 

Nie zastanawiajmy się jednak dłu- 
żej nad stanami: obecnym i poprzed- 
nim, bo chcę przejść odrazu do ošwiet 
lenia pewnego faktu z naszej niedale- 
kiej przeszłości, który jednak rzuca 
pewne świalła i dlatego nad nim nie 
można przejść do porządku dzienne- 
go 

  

Fakt ten wiąże się ściśle z osoba 
zasłużonego organizator byłego ko- 
mendanta Ośrodka W. F. kpt. Tade- 
usza Kawalca. 

Jeżeli młodzież obecna nie pamię- 
ta sylwetki ruchliwego kapitana, któ 
ry był rzeczywiście budowniczym 
sportu wileńskiego, to my starsi mając 
więcej wspólnego z pracami organiza - 
cyjnemi przypominamy sobie mozołną, 
a owocną pracę kpt. Kawalca, Nieraz 
przecież wspominamy go. Nieraz od- 
czuwamy brak jego osoby. To też gdy 
rozeszła się wieść, że kpt. Kawalec ma 
być przeniesiony z Wilna, zawiązał się 
Komitet, który miał na celu urządzić 
na jego cześć pożegnalny bankiet. 

W Kasynie Garnizonowem odbyło 
się wówczas ficjalne przyjęcie. Posy 
paiy się serdeczne mowy zabarwione 
pewnym sentymentem do osoby odjeż 
dżającego kapitana i wówczas właśnie 
na gólnym stole uakzał się przepiękna 
nagroda, którą organizatorzy i inicja- 
torzy pożegnania w imieniu całego 
sportu wileńskiego wręczyli komen- 
dantowi Ośrdka W. F, 

Nie będę w danym wypadku zasta 
nawiać się nad poszczególnemi mo- 

   

    

mentami tej pamiętnej, a miłej uroczy 
stości. Miłej dłatego. że społeczeństwo 
wileńskie odpowiednio uczciło zasługi 
kapiłana Kawalca, że sport wileński 
reprezeniowany przez poszczególnych 
delegatów wyrazi: uznanie kapitanowi, 
któty rzeczywiście dużo dla Wilna 
zrobił. 

Ale iutaj nastąpiła rzecz nieladna. 
bo za wziętą u p. Dincesa nagrodę nie 
zapłacono, a nagroda była cenna. wy 
nosiła coś koło siedmiu setek. 

Rzecz oczywista, że sprzedawca na 
grdy ufając organizatorom skredyto- 
wał, ale cierpliwość sprzedawcy mają 
ca również swje graniee, któregoś pię 

    

  

_knego dnia znałazła się u niego z pow 
rotem w oknie, Stała ona sobie z dopi- 
Saną nawet tabliczką „Wilno kapiła- 
nowi Kawalcowi*. 

Plynąl dzień za dniem. Mijały mie 
siące, a nagrodą tą nikt się nie zainte 
resował. Skończyło się wszystko na 
słowach. š ` 

Nie chodzi nam w danym wypad- 
ku co sobie myśli o nas kapitan Kawa- 
lec, bo taki organizator jak on i taki 
sportsmen wejdzie zapewne w położe 
nie, w zawikiane połżenie i nie będzie 
do tej nagrody zbyt wielkiego przy- 
Wiązywał znaczenia, ale z drugiej stro 
ny chdzi o ten sportowy prestiż. — 
Bo jeżeli poszczególne związki i klu- 
by zobowiązały się pisemnie, że u 
czą dług, a był to dług 20—25 zł, to 
w takim razie niech to jakoś załatwią, 

Wiemy, że taki związek jak piłki 
nożnej część gotówki już zapłacił, — 
Na koncie Miejskiego Komitetu W. F. 
i P. W. ciąży poważniejsza sumka bo 
150 zł, ale poprzedni przewodniczą- 
cy był sam na bankiecie i przyjął zo- 
bowiązanie, że M K.W.EiPw 
sumę tę pokryje. 

Może ktoś powie, że sprawa ta jest 
dziś nieaktualna, ale my uważamy, że 
ona jest aktualna i nagrodę, nagrodę 
kupioną trzeba wręczyć kapitanowi Ka 
waleowi. 

Musimy ze wstydem stwierdzić, że 
lak się stało i czem prędzej sprawę tę 
załatwić, 

Sądzimy więc. że poruszoną przez 
    

  

  

  

  

   

nas sprawę zainteresują się bliżej od- 
powiednie czynniki i kwestja „poży- 
czonej nagrody* zostanie pomyślnie za 
łatwiona, bo to już najwyższy prze- 
cież czas. 

Ze swej zaś strony zastrzegamy, że 
o sprawie tej nie zapomniemy i bę- 
dziemy nadel stać na stanowisku, że 
ofiarowana nagroda musi stać się for- 
malną wtasnošci4 kpt. Kawalca. 

` 

  

ŻYŁEWICZ DRUGE, ZAJEWSKI 

PIĄTY. 

Start dwóch lekkoatletów Ogniska 
w Gnieźnie wypadł naogół nieźle, cho 
ciaż liczyliśmy, że Żylewicz bieg wyg 
ra, jednak zabrakło mu „gazu па 6) 
mtr. i przegrał bieg o tę długość z Kos 
cielakiem (Katowice). 

Drugie więc miejsce o 60 mtr. za 
Kościelakiem zajął Żylewicz były za 
wodnik Sokoła. 

Zajewskiemu poszło nieco gorzej, 
ale biorąc pod uwagę, że startowała 
aż 78 zawodników, to też piąte miejs 
ce mistrza mart uważać można za 
dobre. 

Obaj nasi lekkoatleci przywieźli z 
sobą dwie cenne nagrody. 

  

DZIŚ ZEBRANIE WIOŚLARZY. 

  

Dziś o godz. 19 na przystani Wil. K, T. W. 
odbędzie się zebran,e zarządu V skiego 

    

Komitetu Towarzystw Wioślarskich. 

    

   

Na porządku dziennym: udział wioślarzy 
w święcie Tygodmia Sportowego, sparwa 
jednodn ówki i wolne wnioski. 

O tej samej godzinie i w tym samym ło- 
kału odbędzie się zebranie zarządu Wit. 
K. T.-W. 

WISŁA PRZEGRAŁA Z EMIGRACJĄ. 

LILLE, (Pst), — W niedzieię w miejsco- 
šei Biil| Monfigny ped Lens rozegrane z0- 
stałe spotkanie „między krakowską Wisłą a 
Reprezentacją Polskiego Związku Piłki D 
nej we Franej, Zwyciężyła Reprezentacja 
Polskiej Emigracji 3:1 (2:1). Wisła była nie 
eo zmęczona podróżą. Drużyna emigisey jax 
grała ib, ładnie i pomimo, że techn eeznie us 
tępowała nieco Wiśle zwyciężyła zupełnie 
zasłużenie. 

   

WYKLUCZENIE ŻYDÓW — SĘDZIÓW. 

LIPSK, (Pat). 
Sportowych Saksonj! wykłuczył z istmieją- 
cych ma tereniie Saksonji organizacyj i zwiaz 
ków sportowych wszystkich sędziów pocho 
dzenia żydowskiego, Zarządzen e to dotknę 
ło również znanego w Polsce niemieckiegu 
sędziego pilikarskiego Fuksa, 

— Związek Towarzystw 

    

SŁUCHOWISKA. 
Kretynieją. 

Bardzo ciekawą rzeczą byłaby statystyka 
czasopism. I wnioski. Zwłaszcza jaki typ 
„magazynów*: tygodników, iniesięczników 

ża ma ku. Bo gazeta codz enna 
to co innego la codzienna uderza w 
bruk, jest © przez masę, przez. masę, 
która ledwie się przegryza od analfabetyz- 
mu kulturalnego. Odległość od analfabetv. 
mtujedyną rzecz, którą możemy wyliczyć 

p zety codziennej, 

*k, tygodnik, kosz- 
jest czytany 

„salonie“. Za 

ieco bardziej zamożna 
kóej. 

    

   
    

  

  

  

    

   

    

   
    

    

  

   
   

    

tuje ico 
w poczekaln 
wiera to, czem 
warstwa ludności miej 

Czem żyje? 
„Przegląd sportow 

to dla specjalistów. 
ma iu zbytniej konkurene 

iPisma literackie, w słem tego słowa 
zmaczeniu, albo dyskretnie chowają się w 
kątach kiosków, ałbo naśladują tematem, uję 
ciem j! łatwością pisma codzienne, 

Co króluje w kios h? Na co jest naj- 
wiiększy run, jakie pis idą najlepiej w 
kraju, jakie są z największym pietyzmem 
przechowywane? 

a filustrowane. Ilustrowane, ale jak?. 
tkie wydawnictwa, Je- 

dno mbyto adomości z szerokiego 
świata, inne yto się zajmu edną z waż 

nych gałęzi twórczości .człowieka, sztuką fil- 
mową, trzecie poprostu „nazywa się juź 

emi żartami", Te pisma tkwią na na- 
czelnych miejscach k;osków. - 

Ich cechą rozpoznawczą i znamienna jest 
sama okładka. 'Na okładce prawie zawsze 
twarz kobieca naturalnych rozmiarów. Wew 
nątrz.. (o wewnątrz? Nie... od takie głup e 
rz Napisałem kilka tych gorzkich słów 
+ wielada okazji! Przybyło nowe pismo, nie 
byle pismo! 

Proszę pomyśleć sam tytuł, posmakować 

detektyw” 
dowód że nie   

      

  

    

        

    

    

    

     

go: : 
„„Warszawianka, wytworna rewja humoru 

piekna i lekk/e“ literatury! Ilustracje — pal 
ce lizać! 

Więc: naga kobieta koło wazonu, twairz 
ukrywa w kwiaty, pięć niezgrabnych nagu- 
sek zdaje się wołać przekornie: „bądłź tu 
mądrym teraz i wyhieraj** „Współczesna m- 
łość* gjledzii na stole i kielich i!) przechyła 
do ust. „Odaliska*, „kokieterja* i temu. po- 
dobne świństwa. 

Tekst oczywiśce nie pozostaje w tyle, 
Prawie wszystko (a może wszystko) od p 
czątku do końca wypełn! sam iedaktos 
Comden, Nawet niektóre egioszenia. 

Naprzykład: 
„Warszawianka to czasopismo wytworne*, 

albo 

„Nowość! Nowość!” 

Etudes de nus — Album fotografji nowo- 
czesnych zł, 6. 

Academie studies: 
modelek zł. 5. 
Beautes de Paris, Album tancerek — negliź. 
Duży format zł 5. 

Nowość, Otyłość. W. 40 odmianach zł. 7. 
Wenus. Klasvczny ałbum pięknych repro- 

dukcyj. Fragmenty miłośc; orgje, porwania 
it. p. wydamie luksusowe zł. 12. 

Nowość. Cud plastyki — stereo-film, re- 
welacja dla amatorów zł. 10. i 
Obrazki (nie fotoakty) kolor, ysunkowe, 
Piękny druk ofsetowy 10 wzorów 2ł. 3. 

Pensjonanze domu schadzek — belle de 
jour zł, 2, 

Oi kretymieją! 

  

   

    

Kult ciała — album 

  

  

   

tuz, 

iii] 

RADJO 
WILNO. 

WITOREK, dnia 16 maja 1933 r. 
11,40: Przegląd prasy, Kom. meteor. Czas, 

12,05: Audycja dla poborowych  (plyty). 
13,20: Kom. meteor. 1440: Progr. dzienny. 
14,45; Muzyka popularna (płyty): 15,15: 
Giełda rolnicza. 15,25: Kom. Wfl. Aeroktubu. 
15,35: Wkród kasłążek, 15,50: Koncert @а 
młodzieży (płyty). 16,25: „Program mowej 
szkoły powszechnej” odczyt dla nauczyciel. 
16,40: „Jak dziecko zdobywa trudną sztukę 
ficzenia i rachowania* odczyt. 17,00: Kon- 
cert symfoniczny 17,55: Program na środę 
18.00: Muzyka taneczna (płyty). 18,40: „Za- 
dania organizacyj do spraw mn ejszości n 
rodowych" odczyt litewski. 18,55: Rozmast. 
19,00: Codz. adc. pow, 19,10: Rozmaitoś 
19,1 Pogadanka radjotechniczna, 19,30: 
Nowości, teatralne. 19,45: Pras, dziennik ra- 
djowy. 20,00: I Wielki Konkurs Sportowy 
Rozgł. Wileńskiej „Czy znasz pierwszych 
sportowców świata?" 20,30: Koncert, 20,55: 
Wład sportowe. Dodatek do pras. dz. radj. 
21,05: Godzina zeń (płyty), 22,00: Kwadr. 
fiter. 22,15: Recital śpiewaczy. 22,45: Mur. 
lekika. : Kom, meteor, 23,00: Muz. tan. 

WARSZAWA. 
'WITOREK, dnia 16 maja 1933 r, 

12,10: Płyty gramofonowe. 15,30: Komu- 
mikat Państw. Uzęd, Wych, Fizyczn. i Pań- 
stwowego Zw. Sport. 15,50: Płyty gramofona 
we, 18,00: Muzyka lekka z „ltąkji*, 19,20: 
B eżące wiadomości rołnicze. 19,30: Feljetoa 
muzyczny — „Symfomje patetyczne i sym- 
fonje domowe 

NOWINKI RABJOWE. 
. BACZNOŚĆ SPORTOWCY! 

Wszyscy sportowcy wileńscy i prowin- 
Gjonalni niechaj przygotują się dzisiaj a 
godz. 20 do uważnego wysłuchania warun- 
ków wielk ego konkursu sportowego. Wa- 
runki te podyktowane vostaną przez mikro- 
fom razem z 10 zagadkami, które trzeba 
będzie rozwiązać w ciągu 3 dni, by móc u- 
biegać się o jedną ż cennych nagród, prze- 
znaczonych dla uczestników konkursu przez 

    

  
  

      

     
   

      

    

  

  

  

   

    

tirmy wileńskie, Pierwsza nagroda — dwu- 
osobowy ikajak (dar firmy „Lignopił') dru- 
ga nagroda — rakieta, dar firmy „Art Rub- 

ber“, III nagr. kompleiny Detefon (dar Roz- 
głośni wileńs IV nagr. — puhar (dar 
hutw „Niemen*) i szereg nagród pocieszen a, 
A więc uwaga. Zagadki do rozwiązania po 
dyktowane będą dzisiaj o godz. 20 tak, 
każdy radjosłuchacz mógł je sobie z: 
;| następnie obmyśleć rozwiązanie Przeio 
słuchać należy z ołówkiem w ręku i przy- 
gotowanym arkuszem papieru. Konkurs og- 
łoszony będzie dzisiaj we wtorek 16 maja 

    

   

RECITAL ŚPIEWACZY, 

O god. 22,15 usłyszą radjosłuchacze zna- 
nego śpiewaka operowego odznaczonego na 
konkursie muzycznym w Wiedniu, Jerzego 
Gzaplickiego. Program zawiera szereg aryj 
operowych j pieśni kameralnych. 

Humor. 
NOWE AUTO. 

Ojciec pyta: | 
— lłe kilometrów na fitr benzyny? 
Matka: 
— Czam wysłane są siedzen,a? 
Górka: 
— Jaki jest sygnał? 
Sym: 
— Jaka szybkość? 
Sąsiedzi: 
— He, czy on 

zwolić? 
mogą sobie ma lo po-



4 K U-R-1 E R WI LE SK. 
  

Chcesz wygrać- 

    

Dziś: 

jatro: Paschalisa W. 

Jana Nepom. 

Wachód słofca — g. 3 m. 43 

fachėd < 

  

=. Jm 2! 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.8. 
w wiinie z dnia 15-V— 1933 reku. 

Ciśnienie 756, 
Temperatura: średnia -- 14. 
najwyższa + 16. 
najniższa + 3. 

Opady — 
Wiatr — cisza. 
Tendencja — stan stały. 
Uwagi: pochmurno, 

Pogoda w dniu 16 maja według P. I. M. 
Najpierw pochmurno i deszcze, Potem zach 
murzenie zmienne. Chłodniej. Umiarkowanz 
wiatry północno — zachodnie. Słaba skłoni - 
ność do burz. 

  

OSOBISTA 
— Pam wejewoda wileński przyjął w dn u 

15 bm, opuszczającego Wiilno komendania 
wojewódzkiej policji państwowej podinspek 
tora Eugenjusza Konopkę oraz nowomiano 

wanego wojewódzkiego komendanta pol cji 
państwowej w Wllnie inspektora Aleksaudr | 
Buczowskiego. 

— Starosta Grodzki p. Wacław Kowalski 
wyjechał na kilka dni do Warszawy. Zastę 
puje ip. starostę wicestarosta p, Czerntchow- 
ski. 

— Wyjazd do Warszawy Prezydenta Mia 
sta. Jutro we środę wyjeżdża do Warszawy 
prezydent mlasta dr, W. Maleszewski, W 
stolicy p. Maleszewski załatwi szereg aktu- 
alnych spraw samorządu wileńskiego 

Na czas nieobechoścj prezydenta Maie 
szewskiego zastępstwo obejmie wice-prezy 

dent Czyż. 

    

MIEJSKA. 
— MIESZKAŃCY TRAKTU BATOREGO 

PROSZĄ O ŚWIATŁO, Mieszkańcy ul. Trakt 
Batorego nadesłali 'wezoraj do Magistrata 
zbiorową petycję z prośbą wglądnięcia w 
pożałowania godne warunki ich bytowania. 
Pomijając już fakt, że ulica ta nie posiada 
ami porządnej jezdni, ani chodników, ton' > 
ona w egipskich ciemnościach, co naraża 
spóźnienych (przechodniów na pobicia i na 
pady rabunkowe. Autorzy petycjj proszą 
magistrat 0 jak najrychlejsze pświetlenie 
uliey, gdyż wymagają tego względy hezpie- 
czeństwa publicznego. 

Zaznaczyć należy, że nie jest to pierwsza 
petyeja mieszkańców tej upośledzonej ul'cy. 
Dotychczas jednak nie edniosły skutku, 

Sprawa ta, jak się dowiadujemy, ma być 
rezpatrzona na jednem z najbliższych posie 
dzeń Magistratu. 

LITERACKA 
— Jutrzejsza Środa Literacka, sto: dz'-- 

więódz esiąta z rzędu będzie próbą krytycz 
mego bilansu wszystkich wieczorów środo- 
wych, które odbywały się w Wilnie pod 
egidą Związku Liiteratów, Materjał do dyst 
sji na ten temat dadzą z pewnością referaty 
Jerzego Wyszomirsk,ego i Stanisława Wę- 
sławskiego, którzy poryszą sprawę progra- 
mów „Śród Literack ch" oraz stosunek pub 
łiczności dlo. nich. 

Początek o godz. 20,30. Wstęp dla wpro 
wadzonych gości 1 zł, Młodzież akademicka 
korzysta ze zniż 

  

   

  

p WOJSKOWA. 
*. — Przymusowe kąpiele poborowych. Po- 
borowi, którzy stają przed Komisją brudn.. 
są przymusowo kierowani do kąpieli i potem 
dopiero są badani przez lekarza. Dotychczas 
modczas poboru rocznika 1912 przymusową 
kąpiel zastosowano wobec kilku  poboro- 
wych. 

, — Obowiązki mężczyzn w wieku wojska 
wym Dla cełów ewindencyjnych mężczyźni 
w wjeku wojskowych, winni o każdej zm a 
miie życiowej jpowiadamiać P. K. U. Powyż 
sze dotyczy również zawarcia związków mał 
żeńskich, o czem w terminie czterodmyowym 

cwinify ys niesione odpowiednie adnotacie 

do książeczk. 
— Kto dziś staje przed komisją poborową? 

Dziś 16 maja mają obowiązek stawiennict- 
wa przed komisją poborową (Bazyljańska 2) 
mężczyźni urodzeny, w roku 1912 z nawisku- 
mi rozpoczynającemi się na literę K, zamie- 
szkałi ma terenie 1 1 2 komisarjatow P. Г. 

Jutro stawić się muszą pobrowj| z nazwi 
skamó na literę K zamieszkali w 3 i 4 komi 
sarjacie   

2 RZEŹ 

k ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Nadzwyczajne walne zgromadzenie Vo 

warzystwa Szachowego. W dniu 13 bm. 0d- 
było się walne zgromądzenie członków T+wa 

  

  

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

   

Szachowego. Zatwierdzono i powierzono za: 
rządowi (do zrealizowania szereg donios- 

łych dla istnienia Towarzystwa wniosków. 
Między innemi uchwałono obniżyć opłatę za 

grę do 20 gr. za godzinę, co niewątpliwie 

przyczyni się do spopularyzowania szachów 
— tej pięknej, królewskiej gry. 

— Z T-wa Muzycznego „iutn 2%, Od du. 
ia“ odbywać się 

będą we środy i soboty od godz. 8—9 wiec. 

w siedziłbie T-wa przy ul. A. Mickiewicza 

Nr. 6—8. 
Zapisy nowy 

czynnych | 
sekretarjat we środy i 
do 9 wiecz. 

PP. Członków chóru uprasza się 0 pun- 
ktualne przychodzenie na próby. 

— Odznaczenie działaczy L, O. P. P. —— 

„ji jubiłeuszu 10-lecia LOPP. za p 
w dziedzinie rozwoju LOPP. oraz pra 
zane z organizacją obrony pnzeciwgaz 

odznaczeni zostań. Krzyżami Zasługi: 

P. prof. Jan Muszyński — złotym krzy- 

żem zasługi oraz p. p. kpt. Tadeusz Wyga 

mowski z 3 pac., instruktor Wiktor Nowha- 

Przybylski, Michalina Osobina — Sekretarka 

Komitetu Leśnego LOPP. oraz Antomi Baloe- 

wicz wójt gminy Niemenczyńsk: ej — srebc- 

nymi: krzyżami zasługi. 5 

Dekoracja odznaczonych odbyła się w 

dniu 14 maja w Warszawie na Zamku Kró 

lewskim w obecności Pana Prezydenta R. P 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Cykl wykładów muzycznych organizo- 

wanych przez Radę Wił. Zrzeszeń Artystycz- 

nych (Ostrobramska 9), 

jejsza. prelekcj 
i polskiej od jej z 

inowską. Omówiox Ś 

ja Radomia, W: wa z Szamotuł, 

Zieleńskiego, Leopolity, Pękiela, 
ńskiego i poprzez epokę polskiego 

rococę aż do fantastycznego zjawiska jakiem 

był Fryderyk Chopin w muzyce polskiej. 
Pi tek o godz. 18.30 (630. Wstep 

99 gr.. uczącej się młodzieży 75 gr. 
— Zarząd Koła Wiieńskiego Z. O. R 

daje do wiadomości swych członków, 

dniu-19 me rb. o godz. 19 w lokalu Zarzą- 

du (ul. Wileńska 33), odbędzie się odczyt pt 

„Niemcy. Hitlerowskie*, który wygłosj p. po 
se. Mack'ewicz Stamisław, 

— Z T-wa Eugenieznego (walki ze zwy: 

rodnieniem rasy). 18 maja w lokadu poradni 

eugenieznej (ul. Żeligowskiego 4) dr. Praż 

mowski wygłosj odczyt na temat „H'gjera 

osobista w życiu codzinnem', Początek o 4 

5 min. 30 w. Wstęp wolny. 
— Zebranie Z. M. R. i P. W dniu 14 ma- 

ja w lokalu Zrzeszenia, odbyło się O: 
Zebranie Oddziału ZMR. i P. im, Mars 
Józefa Piłsudskiego, na którem między inno 
mi przyjęto do zatwierdzenia sprawozvdan'a 
Zarządu z działałności j powołano no - 
rząd Oddziału na czele z p. Antonim Anf> 
rowiczem. 

(Na zakończenie obrad zabrał głos p. A. 
Anforowicz — wzywając zorganizowaną mło 

dzież do intensywnej pracy dla dobra państ- 

ь RÓŻNE. 
Korespondeneja, z Litwa. Związek Po 

laków Ziemi Kowieńskiej w Wiilnie pragnac 

ułatwić wszystkim przesyłanie zwykłej ko 
respondemcji na Litwę, zorganizował stałę i 
systematyczne pośrednictwo pocztowe z Lit 
wą. Listy o normalnych wymiarach * wadzz. 
adresowane do wszystkich miejscowości Lit 
wy ii Kraju Kłajpedzkiego należy składać w 
Sekretarjacie Związku, mieszczącym się w 
murach powystąwowych w ogrodzie Bernar- 
dyńskiim. w godzinach 18—20 we wtorki & 
czwartki, załączając jednocześnie w gotówce 
lub znaczkach pocztowych 1 zł. 10 gr. na 
koszta pocztowe, 

     

  

h kandydatów na członków 
vistych T-wa przyjmuje 

soboty od godz 3 

   

  

  

    
   

  

bejmuje  hisitorje 
nia aż po epokę 

anie twórczość 
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WILNO: 

up los 

ONIKA 

  

   

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ I SKŁAD FABRYCZNY 

- BLACHY OCYNK OWANEJ 
Е rnošiąskich Zjednoczonych Hut 

KRÓLEWSKA i LAURA Sp. Akc. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Przemysłowe M. DEULIL. 

BIURO: JAGIELLOŃSKA 3. TEL. 8.11 
SKŁADY—BOCZNICA WŁASNA: KIJOWSKA 8, TEL. 9-99 

  

— Otwarcie Wystawy Pamiątkowej Art. 
Malarza, Michała Szterna. Dziś odbędzie się 
w sali Stałej Wystawy Sztuki (Wiełka 32) 
uroczyste otwarcie wystawy pamiątkowej ob- 
razów art. — mal. Michała Szterna, 

Prace tego przedwcześnie zmarłego arty 
sty ucznia prof. Śledzińskiego, cieszyły się 
ogromnem powodzeniem na wystawie w war 
szawskiej Zachęcie „| w Poznaniu. 

Otwarcie wystawy o 8 wiecz, 

OFIARY. 

Zarząd Samopomocy Młodzieży Szkolnej 
przy Gimnazjum T-wa Pedagogów złożył za 
maszem pośrednictwem część dochodu z w e- 
czoru szkolnego S, M, S. ii przedstawienia 
„Sędziów** St. Wyspiańskiego w sumie zł. 
20 na fundusz Komitetu do Spraw Bezro- 
bocia. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teate Wielki na Pohulanee gra dziś, 
16.V o gadz. 8 w. reportaż detektywistyczny 

ckój na trzecjem piętrze Nr. 176, który 
iale grany i wystawiony na na- 

s który wkrótce będzie musiał 
ustąpić miejsca premjerze połężnej sztuk: 

Ibsena „Wróg Ludy”. 
Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 

skieh ZASP w W'finie gra dziś, 16.V prze- 
piękną komedję „Żegnaj Młodości* z wystę- 
pem Smosarskiej i Da ń go w Grodnie. 
Jutro „Żegnaj młodość gna prowin- 
cję, ponieważ Jadwiga Smosarska wyjeżdża 

na występy do Poznania. 
Ostatnie przedstawienie „Żegnaj młodo 

ście* odbędzie się we środę 17.V w Białym: 

stoku. 
— Premjerz. Ibsena na Pohulance. Teatr 

Pohulanka pracuje obeenie nad przygołowa- 
miem wspaniałej sztuki Ibsena „Wróg Lu- 
du*, której temat ; zagadnienie zawsze ak- 

  

    
       

  

  

  

   

  

       

  

     
     

  

  

  

tualne i żywe, zasługuje na 1 
teresow »go ogółu społeczeństwa, a 
przedewszystkiem młodzieży. Reżyseruje dy: 

  

Szpakiewicz — w rolach głównych Alfrad 
Szymański (rola tytułowa), Szczęsna Wies- 
łajwska, Irena Ładosiówna, Bieleck , Grolicki, 
Łodziński, Szpakiewicz | in. Nowe dek?- 
racje Mako: w sobotę 20.V. 

— Teetr muzyczny „Lutnia, Dziś w dal- 
szym ciągu po cenach zniżonych cięsząca się 
olbrzymem powodzen,em. wesoła operetka 

Gilberta „Cnotliwa Zuzanna”, która odnio- 
sła wielki sukces artystyczny, dzięki dosko- 
nałej grze całego zespołu z Grabowską. Ga- 
brielii, Dembowskim, Szczawińskim, Tat 
rzańskim i Wyry owskim na czele 
Nowa efektowna wy według projektów 
J. Hawryłkiewicza: Z ważne. Operetka 
tą zespół teatru muzycznego „Łutn,a, za- 
kończy sezon zimowy. 

W] przygotowaniu operetki ..Królowa 20- 
cy* i „Kobieta, która wie czego chce”. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Z DOROŻKI NA BRUK. 

Na ulley iPopowskiej spłoszył się koń do 
rożkarski Wulfa Pupko z ul. Piłsudskiego 
53, Jadący w idorożce Rywa Mirkin z m. 
Rudnickiej Chaja Goług z ulicy Zawalnej 1, 
Wulf Mackiewicz z Zawałnej wypadki na 
bruk, doznając ogólnych potłuczeń. Przen'e- 
siono ich do krewnych, mieszkających przy 
rynku na Zarzeczu i wezwano Pogotowie 
Ratunkowe, które ich opatrzyło. Mirkin Ry 
wę odwieziono karetką Pogotowia de Szpi- 
tala Żydowskiege, Życiu jei nie grozi nara- 
zie miebezpieczeństwo, Goług i Maekiewiez 
«6 własnych siłach peszli do domu, 

  

  

      

   

   

    

  

KRADZIEŻE. 
WI hotelu Handlowym przy ul, Za 

57 okradziono zamieszkałego tam p. 
na Rysa z Nowo — Święcian. Wykradz ono 
mm mianosvicie z kieszeni marynarki gotów 
(kę w kwocie 340 złotych, Kradzieży tej wed 
ług wyniku dochodzeń policyjnych dopu$*:- 
ła się Teodora Katlnowska. zam, przy ut. 

Krupniczej Nr. 1, która po kradzieży zły egia 

  

  

     

    

  

Burza nad pow. dziśnieńskim. 
Z Dzisny donoszą: W dniu 12 bm. w godz. 

wieczornych nawiedziła powiat dziśnieński 
nawalnieca z piorunami, powodując kilka 
nieszczęśliwych wypadków, I tak we wsi Во- 
roki II, gm, jazno piorun uderzył w dom 
tamtejszego włośelanina Filipa /Gończńren- 
ko, zabijając 12-letnią pastuszkę Gonczaren 
ki, Ninę Lewkowiczównę, pochodzącą z Jaz 

% 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

'Tu urywała się 'bzwzgędna pew- 
ność. 

Łucja Kingery — napół sparaliżo- 
wana. 

Kucharka — pijana: 
Teresa — taka jakaś posępna i-za 

biedzona. 

Julja Barre — och, te zęby — wy 
raźnie zatrwożony. 

Morse — dlaczego on spalił ten 
list? 

Czy Helena Paggi wychyliła się z 
balkonu i dała ten morderczy strzał? 
A jeżeli ta, to dlaczego to zrobiła? 

Czy leniwe, zagadkowe oczy Killia 
na nie mogły być oczami mordercy? 
A jeżeli tak, to dlaczego? 

A Brunker, którego tępa niewzru- 

szoność załamała się dopiero. pod wply 

wem trasunku o truciznę na szczury, - 

czyż on był zdolny do jakichkolwiek 

uczuć prócz troski o chłeb codzienny 

i bezpieczeństwo swojej osoby? Sły- 
szałem o ludziach—automatach. Brun 

<ker był właśnie takim  automiatem. 

  

ы Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

Czyż on mógł być zdólny do mordu? 
1 dlaczego? 

Uświamomiłam sobie z pewnem v- 
późnieniern, że najważniejszą stroną 
była pobudka mordu i przyszła mi 
brzydka nadzieja, że morderca osiąg 
nął swój cel i że się to już nie bow- 
tórzy. 

Szelest .ukrochmalonego fartucha 
przywrócił mi poczucie rzeczywistoś 
ci. Spojrzałem na zegarek, stwierdzi- 
łam ze zdumieniem, że bawię w Hun- 
timgs Ende dopiero od osiemnastu 
godzin i włożyłam świeży, biały czepek 
w taki sposób, żeby ukryć siwe pas- 
mo, szpecące moje ładne, rudawe wło 
sy. Byłam blada i miałam niebieskie 
podkowy pod oczaini, ale usta mi nie 
drżały. Myśl, że gdyby kawa była za 
truta, to južby się to okazało, dodała 
mi otuchy, co nie znaczy, żebym 
wpadła w dobry humor. 

Wchodząc do bawialni, zauważy- 
łam, że towarzystwo musiało długo od 
poczywać. Matil, w niebieskiej wet 
nianej sukience z miękkim, białym. 

    

  

na, Lekkich porażeń od pioktina doznał 14 
letni syn Gonczarenki, Piotr. P'orun wznie- 
tił u mich pożar i spłonął dom Gonėzarenki 

oraz zabudowania gospodarcze. Straty, ja- 
kie poniósł gospodarz wynoszą 3,000 złotych, 
Piotra Gonczarenko, porażonego piorunem, 
po udz'eleniu pierwszej pomocy, odesłano 
do szpitała państwowego w Dziśnie, 

jedwabnym kołnierzykiem, nad któ- 
rym wznosiła się dumnie jej wdzięcz 
na główka, stała koło kominka, rozma 
wiając z Paggi'm i O'Leary'm. Helena 

i Teresa, zupełnie ubrane, siedziały 
na sofie i paliły narwowo papierosv, 
wcałe się do siebie nie odzywając. Kil 
lian, Morse i Barre wyglądali jednem 
oknem na'szalejącą zawieruchę. 

Światło dzienne, porządek w ub- 
raniach Brunker, krzątający się ko- 
ło stołu ze śniadaniem, nadały sytu- 
acji charąkter konwencjonalnego re 
alizmu, który przytłumił nieco upior- 
ne wrażenie nócy. Ale były to tylko 
pozory, które mogły prysnąć lada mo 
ment niczem cienka skorupka, Czuło 

się to w rozpaczliwie ostrożnych spoj 
rzeniach, w starannie opanowanych 
głosach i w ignórowaniu tego, co-leża- 
ło za jednemi drzwiami. 

Śniadanie odbyło się w okropnym 
nastroju. Puste miejsce Frawley'a eiąg 
nęło ku sobie oczy z nieodparłą )- 
łą. Byłam głodna, a pomimo to jedze 
nie nie chciało mi przechodzić przez 
gardło: 

Wzgardziłam pomarańczami, so- 
kiem owocowym, ciastkami i kaszką 
i poprzestałem na kawie i sucharku. 
Ale i do tego muisałam się zmusić. 
Kiedy Brunker podał jaja na twardo, 
wzięłam trzy, chociaż ich nie lubię, 

   

w szczęśliwej 

kolekturze 

Dźwięk. 
kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

| Balkon 25 gr., 
Dziš premjera! 

  

H. MINKOWSKI 
Parter 54 gr. 
Tempo, życie i wieczne igranie 76 

śmiercią—te temat najnowsz. filmu Foxa Dzik. Zach. 
W rolach głównych: George Q:Brien i Cecyłja Parker. Reż. Dawid Howard. 

  

ns wszystkie seanse. Postrach 

  

Niemiecka 35, tel. 13-17. 

Ciągnienie już pojutrze 

Arizony 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 | 

  

Fascynująca gwiazda 
DZIŚ! amerykańskich ekran. 

Królowa psadziemi Miłość! Sensacjai Proces! Aferal Oto 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

JOAK GRAWFORD w swoim najnow- 
szym filmie jako 

treść tego wielkiego filmu 
Seanse o g. 4—6—8—10.15 

  

DZIŚ! Film grozy itajemnic. Mistrz 
maski, niesamowity genjusz tortur 

MASK 
Bfiwięk. Kine-Teatr 

KELIOS 
mRicńóska 38, tei. 8-26 

BORYS KARLOFF 

Wymyšlae tortury, 

(bohater f. Franken:tein i Mumja) w swej 
najnow. i najwięk. przejm. grozą kreacji 

Dr. Fu-Manchu 
Pałac udręcz 

  

NAD PROGRAM: „„Mama kocha паре“ = komedja. 
  

Korona ostatniego 
okresu sezonu 1933, 

niekoronowanego 
króla reżyserów 

Najiepszy film 

w najiepszem kinie Ernesta Lubicza Złote sidła 
  

Lejostr RARAIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wlinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 22.Н. 1932 г. 
15374. I. Firma: „Sciuta-Morduch Cajlingold, N. 

Lewita i N. Kapłan. Spėlka firmowa“. Wytwėrnia ma- 
karonów włoskich. Siedziba w Wilnie przy ul. Rydza 
Śmigłego 34. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 
1933 r. Spólnicy zam. w Wilnie. Morduch Cajlingold 
przy ul. Stefańskiej 33, Necha Lewita przy ul. Kwa- 
szelnej 17 i Nachman Kapłan przy uł, Piłsudskiego 61. 
Prokurentem spółki jest Helman Krakinowski zam. w 
Wilnie przy ul. Kijowskiej 244. Spółka firmowa za 
wartą na mocy umowy z dnia 31 grudnia 1932 na 
czasokres do dnia 1 stycznia 1936 r. z automatycznem 
przedłużeniem na każdy rok następny, o ile na trzy 
miesiące przed upływem terminu poprzedniego żaden 
spólmik nie zgłosi żądania likwidacji spółki. Zarząd 
stanowią wszyscy spólmicy. Wszelkiego rodzaju akty, 
umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa, prokury, wek- 
sle, czeki i indosy podpisuje pod stemplem firmowym 
łącznie 2-ch spólników: Morduch Cajlingold i którykol 
wiek z pozostałych. Z odbioru zewsząd wszelkiego ro- 
dzaju towarów, przesyłek, korespondencji, pieniędzy 
i dokumentów kwituje i sprawy spółki w sądach i u- 
rzędach prowadzi samodzielnie każdy ze spólników. 

. 522/V1 

  

    

W dniu 27.ll. 1933 r. 
13375. I Firma: „S. Elkin i J. Halpern. Zaklady 

Przemysłowe — Leśne Hel. Spółka firmowa“. Przemysł 
tartaczany. Siedziba w Lidzie. przy ul. Szeptyckiego 17. 
Spėlnicy: Salomon Elkin vel Elkind zam. w Lidzie przy 
ul. Szeptyckiego 17 i Józef Halpern zam. w Lidzie przy 
ul. Szeptyckiego 14. Spółka firmowa zawarta na mocy 
aktów zeznanych przed Ryszardem Simą, Notarjuszem 
w Lidzie, dnia 12 grudnia 1932 r. pod Nr. 460 i dnia 
9 lutego 1933 r. pod Nr. 263 na czas nieograniczony. 
Zarząd stanowią obaj spólnicy. Weksle, czeki, akty, 
umowy i inne dokumenty  obligujące 
stemplem firmowym obydwaj spólnicy, wszelkie doku- 
menty nadawcze i odbiorcze na poczcie, na kolei, w 
bankach i instytucjach bankowych podpisuję każdy 
spólnik oddzielnie, korespondencję zwykłą, poleconą 
i pieniężną otrzymuje każdy spółnik. 523/V1 

  

  

Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 23.11. 1933 r. 
587. I, Firma „Centrocegla“ — Spółka. dla sprze 

daży wyrobów cegielni wileńskich — Spółka z ogr: 
miezoną odpowįedzialnošcią“. Komisowa sprzedaż 
gły. produkowanej przez położone w obrębie m. W:i- 
ma i jego okolic cegielnie. Siedziba w Wińnie przy 
ul, Nienųeckiej 22. Kapitał zakładowy wynosi 3.309 
zł. podzelony na 39 udziałów po 100 zł, każdy, :al- 

kowicie wpłacony w gotowiźnie. Zarząd spółkii stano 
wią zamieszkali w Wilnie, Mojżesz  Mylejkowski, 
przy ul. Piwnej 7, Mojżesz Dajon, przy ul, Teatral- 
nej 4, Miron Uciechowski przy ul. Szopena 1, Eljasz 
Kroszkn, przy ul. Mostowej 15 i Wigdor Berdyczew 

ski przy ul, Dąbrowskiego 12. Wszelkie tranzakci 

zobowiązania, umowy ii (nne dokumenły, zawierające 

zobowiązania pieniężne, prokury oraz pełńomocniet- 
wa podpisują pod stemplem firmowym 3-ej zarządcy, 
z których jeden musi być Eljasz Kroszkin lub Wigdor 
Berdyczewski albo obaj razem. Korespondencję nie- 
zawierającą zobowiiązań oraz pokwitowania z odbio- 
ru wszelkiej korespondenej! i wszelkich przesyłek 
podpisują pod stemplem firmowym 2 zarządcy, Spół- 
ka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mo- 
cy aktów zeznanych przed Władysławem Strzałko 
Notarjuszem w Wilnie dnia 30 stycznia 1933 r. pod 
Nr. 261 i dyla 3 lutego 1933 r. pod Nr, 295 na. czas 
nieograniczony. 549—VI. 

   

  

  

   

   

  

  

588. I, Firma: „Rozmach — Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnošcią“. Detaliczna sprzedaż towarów ko- 

Įonjalnych i spożywczych. Słedziba w Wilnie, przy 

ul. Wielniej 49, Przedsiębiorstwo istnieje od 10 łutego 
1933 r. Kapitał zakładowy wynosi 2000 złotych po- 

dzielony na 20 udziałów po 100 złotych każdy cał- 

iqie w gotowiźnie wpłacony, Zarząd stanowią 

zam. w Wilnie, Józef Korzeniowski przy ul. Sapie- 

żyńskiej 3, i Narcyz Massalski przy ul. Żydow 

13, Wiszelkie akty umowy pełnomocnictwa prokury 

  

   

  

podpisują pod | 

: leko kąpiel, komun. aut. 

-1. Świtalski, Amexykański   

weksle, czek ( indosy obligi i inne zobowiązania pod- 
pisują pod stemplem firmowym dwaj zarządcy łąs- 
nie. Z odbioru zewsząd wszelkiego rodzajo korespo"- 
dencji przesyłek towarów ładunków, pieniędzy i do 
kumentów kwituje oraz sprawy spółki w sądach i 
urzędach iprowadą samodź e ażdy z zarządców. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno: zawarta na 
mocy aktu zeznanego dnia 31 stycznia 1933 r. pod 
Nr. 276, przed Notarjuszem Władysławem Strzałko 
w Wilnie na czaś ograniczony. 550—VI. 

         

  

  
     

  

    

  

589, 1. Firma: „Biuro ktrotechnieczne Elektr>- 

pol — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Za- 
kup i sprzedaż artykułów elektrycznych oraz wyko- 
nywanie rcbót instalacyjnych i budowlanych. Siedz'ba 
у ММ е prz 6. Przedsiębiorstwo ist- 

nieje od 1 st Kapitał zakładowy wyno- 
si 5000 złotych podzielony na 100 udziałów po 50 4. 
każdy całkowicie wpłacony Į czem 4000 złotych w 

ie a reszta w posłaci lokalu siedzby wraz z į 
zenem oszacowanego na 1000 J. Zarząd spółki 
" 40 Mojż а Wiguszyna, zam. w Wilnie przy 

ul, Želgowskiego 5. óry w (|nreniu spółki pod stem 
plem firmowym podpisuje wsezlkie akty, umowy z0- 

a przekazy,  pełm nictwa, prokury 
wszelką korespondencję or: pokwitowan 2. 

Spółka z ograniczoną odpow ią zawarta nu 

mocy aklu zeznanego dnia a 1932 r. pod 

  

    

   
       
  

    

     

    

   

        

     

  

     

  

    g 30 grudr 
Nr. 350 przed Antonim Makarowskim, zastępcą Wón- 
ceatego Łodziewskiego, Notarjusza w Wilmie na czas 
nieograniczony. 551—VF. 

W dniu 6G.III. 1932 r. 
590. I. Fiffma: „Osika — Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialność w  Walnie*. Operacje handlowe 
materjałami drzewnemi, Siedziba w Wilnie przy ul. 
Zakretowej 11 m. 6 Przedsiębiorstwo islnieje od 22 
lutego 1933 r. Kapitał zakładowy 2000 złotych podzie- 
lony na 100 udziałów po 20 złotych każdy całkowi:"e 
wpłacony. Zarządeą jest Sv. Johnson zam. w Wil- 
nie przy ul. Pohulanka Zarządca zastępuje spół 
kę i w jej imieniu we wszystk ch sprawach podpisuj” 
pod stemplem firmowym samodzielnie. Spółka z ogra- 
niczoną odpowi edzialnością, zawaria na mocy aktu 

  

  

     

  

   

  

     

  

  

    

  

      

  

zeznanego dna 22 lutego 1933 r. za Nr. 570 przed 
Aleksandrem Różnowskim. Notarjuszem w Wlilne 
na czas nieogr. *zOhy. mm2—-VI 

  

  

Poważna firma krajowa 
poszukuje energicznych ž zdolnych agentów -ek 

przy raralne: sprzedaży różnych artykułów pierwszej 
potrzeby do«mowej. Pierwszeństwo mają Pp. Emeryci 
wojskowi i zredukowani urzędnicy. Zgłoszenia oso- 
biste wraz z referencjami przyjmuje biuro w Wilnie 
przy ul. Trockiej 3—2-a. godz. I0—2 i 4—7 pe poł. 

Pp. z prowincji uprasza się o oferty pisemne. 

Ogłoszenie. 
Bataljon „Wołożyn* w Wołożynie st. 

kol. Horodżki ogłasza przetarg na remont 
kapitalny koszar na dzień 24 maja 1933 r. 
godz. 10 ta. Roboty: stolarskie, ciesielskie, 
murarskie i betonowe. Kosztorys ślepy 
i plan budynku wydaje się na miejscu. 

Kwatermistrzostwo 
Bataljonu Wołożyn. 

KUPIĘ 
Marek Uliūnų 
KUPIĘ 

sukę wiiczycę ras. 
Wiadomość w „Kurjerze* 

pod literami „Karo“ 

LOKAL 
handlowy do wynajęcia, 

  

Sprzedam wilię wzor. 
zągospod, w obrębie m. 
Wilna, ładnie położoną. 
Ziemi ok. 4 ha. Zabud. 
drewn. nowe: dom mie- 
szkalny, domek gospod:, 
stajnia, wozownia, obora 
па 7 krów, stodoła, kur- 
nik, łazienka, studnie, o 
gród owoc., park. Nieda- 

  

  

bliskość miasteczka, daje 
możn. zamieszk, na stałe. 
Nieduży dług bankowy. 

Kalwaryjska 12, m. 6 

Amerykanin, 
młody, z doskonałemi re- 
ferencjami da lekcje an- 

gielskiego na wsi, 

  

  

M Kenigsberg 
Ctoroby skórne, 

weneryczus 
i moczopleiowe, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Br. Zeldowięz 
Choroby skórne, wener.,. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz;. 

Dr.Zeldewiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz.. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

  

  

Dr. J, Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Micklewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—8 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczoplciowe 

Wiłeńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—! i 4—8 

  

  

Akuszerka 

Mafia LANNEIONA 
porade 649487 wiecz: 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 
WP Ne 69%: 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
aa lewo Gedemimowskę 

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

Samechód 
prawie nowy @0 sprze- 
dania. Oglądać od 2—4 
Dobroczynny 2-a, m. 4 

Kilka pokoi 
umeblowanych 

do wynajęcia od zaraz 

na Zwierzyńcu 
ul. Tomasza Zana 7—2 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozostająca w krytyczn. 
warunkach matetjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
sądownictwie, handlu lub. 
korepetycyj. Zgłoszenia: 
Kniahinin, pow. Wilejka, 
pod „oczekująca“ М. Т. 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
małowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompozycje oryginalne, — 

własne 

  

  

  

  

  Ul. Sawicz 2 róg Wiel 
Inform. u dozorcy domu 

  

Konsulat, ulica Jasna 11, 
Warszawa.   Lwowska 24, m. 10 

WRZE ROR OR ANA STI NIO TBT VE SA AI I T IN T 

zwłaszcza na Śniadanie. 
Ale, o, dziwo Wszyscy musieli 

czuć to, co ja, bo chociaż nie tknięto 

prawie niczego, jaja miały niezwykłe 

powodzenie. 
Obserwowałem z pod oka O'Lea- 

ry'ego, który pił kawę z takim apetv- 
tem. że i ja odważyłam się przytknąć 
ili. kę do ust. 

Nikt nie silił się na rozmowę. He- 
łena, szarożółta ze zmęczenia i stra- 
chu, patrzyła uparcie w stół. Teresa 
paliła gorączkowo papierosy. Oczy 
jej migotały dziwnie z pomiędzy sztu 
cznych rzęs, a jaskrawa suknia sporto 

a w żółtoczarne pasy kontrastowa!a 
b sukienką M 

szaro i martwo, 

  

        

ny odgłos i spoglądali ukradkowo to 

na siebie, to na zaśnieżone okna. Męż 
zyźni palili niezmordowanie. z wyjął 

kiem Paggi'ego, który nigdy nie za- 
pominał o swoim głosie. On był nie- 

tylko blady: ile siny. T wszyscy jedii 

jejka. 
Godziny wlokły się nużąco, mono 

torinie. Nie zdarzyło się nic godnego 
uwagi i tylko O*Leary kręcił się spo- 
kojnie podomu,. rozmawiając zniżo 
nym głosem to z tym, to z owym, Łuc 
ja leżała w łóżku cały dzień, ja pra: 

wie od niej nie wychodziłam, inni obi 

   

    

jali się po bawialni, przeglądając pis 
ma, paląc papierosy, obserwując się 
nawzajem i wyglądając na śnieg. 

Nigdy w życiu nie widziałem ta 
"kiej Sinežycy. Nie była to wcale zwy- 
czajna, uczciwa zawierucha śnieżna, 
która wybucha i przemija prawie nie 
postrzeżenie, a «coś niewiarogodnie 
złowrogiego, nieubłaganego i żywioło 
wego. (oś, co nas wzięło bezradnych 
w swoją moc i nieuruchomiło w 0d- 
mętach grozy: Kiedy zaczęło się 
zmierzchnąć, a niemilosierna zawie- 
rucha nie osłabła. doznałam okrop- 
nego uczucia, że samo życie jest tylko 
kwestją czekania wśród eszałamiają 
cej, martwej niepewności. 

Myśl ta napełniła mnie strachem. 
Miewam tego rodzaju przywidzenia 
i pewnie nie ja jedna — tylko w cza- 

sie niestrawności. Siedziałam: właśnie 

w bawialni, odpoczywając po dusznej 
atmosferze pokoju Łucji. Brukńer 
przyniósł jej przenośny piecyk, który 
napełnił wszystkie kąty okropnym 
swędem, wobec czego wzięłam robo 
tę na drutach i przeniosłam się do ia 
dali. Nie lubię tego. dłubania, ale 
chciałam być zajętą i brzęk długich. 
stalowych drutów lepiej rozweselał u- 
szy, niż rzadkie, ciche odezwania męż 
czyzn, trzask zapałek Teresy i głębo 
kie westchnienia Heleny. 

    

Brunker zapalił latarnie, dzięki Bo 
gu! bardzo wcześnie, gdyż nasze po- 
dejrzliwe oczy zaczęły już wyszkować 
po ciemniejszych kątach. Matil musia 
ła się posprzeczać z kucharką, bo wy 
szła z kuchni ze ściągniętemi hrwiami 
i policzkami w ogniu. Poszła szybko 
do swego pokoju, skąd zabrała pęk 
kluczy i wróciła do kuchni. Ale jeżeli 
zamknęła .szafkę z winem, to Aneta 
zaopatrzyła się na zapas, gdyż, idąc 
po sodę dla Łucji, zastałam ją zata 
czającą się koło garnków i nucącą pod 
nosem tę samą melodję, co wczoraj. 
Tego wieczora musiała się podzielić z 
Brunkerem, który, jak zauważyłam, 
poruszył się energiczniej niż zwykle 
i unikał moich oczu. 

Po podwieczorku Łucja ożywiła 
się i poprosiła, żebym jej pomogła u- 
brać się w szarą, koronkową suknię. 
Wypiła jednym haustem wodę sodo- 
wą, włożyła ciężki garnitur z agatów 
i pojechała na posterunek obserwacyj 
ny. Twarz miała ciemniejszą niż zwy- 
kle, a oczy okropnie zapadnięte, lecz 

poza tem nie było na niej widać żad 
nych śladów noenego przejścia, Resz 
ta towarzystwa kończyła dorywczo 

podwieczorek, składający się z niesty 
chanie cienkich kanapek i szybko styg 
nącej herbaty. 

(D. c. n.) 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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