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W POTRZASKU. PRZEM! 
Jesteśmy w tej chwili świadkami 

wielkiego wzrostu nastrojów 

rantyniemieckich w. całym 

świecie, zwłaszeza angłososkim. Róż- 

ne są tego powody. Obok poczynań 

wewnętrznych rządu Hitlera, umieś- 

literaturę polityczną hitle- 

która dopiero teraz zyskała 

budząc 

  

cić należ 

ryzmu, 

_ szerokie rozpowszechnienie, 

wszędzie różnorodne, ale naogół bar- 

dzo ujemne wrażenie. Książki pisane 

dla użytku wewnętrznego w okresie 

akcji propagandowej, stały się dziś w 

oczach świata niemieckiego w pew- 

nej mierze dokumentami kompromi- 

tującemi. Ostatnie wydanie książki Hi 

tlera „Mein Kampf“ zostato już mocno 

Ł ocenzurowane w porównaniu z po- 

przedniem z r. 1932. 

   

„Wojna z Żydami” zmobilizowała 

przeciwko Niemcom hitlerowskim ca- 

łą żydowską diasporą, szczególnie sil- 

ny, dla samych Niemców nieoczeki- 

wany, wywołując oddźwięk w krajach 

anglosaskich. Prasa fakt len usiłuje 

thumaczyć w sposób dość uproszezo- 

ny, nprz. tem, że wszyscy trzej naj- 

bliżsi doradcy Roosevelta są pocho- 

dzenia żydowskiego. 

Naogół jednak przyczyny tej nie- 

chęci i animozji względem Niemiec, 

która ogarnęła świat, są bardziej zło- 

Żone. Teorja hegemonji i jakiegoś 

» Szezególnego posłannictwa w Europie 

nordyjskiej rasy germańskiej nie mo- 

że, Oczywiście, budzić zachwytu wśród 

narodów do niej nie należących. Ale 

niezawdonie i gospodarcze koncepcje 

i cele hitleryzmu nie idą w smak po- 

zostałej Europie i Ameryce. 

  

  
Mniejsza o te przyczyny. Spostrze- 

Słszy cokolwiek zapóźno niepomyślny 

dla siebie zwrot w opinji, obóz Hit- 
lerą natychmiast rozpoczął kontrak- 

cję. „Ujednolicona* (gleichgeschalte- 

tej prasa niemiecka uderzyła w ton 

wybitnie pokojowy, a prze- 
mówienia Hitlera.i jego ministrów od 

biegają znacznie od tonu i treści ich 

*własnej literatury z przed kilku lat. 

Czas był najwyższy, gdyż na konfe- 

rencji rozbrojeniowej wytworzyła się 

Sytuacja nad wyraz niedogodna dla 

tez niemieckich, a artykuł min. Neu- 

ratha zapowiadający, że mimo wWszy- 

stko co będzie postanowione w Ge- 

newie, Niemcy dozbroją się do ogói- 

nego poziomu, wywołał burzę: Odpo- 
wiedzią na to była uchwała genewska, 

zaliczająca niemieckie partyjne orga- 

nizacje bojowe do „efektywów wojs- 
kowych*. 

Jednocześnie jednak, w wyniku li- 

cznych rozmów i pertraktacyj delega- 

ta St. Zjednoczonych na Konferencję 

Tozbrojeniową, Normana Davisa z 

- Tządem angielskim i francuskim, ma 
nastąpić na dzisiejszem posiedzeniu 

Komisji Głównej Konferencji współ 

ne oświadczenie delegacyj 

tych trzech państw, zawierające ich 

Stanowisko wobec tez niemieckich w 

. Sprawie równouprawnienia zbrojeń. 

Jeżeli ten krok istotnie nastąpi, bę- 

dzie on oznaczał, że Francja, Anglja 

i Ameryka uzgodniły swoje stanowi- 

sko przed deklaracją Hitlera i chcą go 
Postawić przed faktem dokona- 

hym. Byłby to nienotowany po woj- 
nie objaw solidarnego wobec Niemiec 

działania państw anglo-saskich z 

Francją. Nasuwa się więc przypusz- 

czenie, że zapowiedź tego posunięcia 

Jest pogróżką, mającą skłonić Hitlera 

do większych ustępstw. 

Jakkolwiekbądź sytuacja europej 

ską jest niezwykle napięta. Izolacja 

trzeciej Rzeszy posunęła się tak dale- 

ko, że nawet siostrzyczka — Austrja 

Czyni niezwyczajne <wstręty mini- 

strom hitlerowskim. Wydalenie ba- 
Warskiego ministra przez rząd Dolfus- 

5a jest w stosunkach austrjacko-nie- 

Bieckich faktem sensacyjnym. Ponie 

Aż wydalony minister oświadczył a- 

     

  

т 

і Strjąckim hitlerowcom po despekcie, =
 

, nie 

  

który go spotkał, że rząd: Rzes 

puści płazem tej obrazy, oraz że do 

Wiednia przyjedzie wkrótce również 

nieproszony Hitler, oczekiwać można 

jeszcze większych sensacyj w grodzie 

naddunajskim, jeżeli do tego czasu 

rząd Dolfussa nie zostanie wysadzony 

z siodła od wewnątrz. 

Wszystko to tłumaczy w pewnym 

stopniu dążenie Hitlera do złago- 

stosunków 1х Pol- 

Europa byla przekonaną, że 

dzenia 

ską. 

cały swój impet hitleryzm skieruje 

  

przedewszystkiem na Polskę — Hit- 

"er składa min. Wysockiemu dekłara- 

cję o poszanowaniu traktałów, aby 

zdjąć z siebie odium tego podejrze- 

nia. Analogiczne oświadczenia publi- 

kują jego emisarjusze w Gdańsku, a- 

by uspokoić Komisarza Ligi Naro- 

Gów co do skutków ich zwycięstwa 

wyborczego. Żyjemy jak w kalejdos- 

kopie. 

Prasa niemiecka donosi, że 

wszystkich komórek organizacyjnych 

partji marodowo-socjalistycznej po- 

szedł rozkaz, aby unikano 

„wszelkich wypadków, któ- 

do 

mogły zakłócić sto- 

sumki polso-niemieckie“. 

Jednocześnie wybitny publicysta 
stronnictwa niemiecko - naradowego 

reby 

pisze ze słodyczą i spokojem: „„Hitler 

nie chce wojny. może jej pragnąć 

bez narażenia dzieła swego + świata 

swoich myśli: Hitler pragnie spokoju 

i bezpieczeństwa od zewnętrznych 

'konfliktów, równouprawnienia, oraz 

powolnej (schrittweise) rewizji wes- 

salskiego „dyktatu* na drodze poro- 

zumienia z innemi państwami". Jak 

to „porozumienie z państwem, które 

chce łerytorjałnie okroić, wyobraża so 

bie „Der Fiihrer* — 0 tem, oczywiś- 

cie się nie mówi. Ale zrzeczenie się 

wojny, jako środka do "osiągnięcia 

tych celów, warto przyjąć do wiado- 

ImoŚci. 

Trzeba przyznać 

  

że moment w 

„którym nasz rząd zażądał od Hitlera 

określenia swego stanowiska wobec 

"Polski, był wybrany znakomicie. 

Testis. 

    

„KRYTYKA TRAKTATU 

WERSALSKIEGO. 
BERLIN, (Pat). W wygłoszonem prze- 

mówieniu Hitler na wstępie podkreśl ł, że wy 
sumięty przez kryzys obecny problem wynika 
z traktatu wersalskiege, który nie potrafił 
rozwiązać w sposób stały podstawowej kwe 
stji jasno į rozumnie. Odnosi s ę to do spraw 
gospodarczych, narodowych i prawnych. 

Idea rewizji została uznana, za konieczną 
i przewidziana była przez samych twórców 
traktatu. 

W rzędzie zagadnień politycznych naro 
dowych znajdują sę przedewszystkiem kwe 
stje nowego uregulowania stosunków przw- 
nych europejskich w myśl zasady narodowa 
ściowej, która powinna być punktem wyjścia 
dla koniereneji pokojowej, Wykreślenie gra. 
nie terytorjalnych z uwzględnieniem isto- 
tnego stanu etnicznego było rozwiązanien:, 
którcby zapewn ło świńtu podstawę prawdzi 
wie trwałego pokoju. Decyzja konfereneji 
pokojowej przyniesła rozwiązanie, zawiera 
jące zarodek nowych konfliktów. 

Jeżeli chodzi © zagadn enie gospodarcz*. 

to zdaniem kanclerza pokój oparty miał być 
na zrozumieniu, że brak warunków egzysten 
cji poszczególnych naredów stale prowadzi 
do konfliktu. Należało uwzględnić warunki 

bytu poszczególnych narodów. 
14еа reparacyj i jej przeprowadzenie bę 

dzie klasycznym przykładem w dziejach, jak 
nieuwzględnienie zasad powszechnych przy 
nosj wszystkim szkodę. Reparacje Niemey 
mogły płacić tylko z nastwyżki eksportu nie 
m'eckiego, którego wzrost musiał z natury 
rzeczy szkodzić eksportowi mocarstw wierzy 

cielskieh. Niemey z zaparciem się siebie wy 
konywały nałożone ną nie zobowiązania. 

ROLA LIGI NARODÓW W STOSUN- 
„KU DO NIEMIEC. 

Kanelerz podkreśla dalej, że Niemcy p 
skwalifikowano do rzędu narodów drugiej 
klasy w chwili, gdy utworzono Ligę Naro- 
dów. To postępowanie nie mogło prowadz ć 
do paeyfikacji Świata, a jeszcze mniej przy- 
ezynialo się do tego pozbawienie siły zbrej 
nej państw pokonanych, co powod ton 
bezustannych gróźb napaści i niepokojów. Za 
warte trakfaty dls, pacyfikacji życia między 
nrodowego posiadają tylko wówczas sens 
wewnętrzny, jeżeli wychodzą z założenia cał 
kowitego i szezerego równouprawnienia. 

NOWA WOJNA — KLĘSKĄ 
EUROPY. 

W tem leży właśnie przyczyna panującego 
od lat w świecie niepokoju, Wę wszystkien 
interesie leży, aby aktualny probłem zostal 
rozumnie i ostatecznie rozwiązany. Żadne 
nowa wojna nie mogłaby istotnie w dzisiej- 
szych niezadawałających stosunkach wytwo 
rzyć lepszego stanu. Wręcz przeciwnie — uży 
cie jakiejkolwiek przemocy w Europie nie 
mogłohy wytworzyć korzystniejszej sytuacj: 
niż obcena pod względem politycznym I g0- 
spodarczym. Nawet decydujący sukces mu:- 
stałby w stosunkach europejskich deprowa- 
dzić w końcu dó jeszeze większego zakłó- 
eenia równowagi europejskiej, a tem sa- 
mem stałby się on zarodkiem nowych anta- 
gon'izmów i konfliktów na przyszłość. Nowa 
wojna, nowe ofiary, nowa niepewność i nowa 
klęska gospodarcza — byłyby tego następ- 
stwem. 

    

   

  

   

Wybuch podobnego szaleństwa musiatby 
jednak doprowadzić do katastrofy obecnego 
ustroju społecznego, wywołująe kryzys i po 
grążając państwa w chaosie komunistyez- 
nym. 

PRZEWROTU W NIEMCZECH 

— POKOJOWA WSPÓŁPRACA- 
Rząd narodowy Niemiec z głębi przeko- 

namia wyraża życzenie n'edopuszezenia do 
takiego stanu i zgłasza swoją szczerą i czyn 
ną współpraeę. W tem leży sens ostatnia de 
konanego przewrotu w Niemezech. — Mów 
ea oświadcza dalej, że idee przewodnie re- 
wolueji narodowej w Niemczech, któremi 

zapob eżenie przewrotowi  komunistyczne- 

mu, pokonanie bezrobocia ; przywrócenie sta 
łego, autorytatywnego rządu nie są Sprze- 

ezne z interesami Świata. 

ZAGADNIENIE NARODOWOŚCI. 
Imieniem rządu naradowcgo -—- mówił 

kanclerz — i całego ohozu koncentracji na 
rodowej cheałbym w tem miejscu oświad- 
czyć, że właśnie my w nowych Niemczech 

eżywieni jesteśmy głębekiem zrozumieniem 
dla pedohnych uczuć i przekonań oraz usa 
sadniamy roszczenia życiowe innych naro- 
dów — (oklaski). 

Generacja tych młodych N emiec, któr w 
dotychczasowem śwem życiu zaznała t, 
nędzę i klęskę własnego narodu, zbyt wieto 
wyeierpiała od tego szaleństwa, aby mogła, 
cheieć sprowadzić to na nowo. Nasz so2 
jalizm narodowy jest zasadą wiążącą nas 
wszeehstronnie jako światopogląd. Ożywie- 
ni hezgraniezną miłością i wiernością dla 
władzy narodowej. respektujemy zgodnie » 
tem przekonaniem również j prawa, innych 
narodów i chcielibyśmy z najgłębszego serca 
żyć z wiem! w spokoju i przyjaźni. Nie zna 
my przeto również pojęcia germanizacji. 

Mentalność ubiegłego stulecia, która poz: 
walała sądzić, że może się uda zrobić Niem 
ców z Polaków, bądź z Hindusów, jest nam 
obex. Podobnie również próha w odwrot- 
nym kierunku spotkałaby się z naszej strony 
z gorącym protestem (oklaski). Uważamy 
narody europejskie za fakt istniejący. Fran 
€uzi, Polacy i inni są naszymi sąsiadami. — 
Wienty, że źddne wydarzenia życiewe nie. mo 
gą zmienić tej rzeczywistośc. Byłoby szczę 
šeiem dia Świata, gdyby traktat wersalski 
uznał te pozytywne warunki również w od 
niesieniu do Niemiec. 

GRANICE Z POLSKĄ. 

Celem prawdziw e trwałego pokoju winno 
być nie rozdzieranie ran łub ich  jątrzenie, 
leez leczenie ich. Przy odpowiedniem trak- 
towaniu problemów europejskich można było 
bez trudu znaleźć takie rozwiązanie na. 
Wschodzie, które uwzględniłoby zrozumiałe 
roszczenia Niem 'ec tak samo jak naturalne 
prawa Polski, Traktat wersałski nie znałazł 
takiego rozwiązania. 

Mimo to żaden rząd niemiecki nie zła- 
mie z własnej iniejatywy umowy, która nie 
mcże być usunięta dopóty, dopóki nie moż- 
na będzie jej zastąpić przez inną lepsza. 

ROZBROJENIE. 
Prawo żądania rewizji traktutu jest w 

nim samym ugruntowane. Rząd niemiecki po 
wołuje się przedewszystkiem na skutki poll 
tyezne ; gospodarcze traktatu w eiągu nb ez 
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Hawe świetne zwycięstwo polskich lotników. 
Kpt-owie Balan I Dudziński osiągneli pierwsze miejsca w zlocie 

LENINGRAD, (Pat). —  Lotniey polscy 

kpt. Bajan i kpt. Dudziński wystartowali w 

dn. 17 bm. rano z Leningradu o godz. 7 — 

według czasu sowieckiego, czyli o godz. 5 

według czasu warszawskiego, Uo_ dałszezo 
lotu. 

LWÓW, (Pat). — O godz. 12,16 kpt, Ra- 

jan wraz z mechanikiem Pokrzywką wy 
dewał na lotnisku we Lwowie. O godz. 12,5 

wystartowali ze Lwowa do dalszego lotu 

do Wiednia. 
© godz. 13,20 wylądował na lotnisku Iwo 

wskiem kpt. Dudziński wraz z obserwato- 

rem kpt. Wojciechowskim. 

LWÓW, (Patl. — O godz. 13 min. 50 kpt. 

   

  

  
Budzi wraz z obserwatorem kpt. Woj 
ciechcwskim wystartowali ze Lwowa do 
Wiednia. 

WIEDEŃ, (Pat). — W: dniu 17 bm. © 4 
16,25 kpt. Bajan wylądował na lotnisku w 
Aspern pod Wiedniem. 

WIEDEŃ, (Pat). — W dniu 17 bm. rozjo 
częły się tu międzynarodowe zawody totni- 

Uczestnicy złotu gwiaździstego przybył. w 

ciągu popołudnia do Wiener Neustadt, ra- 

zem w fiezbie 16. Lotnicy polscy wylądowali 

kpt. Bajan o godz, 16,25, kpt. Dudziński — 

dopiero o 18. Odlet kpt. Bajsna z Wiener 

Neustadt nastąpił o godz. 18,07, przylot na 

lotnisko Aspern pod Wiedniem nastąpił o 
18,21. Kapitan Dudziński przyleciał do As- 

pern o godz. 18,28. 

Obeen'e obraduje komisja nad stwierdze 
niem największej szybkości lotu zawodni 

ków. 
W piątek rano rozpocznie się okrężny 

lot alpejski. 

‚ , WIEDEŃ, (Pat). W złocie gwiaź- 
dzistym kpt. Bajan osiągnął pierwsze 
miejsce, kpt. Dudziński — drugie. 

WIEDEŃ, (Pat). Dzisiejsze mię- 
dzynarodowe zawody lotnicze zakoń- 
czyły się świetnem zwycięstwem lot- 
ników polskich. Kpt. Bajan zajął pier 
wsze miejsce w zawodach o szybkość 

   

gwiaździstym. 
przebywszy odległość między Wiener 
Neustadt a Aspern w 14 min. 23,8 sek 
Drugie miejsce zajął kpt. Dudziński 
w czasie 15 min. i1,2 sek. Trzecie 
miejsce uzyskał por. Josipovich (Au- 

  

W piątek dnia 19-go maja r. b. jako w rocznice zgonu 

ś. p KRZYSI EHRENKREUTZÓWNY 
zostanie odprawione nabożeństwo w kaplicy kościoła św. Jana 
o godz. 8 m, 20 rano, o czem zawiadamiają 

  

KĄPIELE 
  

  

inhąlatorjium. — Kąpiele 

Słynny zakład leczniczego 

strja) 16 min. 01 sek. Czwarte miejs- 
ce zajął angielski lotnik Master of 
Sempilin 16 min. 55 sek. Samolot Iot- 
nika włoskiego. Sottiego uległ złama- 
niu smigła i musiał lądować w Styrji. 

   

   

Rodzice i Rodzeństwo. 

  

UUDREKSNZENNRESAZONANEW ANN 

DRUSKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 
SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. 
tlenowe, 

stosowania 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza soianka do picia. 

Ordynują profesorowie U. 5. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŹDZIERNIKA. 

W okresach 15.V.—15.V1. i 1—30.1X. 15% zniżka na wszystkie zabiegi 

ENIKI 

  

Zabiegi specjalne. 

słońca, powietrza i ruchu. 

piankowe. —     

łych 14 lat. — Mówiąc c tezie rozbrojenia 
Niemiec, kanclerz z skiem podkreślił, że 
na stałe nie da się utrzymać dyskwalifikacj 
narodu 65-miljonowego. Cóż 6znacza zysk 
chwili, wobee trwałego rozwóju stuleci? 
Naród niemiecki pozostanie, podobnie jak 
naród irancuski oraz — jak tego nauczył nas 
rozwój dziejów — naród polski. Żądająe roz 
brojenia innych, Niemey powołują się na 
swe prawo moralne, oparte ną wykonaniu 
postanowień traktatowych. $ 

W tem mieįscu kanelerz Hitler przyta 
cza szereg cyfr, ilustrujących rozmiary rez 
brojenia Niemiee po podpisan'u traktata, 
protestując z naciskiem przeciwko  zarza 
tom, jakchy Niemcy na nowo zbrodły się, 

Hitler występuje przeciwko zywaniu 
oddziałów sztarmówych rezerwami wojsko- 
wemi, zaznaczając, że wyłącziym celem ieh 

utworzenia było us e niebezpieczeńst- 
wa komunistycznego i wyćw czenie sztur 
mowców dokonywane było bez pomocy arm- 
ji. To samo odnosi się do Stahihelmu, które 
go celem była ochrena narodu niemieckie: 
go w ehwili przewrotu przed grożącą rewo- 

lueją komunistyczną. 
Dalej kanclerz powiedział: 
— Imieniem narodu niemieckiego oświad 

czam, że Niemey rozbreiły się i spełniły wszy 
stkie zobow ia, nałożone na nie przez 
traktat pokejowy. Niemcy maja wszelkie pra 
wa żądać, aby i inne państwa spełniły zobo 
w gzania traktatowe. Przyznane Niemeom 
równouprawnienie nie zostało dotychczas 
przeprowadzone. 

TEZA BEZPIECZEŃSTWA. ы 

Hitler polemizuje daleį z tezą traneuska 
© bezpieczeństwie jako koniecznem uzupełnie 
niu równeuprawnienia, twierdząe, że Niem 
ey przyjęły na siebie wszystkie gwaraneje 
kezpieczeństwa, wynikające z traktaju wersał 
skiego Graz z innych paktów, nie otrzytnu- 
jąe wzamian odpow edniej gwarancji ze stra 
ny mocarstw. Czy Niemey wobee tego nie by- 
łyby raczej uprawnione żądać dla. sebie bez- 

pieczeństwa?— zapytuje kanclerz, Mimo to w 
każdej chwili jesteśmy gotowi przyjąć dalsze 
zehewiązania hezp'eczeństwa o charakterze 
międzynarodowym, jeżeli wszystkie narody 
ze swej strony wyrażą taką gotowość i jeże 
ir to zaliezone zostanie na dobro Niemiec. 
Jeżeli jednak inne państwa n e chcą wypełnić 
zcehowiązań rozbrojeniewych, te Niemey Jo- 
magać się muszą przynajmniej równouprax 
nienia, 

   

   

  

  

        

    

   
   

  

  

   

PROJEKT ANGIELSKI. 

Rząd niemiecki widz! w planie angielskim 
meżliwą podstawę dła rozwiązania tych kwe 
styj, żądać jednak musi, aby nie zmuszono 
go do niszczenia, istniejących urządzeń obras 
nych bez przyznawana im przynajmniej ja 
kiegoś równouprawnienia. Niemcy żądać ma 
szą, aby zmiana abeenego ieh systemu uzbra 
jenir. nastąpiła stopniowo, zależnie od fuk 
tycznego rozbrojenia innych państw, Przy- 
tem rząd niem'ecki zgodziłby się na 5-łetnt 
okres przejściowy dla przeprowadzenia rów 
nouprawienia z innemi państwami. Pod wa- 
runkiem wzzjemności Niemcy gotowe są zre 
zygnować zupełnie z posadanej broni ofeu- 
zywnej, a nawet zgodzić się na po”danie mię 

dzynarodowej kontroli rozbrojenioweį wlas 
nych zbrojeń, o ile inne państwa uczynią to 
samo. 

PLAN MUSSOLINIEGO. 
Hitler powitał plan Mussofin ege z zado- 

wołeniem, oświadczając, że rząd niemiecki z 
największem przekonaniem przyłącza się do 
1dei premjera Włoch, że współpraca 4 mo- 

WIENIE HITLERA W REICHSTAGU 
cyystw będz e pomostem do trwałego porozu 
urienia. 

PROPOZYCJA ROOSEVELTA. 

Przechodząc do propozycji prezydenta, 
Roosevelta, Hitler podkreśla, że rząd Rze- 
szy yetów jest przyjać zawartą w planie ame 
rykańskim metodę likwidacji kryzysu mię 
dzynaredowego, wychodząe Z z2. ša, że 
kez załatwienia rozbrojen a nie można: myś- 
leć © odbudowie gospodarezej. Niemey goto- 
we są przyłączyć się do dzieła uporządko- 

   

wania stosunków politycznych i gospodar: 
czych świata. е 3 

OBAWY SIADÓW. 

  

  

Kanclerz mówi dalej, że w żaden «sposób 
przyezyną wielkieh zbrojeń Franecj i Poł 
ski nie może być obawa tych narodów przed 
inwazją niemiecką. Obawa ta — wywodzi 
Hitler — jest nieuzesadnis ponieważ Niem 
cy nie posiadają nowoczesnej bron otenzy 
wnej: ciężkiej artylerj nków, samałotów 
i gzzów trujących emey są jedynym naro 
dem, który naprawdę chawiać się może inwą 
zji. Niemcy gotowe przystąpić do każdego 
paktu o nieagresji, poniewzż nie myśla 6 ata- 
ku, iecz © wiasnem bezpieczeństwie. 

  

    
    

   

      

  

POKOJOWE TENDENCJE 

NIEMIEC. 
Rzesza, wita możliwość, aby Stany Zjed- 

noczone wciągnięte zostały do państw euro 
pejskich jako gwarant pokoju. Propozycja i4 
oznacza wielkie uspokojenie dła tych wszy 
stkieh, którzy chcą szczerze współpracować 
nad utrzymaniem. pokoju, N emey ezrg0 

bardziej nie pragną, jak przyezynić się do 
tego, by rany zadane przez woj I traktat 

wersalski uleczyć. Cheą one iść tyłko droga, 
uznaną za prawną w traktatach. $ 

NIEMCY A KONFERENCJA 

ROZBROJENIOWA. 
Rząd niemicki przźznie. rozpocząć dysku- 

sję pokojową z innem. narodami na temat 
wszystkich trudnych zzgadnień w przekona 
niu, że żadna akcja militarna w Earopie pa 
za ofiarami nie doprowadzi do konkretnych 
wyników. W żadnym wypadku jednak ant 
rząd, ani naród nemieeki nie dadzą się 
zmusić: go podpisania umowy, będącej uwieta 
nieniem dyskwalifikacj| Niemiec. Próby wy 
warcia nacisku na rząd i uaród pozostaną 
bez skutku. Meżliwe jest, że Niemey zostaną: 
whrew prawa i moralności pogwaleone, ale 
nie da się pomyśleć, by tego rodzaju akt 
zyskrł prawomocność przez nasz podpR. —- 
Groźby sankeyj — ironizuje dalej kanełerz 
Hitler -- uważane być mogą tylko za karę 
w odpowiedzi na żądanie niemieckie wyko- 
nania, traktatów. Zastosowanie sankeyj "dop 
rowadziłoky tylko de ostateeznego moralne 
go i faktycznego un eważnienia traktatów 
i w tym wypadku Niemcy nie odstąpiłyby 
Gd swych żądzń. Odpowiedzialność za nastę 
"pstwa polityczne 1 gospodarcze spadłaby na 
tych. tkórzy tego radzaju Środkami wat 
czyli. Wszelkie podobne próby podyktowane 
kj chęcią usunięcia, Niemiee z konferen 
ей. i 

   

    

POGRÓŻKA WYSTĄPIENIA 
Z LIGI NARODÓW. 

Naród niemiecki — skończył kancłerz — 
posiada jednak dość charzkteru, aby i w tym 
wypadku nie narzucoć sę innym narodom 
eelera współpracy i wyciągnąłby jedynie moż 
liwe konsekwencje. Trudno byłoby nam jako 
stale zniesławionemu naredowi pozostawać 
nadał w Lidze Narodów, 

Przebieg posiedzenia Reichstagu. — 
Jednogłośne przyjęcie rezolucji. 

BERLIN, (Pat). Na kilka godzin 
przed rozpoczęciem posiedzenia Re- 
ichstagu zgromadziły się przed sta- 
rym gmachem parlamentu, gdzie 6b- 
radowaly frakcje parlamentarne, jako 

W Belwederze. 
WARSZAWA, (Pat), W dniu 17-go 

bm. przybył do Bebwederu komendant 
Korpusu Kadetów Nr. 1 im. Marszal- 

ka Piłsudskiego we Lwowie ppłk: Flo 

rek wraz z dwoma kadetami celem 
zaproszenia p. Marszałka na uroczys- 
tość obchodu z okazji 15-lecia Korpu- 
su w dniu 18 maja rb. 

Min. Beczkowicz na statkach 
polskich w Libawie. 

RYGA, (Pat). Poseł polski przy rzą 
dzie łotewskim Beczkowicz w towa- 
rzystwie attache wojskowego ppłk 
Liebicha dokonał w dniu 16 bm. wi- 
zytacji kontrtorpedowców „Wicher 

i „Burza”, przybyłych do Libawy dia 

uskutecznienia okresowego remontu 
w miejscowej stoczni, spotkany z prze 

pisowemi honorami przez d-cę dywi- 

zjonu kontrtorpedowców kom, por. 

Steyera, d-cę „Wichru kom. por- Ko- 

dremskiego, d-cę „Burzy“ kom. ppor. 

Majewskiego i załogę obydwu okrę- 

tów. Minister Beczkowicz w krótkich 

słowach powitał marynarzy polskich 

na zaprzyjaźnionej ziemi łotewskiej. 

O godzinie 14 na pokładzie „„Wiehu” 

odbyło się śniadanie, w którem ze siro 

ny łotewskiej m. in. wzięli udział do 

wódca dywizji kurzemskiej gen. Kru- 

stynsz, dowódca marynarki koman- 

dor Spade i dyrektor stoczni libaws- 
kiej Kerpe. O godz. 17 dowódca i afi- 
cerowie marynarki wojennej łotews- 
kiej wydali ma cześć gości polskich 
raut w salonach kasyna garnizonow. 

też przed gmachem opery Krolla, gdzie 
obradował Reichstag, liczne tłumy pu. 
'bliczności oraz wielu szłurmowców. 
Policja piesza i konna oraz oddziały 
sztafetowców utrzymywały kordony, 
dopuszczając do gmachu tylko osoby, 

ce legitymacje i karty wstą- 

      

Oczekiwane z wielkiem napięciera 
posiedzenie Reichstagu otworzył pre- 
zydent Goering o godzinie 15:15. 

Sala opery Krolla była szczelnie 
wypełniona. Cały rząd przybył w kora 
plecie. 

Posiedzenie zagaja prezydent Go- 
ering. 

Zkolei wstępuje na trybunę kan- 
clerz Hitler i składa godzinne oświad- 
czenie. 

Po przemówieniu kanclerza prezy 
dent Reichstagu Goering odczytuje 1e 
zolucję, zgłoszoną -rzez partję naro- 
dowo-socjalistyczną, dalej — niemie- 
cko-narodowych, centrum i bawarską 
partję ludową, następującej treści: 

„Reichstag jako przedstawicielst- 
wo narodu niemieckiege aprobuje oś- 
wiadczenie rządu Rzeszy i staje zgod- 
nie przy nim w tej decydującej dla 
kraju sprawie równouprawnienia na- 
rodu niemieckiego 

Zkolei prezydent Goering zar:ą- 
dza głosowanie przez powstanie. 

Za rezolucją opowiadają się wszy- 
stkie frakcje. Powstają również z 
miejse obeeni na sali posłowie socjal- 
demokratyczni, którzy przez czas 
trwania przemówienia kanclerza po- 
wstrzymywali się od jakichkolwiek 
demonstracyj. 

Następnie prezydent Goering za- 
myka posiedzenie, oświadczając: 

„Świał zobaczył. że naród niemie- 
cki jest zgodny, gdy chodzi o jego los'* 

 



>
 

KU R J E R 

Konierencje metodyczno - pedagogiczne 
nauczycielstwa szkół powszechnych m. Wilna, 
                    się pe 

raz pierwszy ogólna konferencja me- 
todyczno-pedagogiczna wszystkich na 
uczycieli szkół powszechnych w Wil- 
nie. Należy to powitać jako zasadni- 
czy zwrot w metodzie prowadzenia 
tych konferencyj, odbywanych dotych 
czas w szczupłych gronach, z któr 
każde posiadało jakieś specjalne 
teresowania i specjalny zakres dzia- 
łania. Wszystkie te sekeje i podsekcje 
oddawna niedomagały. Niedomaga- 
nia były najrozmaitsze, gdyż i meto 
dy pracy w każdej sekcji były innc- 
Dlatego inicjatywa inspektoratu szkol 
nego miasta Wilna, zmierzająca do 6- 
żywienia i usprawnienia koanierencyj 
metodyczno - pe dagogicznych powiu- 
na być powitana z radością zarówno 
przez nauczycielstwo, jak i przez tych 
wszystkich, komu zależy na podnie- 
sieniu poziomu szkolnictwa. 

Nie wiem czy czterodniowe obra- 
dy nauczycielstwa będą dostępne dla 
osób z poza szkoły i z poza admini- 
stracji szkolnej, sądzę jednak, że by- 
łoby to rzeczą bardzo pożyteczną i 
wskazaną. Szczególniej tematy refe- 
ratów dnia pierwszego mogłyby zacie 
kawić bardzo szerokie koła, a w dys- 
kusji nad niemi wiele osób nie zwią- 
zanych z zawodem nauczycielskim 
miałoby wiele do powiedzenia. Te- 
maty te brzmią jak następuje: 1) Ro- 
dzina jako dobre Środowisko wycho- 
wawcze, 2) Rodzina jako złe środowi- 

sko wychowawcze, 3) Ulica jako šro- 

dowisko wychowawcze, 4) Wpływ wy 

chowawczy rówieśników. Przynajm- 

niej przedstawicielom komitetów 1 ©- 
piek szkolnych trzebaby było, według 

możności, przynajmniej bierny udział 

w konferencji udostępnić. 
Konferencje metodyczno-pedago- 

giczne mają już swoje dzieje. Powsta- 

ły one w pierwszych latach szkolniet- 
wa niepodległej Polski. Początkowo 

najważniejszem ich zadaniem bylo 

kształcenie niewykwalifikowanych na 

uczycieli. Na naszych wschodnich te- 
renach takich nauczycieli było szcze- 
gólnie dużo. Rola konferencyj w tym 

wypadku była niejako pomocniczą w 
stosunku do wakacyjnych kursów do- 

kształcających. W. pracy samokształ- 

ceniowej konferencje okazały nauczy 

cielstwu bardzo wielką pomoc. W tym 
okresie zarówno w miastach, jak i na 

wsi istniał podział na rejony. Rejon 
©bejmował kilka sąsiednich szkół, z 

których nauczyciele i nauczycielki 
przynajmniej raz na miesiąc groma- 

dzili się dla narady w sprawach me- 
todycznych i pedagogicznych. Punk- 
tem zaczepienia w owym czasie był 

taki lub owaki rozdział z podręcznika 

który. przy samouctwie nastręczał pe- 

wne trudności. Tedy to, czego nie 
mógł pokonać każdy z osobna, opa- 
nowywali wszyscy razem viribus-uni- 

tis. Podział na rejony dotychczas u- 
trzymał się na wsi, gdzie inny dobór 
uczestników nie da się przeprowadzić 

ze względu na odległość poszczegól- 

mych szkół. W mieście natomiast już 
od lat kilku podział na rejony ustą- 
pił miejsca podziałowi według specja - 
lizacji, W ten sposób powstaty sekcje 
nauczycieli matematyki, przedmiotów 
humanistycznych, przyrody, śpiewu, 
robót i rysunków, gimnastyki. W dal- 
szej tendencji do specjalizacji sekcje 
powyłaniały podsekcje- Tak np. sek- 

cja humanistyczna miała podsekcje 

oddziałów młodszych, nauki gramaty 
ki w oddziałach starszych, nauki hi 

storji w odziałach starszych, nauki ję- 
zyków obcych i t. d. 

  

    

        

     

W sali wystawy 

Zbytnia specjalizacja, -rozdrobnie- 

nia na zbyt szczupłe grupki przy jed- 

noczesnym, na tradycji opartym, obo- 
wiązku zbierania się co miesiąc, mia- 

ły tę złą stronę, że brakło ciekawych 

tematów do zebrań, zebrania nużyły 

i były jałowe. Powtarzano po raz Bóg 
raczy wiedzieć który komunały 0 za- 

sadach metodycznych, o metodach 

wszystkim dobrze już znanych z obo 
wiązującego minimum wiedzy, zawar 

tego w podręcznikach. Czasem рогу- 

wano się na jakieś nowsze zagadnie- 
nie pedagogiczne w ciasnem gronie, 

gdy je raczej należało poruszać przed 

całem nauczycielstwem. Tak np. na- 
uczyciele matematyki niewiedzieć d!a 

czego zagadnienie wychowania państ 

wowego rozpatrywali na swojej spe- 

cjalnej konferencji, chociaż ta spra- 

wa w niemniejszym, jeżeli nawet nie 

w większym, stopniu obchodzi rów - 

nież nauczycieli innych przedmiotów. 
Ponieważ Ministerstwo już w r>- 

kų 1920 specjalnem rozporządzeniem 

zaiecuo le konłierencje, a pozwala jąc 

inspektorom szkolnym na zwalnia 

nauczycieli od lekcyj, jeżeli ci mają 
brać udział w konferencjach metody 

cznych, stworzyło w ten sposób drogę 
do przymuszenia bierniejszych peda 

gogów do udziału w konferencji, — 

stało się tedy tak, że wielu nawet ak- 
tywnych nauczycieli odczuwało ko- 
nieczność udziału w konferencjach, 

jako bezużyteczny, bezcelowy ciężar. 

Inspektoraty zaś szkolne postawione 
między rozporządzeniem Ministerst- 
wa a rzeczywistością, nasuwającą nie 
pokonalną trudność realizacji, były 
również bezradne. 

   

  

Uelowszą nieco była praca konte- 

rencyj posiadających specjalne instru 

ktoraty. Do tych naležaiy koła nauczy 

cieli śpiewu, gimnastyki i przyrody. 

Ale i ten medal też ma swoją odwrot- 

ną stronę. Tu nauczyciele bardżo czę- 
sto byli zepchnięci do roli grafoma 

nów. Zbierali się na konferencje nie 
poto żeby radzić, lecz żeby na kilka 
tygodni naprzód otrzymać gotowe 

wzory lekcyj. Zapisywali tedy skrzę- 

tnie z tablicy każde słowo, każde zdu- 
nie, które potem mieli powtórzyć każ- 
dy w swojej kłasie, Było to traktowa- 

nie nauczycieli już nie jako artystów, 

nawet nie jako rzemieślników, lecz 
poprostu, jako partaczy, jeżeli użyje- 

my terminologji jednego z wizytato 

rów naszych, która swojego czasu na- 
robiła w Wilnie hałasu. Niektórzy 
bierniejsi i leniwsi byli nawet zadowo 
leni z takiego obrotu rzeczy. To zwal- 

niało ich od obowiązku zaznajamiania 
się z obszerniejszą literaturą danego 
przedmiotu i wymagało tylko względ 
nie niewielkiego wysiłku pamięci. Aie 

zasadniczo taka metoda zdaje mi się 
być zabójczą dla pracy twórczej nau- 
czyciela w szkole, zabija ponadto jego 
własny rozwój w dziedzinie pracy fa- 
chowej i przyśpiesza, że tak powiem 
sklerozę rutyny. 

Nie wiem, o ile wspomniana na po 
czątku walna konferencja nauczyciel- 
stwa całego miasta przyczyni się do 
usunięcia tych i innych wad dotych- 
czasowych metod obradowania, to je- 
dnak już samem swem istnieniem na- 
rawi niektóre z nich. Przedewszyst- 
iem tematy interesujące cały ogół 

nauczycielstwa nie będą zamykane w 
ciasnem gronie kiłku specjalistów. Po 
nadto tegoroczna konferencja walna 
stanie się parwdopodobnie preceden- 
sem do takichże konferencyj w latach 

  

„Niezależnych. 
Trzydzieści sześć—i trzydzieści cztery lata temu. 

Pierwsze wileńskie 

Nasi, wileūscy „Niezaležni“, wysta 
"wiają już po raz trzeci. Trzeci? Tak. 
A wydaje mi się, że to wczoraj mia- 
tem wywiad z p. Znamierowskim 0 ce- 
lach i zadaniach Towarzystwa. Tym- 
czasem. już prawie trzy lata minęły 
od jego założenia. Dorobek? Chodźmy 
na trzecią wystawę do „Lutni*. Ten 
duży dom po lewej, tuż obok budyn- 
ku teatralnego, zawsze troszeczkę i in- 
iryguje, bo mało kto wie, co tam 

iwie jest. Na dole „jakieś deko- 
'racje* (malarnia teatralna), na górze? 
Na górze parę razy mieliśmy zebra- 
nie naszego Syndykatu  (Dziennika- 
rzy Wileńskich), ale to mała salka. 
Okazuje się jednak, że po usunięciu 
przepierzenia to wielka sala i že nie 
po raz pierwszy jest w niej wystawa 
Któżby zaś o tem wiedział lepiej od 
czcigodnego p. Lucjana Uziembły, 
wej kroniki dawnego Wilna. 
— Panie kochany — mówi mi na po- 
wiłanie. — jak to doskonale, że się 
spotykamy, pan wie, w tym lokalu by 
ła 36 lat temu pierwsza wystawa obra 
zów w Wilnie, i to jaka. W r. 1897-ym 
z iniejatywy znanego estety, mec, Buł 
harowskiego, (obecnie rejenta w War 
szawie) powstał specjalny komitet or- 
sganizacyjny, którego naiczymniejszy- 
mi członkami byli m. in. pp. Zygmunt 
Nagrodzki, Aleksander Dawidowski 

  

   

   ĖS 

(ojciec artysty malarza, p. Wacława;, 
art. malarz Stefan Dobrowski kustosz 
wystawy... 
— No i z pewmością pan także. Jakże 
   

wystawy obrazów. 

bez Jego udziału możnaby było wy- 
obrazić sobie taką imprezę artystycz- 
ną wtedy... 

— Organizowalem tam dział wi- 
leński — mówi skromnie p. Uziembło 
— z pewnem ujęciem retrospektyw- 
nem. Śmuglewicz, Rustem, Wańko- 
wicz, ORESCH Alfred i Edward 
Romerowie, Ślendzińscy (dziad i oj- 
ciec p. Ludomira), Rafałowicz, Żamett 
Były też rysunki Cyprjana Norwida, 
J. I. Kraszewskiego, który j. w. kształ- 
cił się na wydziale sztuk pięknvch 
dawnego Uniwersytetu. i malował 
sporo. Zarówno pierwsze swoje prace 
malarskie jak i literackie tworzył w 
Wilnie, 

Trzon wystawy stanowiły prze- 
cież dzieła takich twórców z całej Pol 
ski, jak Juljusz Kossak, Wyczółkow- 
ski, Kazimierz Alehimowicz, Woj- 
ciech Gerson, Apolonjusz Kędziersk), - 

   Pantaleon Szyndler, Świrysz-Ryszkie 
wicz (ojciec), Żmurko (jeden z jego 
obrazów — „W haremie*, policja ro- 
syjska nakazała usunąć jako „nie- 
przyzwoity”) i inni, w sumie — kil- 
kaset świetnych dzieł. Z wiłnian nale- 
ży wymienić jeszcze Bohusz-Siestrzeń 
cewicza no i dwóch, z których jeden 
tu obecny... 

— Tak i moje dwa tam były -— 
mówi siedzący obok p. Packiewicz. 

«Oraz p. Jarockiego, wystawiają- 
cego i teraz, w tejże sali swoje prace, 
tylko znacznie liczniej. 

Komitet wystawowy nie szczędził 
   

  

'bibljografij, zawsze będą one pożą: 

formacja. 

następnych. Sekcje powinny zlikwido 
wać swoje podsekcje i obowiązujące, 
według kalendarza ustalone, zebrania 
Natomiast powinny stworzyć taki po- 
dział pracy w początku przyszłego ro- 
ku, aby praca całoroczna samodziel- 
na każdego nauczyciela była przygoło 
waniem ostatecznych wspólnych kon 
ferencyj w końcu roku. Powinny one 
zaprzestać stłokrotnego omawiania о- 

klepanych i z z obowiązku zawodowego 
znanych tematów, natomiast zwrócić 

uwagę na sprawy bież: 
wiedzy dydaktycznej i pedagogicznej 
na ruch literatury fachowej. Spraw- 
dzianem pracy sekcyj będzie tedy nie 
iość odbytych zebrań-pogawędek, ale 
wyniki, podsumowania. przedstawio- 
ne na ostatecznej konferencji. 

Nauczycielstwo miejskie ma 
szczególne pole do popisu ze wzg ao 
na to, że ma dostęp do kiiku dobr«: 

zaopatrzonych bibljotek na czele z 
Publiczną — Uniwersytecką i, nowo 
założoną, ale już bardzo dobrze posta- 
wioną, bibljoteką Kuratorjum Szkol- 
nego. Zamiast referacików pisanych 
na poczekaniu, dajacych streszczenie 
jakiejś książki czy artykułu, zamiast 
gledzeń na temat „co mi się wydaje” 
lub „co mi się podoba, a co nie podo 
ba”, powinny się zjawić wyczerpujące 
przeglądy literatury dydaktycznej i 
POJRSRE CC, przygotowane przez 
każdą sek zakresu jej zaintereso- 
wań. Mniejsza o to, czy przeglądy te 

zjawią się w formie referatów, czy 

    

, na rozwój 

  

b 

   

      

   a- 

ne i dadzą możność całemu „ogółowi 
nauczycielskiemu orjentować się w 
'stanie badań nad tem lub owem za- 
gadnieniem, a mauczycielstwu ze wsi 
"może poslużyć, jako niezastąpiona in. 

Przypuszczam możliwość 
w łatach następnych udziału w konfe- 
rencjach również i nauczycieli ze wst. 

Narazie takiego informatorjum zu 
pełnie brak. „Encyklopedja Wych»- 
wawcza z roku' 1877 to rzecz zupel- 
nie przestarzała. „Podręczna Encyklo- 

pedja Pedagogiczna Kierskiego 7 r. 
1925 też już zdążyła się postarzeć. 
Osiem ostatnich lat przyniosły nową 
rewolucyjną i 1ewelacyjną literaturę 
Obecnie zainicjowana „Eneyklopedja 

  

Wychowawcza* pod redakcją Stani- 
sława Lempiekiego świetnie się żapo- 
wiada, ale narazie wyszedł tylko pier 
wszy zeszyt. Zamierzone trzy tomy 
będą wychodziły zeszyłami w ciągu 
ilku lat. Zresztą encyklopedja nie za- 
stąpi ustawicznego czuwania nad po- 

stępem myśli, ujawniającym się.w wy 
'dawnictwach książkowych i ustaw:cz 
'nym ruchu prasy. Tak tedy, zdaniem 
mojem pierwszem zadaniem konfe- 
rencyj powinno być takie podzielenie 
pracy między członków sekcyj, żeby 

do pr szłego roku do walnej konfe- 
przygo: 

    

gencji calego nauczycielstwa, 
'tować w postaci referatów i 'opraco- 
'wan bibljograficznych sprawozdanie 
z ruchu myśli dydaktycznej i pedago- 
gicznej w Polsce i zagranicą. 
sposób cały ogół nauczycielstwa znaj 
dzie najważniejsze wytyczne i drogo- 
wskazy do tych zagadnień, które go 
zaciekawią. Oczywiście z zadania te- 
go wykona się tyle, na ile starczy sił, 
jednak dążyć należy do odtworzenia 
możliwie pełniejszego obrazu współ- 
czesnych prac pedagogiczno-metodv- 
cznych. 

Niewątpliwie wiele sekcyj znajdz'e 
ponadto wiele innych zadań. Jednem 
z nich będzie eksperymentowanie me- 
tod nowych na naszym gruncie. Ta 
praca będzie wymagała dalszych usta 
wiecznych narad i prac zbiorowych. 
Nie ominą tego ci, którzy noświęcili 
się np. wprowadzaniu metody łącznej 
do odziałów młodszych. tem dal- 

      

ani pracy ani Środków materjalnyrh 
na urządzenie wystawy. Poszczegól- 
ni jego członkoy "wśród których 
należy wymienić jeszcze p. Jana Pił 
sudskiego, Kazimierza Poniatowskie- 
go, $. p. Napoleona Rouhę, wkładali 
jeśli nie pracę to same pieniądze, po 
100 rubli-od członka. Kosztów było 
dużo, choćby na samo sprowadzenie 
obrazów. Reklamowaliśmy też tę na- 
szą imprezę jak mogliśmy, Pism pol- 
skich wtedy w Wiłnie nie było, więc 
ulotki... Pozatem posługiwaliśmy się 
prasą warszawską, mającą dość duży 
debit w Wilnie. Pisywał Rouba, Ste- 
fan Dąbrowski i inni, a także ja, do 
takich pism, jak: „Kurjer Codzienny”, 
„Gazeta Polska*, „Wiek* „Tygodnik 

Tlustrowany*, „Biesiada Literacka”, 

Zaś w r. 1899-ym — druga wysta- 
wa. Na niej pierwsze swoje prace wy- 
stawiał Ruszczyc- Dąbrowski, który i 
tu pełnił obowiązki kustosza, autos. 
gładkich, bardziej naturalistycznych 
pejzażyków przyjął z początku jego 
prace z lekkiemi zastrzeżeniami. Nie- 
bardzo podobał mu się „ten roman- 
tyk*. „Taka szorstka technika”. By- 
ły małe pejzaże morskie ze szwedzkiej 
wyspy, Bornholmu. Gdy im się przyj- 
rzał wszakże, zmienił zdanie. Ale zdę 
biał zupełnie już gdy ujrzał „Krewo*, 
„Stary młyn” i „Przeszłość* (obecnie 
w gabinecie rektora U. S. B.). „Toż to 
talent, talent, panie co za rozmach, 
co za inteligencja", „Krewo* kunił 
niebawem mecenas Tadeusz Wróblew 
ski za 400 rb. 

Było też parę zabawnych incyden- 
tów z policją. Przyszedł raz rewiro- 
wy i zobaczył autoportret jednego z 
artystów wileńskich, na którejś z póź- 
niejszych wystaw. Czerwona koszula 
artysty zwróciła uwagę „dyktatora 
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Jeżeli jeszcze nie kupiłeś losu do 1-ej klasy 27-ej Loterji 
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Wieika 44, tel. 4-25 
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WILNO Mickiewicza 10, tel. 13-58 

  

Petycje Żydów w L. N. 
GENEWA. (Pat). W dniu dzisiej- 

szym dwaj a. organizacyj Žv- 
dowskich 02 sekretarjatowi gen. 
Ligi Narodów petycję w sprawie us- 
taw i zarządzeń administracyjnych an 

sdowskich w Niemczech. Petycja 
stwierdza m. in. że zarządzenia te dv- 

  

    

tyczą również terytorjum niemieekći.- 
go Górnego Śląska i stanowią pogw 
cenie konwencji górnośląskiej z 15-99. 

   

  

  maja 1922 r. Równocześnie wpłynęł" 
podobnej treści petycja od pewnego 
Żyda — obywatela niemieckiego, mie 
szkańca Górnego. Śląska. 

Misja poprzednika Rosenberga w Londynie. 
PARYŻ, (Pat). — „L. Oeuvre* drukuje sen 

sacyjne dokumenty 0 pobycie w Londyn e 
poprzednika Rosenberga dr. Bella, zamordo 
wanego niedawno z powodów politycznyci 
pod Kufstein w Austrii. 

Misja dr. Bella. do niczego nie deprowadzj 
ła. Polegała ona na zdobyciu op nji angieł 
skiej dla koncepcyj politycznych, wewnętrz- 
nych i międzynarodowych Hitlera. Poufne 
instrukeje, otrzymane przez dr, Bella, wypo 
wiadały się kategorycznie przeciwko zw аак 
wi z Moskwą, a proklamowały ścisłą unje 
Rzeszy z Anglją, co zmusiłoky rzekome Frau 
eję do przystąpienia do tego związku i zapew 
nioby stahilizaeję stosunków w Europie. -— 

0 podniesienie 
WASZYNGTON, (Pati. — Na konferencji 

awici ster. gospodarczych Stanów 

Zjednoczonych Kanady i Meksyku zawarto 

porozum enie w sprawie rehabilitacji waluty 

srebrnej. Konferencja pzyjęła szeeg zalaczń, 

  

Stron — 272. 

toński też ma tereny. przezeń oku. )0- 
wane. I ргасомп!еу 'Па нетубса 
rzecz wielce pożyteczna jężeli wvni- 
ki swoich całorocznych doświadczeń 
przedstawią ogółowi nauezycielskie- 
mu i pozwolą mu w dyskusji poinfor 
mować się u świadomszych i dośwind 
czeńszych kolegów o szczegółach kul- 
tywowania tych egzotycznych szc”- 
pionek w naszym klimacie. 

°° Wiele urzędników zazdrości nau- 
czycielom wakacyj. Zazdroszezą whi- 
šeiwie tylko ludzie niešwiadomi rze- 
czy. Nauczyciel właściwie ma waka- 
cje poto, w tym czasie pracował 
dwakroć więcej, aby gromadził zapas 
wiedzy na zimę. Zawód nauiczyciel- 
ski sumiennie potrakłowan  wvr- 
ga ustawicznego uczenia się. Go wię- 
cej myśl i wiedza ludzka tak rozrasta 
się. tak się komplikuje, że nawet zdo 
"bywanie jej r nadążenie za nią nie mo 
(że być dokonywane samopas, lecz wy 
„maga pracy zbiorowej, wspólnej, W 
(tej zbożnej pracy całe społeczeństwo 
nie>toliwie zarówno pedagogom. 
jak i organizującej tę zbiorową pracę 
administracji szkolmej złoży ze 
szczerego serce Boże. 

Dr. W. A. 

  

    

  
  

  

      

— A eto ezto? 
- Autoportret tego artysty... 

A-w-to-portret, no awtopotrel: 

no kto on takoj tot wkrasnoj rubas/- 
kie? Byt možet niebtagonadiožnyj? 
Nado šniat, paka gaspadin gubierna- 
tor... 

A obok wisiał obraz z podobizną 
powstańca i podpisem „1863“. Na nie 
go „władca* nie zwrócił uwagi... 

Podziekowatem serdecznie p. 
Uziemble za jego tak bardzo ciekawe 
wspomnienia i cenne informacje i po- 
szedłem na wystawę „Niezależnych. 

Trochę cyfr. Rozesłano 2500 zapro 
szeń, Zwiedziło wystawę w pierwszym 
dniu ponad 700 osób. W kasie ponad 
200 złotych. 3 obrazy sprzedane — 
2 Znamierowskiego, jeden Jaroekic- 

go. 

  

  

Otwierał p. Wojewoda z małżon- 
ką, było sporo przedstawicieli władz. 
nieco ze sfer arty nych no i wo- 
góle „społeczeństwa”... Słowem 
tłumnie. Tłumniej niż na poprzednich 
wystawach T-wa, co niewątpliwie 
sprawił i punkt, lepszy niż w tamtych 
latach. Powiększenie się frekwencji 
na wystawach, w teatrach, muzeach 
i bibljotekach i t. p. instytucjach arty- 
stycznych i kuliuralnych jest zasadni- 
czo zjawiskiem dodatniem. Entuzjazm 
może budzić lub nie. Ludziska cza- 
sem przychodzą się pogapić, jak na 
murzyna, chińczyka, słonia, ciekawy 

   

    

  

   samochód, czasem — bo naprawdę 

interesują się sztuką.  Odróżn 
tych, dla których wystawa obrazów 
jest trochę szlachetniejszem panopti- 
cum, od tych drugich — a zwłaszcza 
przeprowadzić jakąś statystykę jest 
dosyć niekiedy bardzo — trudno. Tem 
trudniej, jeśli poziom wystawy jest 
tak bardzo nierówny, jak właśnie ak- 

    

   

Ciekawe jest traktowanie w tyeh dokumen 
tach Włoeh jako partnera zupełnie druzgo- 
rzędnego. Pozatem. instrukcja polecała dr 
Bellowi zdobycie w Anglji środków pienięż 
nych na sfinansowanie ruchu h tlerowskie 
go. Dr. Bell był w Londynie na jesieni roto: 
1931, a w dwa łata później w tym szmym 
eelu i z tym skutkiem — pisze „I. Qeuvre" 
odbył wycieczkę Rosenberg, nie mogąc poż 
skač Anglį| dia „wielkiej keneepeji* unit 
germańsko angłoszskiej. Dziennik ironi- 
eznie zapytuje, czy Hitler nie powienien szu 
ksć innych dróg zbaw enia dla Rzeszy i Eu- 
ropy. 

  

    

ceny na srebro. 
przewidujących m. in. użycie srebra, jako 

rezerwy ików centralnych, 

„tytułu naturalnego 

stąpienie drobnych monet jprawdziwem 

brem. 

     przywrócenie 

moneton srebrnym | za 
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MÓW POPRAWNIE 
SŁOWNIK 4000 BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH 

Nieodzowna dla każdego mała encyklopedja podręczna, rozstrzygająca większość 

wątpliwości językowych. Specjalnie obszernie potraktowano w słowniku rusy- 
cyzmy i błędy językowe, popełniane na Kresach Wschodnich. 

Bardzo dobre opinje esób i pism fachowych. 

Cena z przesyłką — 2.50. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach, ew. można wpłacać należność na 
konto kase P. K. “i „Mów poprawnie'* Nr. konta 180.171, poczem książ- 

ka zostanie wysłana. 

Nakład pierwszy na wyczerpaniu. 

APID 
KREM 

= Usuwa _ zmarszczki, 
zapobiega tworzeniu 
się nowych, usuwa 
plamy i pryszcze. 

   
   

  

Pieniądze zagranicę. 
FRANKFURT n/Menem. (Pat). Tutejsz; 

hitlerowskj „Vołksblatt donosi ze Stokhol- 
mu, że gółwna kasa socjał — demokratycz- 
nej partji niemieckiej przewieziona została 
potajemnie do Szwecji. W. czasie rewizji w 
siedzibie partji znaleziono tylko niecałe 16) 
tysięcy mk. niem. Socjalni demokraci już od 
diužszego czasu przemycali w ększ виту 
do Szwecji, Danji i Holandįji, Mit speej 
ne 6rganizacje zarządzają majątkiem partyj- 
nym. 

    

Spadek bezrobocia. 
WARSZAWA, (Pat). — Według dany:n 

statystycznych, liczba bezrobotnych, лат 
strowanych w Pańsiwowych Urzędach Poś- 

  

  

rednictwa Pracy, na terenie całego państwa 
241,886 osób, 11 

stu 
h 

wynosiła na dzeń 13 bm. 
stanowi spadek ilezby bezrobotnych w 
sunku do tygodnia poprzedniego o 5020 os 

  

tualny (i poprzednich). „Nieza 
nych*. Od rzeczy niewątpliwie ciek 
wych i „na poziomie”, ehoćby tylko 
takim, jakiego przeciętnie wymaga 
się od tego rodzaju wystaw, do zupeł- 
nych AE — widzimy wszystko w 
skali o stosunkowo dużej rozpiętośc: 
jeśli chodzi o wartość artystyczną 
sponatów. Prezydjum ezaležnych“ 
stosuje nie zawsze szczęśliwy system 
przyjmowania na wystawy T-wa „goś 
ci”, niezupełnie ścisłą stosując wobec 
nich selekcję; co zaś się tyczy tej o- 
słatniej, to wartoby ją zastosować tak 
że i do członków zwyczajnych (na- 
wet ezłonków Zarządu), czasem, Ro- 
zumiemy trudną może niekiedy sytua- 
cję władz T-wa, zrozumiałą często 
chęć czy potrzebę uprzejmości wobec 
niektórych osób, ale poświęcanie tych 
względów zawsze się opłaca jeśli cho- 
dzi o dobro wystawy i tezę „non mul- 

tum sed multa”. 

W sprawozdaniu niniejszem 
potrzebujemy wdawać się w dokła:i- 
niejsze omawianie prae członków zwy 
czajnych T-wa. Znani są oni naogół 
dość dobrze w Wilnie, zresztą uczyni 
li to nasi poprzednicy na tem miejscu, 
przy poprzednich wysławach. Dwóch 
jest tyłko nowych p. Jerzy Bridge i p. 
Bronisława. łŁukaszewiezówna. 0 
pierwszym dość trudno coś więcej po- 
wiedzieć według dwóch, względnie po 
prawnych, prac jego na tej wystawi e 
(w tem jeden szkic), natomiast p. Łu- 
kaszewiczówna jest dość poważnym 
nabytkiem o znacznem wyszkoleniu i 
b. wyrobionej indywidualności malar- 
skiej, co trzeba przyznać, choćbyśmy 
nie zgadzali się może z jej nieco mysz 
ką zatrącającem, dość naturalistycz- 
nem ujęciem przedmiotu. 

W normaln kolejno: 

  

  

   

  

   

     
  

  

    

    

   
   

  

i nazwi- 

    

   

   

  

   

    

Nr. 129 (5070) 

Wyjazd z Warszawy i przy- 
jazd do Wilna b premjera 

Prystora. 

Onegdaj nrzed północą wyjech .ł 
z Warszawy do swej osady w Borkach 
pod Wilnem b. >remie ysłor z Mat 
żonką, żegnany na dworcu prz 

nie reprezentowane sfery o 
czele z premjerem Jędrzeiew 
Pozalem na p nanie b. premjera 
przybyły na dworzec warszawski d3- 

       

   

    

   
   

  

legacje stowarzyszeń s włecznych, z 

któremi b. premjer i jego Małżonka 
wi szółpracowali. 

* 
Wezoraj z rana o godz. 7.50 рос1а- 

siem pośpiesznym przybvł do Wilna 
b prezćs Rady Ministrów pułk. Al 
ksander Prystor z Małżonką. Pp. 

powitali na dworcu p. wo- 
jewoda wiłeński Wiadw: sław Jaszcz 
n wicewojewoda Jankows. 
Obszaru Warownego 6. pu 
p. prezydent m. Wilna dr. 
ski i inni. 

Po krótkim pobycie w nałacu re- 
prezentacyinym pp. Prystorowie od- 
jechali do Borck. 

Posiedzenie informacyjne delega- 
tów па zjazd gospodarczy. 

* We środę 17 bm. w lokalu sekre- 
tarjatu woj. BBWR w Wilnie odbyło 
się posiedzenie informacyjne delega- 
s na: d gospodarczy do Warsza- 
wy, ności wojewody wileński 
go p. Dr Jaszezotta, Zebra- 
się przewodniczył prezes Rady Woje- 
wódzkiej BBWR sen. Abramowicz. 

Na zebraniu przedstawiciele pos /- 
czególnych sekcyj nu zjazd wygłosili 
krótkie informacyjne przemówienie 
i przedstawicieli tezy, nad któremi od 
była się dyskusja. Tezy z ramienia se- 
ikcji finansowo-rolnej złożył prof. Wi 
told Staniewicz, sekcji parcelacji i ko- 
imasącji — pos. Kamiński, produkcji 
i zbytu rolnego — p. Taurogiński, sa- 
morządowej — prezydent Maleszew- 
ski (samorząd miejski) i pos. Krasice- 
ki (samorząd wiejski), przemysłowo- 
hamdlowej — prezes Ruciński i inż. 
Łastowski oraz z ramienia rzemiosła 
prezydent Szumański, z ramienia se- 
kcji pracy — pos. dr. Brokowski, pre- 
zes Rady Głównej Zjedn. Robotn. Zw. 
Zaw. Ziem Wschodnich. Przedstawio- 
ne tezy mają być przedłożone na zje- 
ździc.w Warszawie. 

    
    

     

    

  

- Pakosz, 

Małteszew- 
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Zwycięstwo Kusocińskiego. 1 

PRAGA, (Pat). — W dniu 17 bm. w Pra- | 
dze Czeskiej odbyły się międzynarodowe za 
wudy lckkoatletyeczne. Głównym punktem 
programu zawodów był bieg na 5 tysięcy met 
rów z udziaiem Janusza Kusoc ńskiego. — 
Kpsociński bezapelacyjnie bieg wygrał w 
czasie 15 min. 27,4 sek. Drugie miejsce zajął 
Hircn (Czech) 15 min. 49,4 5. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. | 
WARSZAWIA, (Pat). — DEWIZY: Londyn 

30,08 — 30,07 — 30,22 — 29,92, Nowy York | 
7,69 — 7,73 — 7,66. Kabel 7,71 — ž 
7,67. Paryž 35,11 — 35,20 5,02 
earja 172,25 — 172,18 — 171,82. 
46.35 — 46,58 — 46,12. Berlin w obr. 
205. 

DOLAR w obr. 

RUBEL 4,93 1 

GRES ŻE EIC PZK TONERA ARZEBCA 

Czas najlepszy do odna- r UWAGA! m iomóc. posadzek. 
drzwi i okien farbsmi. które dają 100% 

trwałość! 

SKŁAD FARB 

FRANCISZKA RYMASZEWSKIEGO 
WILNO, ul. Mickiewicza 35. 

    

   
nieof.   pryw. 7,65 w płaceniu. 

złoty 

sk według katalogu wymieniamy pa 
Ludw. Borowskiego, który w swoich 
jednobarwnych rysunkach  piórko- 
wych, w tonie sepiowo-sangwino- 

wym, jest słabszy w tegorocznych peje 
zažykach niž w dawnej „architektu- | 
rze P. Dębicki daje cykl znanych 

swoich akwarelek, p. Dunin-Marcin- 
kiewicz najciekawszy jest w dużym, 
olejnym portrecie chłopca i mniej- 
Szym (rysunekj p. insp. lzydorczyko- 
wej. Najsłabszy w jakiejś jaskrawo 
fioletowej kompozycji, P. Uadomski 
daje te same jak zawsze prace portre- 
towe, p. Hawryłkiewicz akwarele Z 
przewagą naagół niezłych jekty dob 

      

Grodna, (nr. 34 i 38) oraz projekty de- 
keracyj teatru, p. Czaiński zwy 
swoje pejzaże na podobieństwo daw- | 
niejszych. Z siedmiu prac p. Jarockie: 
go najciekaw est pastel „Na skrzy- 
dłach wichru“. Z dzieł prezesa T-wa | 
p. Kuleszy wyróżnia się dodatnio na- 

      

grodzone w Warszawie wi i ujem 
nie kompozye alegoryczna. P. Ka- 

ystawił dwie prace, w 
których jakieś założenia literackie da- 
ja się górować nad czysto kompozy: 
cyjnemi, malarskiemi. Stąd przy zwy 
kłych u tego artysty walorach, ta 
niezrozumiałe dla znających jego kule 
turę artystyczną, momenty, jak ni” 
owa surowa jaskrawizna postaci do 
minujących w kompozycji. 

B. przykrem nieporozumieniem sł 
dwie prace p. Łubieńskiego. Są to ja” 
kieś okropne kicze świadcząee o smut 
nej dekadencji tego, kiedyś, nieźle za” Т 
powiadającego się artyst 2 

Z prac p. Łukaszewiczówny nar 
bardziej interesujące są (przy wymi” | 
nionych uprzednio zastrzeżeniach) g, 
charakterystyczne głowy starców, a. 
toportret i portret pani w błękitne 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU 
Manifestacje ku czci Pana Prezydenta Rzplitej 

w pow. dziśnieńskiin. 

Wczoraj otrzymaliśmy obszerniej- 

szą relację z Głębokiego o zebraniach 

niedzielnych w różnych miejscowoś- 

ciach powiatu dziśnieńskiego, zorg 

nizowanych z inicjatywy komórek B. 

B. W. R. ku czci ponownie wybranego 

przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 

8 maja Prezydenta Rzeczypospolitej 

prof. Ignacego Mościckiego. 

  

   
  

  

     

  

W wigilję tych manifestacyj t. j. 

dnia 13-go b. m. urządzona została w 

Klubie Urzędniczym w  Głębokiem 

„czarna kawa”, na której aniejscowy 

poseł Stanisław Stankiewicz poinfor- 

mował zebranych o przebiegu wybo- 

rów Pana Prezydenta, podkreślił en- 

tuzjazm podczas wyborów w Sejmie 

i nielojalne ustosunkowanie się do te- 

go historycznego aktu opozycji narlu 

meutarnej- 

Dnia 14-go b. m. we wszystkich 

świątyniach w Głębokiem odbyły się 
uroczyste dziękczynne nabożeństwa i 
trzy akademje w różnych punktach 
miasta, na których ludność bez różni 
cy przynależności politycznej i naro- 
dowościowej dała wyraz radości z 
okazji wyborów na stanowisko głowy 
państwa tak wielce zasłużonego dlu 
odrodzonej Rzeczypospolitej Prezy- 
denta Mościckiego. Ze wszystkich tych 
zebrań wysłane. zostały depesze hoł- 

down 

  

    

  

Z liczniejszych zebrań odbytych 

na terenie powiatu dziśnieńskiego w 

ślad za Zalesiem, gdzie przemawiał po 

sel Piimonow, godzi się wsponinieć o 

zebraniu w Plisie, odbytem pod prze- 

wodnictwem ;prezesa Komitetu Gmin 

nego BBWR. p. Edmunda Alchimowi- 

cza, na którym wygłosili referaty o 

sytuacji politycznej w Państwie i zna- 

czeniu wyborów w dniu 8 maja r. b. 

p. p. poset Stankiewicz i kierownik 

Sekretariatu Powiatowego BBWR. 

kpl. rezerwy Leon Tołłoczko. 

Ponadto komunikują nam o po- 

dobnych zebraniach ludności w Para- 

fjanowie, Krolewszezyžnie, Prozoro- 

kach i Łużkach. Ze wszystkich tych ze 

brań, cieszących się bardzo li 

udziałem ludności, 'wysłane zostały de 

pesze pod adresem Išlekla Zgroma- 

dzenia Narodowego. Warto tutaj pod 

kreślić, iż te nastrojowe manifestacje 
odbywały się na terenach, na których 

ludność polska jest w mniejszości. 

Widać z tego, jak znaczne postępy w 

tym najdalej wysunietym na północ 

no-wschód powiecie poczyniła praca 

państwowo-twórcza. Chłop białoruski 

mimo, iż tak blisko mu wypadło „raju 

sowieckiego żyć, okazał się odpor- 

nym na dolatujące do jego uszu ha- 

sła wywrołowe i wytwarza w swej ma 

sie eoraz bardziej wartościowy ele- 

ment z pożytkiem pracujący dla do- 

bra Rzeczypospolitej. jako swej Mat- 

ki — Ojczyzny. 

  

      

  

  

  

Tragiczny skutek manipułowania karabinem. 
Ze Święeian donoszą: We wsi Wołodźki, 

gm. hodueisk'ej, 16-letni Stefan Paukszto, ma 
nipulując pcsiadznym nielegałaie karabinem 
spowodował strzał. Kuła trafila w pierś. -- 

Tragiczne skutki burzy 
Wczoraj na terenie griny derewniekiej 

szalała burza. Od uderzeń$ijorunów spaliły 
się dwa domy ws wsi Łato.t, należące dn 

Kazimierza Michalskiego i Piistera Wilez 
Ponadto w zaściauku Kuśnia z tej samej 

  

Paukszto zginął na miejscu. Władze stwier 

dziwszy, iż nie ma w tym wypszdku w ny 

osób trzecich, zezwoliły na poehowanie 

zwłok. 

w gminie derewnickiej 
przyczyny spalił się dom Piotra L'sowieza. 
Na pastwisku niedaleko tego zaścianka pin 
run ciężko poraził pastucha Grzegorza Jusz 
kę i Jadwigę Knieżkównę craz zakił irzy 
krowy. 

  

Dukszty. 
WALNE ZEBRANIE SPÓŁDZIELCZEGO 
STOWARZYSZENIA SPOŻYWCÓW. 

Dnia 28 kwetuia r. b, w sali Ognósxa 
Kolejowego odbyło się Walne Zebranie Spól 

dzielczego Stowarzyszenia Spożywców w Duk 

śżiach. Sprawozdanie z działalności Zarzą 

du i Rady Nadzorczej złożył p. Szmidt Ka- 
zimierz, dotychczasowy kierownik Spółdział 

ni. Spółdzielnia liczy 233 członków. W r 
ub. kupionc towarów na 51307 zł., sprze 
no zaś na 63720 24. Zbiomica jaj, istnte- 
jąca przy spółdzielni, sprzedała produktów 
na 1349 zł. Spółdzielnia prowadzi w Duks»- 
tach 2 sklepy. 

Po sprawozdaniu wyłoniła się ożywione 
dyskusja. Zabierali głos członkowie Zarządu, 
Rady Nadzorczej, jak również zwykli człon 
kowie, rekrutujący się z m. Dukszty i oko- 

Micznych: osiedli. 
Największą bolączką Spółdzielni jest to. że 
«wiele członków cz zakupy nię przez Spol 
dzielnię, Jecz pokątnie, 

Podniesiono również sprawę brania 
rów na kredyt, Zarząd Spółdzielni 
rycznie przeciwstawił się kredytowaniu 10- 
«arów, gdyż doświadczenie lat ubiegłych 
nauczyło, że nie wszyscy członkowie odda. 
ją później pieniądze, przez co Spółdzieln x 
poniesła już duże straty. Dalej omówiony 
plan pracy na rok 1933, zatwierdzono budżet” 
uchwalono Regulamin dla Zarządu i Rady 
Nad sorczej, 

Radę Nadzorczą wybrano w następują 
«ym składzie: p. p. Owczynnik Bronsław 
(prezesj, Tiunelis Michał (sekretarz), „człon 
Kowie: p. p. Karen St, Miciun Piotr i Tiu- 
nebs M«hał. Rada Nadzorcza zawarła inno- 
wę z p. Bołoyszewiczem, któremu pow.e- 

szyła kierownictwo spółdzielni. 
amykając Walne Zebranie przewodui- 

p. Owczynnik Br. w gorących słowach 

podziękował ustępującemu | kierownikowi 

Spółdzielni, p. Szanidtowi Kazimierzowi za 

rzetelną i pełną poświęcenia pracę dla do- 

bra Spółdzielni i członków. Zebrani słowa 

przewodniczącego pot ili oklaskami 

   

            

   

     

sukni. P. Paul dał dwie prace słabsze 
i jedną poważną, sianowiącą solidny 

krok naprzód w jego twórczości, - 

teresujący „Autoporiret“. P. Ryilow- 

na posuwa się widocznie w swojej 

twórczości. Jej wnętrze kościoła w 

Prużanie świadczy © dobrem + 

ciu architektury wogóle, a danego 

stylu w szczególności. Portrety także 

poprawne, trochę mało indywidualn= 

P. Schwanebach wystawia sześć 

swoich „Marin“. p. Przyałgowska licz 

ne studja portretowe, trochę jak zwy- 

kle nieśmiałe, jeśli idzie © formę i ju- 

kieś indywidualne poszukiwania w tej 

dziedzinie. P. Siergijewiez rozwija się 

Od wysiaw poprzednich nabrał pew- 

ności siebie rozmachu, żeby wygrze- 

bał się bardziej z pewnego sosu natu- 
rulistycznego, w którym tkwi, byłby 
to jeszcze większy postęp: Bodajże 
najlepszy ze wszystkiego wydaje mi 
się jego autoportrei. 

P. Wierusz-Kowalski dał licznie 
fantazje krajobrazowe i dwa dość cie- 

kawe portrety. Jeden („Portret żony”) 
jest jak sam autor powiada jego 
„własną interpretacją renesansu", dru 

autoportretem. Są to dla mnie bodaj 

że, najciekawsze prace portretowe te- 

go artysty. 

Kończy szereg członków zwyczaj 

nych p. Znamierowski, jak zwykle 

najpłodniejszy (19 prace) i zlekka ko- 

kietujący publiczność, jak zwykłe b. 

poprawny technicznie, doskonalący 

się ciągle w tej dziedzinie, bez wię 

szych zmian zresztą, w swojej twós- 

czości. 
Po trójce „kandydatów na człon- 

ków, dosyć jeszcze „im crudo', na- 

stępują goście: Trochę już mi zabra- 

kio miejsca dla nich, więc b. krótko. 

Zamiejscowi: 

    

   

  

   

    

    

  

  

   
   

Rudziszki. 
ŚWIĘTO LASU. 

W ostatnią sobotę kwietnia szkoła tutej- 
szą obchodziła: święto lasu, Udział wzięli 
prócz nauczycielstwa — członkowie zarządu 
gminy, leśnic: i rodzice. Starsze dzieci 
zasadziły do 100 sztuk młodych lip, Za kilka 
lat przez Rudziszkś będzie biegła śliczna ale- 
ja, jeżeli naturalnie starsze społeczeństwo 

poprze wysiłek dziatwy. Drzewka i pomoc 
otrzymała szkoła od nadleśnictwa Inklłary 

  

     

    

3 Maja. W tym roku rocznicę konstytu- 
aji obchodzono u nas o wiele uroczyściej . 
trzeba przyznać z żywszem zainteresowaniem 
W nabożeństwie i defiladzie wzięły udział 
oddziały KOP, Strzelec, KPW., Straż Ognio- 
wa, P. W, leśników i najkczniej szkoły. Po 
przemówieniu na rynku — pomaszerowano 
na akademję do świetlicy KPW., szkoła ru- 
dziška i Strzelec dały bogaty program. Z bra 
ku miejsca, część publiczności musiała р ;- 
dziwiać małych aktorów przez okna. Wiieczo- 
rem Strzelec dał 1 aktówkę. 

  

Zawody lekkoatletyczne, W, tym samym 
dniu odbyły się zawody strzeleckie o odzna- 
kę strzelecką iekkoalletyczne. Jak 
na Rudziszki — uzyskano wyniki lepsze niż 
dawniej, Pierwsze 4 konkurencje: 100 m.. 
skok wdal, rzut granatem i pchnięcie kulą — 

ięstwo Strzelcom, Poza koa- 
KOP-u uzyskali lepsze wy 

   

  

  

     

    

kursem zawodne 
miki tylko w rzucie kulą (ponad 10 m.) i w 
biegu na 3 km. Organ*zacia zawodów spo- 
czywała w rękach d-cy 1 komp. KOP-u bao. 
nu „NoweTroki*,. Należy podkreślić żywy 
udział i poparcie jakie uzyskują wszelkie or- 
ganizac jak i bezrobotni od naszych „Ko- 
pistów 

  

      

   

   
     

  

CERĘ 
OCZYSZCZA 

i ODMŁADZA 

  

A. Czarnowska (Lwów) dwa mało 
mówiące słudja, Giżycka-Berezowska 
(kraków) dużo prac 0 nierównym 
poziomie. (Ciekaw „Roznosiciele 
gazet i „Kompozycja”, mimo zastrze 
żeń. L, Kobierski (Kazimierz Dolnyj 

oleje, drzeworyły i witraż intezla 
kompozycja). Malinowska: wilnianka, 
b. słuchaczka Wydz, Szt. P. U. S. B. 

Stylizowane pejzaże, kompozycje przy 
pominające zdaleka Rafała Malczew- 
skiego, nieco japonizującego. Najcie- 
kawsza ,,Z mojego zaułka”.. Jaxa-Ma- 
łachowski (Kraków) znany malarz 
„pocztówkowy”*, o słodziutkich kr:- 

jobrazikach „nastrojowyci”, istotnie 

niepozbawionych pewnego, niedrogie 
go zresztą sentymentu i charakieru, 

b. banalnych jednak. Olszewski Bro- 

nisław (Kraków) trzy prace mało in- 
dywidualne. 

Z gości miejscowych najlepszy jest 
bezprzecznie Kagans ze swoim 

dnym tylko, bodaj że szpachlą nakła- 
danym, obrazkiem. Potem p. Klebano- 

wa („Martwa natura*) i Lebed „Por- 

tret“ i „Drzemka“. Kompromitaeią 

wystawy są prace p. Trzeciakowej, 

poniżej wszelkiego dopuszczalnego dla 

takich wystaw poziomu. 

Rzeźbę reprezentuje p. Piotr Her 

manowiez czterema udatnemi portr 

tami, projektem pomnika Marszałka 

Piłsudskiego, i śmiałą, ładnie stylizo- 

waną głową Ś. p. Biskupa Bandurskie- 

go. Grafikę wyłącznie (dość różnorod 
ną), w 20-u pracach wysławił znany 

grafik z Krakowa Zygmunt Król. Rze- 

czy poważne, ciekawe, dobrze ryso- 

wane. 
Kończę to sprawozdanie stwierdze 

niem, że wystawa zyskałaby ogromnie 

gdyby z niej conajmniej jedną trzecią 

prac usunięto. S. Z. KI 

  

    

   

          

KOMITET ZBIŪRK! ““ 7qalężi 
na Fundusz Szkolnictwa 

Polskiego Zagranicą. 

Nie znamy jeszcze dokładnie wy- 
sokości zbiórki na szkolnictwo i o- 
Światę pomocniczą, prowadzoną przez 
Macierz, ze składek 3-majowych, ale 
mamy sprawozdanie z kwietnia Kom. 
Pomocy Szkolniectwu Polskiemu Za- 
granicą: Zebrano na ten' cel 336 tys. 
zł Z tych pieniędzy będą udzielane 
subwencje ala szkół polskich tam, 
gdzie są one w niedostatecznej licz: 
bie, lub zgoła niszczone. 

Pomoc polskiemu żywiołowi za- 
granicą powinna iść przedewszyst- 
kiem ula ludności osiadłej, która się 
znalazia poza terytorjum Rzeczypo- 
spolitej, aie nie chce porzucie ziemi 
rodzinnej. Ludność płynna t. j. emi- 
grująca dla szukania zarobków, znaj: 
aująca je, porzucająca każdą miejsco - 
wość, by iść szukać lepszych warun- 
ków pracy, powracająca do kraju z 
zarobionemi pieniędzmi, lub pozo- 
stająca w obranej nowej ojczyźnie, ta- 
ki element, nie powinien być główną 
troską opiekujących się Polakami na 
obczyźnie. Jest to emigracja dobrowoł 
na naogół zasobna, mająca cele uty- 
litarne przed sobą, żywiot płynny, a 
ostatecznie... mamy tak duży przyrost 
ludności, że jakiś procent wynarada- 
wiających się robotników we Francji 
czy innych krajach, nie przyniesie 
znów lak wiełkiej szkody. 

Inna całkiem sprawa z rdzennymi 
mieszkańcami miejscowości pozosta- 
łych za granicami państwa polskiego. 
Powiaty Śląskie, łotewskie, kowien- 
skie, nie mówiąc już o  niedostęp- 
nych obszarach Białejrusi, z ich tu- 
bylczą ludnością o polskich tradycjach 
języku, przyznającą się do polskiej 
narodowości, to jest skarb narodowy, 
który utrzymać w całości należy za 
wszelką cenę i poświęcić mu główną 
troskę oraz fundusze zebrane, Nie 
wchodząc. z łatwo zrozumiałych po- 
wodów, w szczegóły, wspomnieć mu- 
simy, na podstawie otrzymanych wia- 
domości, że ta troska nie jest dość 

      

  

    

   

    

  

ć ży- 
wo rozumiana w Warszawie. Nie moż- 
na wątpić jednak, że wobec osoby p. 
Marszałka Raczkiewicza, stojącego na 
czele organizacji, a rozumiejącego do- 
brze doniosłość wspomagania polskie 
go żywiołu w jego trwaniu narodo- 
wem, na północo-wschód od Państwa, 
uwaga Komitetu będzie zwrócona w 
tym kierunku. 

Pomoc taka nie jest w swej istocie 
żadną konspiracją, chociaż może cza- 
sami przybierać takie formy, ze wzglę 
dów taktycznych. Nie jest też czynem 
nielojalności odnośnie do rządów @4- 
nych państw, nawet jeśli te państwa 
nie są usposobione zbyt przyjaźnie 
względem Polski. Chodzi tu bowiem v 

    

utrzymanie polskości, o stan narodo* - 
wej świadomości, stanowiącej najsil- 
niejsze podstawy bytu człowieka roz- 
winiętego i dojrzałego. Chyba musi to 
przyznać każde państwo iż bardziej 
wartościowym. korzystniejszym oby- 
walelem jest taki, który swobodnie 
rozwijając swe wartości marodowe. 
jest dodatnim elementem dla danego 
państwa, niż świeży meofita narodo- 

  

wy, zlitwinizowany,  ziotewszczony, 
lub zniemczony Polak: 

Gorące przywiązanie do ziemi 
przodków. które jest jedną z wybitnie 
polskich cech narodowych, sprawia, 
że glebae aseripti, (przywiązany do 
ziemi) będzie zawsze starał się pogo- 
dzić swój lojalny stosunek obywate! 
ski z uczuciami narodowemi. Trzebaż 
tę, często trudną sytuację, ułatwić lu- 
dziom, znajdującym się w ciężkich 
nieraz warunkach politycznych lub fi- 
nensowych. 

My tu w Wilnie zdajemy sobie 
dobrze sprawę, że im więcej będzie 
Polaków świadomych swej narodo- 
wości w Łotwie i Litwie kowieńskiej, 
a raczej, im mniej ich tam stracimy, 
tem możliwsze jest zbliżenie państw 
pobrzeża Baltyku, zbliżenia będącego 
naczelnym problemem państwa pol- 
skiego na północno-wschodnich gra- 

nicach. 
Żywioł polski w tych ziemiach lo 

jalny wobec własnych państw, podkre 

ślamy to z całym naciskiem, ale nie 

zatracający narodowości i uczuć przy- 

wiązania do Polski, jąko objektu kul- 

tury i wspomnień historycznych, to 
element spójni, uświadamiania ohcych 

o nas, element zgody, sprostowania 

fałszywych pojęć, budowania mostów 

nad nacjonalistycznemi przepaściami, 

to, wreszcie ludzie, którzy mimo wszy 

stko co ich spotkało, nie rzucili ziemi 

skąd ich ród i trwają na jej zagonach 

wiernie. 
Takim praca Komiłetu powinna 

iść z najdalej posuniętą zachętą i tam 

zwrócić główną pomoc materjalną i 

kulturalną. 

    

Hel Romer. 

EET 

K UR. 5 E R wiLeENnskKki 

ska na szczycie dzwonnicy Śta - Janskiej. 
Dnia 17 maja o godz. 11 rano od- 

'naleziono przy odnawianiu dzwonni- 
cy $-to Jańskiej w kuli p. krzyżem pu- 
szkę ołowianą, umieszczoną tam na 
pamiątkę odnowienia dzwonnicy. Pra 
ce konserwacyjne rozpoczęto w roku 

      

ubiegłym z inicjatywy ks. kan. Mił- 
kowskiego, ówczesnego proboszeza 

  

kościoła św. Jana pod kierunkiem inż. 
arch. J. Borowskiego. 

Ze względu jednak na brak 
funduszów ustawiono tylko  ruszlo- 
wania, poczem roboty wstrzymano. W 
roku bieżącym wznowił prace obecny 
proboszcz, ks. dziekan Makarewicz, i 

jeśli nie zawiedzie ofiarność, zamie- 
rza dzieło odnowienia dzwonnicy do- 
prowadzić do końca. Czas już najwyż 
szy, by dzwonnica uzyskała nową sza 
tę, i ze wzgłędu na to, że stanowi ona 

ważny akcent w ogólnym widoku Wil 
na, i ze względów nawet bezpieczeń- 

stwa. Hełm wieży i wazony pokryte bę 
dą blachą miedzianą, kapitele i orna- 
menty architektoniczne zostaną 0d- 
czyszczone i naprawione, Roboty roz 
poczęto od wyprostowania i osadze- 
nia na trwałej podstawie wieikiego 
kilkumetrowego krzyża, który wspi- 
nał sie na przegniłej już belce. Wł 
nie przy wzmacnianiu osady krzyża w 
kuli, która zdołu robi wrażenie stosun 
kowo niewielkiej. a której średniea 
wynosi w rzeczywistości około 1 me- 
tra, odnaleziono wspomnianą na wstę 

pie puszkę. 
Puszka ołowiana ma kształt cylin- 

dryczny, wysokość jej wynosi 74 mm, 
średnica 73 mm. Po otwarciu puszki 
odnaleziono w niej owinięte w zbui- 
wiały papier: 

1) Kulę z wosku o średnicy 6 cm, 

z jednej strony spłaszczona, z guzem 

  

z wosku, umieszczanym z boku. 
2) Na kuli zbutwiały wianuszek 

o średnicy 4 cm. z drobnych kwiat- 
ków powiązanych sznurkiem. 

3) Sznurek drobnych paciorków z 
niebieskiego szkła, upięty w kilku za- 
krętach na brzegu wianuszka. 

4) Krzyżyk podwójnv (metropoli- 
talny) z lanego mosiądzu. wysokości 
22 mm. 

5) Odcisk woskowy medalu, na 
którym z jednej strony znajduje s'ę 
popiersie Św. Ignacego, wpatrzonego 
w inicjały Imienia Jezus, otoczone 
aureolą z promieniami, i trzymające- 
go w ręku otwarią księgę — pod po- 
piersiem umieszczony jest napis: 

„GLEM. XII 
Po ME 

a w otoku napis: 

„S. IGNATFIUS SOC. 
Z drugiej strony u d 

    
    

IEZU EV, 
u pod wizerun-     

kiem Baranka Bożego znajduje się 
napis: 

„CLEM XII 
P. M. A. I 

* 1731 - 

  

a w otoku napis 

„ECCE AGN. DEI OUI. TOL:-RECC: 
MUNDI“ 

Napis wskazuje, że medal był wy- 
bity w r. 1731, w pierwszym roku pa- 
nowania papieża Klemensa XII: Nale- 
ży przypuszczać. że odnowienie 
dzwonnicy, w czasie którego umiesz- 

czono w kuli puszkę, było dokonane 
albo w r. 1731, albo może w kilka lat 
później, po pożarze z r. 1737, 

Odnalezione przedmioty złożono 
dziekana Makarewieza. 

S. L. 

Umorzona zaległość podatku majątkowego. 
Można ubiegać się o zwrot nadpłaconej części. 

W związku z wprowadzeniem na 
wego podatku zwanego daniną пач- 
zwyczajną, a mającego charakter sta- 
łego podatku majątkowego, zostały 
umorzone zaległości .podutku maj 
kowego — tak zwana niepłatna część 
wymiaru z roku 1923: 

Pod określeniem niepłatnej części 
pod majątkowego z roku 1923 należy 
rozumieć dodatkowy wymiar jego, ja- 
ki został dokonany przez Ministerstwo 
Skarbu dla uzupełnienia globałnej su- 
my I-go miljarda złotych. Podwyżka 
ta wyniosła — dla rolnietwa 367 proc. 
pierwotnego wymiaru, od budynków 
120 proc. i dla innych 30 proc. — 
przytem objęła majątki, oszacowane 
na sumę ponad 10 tysięcy złotych. 

Otóż podwyżka ta została eałko- 
wicie umorzona. Każdy kto ją zapła- 
cił, a zdarzało się to b. często przy 
sprzedaży i w innych okolicznościach, 
unoże teraz ubiegać się o jej zwret 
lub przerachowanie na poczet innych 
podatków. W tym celu należy skła- 
dać podania do Urzędów Skarbowych. 

"Zabiegi © zwrot lub przerachowa- 
nie spłaconej podwyżki pod. maj. z 
roku 1923 należy wszcząć jak najry- 

   

  

chlej, ponieważ już w roku bieżącym 
trzeba będzie opłacać pierwszą ratę 
stałego pod. maj. 

Przypominamy także, że płatnicy, 
niający jakikotwiek zaległości podat- 
ku maj. mogą pozbyć się ich teraz 

dość łatwo, wykorzystując możność 
uiszczania zaległości robocizną шЪ 
produktami, 

Nowy pod. maj. nie pociągnie za 
sobą szacowania majątku płatnika, 
cc uniało miejsce w roku 1923, lecz bę 
dzie pobierany w odpowiednim sto- 
sunku procentowym do innych podat 
ków. 

Rolnicy będą płacili 20 proc: po- 
datku gruntowego, wahającego się w 
granicach od 25 zł. do 60 zł., — a od 
sumy ponad 60 zł. — 40 proc. || 

„Właściciele mieruchomości płacą 
0,4 proc. od sta — rocznego przycho- 
du od komornego do 2000 złotych, po 
nad 2000 zł. płacą 0,6 proc. od sta. 

Podatek majątkowy dla przemy- 
słowców wyniesie 0,4 pro mil. obrotu 

rocznego przy obrocie ponad 20 ty- 
sięcy do 50 tys.; — ponad 50 tys. —- 
0,6 pro mil. th). 

„Tommak“ wypowiedział umowę pracownikom 
Dyrekcja Towarzystwa Miejskich 

i Zamiejskich Komunikacyj Autobu- 
sowych w Wilnie wypowiedziała przed 
kilku dniami umowę zbiorową, całe- 
mu personelowi technicznemu i ob- 
słudze autobusów. Wypowiedzenie net 
stąpiło naskutek otrzymanych z War- 
szawy instrukcyj. 

Jak zdołaliśmy ustalić, Dyrekcja 
zamicrza ziiwrzeć nową umowę na in 

nych zmienionych warunkach. Wy- 

powiedzenie umowy pracownicy ko- 

mentują jako chęć zmniejszenia do- 
tychczasowej wysokości płac. Dyrek- 

cja wileńska nie posiada jednak do- 

tychczas w tej sprawie żadnych kou- 

kretnych wiadomości. W związku z 

wypowiedzeniem umowy zapowiedzia 

ny został przyjazd do Wilna delegata 

Arbonu, który kwestję tę wyjaśni. 

Urzędowanie w magistracie pad ochroną policji. 
Wezoraj rano grupa, bezrobotnych robot 

ników kanalizacyjnych zgromadziła się na 
podwórzu magistratu. Po rozpoczęciu urzędo 
wan ją usiłowali oni przedostać się do Jukalu, 

widoeznie dla urządzenia demonstracji, jak 
to już miało miejsce w ubiegły piątek. Za- 
miar ten jednak udaremniła policja, obsa- 
dzając wszystkie drzwi, prowadzące do gma 
chu magistratu. Bezrobotn, wobec tego wyło 
nili delegację, która interwenjowała u szefa 
sekcji techn cznej wice — prezydenta Czyża. 
Przedstawiciel magistratu oświadczył, że 
sprawa zatrudniania bezrobotnych była oma 
wiana na onegdajszem posiedzeniu, przyczem 

postnowiene na ten cel zużytkować fundusz 
my. Jeżeli chodzi o roboty kana-      

KURJER 
WOJSKOWI 

ZWYCIĘŻYLI DRUKARZY 4:2. 

Mecz piłkarski o mistrzostwo ok 
ręgu, który się odbył wczoraj nie mi 

zbyt wielu świadków, bo to przecież 
powszedniego dnia nie wszyscy mają 

czas na sport. 

Jednak ci, którzy na mecz ten nie 

  

   

  

7 ran ciętych brzytwą. 
Krwawa bójka na ulicy Subocz. 

Ubiegłej nocy przy uliey Suboez wpob:i- 

żu domu Nr. 95, wynikła krwawa bójka ро- 

między dwoma robotnikami: W. Jaroszew- 
skim zamieszkałym w  Kolonji Kolejowej 

przy ulicy Granicznej oraz Stefanem Stan 

kiewiczem zam, stale w peblisk ej wsi Góry. 
Pedezas bójki Jaroszewski pokaleczył brzyt- 
wą swego przeciwnika, zadając 7 ciętych ran 
w twarz i głowę. 

Stankiewicz nie dal jednak za wygranę. 
Brecząc krwią, chwycił ciężki kamień i z 

całej siły uderzył nim w głowę Jaroszewskie 

go, rozbijając mu czaszkę. Na mejsce wy- 

padku przybyła policja, która bójkę złikwi 

dowała. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe przewio 

zło obu rannych do szpitala żydowskiego. 

(e). 

Ciężarowe auto przejechało kobietę. 
Wezoraj o godz. 11 w dzień przechodnie 

ulicy Wielkiej byli świadkami tragicznego 
wypadku: 

Wi kierunku Plaen Katedralnego zdążało 

szybko auto wojskowe, które na rogu zaułka 

Szwarcowego wjechało na przechodzącą ko- 

bietę. * 
ocktózYGAÓKĆ auta raną kobietę niezwła 

eznie odwieziono do szp'tala. Doznała ona 

poważnych obrażeń całego ciała, a szezegół- 

nie głowy. Ze znałezionyeh przy niej doku 

mentów ustalono, że jest to niejaka Wincen- 

tyna Ławińska zam. przy uliey Zwierzynice 

kiej. 
walc zatrzymano. 

najbliższy poniedziałek na Zarzeczu. Na robo 
tach tych zatrudni się 90 bezrobotnych. -- 

Ponadto od środy zostaną uruchomione ro- 

boty w innych punktach miasta. Niezależnie 
od powyższego magistrat czyni u władz cen 
tralnych starania © przydział kredytów dla 

m. Wiłna, 
Po uzyskaniu tych wyjaśnień delegacja 

" powróciła do grupujących się na. podwórzu 
bezrobotnych, którym złożyła obszerne spra 
wozdanie z przebiegu i wyników swej misji. 

Bezrobotni oświadczenie to przyjęli do wia 

domości, — mimo te nie rozeszi | się, zacho 

wująe się zresztą bardzo spokojnie. W zwią 

zku z tem do końca urzętowania, w magistea 
cie pozostawały posterunki policyjne. 

pnzyszli, nic na tem nie stracili, bo 

gra byla szablonowa i wojskowi nie 

inogli jakoś wykązać swojej rzekomo 

wspaniałej formy. 

Do przerwy padają trzy bramki, 

które puszcza Bartoszewicz, a Dru- 

karz zdobywa jedną bramkę. 

Po zmianie stron drukarze starają 

się wyrównać, ale niestety nie mogą 

przełamać linji obrońców, którzy jak 

zwykle stanowią mur nie do przeby- 

cia. 
Gra nudna. Chwilami Drukarz 

miał niezłe pociągnięcia, ale brakło 

wykończenia i pod bramką większość 

graczy traci się z piłką. 

Bramki zdobyli: Skowroński, Haj- 

dul, Zbroja, Pawłows 

rza Basiul i Drozdowicz z karnego. 

Sędziował p. Nikołajew. 

  

  

    

EGZAMIN PIŁKARSKI, 

WI. O. K. S. N. P. niniejszem pow ada- 

mia, 7 w dniu 29 maja r. b. odbędzie się 

w hotelu „Bristol* przy ul. Mieikiewijcza 22 

egzamin sędziowski dlą kandydatów na вс- 

dziów kandydatów, 

Członkiem Wił. O. K. S. może zosłać 

każda osoba płej męskij, która posada na- 

stępujące warunki: 
A) Ukończone 21 lat życia. 
Bj Nieposzlakowama przeszłość. 

  

i,a dla Druka- 

Mistrz byka. 
Znaną jest rzeczą, że „robak*, gnębiacy 

nagminn e, jak dotychczas, silniejszą połowe 
rodzaju ludzkiego, jest strasziiw'e łakomy 

na alkohol. Gdy odczuwa brak jego, gryzie 

nielitościwie człowieka 4 siłą zapędza .d» 

knajpy. 
W ten leż sposób trafił do jednej z za- 

cisznych knajpek na ulicy Wzełkiej znany 

aresztom wileńskim 23-letni młodzieniee 

Józef Tołkaczewicz, którego „robak' krysta 

lizował się siedmioma mies'ącami w gzienia 

za pobicie policjanta. 
— Kelner służbowego, a żywo — rzusł 

ponuro po zajęciu miejsca przy stoi ku i w 

krótkim okresie czasn powtórzył ten rozkaz 

kilkakrotnie. 
Wódka przemienia człowieka w bydię-- 

tak brzmi podobno jakaś sentencja. Tołka- 
czewicza iprzemieniła jednak w byka. 

Wyszedł z knajpy chw ejnym krokieni. 

rycząc pocichu ze zwieszonym groźne 

łhem. Spotkał niebawem kilku znajomych, 

powitał ich miskiem basowem mruczeniem 

j zamierzał już stanąć ma cztery „łapy”, gdv 

podszedł do niego policjant, zdzówiony nieco 

r nemi łamańcami, jakie wyprawiał 
i $ chodnika, — tamu, 

ruch pieszy ulicy Wźelkiej. 
— Hallo kawalerze, tu 

zego odwalasz akrobatę? 

  

    

    

  

  

   

    

  

      

    

    

ulica, a nie cyrk, 

  

nie temować ruchu! 

— Mum... nie .„zagabaj*, bo zabodzę— 
zamruczał Tołkaczewicz, cofnął się o krox. 

pochylił się i z precyzją mistrza bodnął po- 

liejanta czubkiem głowy w usta. ‚ 
— Panie władza, mówł nie „z2gabaj', 

nie trzeba było czepiać się. Zwiewaj prędzej. 

nie drażń byka — ostrzegł po przyjacielsku 
przyjaciel Tołkaczewicza połicjanta i pod- 
stawił nm nogę w momencie, gdy ten pełen 

zen skierował się do . obur 
resztować go i odproww: 

  

  

  

    
    

  

      

dzić do kom 

Poliejant nie strach się j ominął prze- 

szkodę. : y 
Granatowy mundur tymczasem działał na 

„byka* jak czerwona płachta. Podskoczył, 

      

  

rzgnął nogemi znowu uderzył po! - 
nła „bykiem* w twarz. Powtórzył bodn c- 

sie po raz trzeci, po raz czwarty, coraz bar: 
dziej precyzyjnie, obalają funkejonarjus/a 
na przej: jacą dorožkę. Zszielił następ. 
nie „byk'em* obrońców pa! cjanta i powę- 

drował,. do aresztu centralnego, Ы 
— Panie sędzio nic nie pam etam. Wółt- 

ka odebrała mi rozum. Obudziłem się na- 
szajutrz w areszcie i byłem bardzo zdziw o- 
ny, że tam traf'łem. 

Po krótkim namyśle sędzia zaaplikowal 
Tołkaczewiczowi, popularnie zwanemu w 
kołach przyjaciół „mistrzem byka*, 1 rak 
i 6 mesięcy samotnej celi na łmkiszkach, 
za czterokretne uderzen*e policjanta „p 
kiem i awanturę. Włod. 

ocena ` 

i“ ABRAHAM GOLDBERG 
Włocławek, skrz. poczt. 11 

prosi pragnących wysyłać listy do 
Litwy o porozumienie się opłaconą 

       

   

  

        

   

    

  

  

odpowiedzią. 
220220000000300009 +220000000000 

RADJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 18 maja 1933 r. 

10,00: Audycja ku uczczeniu „Dnia Dob- 
rej Woli". 11,40: Przegląd prasy. Kom. me- 

teor. Czas, 12,05: Audycja dla poborowych 

(muzyka). 12,30: Kom. meteor. 12,35: Poranex 

szkolny. 14;40: Program dzienny. 14,45: Mu. 

zyka popularna (płyty). 16,15: Giełda rolni- 

cza. 15,25: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 15,35: 
Przegląd czasopism kobiecych. 15,50: Kon- 

cert dla młodzieży (płyty). 16,25: Francuski. 

16,40: „Przyroda Pomorza* — odczyt. 17,00: 

Od Bacha do Beethovena (płyty): 17,40: Od 
czyt aktualny. 17,55: Program na  pątek. 
18,00 Muzyka taneczna (płyty). 18,35: Wiad. 
bieżące. 18,40: Kom. litewski. 18,45: Rozma 

itości, 19,00: Codz. odc. pow. 19,10: Skrzyn- 

ka pocztowa Nr. 244. 19.30: Rezerwa, 19,3%: 
Pras, dz. radj. 10,45: Audycja poświęcona 
twórczości Cyprjana Norwida. 20,40: Tran- 

smisja z teatru .,8,30" w Warszawie. Komet 

ja muzyczna „Szczęśliwej podr DUD 

Wiad. sport. Dod. do pras. dz. radj. 22,00. 

D. c. komedji. 22,50: Kom. meteor. 22,55: 
D. c. transm. kom. 23,20: Muz taneczna 

WARSZAWA. 

CZWARTEK, dnia 18 maja 1933 r. 

12,10: Płyty gramofonowe. 15,25: Płyty 

gramofonowe. 15,50: Płyty gramofonowe. -- 

17,00: Płyty gramofonowe. 18,00: Muzyka lax 

ka taneczna. 19,20: Komunikat rolniczy przy 

sposobienia rolniczego. 19,30: Kwadrans li- 

teracki. 21,30: Audycja poświęcona twórczo 

ścą C. Norwida. 22,15: Mużyłka taneczna, 

NOWINKI RADJOWE. 
„KLEOPATRA* NORWADA. 

O godz. 19,45 nadaje radjostacja warszaw 

ska audycję literacką poświęconą uczczeniu 

Cyprjana Kamila Norwida. Wykonany zosta 

nie przed m krofonem jeden ze szczytowych 

utworów wielkiego poety „Kleopatra* spec- 

jalnie w tym celu zradjofonizowany. Słucho 

wisko poprzedzone zostanie wstępem Roma- 

na Zrębowicza. 

KOMEDJA MUZYCZNA. 

Wieczorem o godz. 20,40 rozgłośnia wileń 

ska połączy się ze sceną popularnego teatczy 

ku warszawskiego „8,30“, skąd nadana z0- 

stanie wesoła * melodyjna komedja nmzysz 

ma p. t. „Szczęśliwej podróży”. 

   

    

SPORTOWY 
С) Wykształcenie szkolne, odpowiadające 

conajmniej 4 klasom szkoły średn ej. 
D) Stanowisko społeczne, któreby nie 

przyniosło ujmy organizacji Wil. O. K. 5. 

E) Obywatelstwo polskie. 
F) Zdolność fizyczna do spłn enia zadań 

sportowych. 
Umotywowane podanja z uwzględenie- 

niem miejsca zamieszkania wraz z taksą 

egzaminacyjną w kwocie zł. 5— należy 
przesyłać najpóźn ej do dnia 26 maja r. b. 
do sekretarjatu Wil. O. K. S. Straszuna 12. 
P. Leon Gįsin. 

      

STRZALY U SAPEROW. 

W! niedzielę w strzelnicy 3 B. Saperów 
od samego rana, to jest od godz. 8 odbywać 
się będą póbne strzelania na odznakę strze- 

decką wszystkich trzech stopn . 
Zgłoszenia przyjmuje 3 B. Saperów do 

20 b. m, Po tym terminie żadne zgłoszenia 

dodatkowe przyjmowane nie będą. 
  

WILNIANIE JADĄ DO GRODNA. 

Wczoraj zdecydowało się już ostatecznie, że 

pięściarze Pogoni wyjadą w niedzielę rano 

na zawody bokserskie do Grodna. 
Przeciwn kami wilnian będą słabi za- 

wodnicy Makabi * Cresovii_ grodzieńskiej, 
którzy jesienią przegrali z nami do zera. 

W fmianie jadą w następującym składwie: 

Bagiński, Pol, Hryncew'cz,  Znamierowski, 
Mąciukow, Pilnik, Zawadzki i Konar. 

Kierownikiem ekspedycji jest dr. A. Se- 

heń. 
-Mecz odbędz e się w Grodnie ®у n'edzielę 

о godz. 18wieczorem. 

  

 



    

КОВЕ СВ 

  

МОВ 
  

Chcesz wygraC-kup los 

RONIKA 

    

"=="; iż 
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| czwartek |. Piona Celesiyżk. 

| 18 | 
| waj | Wichód słońca -+. 3 30 
anny | chód „RIAA 

Spostrzeżenia Zskładu Meteorologii U.S.v. 
w Wiinie z dnia 17-V— 1933 roku. 

Ciśnienie 761 
Temperatura średnia —- 14. 
Tem, najw. + 16 
Temp. nam. + 7 
Opad — 
Wiiatr połudn 
Tend.: wzrost, pochm., stan stały 
Uwagi: pochmurno. 

— Pogoda w dniu 18 maja w/g P. 1. M. 
Wi całym kraju pogoda o  zachmurzenu 
zmiennem i zwolna malejącem. M ejscami je 
szcze zanikające opady. Słabe, chwilami: 
umiarkowane wiatry zmienne. 

  

OSOBISTA 
— P. wojewoda wileński, Władysław Jasz 

ezołt wyjechał w dniu 17 bm. na kilka dn 
do Warszawy na rozpoczynającą się dnia 18 
bm. Konferencję Gospodarczą. 

MIEJSKA. 
— Właśceiele domów przy uł. Tomasza 

Zama proszą e przeprowadzenie wodociagu. 
Właściicele nieruchomości przy ul. Tomasza 
Zana i okolic, biorąc pod uwagę szybkie roz 
budowanie się nowej dzielnicy miasta, zwró- 
cili s: ędo magistratu z prośbą o zainstałowa 
nie głównego przewodu wodociągowego na ul. 
Tomasza Zana. Petycję swoją motywują tem, 
że wspomniana ulica graniczy z ul. Mickie- 
wicza, a więc stanowi prawie centrum mia- 
sta. Pozatem zanrowadzenie wodociągów jest 
tam wskazane ze wzlędów san tarnych. 

Petvcję podpisało 35 właścicieli domów 

SPRAWY SZKOLNE 
— Zapisy. Szkoła Ćwiczeń przy Państwo- 

wem Seminarjum Nauczyc elskiem Žensi 
w Wilnie ul. Filipa 3 przyjmuje zapis 
ci do I oddziału od 15 — 25 maja w godz. 
od 8 do 10,30 rano. 

— Prywatna Szkoła Powszechna, im. Г. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy 
Koed. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 
(z pełnemi prawami). W roku szkolnym 
1933/84 czynne będą oddziały od I-go do 
V-go. Do oodziału I-go przyjmowane będą 
„azieci urodzone w roku 1927 lub wcześniej, 

bez egzaminu. 
W Koed. Gimnazjum m. T. Czackiego 

będą czynne klasy od Il-ej do VIII-ej. Egza 
mimy wstępne do Szkoły Powszechnej i Gim 
nazjum rozpoczną się w pierwszym term'nie 
dnia 16 maja o godz. 8 rano, w drugim dn 
16 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codz ennie od 10—13 kancelarja Gimnazjum 
przy uł. Wiwulskiego 13. tel. 10-56, gmach 

własny, obszerne boisko (w z'mie ślizgawka) 
i ogród szkolny. 

+ ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Koła Maciejówek komunikuje, 

*ż w dniu 20 maja r. b. o godz. 17 w łokalu 
koi. B. Cywińskiej (Słowackiego 16—4) 7 о- 
ikazji imenin p. J. Maciejewiczowej odhe- 
dzie się koleżeńska herbatka. Wstęp 1 zł. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Komunikat Związku Pań Domu. We 

czwartek dnia 18 maja w sali Towarzystwa 
Kredytowego (Jagiellońska 14) o godz. 17 
p. prof. Muszyński wygłosi odczyt pod ty- 
tułem: „Herbatki ziołowe. 

— Walne zebranie Kuratorjum nad Ociem 
niałymi. Dnia 31 maja br. o godz. 19 w pierw 
szym termimie o godz. 20-ej w drugim termi- 
nie odbędzie się w lokalu Poradni Zrzeszenia 
Lekarzy Specjalistów »rzy ul. Garbarskiej 3. 
Walne zgromadzenie Kuratorjum nad Ociem 
niałymi w Wilnie. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Część przedmiotów w szkołach C. K 

O. po polsku. 
Jak się dowiadujemy postanowiła Cen- 

trala Żyd. Komitetu Oświaty rozszerzyć w 
swoich szkołach z językiem nauczania ży- 
dowskiim (tość przedmiotów wykładanych 
po połsku. Od' nowego roku szkolnego ma 
być także i nauka historji powszechnej oraz 
geografji prowadzona w języku polskim. 

— Likwidacja gimnazjum. 
Istniejące od szeregu lat gimnazju 
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wiiczówny ulega od przyszłego roku s 
nego likwdacji. W ten sposób zostaje w 
Wilnie jedno gimnazjum z żydowskim jęz. 
nauczania, a mianowicie Gimnazjum mate- 
małyezno-przyrodnicze przy С. K. O. 

ROŽNE. 
— Biuro prasowe przy Targach  Półn. 

Jak się dowiadujemy Komitet organizacyjny 

  

  

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

HI Targów Północnych postanowił uruchomić 
biuro prasowe. A orownika biura powoła 
no red. Bol. Święcickiego, który piastował a- 
nalogiczne stanowisko w siel i II Targów 
Północnych. 

Referat prasy żydowskiej powierzono re- 
daktorowi dziennika „Cajt“ p. Cyncynatusowi 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — jedno 

х ostatnich przedstawień .Pokoju na trze 
ciem piętrze (wspaniałej, sensacyjnej nowe 
ści w 5 niezwykle ciekawych obrazach) od 
będz e się dziś 18 maja o godz. 8 w. 

— Premjerz, „Wroga Ludu na Pohulan- 

ee — odbędzie się w sobotę dnia 20 maja v 
godz. 8 w. Będzie to zakończenie sezonu 2-- 
mowego 1932-—33 — mocnym Ibsenows 
akordem. którego treść j probłem porus? 
najistotniejszą waklę społeczną — bo wałke 
o prawdę. 

„Wróg ludu* Henryka Ibsena (przekład 
Wacława Berenta) otrzymał pieczołowitą re- 

żyserję (dyr. Szpakie : doskonałą obsa 
dę w osobach pi 1 (rała tytuło 

  

   

  

  

  

   

    

    

  

    

      

  

   

    

awłowski, -— 
Wasie- 

— Nowe dekv- 

       
Szpakiewicz, 
lewski, Tomaszewski i t. d. 
racje Makojnika. 

— Qtwarcie Teatru w Ogrodzie Bernar- 
dyńskim 27 maja (sobota) o godz. 8 w. 
stąpi uroczyste otwarcie najsympatyczni 
go teatru wlleńskiego — w ogrodzie Be 
dyńskim, t. zw. „Bernardynki*, Na otwarc'e 
to dana będzie znakomita komedja wę ю 
skiego autora Stefana Zagona p. t. „Džymbi“, 
w której egzoty: rołę tytułową odtworzy 
artystka Teatru Poznańskiego Jadwiga Zak 
licka, rozpoczynająca, po wielkich suk 
sach w Poznan u, szereg gościnnych wystę 
pów w Wilnie. ‹ 

— Teatr muzyczny „Lutoia“. „Cnotl w 
Zuzanna. Dziś w dalszym ciągu ciesząca 
wielkiem powodzeniem pełna błyskotliw.- 
go humoru, melodyjna operetka Giiber(a 

znotltwa Zuzanna”, która odniosła sukccs 
prawdziwy. any zespół z Grabo- 

Gabri 5 

skim, Tatrzańskim i Wyrwiez 
kim na czele, efektowna wystawa two 

rzą całość n 2 mjmującą s godną w - 
dzenia. Ceny zniżone. Zniżki ważne. Począ 
tek o godz.8.15 w. Operetka ta zakończy se 
zon teatru muzycznego „Lutnia. 

— „Mirica* — niedzielne przedstawienie 
popołudniowe po cenach propagandowych 
W najbł ższą niedzielę o godz. 4 po poł., uka 
że się po cenach propagandowych świetna 
operetka Kalmana „MARICA*% w premjerowej 
obsadzie. 

— Chór resyjski. Przypominamy że „uż 
jutro w piątek 19 maja w Sali Konserw: 
jum Końska 1 wystąpi raz tylko słynny chór 
rosy*ski Wołga pod dyr. Witalja Lewickiego. 
Na czele znakomici soliśc |: Makarowa, 
Kucht. Pankiewicz. — Po raz pi 
szy w Wilnie pieśni Al. Wertyńskiego w wy 
konaniu solistów na tle chóru, pieśni ludo- 
we, romanse cygańskie. Wspaniałe kostjumy. 
Szczesóły w afiszach. Bilety do nabycia w 

sie Konserwatorium od godz. 11—2 i cd 
5 do 7, 

  

na- 

    

  

  

        

    

   

    

   
    

    

    

    

    

    

      
    

KINA I FILMY. 

AMERYKAŃSKI „DRAMAT HISTORYCZNA. 
AWANTURNICZY*. 

Pamiętacie Państwo oczywiście znaną 
legendę o pochowaniu Atylli — Bicza Bożego 
w drogocennych, kilku trumnach, pod dnem 
rzek| (Cisy, Sawy czy Drawy), której bieg 
w tym czasie odwrócono, a W 
barzy potem dla zachowania tajemnicy po- 
mordowano? Zastanawiałem się nad tem, 
jakby amerykańscy reżyserow e zrobili na 
tem tle dramat filmowy. i łem w ruch 
fantazję i usiłując obec, ć ją nieco amery- 
kańsk'm dowcipem, taki wysnułem scenai 

jusi Wnętrze daborator jum. Pełno najro”- 
maitszych maszyn, najróżniejszego szkliwa 
o niewiadomem zastosowaniu.  piętanś 
szk eletów, dziesięć mumij, cztery wypcel 
ne tygrysy, jeden zasuszony krokodyl, о: 
dziko szczerzące zęby dwa goryle. Wśród 
tego brzuchaty & rozczochrany profesor w 
okularach, inny chudy i łysy bez okularów, 
paru niewyraźnych dżentelmenów, jeden: bo- 
haterski starszy dżentelmen, młoda panna 
i b. przystojny młody człowiek. Narada ob- 
serwowana nieznacznie przez parę goryli, 
w których wnętrzu ukryci się złoczyńcy, 

Temat? Oto nieznanemu grobowi Atyili 
grozi niebezpieczeństwo. Jakiś jego krew- 
niak po skośnych ślepiach i płaskim nos'e 
zamierza tę nieznaną mogiłę odszukać, prze 
wypompowan e rzeki w odwrotnym kierun 
ku i zabrać złotą, srebrną i miedzianą trum- 
nę do Azji. Sprawa przedstawia się bardzo 
groźnie dla całej sytuacji. gospodarczej Św:a- 
ta przez wypompowanie dużej rzeki w Eu 
ropie (wiadomo co za komplikacje) przez 
wzmocnienie parytelm złota, srebra i miedzi 
o trzy trumny (co ma to Anglja i Amery- 
ka!) oraz ewent, żółte miebezpieczeństwo, 
oburzone ma chytrą Europę, za trzyman'= 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

      — śnieg — wichura — ciem 
no — nie nie widać. Pójdę... — Przy 
stanął w drzwiach i rzucił mi spojrze 
nie napoły podziwu, napoły trwożne- 
go niedowierzania. — Powinszować 
przytomności umysłu — dodał, wycho 
dząc. 

Wybiegłam za nim z nerwowm po- 
śpiechem, zamykając za sobą drzwi. 
Ostatecznie w tym pokoju zginęio 
dwóch ludzi. 

Podążyłam do Łucji, siedzącej ko- 
ło kominka. I stało się coś dziwnego, 
może najdziwniejszego w całej spra- 
wie. A raczej nie stało się. 

Nikt nie narobił alarmu z powodu 
wystrzału. 

Nie otworzyły się żadne drzwi, nie 
rozległ się żaden krzyk. Ciszy, panu- 
jącej w domu, nie rozproszył żaden 
dźwięk. Przeciwnie, jeszcze się poglę 
biła. Zupełnie, jakby ustało nagle 

    

wszelkie życie, jakby wszystko ska- 
mieniało w bezruchu: Ale czuło się je- 
dnocześnie ,że samo powietrze dygo- 
cze pytaniem. Cały dom zamienił się 
w jedno bezsłowne pytanie, bojące się 
odpowiedzi. Aż Wreszcie myśl i uczu- 
cie wcieliły się w dźwięk, który wy- 
padł z zaciętych ust ciotki Łucji i do- 
gonił O'Leary'ego u drzwi kuchni. 

Detektyw odwrócił się i krzyknął: 
— Nic — nie — wypadek z bronią. 

Nikt .nie ranny. 
I znikł, a ja osunęłam się na sofę. 

Ciotka Łucja cofnęła się w głąb sie- 
dzenia, zamykając usta i magiczna ci- 
sza prysła. Ktoś przeszedł szybko 
przez pokój na górze, skrzypnęły 
drzwi, plusnęła woda i życie weszło 
w swoje prawa. 

Ciotka Łucja milezała z oczami 
utkwionemi we mnie. Ja patrzyłam w 
ogień i myślałam o zagadkowej ręce. 

      

jednego z jego pierwszych pionierów tak 
długo, w tak w ligotnem miejscu. 

W zapchanem wymienionemį gratami 1a- 
boratorjum, zostaje zorganizowana wyprawa, 
do grobu Atylli, która po zawróceniu kijem 
pięciu przypuszczalnych rzek: Dunaju, Cisy, 
Sawy, Drawy, tudzież Jamg-Tse-Tse-Kiangu, 
trumny odnajdzie, wykop e i utopi w Oce- 
anie Wielkim, który jak wiadomo. zawrócić 
a nawet wypompować jest znacznie trud- 
niej, ż wspomniane pięć rzek razem z 
Wiilją i Wilenką nawet. 

Wypadk, toczą się w szybkiem tempie. 

Wspomn any żółty krewniak Czuj — Wuj — 
Wtzaj, robi twardą opozycję, morduje chu- 
dego profesora, smaży (ale nie dosmażaj 

     

  

  

tłustego, młodzieńca chce ofiarować na eu- 
rowo «córce, 
z Duna ja. 

pannę sobie, lub krokodyło n 
Rob| się niezwykłe zamieszanie, 

dowani elektrycznem: 

hałasem >l-         

    

      

brzymich turbin i moto 
+ Arbona — poczem n 
Czuj ginė ratowany kopyta 
koni wspomnianych maszyn, a napięty przez 

mitjen Volt i drugie tyle Amperów we wła- 
snych osobach — ginie marnie. Młoda para, 
niedosmażony profesor, wyraźny i niewyraž 
ni genteimanowie wracają przez ocean do 
ojczystych stron, topiąc po drodze niebez- 
piecznego Atyllę z. wszystkiemi trumnami. 
Happy end. Buda amer ‚ Dramat ten 

z małemi zmianami. można także nazwać: 
„Maski d-ra Fu-Man- -Czu*. — Nad program 
dźwiękowa kronika Pata i farsa. (sk!. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
UJĘCIE OSZUSTA WARSZAWISKIEGO W 

WILNIE. 

Peileja śledczą, Wilna otrzymała od War 
szawskiego Urzędu Śledczego list gończy za 

niejakim Fejgelsonem, kupeem warszawskim 
poszukiwanym przez warszawskie władze 
sądewo — Śledcze za itokonanie szeregu nad 
użyć. 

W związku z tem, po ustaleniu ż w żsd 
nym z hoteli poszukiwany nie zameldował 
się, policja śledcza przeprowadziła rewizje 
w kiłku „melinach*. W wyniku tej obławy 
poszukiwany Felgelson zastał zresztowany w 
mel'nie przy ulicy Żydowskiej 3, 

Wezorsj odeslano go pod eskortą policyj- 

  

      

    

ną do Warszawy. (ej. 

UTARCZKA MIĘDZY AWANTURNIKIEM A 
POLICJANTEM. 

Wezoraj wieczorem posterunkowy Piotr 
Rynkiewicz usiłował zatrzymać i doprowa- 
dzić do aresztu znanego awanturnika i wła 
mywaczą Sergjusza Korołkowa, który awan 
turował się na ułiey, zaczepiał przechodn ów 
it d. 

Korołkow stawił jednak posterunkowema 
silny opór i w pewnej chwili napadł nawet 
na niego i usiłował obalić na z'emię. 

Podczas bójki Korolkow peszarpał poste- 
runkowemu mundur oraz złamał pałkę gumo 

Na gwizdki połicjanta przybył mu z po- 
mocą jeszcze jeden funcjonorjusz polieji. —- 
Korolkowa skuto w kajdanki i odstawiono da 
aresztu centralnego, (e). 

MUNSZTUK W MUNSZTUKU. 

Gresujący od pewnego czasu na terenie 
Wilna niejaki Wyrwiez — Mansztuk, poda- 
jący się za dzienn karza, adwokata, i t. p. zo 

Stał w dniu wczorajszym aresztowany i 0SR 
dzony w więzieniu na Łukiszkach za szereg 

oszustw, jakieh depuścił sę w miejseowych 
hctelach, restauracjach i t. d. 

WŚRÓD PISM. 
— Zdobywając sobie coraz większe uzna- 

nie, magazyn ilustrowany Naokoło Świata, 
dzięki doborowym lustraejom i jnteresu ją- 
cym materjałom literackim, w bieżącym nu- 
merze majowym, obok szeregu zagadnień 
aktualnych przynosi między jnnemt feljetcu 
o kotkach sjamskich znakomitego pisarza an 
gielskiego Huxleya, dzie.e wizrostu i: upadku 
bankierów świata Rotszyldów, oraz nową 
krzyżówkę z nagrodą 350 zł. Zeszyt ten dzię 
ki niskiej cene zł 1.50 znajduje coraz w'ę- 
cej nabywców. zwłaszcza w okresie zastę 
powania magazynów niemieck,ich — pismami 
polsk emi. 
na5b r 

NOTOWANIA GIELDY 
ZBOŻOWO — TOWAROWEJ I LNIARSKIEJ 

w Wilnie z dn. 17 bm. za 100 kg. parytel: 

Ceny tranzakcyjne: żyto zbierane 669 gr./! 
19,50 — 20, owies zbierany 14 zł. (tend. ut 

rzymana), mąka pszenna 0000 A; luksusowa 
5687 1/9 do 57.50, mąka żytnia 55 proc. 
32, — 65 proc. — 27, razowa — 22 — 2 

sitkowa — 22, otręby żytnie — 10. 
Ceny orjentacyjne: pszenica zbierana 31 

(tend. słaba), jęczmień na kaszę zbierany 1% 
— 16,25, mąka żytn a razowa szatrowana - 

23,50 — 24,50, otręby pszenne 10,50, jęczmóe:: 
ne — 10, ksza gryczana 1/1 pałona — 40, za 
sza gryczana 1/2 palona — 38, gryczana 1/: 

biała — 37. Kasza perłowa — pęcak Nr. 2 — 
27,50, Nr. 3 — 33,50, owsiana 50, siemię Ina 
ne 90 proc. — 38,75. 

GIEŁDA PIENIĘŻNA W WILNIE 

z dnia 16 maja 1933 r.: 

Dolary Stan. Zjedn. 7,65 w żądaniu, 7,53 
w płaceniu, ruble złote za 10 rubli — 50 7! 

w żądaniu, — 49,25 zł. w płaceniu. 

              

     

    

Nie mogłam się omylić, bo mam do- 
bry wzrok i nie jestem nerwowa. To 
jest — z natury-.. Czyjaż to mogła być 
ręka? Kto mógł chodzić po dworze 
w taką zawieję? I co tam robił? 

O*Leary wrócił, jak zawsze spokaj 
ny, ale pomimo, że drżałam z cieka- 
wości, nie powiedział ani słowa. Zja- 
wili się inni. Ciotka Łucja wypi 
Uzy koktajle i zapadła w ponure mil- 
czenie. Podano obiad. Okropny to był 
obiad. Apetyty nie dopisywały, rozmo 
wa się nie kłeiła. Doskonała zupa po- 
została nietknięta. Sałatą nie wzgar- 
dzono pewnie z tego względu, że było 
widać wyraźnie z czego była przyrzą 
dzona. Przy tem wszystkiem bylis- 
my porządnie głodni. Paggi popatrzył 
żałośnie na sos grzybowy i potrząsnął 
głową. Tylko O'Leary jadł bez skrępo 
wania, chociaż przypisałam to raczej 
brawurze niż poczuciu bezpieczeńst- 
wa. Jest młody i lubi czasami brawu 
rować. Siedziałam, pogrążona w głę- 
bokiem zamyśleniu. Nigdy w życiu nie 
strzelałam do żywego celu i muszę po 

wiedzieć, że wyniosłam z tej pierwszej 
próby ohydne wrażenie. Obserwow:- 
„łam ręce obecnych w nadziei, że 20- 

      

w szczęśliwej 

koickturze 

    

kino REWJA | 
Sala Miejska | 

ul. Ostrobramska 5 W roli gł Gaby Morlay. 

PIEKŁO PARYŻA 

Nr. 129 (3070) 

Niemiecka 35, tel 13-17. 
Ciągnienie już © ś 

  

  

Sensacyjny dramat na tle prze- 

żyć młodej i pięknej dziewczy- 
ny w odmętach Paryża. 

Początek o godz. 4—6—8—10, w sob i niedz. o Żeej   
BALKON 

25 gr. 

PARTER 

      

  

JUŻ WKRÓTCE 
ukaże się na ekranie 

REWJI 
Dawno niewidziana 

MARY PICKFOR 
w musującym humorem i werwą filmie p. t. 

  

  

Sówięk. Hine-Taatr 

KELIOS 
Mkieżska 38, tel. 9-26 

DZIŚ! 
ryskich w nocn. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
wielka 47, tel. 1541 

PAN 
Dźwięk. Kino-Teatr 

Holiywocd 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Treko 00 snoszr. GROSZY 

W roli głównej bo- 
hater filmu „X—27* 

cego 

Il-e mielsce parter | 

25 gr. a: 
na wszystkie seanse 

TYLKO 
za normalną żarówkę, celem rozpowszech 
nienia naszej marki. Od 25 szt. wysyłam 
za zaliczeniem pocztow:m nie -goliczając 

kosztow przesyłki, 

WARSZAWSKA FABRYKA 

ŻARÓWEK 
WARSZAWA, ŻELAZNA 59. 

Przedstawiciele we wszystkich miejscowoś- 
ciach poszukiwani. 

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

pujące wpisy: 

W dniu 21.11. 1932 r. 
272. I. Firma. „Tektura. Spółka z ograniczoną od- 

powiedzialnošcią“. Siedziba spółki została przeniesiona 
na ul. Zygmuntowską 6 w Wilnie. Zamiast Jakóba 
Szwarca, który ustąpił, mianowany został dyrektorem 
spółki Józef Fiedorowicz ze wszystkiemi uprawnienia- 
mi przysługującemi Dyrektorowi według wpisu VIII re 
jestru handlowego firmy. 

W dniu 6.III. 1932 r. 
328. Il. Firma: „Nowowilejska Fabryka Drożdży. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Siedziba 
spółki w Nowo-Wilejce, ul. Połocka 35. Prokura Arnol 
da Mozera wskutek jego śmierci wykreśla się z rejestru, 

557/VI 

  

W dniu 3.11. 1933 r. 
103. XV. Firma: „Nowo-Wilejska Fabryka Masy 

Drzewnej i Papieru. Spółka akcyjna". Zarząd obecnie 
stanowią: Benjamin Winthal, Nuchim Ołejnik, Józef 
Szabad i Ida Szapiro. Zmiana art. 8 statutu oraz zmiana 
zarządu uchwalone zostały na Nadzwyczajnem Walnem 
Zgromadzeniu akcjonarjuszów dnia 18 grudnia 1932 1 
zaprotokułowanem przez Jana Buyko, Notarjusza w Wil- 
nie i wciągniętem do repertorjum za rok 1932 pod Nr. 
3895. Decyzją Sądu Okręgowego w Wilnie, Wydziału I 
Cywilnego z dnia 10 grudnia 1932 r. zatwierdzono układ 
zapobiegawczy przyjęty przez właścicieli firmy na ich 
zebraniu w dniu 28 lipca 1932 r. i wyrażony szczegó- 
łowo w podaniu dłużnej firmy wniesionem do Sądu w 
dniu 26 czerwca 1931 r. 562/VI 

W dniu 8.III. 1933 r. 
„Polskie Zakłady Radjotechniczne 

Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialmością”. 
Siedziba spółki, została przeniesiona na ul. Wilensi 

  

   
   

20 w Wilnie. Za: ka obecnie stanowią zam. w Wilnie: 

Lew Ri Zawalnej 14 * Motel Mełamed 
5. Wszelkiego rodzaju zobo- 

nia, ki obci, czeki, sola weksle, akcepta, 

indosy na wekslach i czekach, jpełnomocn ctwa i pro- 
kury podpisują obaj członkowie zarządu łącznie pod 
stemplem firmowym. 563—VI 

        

  

    
593. I. Firma: › p. ą z ograniczoną od- 

powiedzialnością*. Prowadzenie biura agenturnego— 
komisowego—handlowego, reprezentującego firmy 
krajowe i zagraniczne oraz handlu artykułami żelaz 
nemi | ”nnemi. Siedziba w Wilnie przy ul. Sadowej 9. 
Kapitał zakładowy 2000 złotych podzielony na 100 

iałów po 20 złotych każdy całkowicie wpłacony 
d stanowią zam. w Wilnie Józef Mejtes przy ul 

Sadowej „egorz Szkolnicki i Szejna Szkołnieka 
jowskiej 2, Wiszelkiego rodzaju zobo- 

rokury, weksie, plenipotencje ia 

  

  

    

   
    

    

baczę „opatrunek, czy ranę i nie ehcia 

ło mi się wprost wierzyć, że wszyst- 

  

  

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

MASKI Dr. Fu-Manchu 
Wymyślne tortury, Pałac udręczeń. NAD PROGRAM: „Mama kocha pape" — komedja Wietż. 0d 50 gr. 

Wiezien z Kajenny 
BOGATY NAD PROGRAM: Aktualne dodatki 

Początek seansów o godz 4—6—8—10.15 

Ernesta Lubicza 
film p. t, „ZEOTE SIDEA“, 

Życie apaszów 
spelunkach Rarrżel 

Wstrząsające koleje losu zbiega z Ko- 
lonji Karnejl—odsłania wielki film p.t. 

Wictor Mac Laglen 

Ostatnie 2 dnl superprzeboju cieszą- 
się kolosalnem powodzeniem 

oraz komedji z niezr. 
komikiem Slim'em 

Dziś! potężny 
dramat życiowy 
najwyższym poziomie artyst, W rol. gł. sławą ekranu. genjal. tr 
gik Walter Huston, piękna Helena Chandier, oraz K. Douglas. | 

555/VI ; 

  
kać, ale nie znalazłam w niej nic za- 
gadkowego. 7 

BORYS KARLOF 

  

Foxa. 

Następny program: 
KORONA twórczości 

genjalnego 

Nowy temat 
mu, WYROK MORZA 

prowadzenie spraw, czeki i kwitowanie odbioru wszel. | 
kich sum i obligów pien ężnych podpisują pod = 
plem firmowym: Józef Mejtes i Grzegorz Szkolni 
Korespondencję poleconą i zwykłą, odbiór i odsyłanie 
wszelkiego rodzaju przesyłek ipodp suje pod stempłem 
firmowym jeden z członków zarządu: Józef Менев 
albo Grzegarz Szkolnieki. Spółka z og "zoną odp>- 
wiedzialnością zawarta wa mocy aktu z dnia 8 lutegė | 
1933 r. za Nr. 582 przed Sewerynem Bohuszewiczem | 
Notacjnszem w Wilnie zeznanego na czas nieogran - 
czony. 567—-V1 

    

   

    

   

  

581. II. Firma 
Siedz'ba spėlki zosta 
719 w Wiinie. 

W dniu 27II 1933 r. 
545.11. Firma: „Parowa Fabryka Konserw P. F 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc'ą** 
zarządu zamiast Morducha Gołanda, kt 

Gdp.* | 
Kwiatową 

569— 

axtow — Spółka z ogr. 
a przeniesiona na ul. 

    
K | 

„Na Sis 
y ustąpił pu 

wołamo Małkę Berensztejn zam. w Wjllnie przy ul. W. 
   

Pohulanika 14. 564—-V1 

W dniu *Z.II. 1933 r | 
543. III. Firma: S stwo Miejski: с 

< cyj Autobusowych Spožka 
Konstantego Massalskiego wy- 

565—VI 

        
a“. Prokura inž. 

511. Firma: „Technik — R. Lewuli 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno 
datorów powołano Romualda Lewulisa, zam. w Kolo- 

nji Wiileńskiej ul. Dolna 33 ; Mojżesza Gordona zam. 
w Wilnie ul. Piłsudskiego 10—5. Zgłoszono likwidację 
spółk 566—V1 

W dniu 13.H1. 1933 r. 
594. I. Firma: „Centroopał=Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialuošcią w Wilnie“. Handel i detal'czna 
sprzedaż węgla i drzewa opałowego. S edziba w Wilmie 
przy wl, Zamkowej 18. Kapitał zakładowy 3000 złotych 
podzielony na 100 udziałów po 30 złotych każdy | 
całkowicie wpłacony. Zarząd stanowią zam. w Wilnie: 
INadzieja Supko przy ul. Cichej 5, Eugenjusz Kowalew 

Tatarskiej 1 i Jerzy Zonn przy ul. Węglowej 
śle, czeki, zobow nia, umowy, pełnomocn:c- 

akty notarjalne podpisuje [pod stemplem firmo- ° 
wym 2-ch członków zarządu zaś korespondencję nie- * 
zawierającą zobowiązań i wszelkie pokwitowania --- 

jeden członek zarządu. Spółka z ograniczoną odpow'e 
i zawarta na mocy aktu техпапедо @та , 

1933 r. za Nr. 24 przed Notarjuszem Wła- | 
dysławem Hołownią w Wilnie na czas nieograniczony. 

568—-V1 

1933 r. { 

i M. Gordon 
ą“. Na likwi- 

      

    

  

     

     

      

W dniu 23.H. 

  

103. XVI. Firma: wo-Wilejska Fabryka Masy 
Drzewnej i Piapieru spółka akcyjna. S edziba spółki 
została przeniesiona na wl. W. Pohulanka 15/15 
w Wflnie. Inż. Paweł Horbaczewski przestał być рго- 
kurentem firmy. 570-—-V1 

Samochód 
„Chevrolet* 5 - osobowy 
torpedo w idealnym sta- 
nie—tanio do sprze dania 

ul. Pańska 15—2 
godz. 8—9 i 16—17 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towacy) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

Gospodyni 
z szyciem i haftem po- 

  

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) przy ul. 

Miłej Nr. 5 DO SPRZE- 

DANIA. O warunkach do- 

wiedzieć się w Admini. 

stracji „Kurjera Wileūs- | 

kiego“ pod plac. | 

Rzadca domu 
poszukuje posady 

  

  

  

  

    szukuje pracy. Wymaga- | tylko za mieszkanie 
nia skromne. Łaskawe a 
oferty do „Kurjera Wil.* | Oferty do Administr 

dla A. 5. „Kurjera Wilensk.“ 

Kładąc się do łóżka 
i list do Matil 

w swej największej 
przejm. grozą kreacji 

stojący na 

spostrzegłam nagle, 
wilgotna i dziwnie lepka. 

CENY ZNIŻONE: 
Na 1-szy seans. 

Balkon 40 gr. 
Parter 70 gr. 

Szczegóły nastąpię. 

fil- | I-e miejsce parter 

50 gr. 
na wszystkie seanse 

  

M. Blumowicz 
Choroby wenerycz: 

skórne i moczopłciowe, 

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

Z. P. 29. 

Akuszerka 

Marja Lakneroma 

      

' przyjimuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
wierzynie-, Tom. Zana 

aa lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27.° 
W..Z. Nr. 3093 

blisko Wilna 
koło Santoki w Janinowie 

zamówienia przyjmuje — 

informacje „Kurj. WiL*. 
p EWYPN BOW ROEE 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 
ba-17. Do wynajęcia po- 
oje, pensjonat, stołownia 

Ceny kryzysowe. Estko 

    

——— RÓD E 

Kanalizacja, wodociąg, 
ogrzewanie. Projekty i 
kosztorysy jak również 

« wykonanie powyższych 
robót przyjmuje na do- 
godnych warunkach. Inż. 

; Spokojny, Wilno, ul. Stra- 
szuna 10, m. 3, tel, 15-40 
Przyj. int. od g. 6—8 w. 

  

* KUPIĘ niedrogi DOMEK. 
z ogródkiem, pożądane 
w okolicy Zwierzyńca, 
Antckola, Zarzecza. Ofer- 
ty do Admin. „Kurjera 
Wileūsk.“ pod „Domek“ 

Absolwentka 

  

| gimnazjum państwowego, 
pozostająca w krytyczn. 
warunkach materjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
sądownictwie, handlu lub 
korepetycyj. Zgłoszenia: 
Kniahinin, pow. Wilejka, 
pod „oczekująca“ M. T. 
  

Inteiigentna panna 
2 dobrego domu (izraelit- 
ka) z 8-klasowem wyk- 
ształceniem, posiadająca 
specjalnie świtnie język 
polski z ładnym akcen- 
tem ; dykcją poszukuje 
posady wychowawczyni 
— nauc Chętnie 
wyjedzie na wieś. Dobre 
świadectwa i refere; 
Łask. oferty pod: „Inte- 
ligentna“ do Adm. „Kurj, 
Wil* Wilno, Biskupia 4. 

  

    

że była gorąca, 

od 54 gr. | 

p KIKI 

  

kie były całe. Ale tak było. Nie przeo- 
czyłam nawet Brunckera, po obie- 
dzie udałam, że mam interes do ku- 
ckni, wróciłam wstrząśnięta fizycznie 
i moralnie. Wielkie, czerwone łapy 
kucharki były również nietknięte. 

Ale nim rozeszliśmy się na spoczy- 
nek — bardzo wcześnie z powodu cięż 
kiego nastroju, ciągłej obawy i natu- 
ralnego zmęczenia — stało się coś, со 

wybiło mi z głowy epizod z ręką- 
Znalazłam perukę. 
Znalazłam. 
Tkwiła między poduszkami ogrom 

nego fotelu, na którym siedziałam. 
Upuściłam drut i sięgając poń, natra- 
fiłam na perukę. Dziwię się dotąd, że 
nie wrzasnęłam i nie ściągnęłam na 
siebie uwagi milczącego towarzystwa. 

ie tracąc głowy, wyciągnęłam łup: z 
dziury za suche, martwe włosy i u- 
krywszy pod szalem, który robiłam na 
drutach, zaniosłam do swego pokoju. 

    

     

  

  

     

Kiedy Łucja zjadła swoją dziwną 
kołację i poszła spać, zamknęłam się 
u siebie i obejrzałam starannie peru- 
kę. Nieprzyjemnie mi jej było doty- 

Drukarnia „ZNICZ*%, Wilno Biskupia 4, tel. 3-46 

schowałam i perukę, 
pod poduszkę. Paskudne to było są- 
siedztwo i nie dziwię się, że nie mo- 
głam usnąć; cóż, kiedy nie miałam 
żadnego innego bezpiecznego sehow- 
ka. 

Policzyłam do kilku tysięcy i po- 
wtórzyłam wstecz tyle z Rabbi ben Aż 
ry, ile zdołałam sobie przypomnieć i 
wreszcie zapadłam w niespokojny 
sen. 

Nie wiem, co mnie obudziło. 

Może wiew powietrza przez twarz, 
może szelest, może jakieś poruszenie, 
dość, że oprzytomniałam w jednej 

chwili. Serce przestało mi bić, a po- 
tem załopotało jak szalone. 

Ktoś był w pokoju. Ktoś stał obok 
mego łóżka. I coś ruszało się —- pod 
poduszką: 

Zmartwiałam. Nie mogłam ani 
podnieść głowy, ani krzyknąć. 

Ręka, do której strzeliłam, grze- 
bała pod moją poduszką. Wiedzia- 
łam, czułam, że to nie mogła być in- 
na ręka, tyłko ta.Moja własna musia- 
ła ją przychwycić pod poduszką, bo 

    

Rozdział VIII. 

I znikła bez najmniejszego szmer. 
Przez kilka chwil leżałam nieru- 

chomo, sparaliżowana strachem. W 

  

mózgu wirowała paniczna myśl: „To 
musiał być sen — to musiał być sen—— 

    

muszę się obudz Ale wiedzialam, 
že to nie byt sen. Nie mogłam się po- 
ruszyć i nie mogłam krzyknąć, A czu- 
łam, że powinnam coś zrobić. 

Miałam szaloną ochotę naciągnąć 
kołdrę na głowę, uniosłam się ostroż - 
nie na poduszce i natężyłam słuch. - 

W pokoju było cicho jak makiem 
zasiał. I ciemno. Widocznie intruz 
zgasił światło. Doszłam do przekona- 
nia, że wyniósł się tak cicho jak przy 
szedł. 

Usiadłam na łóżku z sercem biją- 
cem jak młot, ze skórą w ciarkach. 

        

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkis. 

  

  
 


