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Zmodyfikowany pakt 4 mocarstw. 
Premier Prus i ambasador Francji montują porozumienie. 

Otrzymaliśmy wczoraj znaczną 

ilość depesz Pat'a o wznowieniu w 
Rzymie rozmów o projekcie paktu 4 

mocarstw. Informacje te są tak frag- 

mentaryczne i różne, że nie sposób 

jest zorjentować się w jakim stadjum 
ta sprawa się znajduje w momencie, 

kiedy dzisiejszy numer trafi do rąk 

czytelników. Zapewne jeszcze w ciągu 

dzisiejszego dnia rzecz się wyjaśni. 

Nie znając zupełnie zmienionej treści 

pierwszych projektów paktu nie mo- 

zna ocenić jego znaczenia, o ile rze- 

czywiście doszło do zgody pomiędzy 

czterema uczestnikami. 

Gdyby tak było, to fakt 

owej zgody ma bodaj większą wagę 

niż to, czego porozumienie doty- 

czyć będzie. 

sam 

Narazie trzeba podkreślić w tej 

sprawie następujące charakterystycz- 

ne momenty: 1) aktywność polityki 

Hitlera, który niezwłocznie dyskon- 

tuje pozytywne efekty swej ostatniej 

mowy, 2) niejasność stanowiska Fran- 

cji wobec tych zabiegów, 3) formalne 

związanie paktu 4-ch z paktem Ligi 

Narodów. 

Nie ulega wątpliwości, że zawarcie 

porozumienia, niezależnie od tego, ja- 

ka jest jego treść, może w sposób de- 

cydujący wpłynąć na przebieg konfe- 

rencji rozbrojeniowej i szereg uhocz- 

nych chociaż bardzo ważnych kwesłyj 

z jej obradami związanych. * Testis. 

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileńskie” 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
1 ios oras ia 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M Znamierowskiej-Prūfferowej. 
„O gobelinach”, oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- ' 
wie io €pcASÓ WORELUÓGG. 
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Dochód przeznacza się na ratowanie 
Katedry i gobelinów. 

10 nabycia we wszystkich księgarniach 

   

    

LONDYN, (Pat). Cała prasa lon- 

dyńska w prawie jednobrzmiących 
depeszach z Rzymu potwierdza, że za- 

sady paktu 4-ch mocarstw zostały w 

Rzymie ustalone oraz że parafowanie 

tekstu nastąpi w Genewie w ciągu bie 

żącego tygodnia. 

Dzienniki podkreślają, że pierwot 

ny projekt uległ znacznym zmianom. 

Redakeja proponowana obecnie ma 

na celu uspokojenie Małej Ententy i 

zaręcza, że pakt 4-ch mocarstw w ni- 

czem nie ma być równoznacznym z 

dyrektorjatem 4-eh mocarstw. Rów- 

nież w sprawie rewizji traktatów na- 

stąpić miało wycofanie się z poprzed- 

niege stanowiska. Obecnie niema mo- 

wy 0 żadnem narzucaniu rewizji, 

gdyż wszelka akcja rewizyjna pozo- 

stawiona jest Lidze Narodów. Co do 

rozbrojenia pakt podkreślać ma wy- 
raźnie, że może ono być osiągńięte e- 

tapami, wyszczególnienie jednak tych 

etapów pozostawia Genewie. 

Pakt został już paraiowany? 
PARYŻ, (Pat). Prasa podaje w de- 

peszach z Londynu i Rzymu, jakoby 
pakt czterech został już parafowany. 
Pewien wyseki urzędnik włoski miał 
oświadczyć przedstawicielom prasy 

traneuskiej w Rzymie, że pakt jest już 
parafowany i odesłany został do Gene 

wy, gdzie nastąpić ma jego podpisa- 
nie. 

Paul-Boncour zaprzecza. 
GENEWA, (Pat). Paul Boncour w 

rozmowie z przedstawicielami prasy 
francuskiej oświadczył, że wiadomość 
o rychłem podpisaniu, czy leż paralo- 
waniu paktu czterech jest bezpodsta- 
wiia. Rokowania, których podstawą 
jest memorandum francuskie, posunę 
ły sprawę naprzód, ale nie nie zdecy- 
dowały i nie zostanie zdecydowane, 
zanim nie wypowie się francuska ra- 
da ministrów. 

Zapytany o rewelacje socjalistycz 
nego pisma „Le Populaire'* co do de- 

Informacje 

cyzyj, powziętych przez francuską ra- 
dę ministrów w sobotę w sprawie sta: 
nowiska Francji na konferencji roż- 
brojeniowej, Paul Boncour odmówił 
wyjaśnień, podkreślając, że o posie- 
dzeniu rady ministrów nie był wyda- 
ny urzędowy komunikat, nie może on 
potwierdzić tych informacyj, ani im 
zaprzeczyć. Stanowisko rządu francus 
kiego będzie sprecyzowane w prze- 
mówieniu, które Paul Boncour wygło 
si niebawem w komisji głównej. 

francuskie. 

  

Uzgodnienie paktu nie nastąpiło, ale idzie ku temu. 

PARYŻ, (Pat). Ageneja Havasa do- 
nosi, że wiadomości ogłoszone w pra- 
sie zagranicznej, donoszące oe urzędo- 
wem przyjęciu przez Francję, Anglję, 
Niemcy i Włochy projektu paktu 4-ch 
mocarstw, przyjęte zostały w Paryżu 
z pewną nieufnością. : 

Czynniki miarodajne ograniczają 
się obecnie do oświadczenia, że nara: 
dy odbyte przez Mussoliniego z Сое- 
ringiem oraz z ambasadorami Francji 
i Wielkiej Brytanji, stanowią intere- 
sująey epizod rokowań, które w ostat 
nich czasach toczyły się na drodze dy- 
płomatycznej między rządem włos- 
kim a rządami pozostałych 3 zaintere- 
sowanych państw. Dotychczas jednak 
chodziło poprostu © półurzędowe zba 
danie rozmaitych zagadnień, podnie- 
sionych w związku z tym projektem. 
Starania w tym kierunku — jak za- 

pewniają — rozwijają się pomyślnie. 
Mussolini, który był inicjatorem 

projektu, otrzymał we właściwym cza 
sie kontrprojekty francuski i niemiec- 
ki. Dokumenty te zostały natychmiast 
rozpatrzone i porównane, aby umożli 
wić premjerowi włoskiemu opracowa- 
nie takiego tekstu projektu, który 
mógłby być przyjęty przez rządy w 
Londynie, Paryżu i Berlinie. Dotych- 
czas nie nadeszła z Rzymu do Paryża 
żadna nowa oficjalna propozycja, któ 
raby stanowiła odpowiedź na memo- 
randum francuskie. Przedwezesnem 
przeto jest mówić o zaakcepto- 
waniu projektu paktu przez mocarst- 
wa, chociaż być może należy podkreś- 
lić, że rokowania prowadzone w Rzy- 
mie toczą się w atmosterze, która po- 
zwala mieć nadzieję na osiągnięcie о- 
statecznego porozumienia. 

    

  

Propozycje Roosevelta na Konier. Rozbr. 
GENEWA, (Pat). — Delegat Stanów Zje- 

dnoczenych Norman Davis wygłosił w ponie- 
działek na, posiedzeniu komisji głównej kon 
terencji rozbrojeniowej przemówienie, w któ 
rem objaśnił tezy, zawarte w orędziu pre- 
zydenta Roosevelta. 

POBUDKI ROOSEVELTA. 

Norman Davis oświadczył, że iniejatywa 
prezydenta Roosevelta podyktowana była 
przez palącą konieczność najszybszego roz- 
wiązania zagadnień, przed któremi stoją 
konferencja rozbrojeniowa i gospodarcza. —- 
Konferencja rozbrojeniowa doszła do pun- 
ktu, w którym konieczne jest podjęcie osta 
tecznych postanowień Trzeba wreszcie zde- 
eydować, czy narody Świata, mają zamiar 
przystąpić do stopniowego rozbrajania się, 
<zy też cheą powracać do przedwojennego 
systemu micograniczoenych zbrojeń. 

POLITYKA Z R. 1919, CZY WYŚCIG 
ZBROJEŃ? 

Norman Davis stwierdza dalej, że nie by 

ło przewidziane, że mocarstwa centralne bę 

dą nazawsze poddane wyjątkowym ograni- 
ezeniom w dziedzinie zbrojeń. Zawsze — 
twierdzi mówea — istniały odpowiednie «o 
bowiązania innych sygnatarjuszy traktatów 

do stopniowej zmiany systemu ich zbrojeń 
do poziomu, ściśle odpowiadającego wyma 
ganiom obronnym. Jeśli nie wstąpimy na tę 
drogę, trzeba będzie stwierdzić, że polityka 
zapoczątkowana w roku 1919 została porzu- 
eona i że powraćamy do wyścigu zbrojeń, — 
W, takim razie traktaty pokojowe, opraeowa 
ne od 1919 r. począwszy, zostałaby obalona. 
Šwiatby szedł ku nowej wojnie. 

  

AMERYKA POPRZE PROJEKT 
MAC DONALDA. 

Stany Zjednoczone przyznają, że dła nieh 

redukeja zbrojeń jest sprawą prostszą, niż 
dia wielu z pośród państw europejskich. Ze 
swej strony są one gotowe przyczynić się d) 
przezwyciężenia trudności, na jakie natrafia 
kwestja redukcji zbrojeń. 

Celem końcowym winno by — oświad 

zbrojeń 
ustalonego przez 

to jest do rozmiarów sił 
mniej więcej do poziomu, 
traktaty pokojowe, 

polieyjnych wewnątrz kraju. Pierwszym 
prawdziwym krokiem do tego celu jest zda 
niem Stanów Zjednoczonych — projekt Mae 
Donalda, który Ameryka gotowa jest poprzee 
Jeśli nastąpi redukcja zbrojeń, Stany Zjed- 
noczene gotowe są pomóc także w tej spra 

wie przez” organizację pokoju 

  

EWENTUALNY UDZIAŁ STANÓW W 
ZAGADNIENIACH EUROPEJSKICH. 

Jesteśmy gotowi — oświadcza dałej Nor 
— przyłączyć się do międzynaro 

j usji, jeżeli pokój będzie zagroże 
ny. Rządy po wzajemnej konsultacji moex 
orzec, że jakieś państwo winne jest narusze 
nia pokeju, że pogwałciło zobowiązania mię 

dzynarodowe. Rządy mogą wówczas wydać 
zarządzenia przeciwko napastnikowi, Jeśli 
Stany Zjednoczone uznają wyrok na wina 
wzajeę, wtedy powstrzymają się ed wszelkiej 
akcji, któraby mogła sparaliżować wysiłek 
narodów dla przywrócenia pokoju. 

Nerman Davis oświadczył dalej, że Stany 
Zjednoczone są zwolennikami istotnej, auto 
matyeznej i stałej kontroli wykonania zobo- 
wiązań rozbrojeniowych. Uprawnienia stałej 

komisji rezbrojeniowej w dziedzinie kontro 
M winny być rozszerzone, 

  

  

        

DEFINICJA NAPASTNIKA. 

Następnie Norman Davis przypomina pro 
pozycje Roosevelta o zobowiązania się 
państw do niewysyłania wojsk poza granice 
terytorjum narodowegó. — Z czasem ošwiaud 
eza Nerman Davis — dojdziemy być może 
do wniosku, że napastnikiem jest to państ 
wo, które siły zbrojne, gwałeąe traktaty, 
wkroczy na obee terytorjam. Będzie to naj- 
dokładniejsze określenie napastnika. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPOWODZE- 
NIE. 

Norman Davis uważa, że rozbrojenie na 
potyka na dwie główne przeszkody: obawę 
przed zwiększeniem zbrojeń jednych ©raz 
nieehęć zmniejszenia zbrojeń innych. Jeśli 
ebeenie w decydujący moment jakieś moca: 
stwo edmawia dania konkretnych dowódów 
swych zamiarów pokojowych i uporczywie 
dąży do zwiększenia swych zbrojeń, nawet 
wtedy gdy inne mocarstwa powzięły dani»- 

słe 1 istotne zarządzenia rozbrojeniowe, wó © 
czas na to państwo spada największa część 
odpowiedziałności za niepowodzenie konie 
rencji, ze wszystkiemi jej konsekwenejami. 

ECHA MOWY HITLERA. ` 

Zdanem Normana Davisa, mowa, Hitlera 

i deklaracja Nadolnego. w której przyjęto 
projekt brytyjski jako podstawę, zmienia sy- 
tuację w takim stopniu, że można podjąć na 
nowe badante planu brytyjskiego w nadziei 
esiągnięcia rezuliatów. 

GENEWA, (Pat), — W dalszej dyskusji 
w komisji głównej przemawiał JOHN St- 
MON, który oświadczył, że po deklaracji ame 
rykańskiej, po mowie Hitlera i po wycofania 
się przez delegację niemiecką poprawek, bu 
dzących cały projekt zngielski, obecnie per 
spektywy są lepsze. Zdaniem brytyjskiego 
ministra należy cheenie szybko przestudjo 
wać pozostałe kwestje, ujęte w projekcie bry 
tyjskim, dyskutując artykuł po artykule. 

WNIOSEK PAUL — BONCOURA. 

Podchwytująe zręczne tę sugestję, PAUL 
— BONCOUR, jakkolwiek nie miał zamiaru 
przemawiać, wyraził opinję, że istotnie nale 
ży przedyskutować projekt konwencj arty- 
kuł po artykule, zaczynając od pierwszej czę 
śei, dotyczącej bezpieczeństwa. Dyskusję nast 
tą kwestją — oświadczył minister — odro- 
czono do chwili sprecyzowania stanowiska 
Stanów Zjednoczonych. Obeenie wiadomo. со 
Stany Zjednoczone gotowe są uczynić w dzie 
dziinie bezpieczeństwa, wobec czego można 
powrócić do tej sprawy, przyczem narody 
europejskie hędą mogły ustosunkować się do 
kwestji wzajemnej pomocy, 

ŻĄDANIE DAVISA. 
Pogląd ten poparł przewodniczący Hen. 

derson i delegat Hiszpanji. Zdawało się, że 
propozycja ministra francuskiego wznowie 
nia dyskusji nad częścią pierwszą zostanie 
przyjęta, gdy niespodziewanie zaprotestow 
przeciwko temu Norman Davis, którego zda 
niem debata nad tą częścią jest obecnie zby 
teczna. Zażądał on, by prezydjum zebrał» 
się dla emówienia części drugiej, dotycząecj 
zbrojeń. Zgodnie z tem życzeniem prezyd- 
jum zostało zwołane na wtorek. 

Jak jest naprawdę? 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do 
nosi, że według wiadomości ze źródeł 
angielskich, Francja, Wielka Bryta- 
nja, Niemcy i Włochy zaakceptowały 
nowy projekt paktu 4 mocarstw, któ- 
rego tekst przesłany został jakoby już 
do Genewy, gdzie ma być oficjalnie 
parafowany. Premjer pruski Goering 
miał dojść do zupełnego porozumie- 
nia w rozmowach z ambasadorem 
Franejj w Rzymie de Jouvenelem. 
Prasa francuska w dalszym ciągu za- 
chowuje się z rezerwą. 

BERLIN, (Pat). Biuro Conti ko- 
munikuje: W niemieckich kołach mia 
rodajnych oświadczają, że krążące 
dziś przed południem wiadomości o 
zakończeniu rożmów w sprawie pa- 
ktu 4, są niescisłe. Wprawdzie dzięki 
ostatnim rokowaniom premjera prus 
kiego Goeringa w Rzymie sprawa po: 
sunęła się naprzód, jednakże rokowa- 
nia nie zostały jeszcze doprowadzone 
do końca. Istnieje nadzieja bliskiego 
ich zakończenia w sensie pozytyw- 
nym. Ambasadorowie zainteresowa- 
nych mocarstw w Rzymie zostali -za- 
proszeni na dziś wieczór do Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych celem kon 
tynuowania rozmów. 

LONDYN, (Pat). W otiejalnych 
kołach brytyjskich nie ujawniają zbvi 
wiełkiego entuzjazmu na szerzone w 
Rzymie wiadomości, że pakt czterech 
został jakoby podpisany, aczkolwiek 
Foreign Office przyznaje, że poczy- 

„nione zostały pewne kroki, posuwa 
"jące znacznie sprawę tę naprzód. Ofi- 
Blalne koła wskazują wy ie na 
fakt, że porozumienie dotyczy nietyle 
rządu brytyjskiego, ile narazie amba- 
sadora Wielkiej Brytanji w Rzymi?, 
który w- danym wypadku nie wystę- 
pował na skutek iniejatywy z Londy- 
nu, lecz uległ inicjatywie szefa rządu 
przy którym jest akredytowany. Ży- 
cezliwy stosunek rządu brytyjskiego 
wobec tego projektu nie oznacza jesz 
cze przesądzenia stanowiska rządu w 
tej sprawie. 

  

    

      

   

    

Głosy prasy francuskiej. 
PARYŻ, (Pat). — Prasa zasko. 

czona jest wiadomościami z Rzymu o pakcie 
4 mocarstw i oczekuje potwierdzenia oficjal 
nego. 

„ŁA REPUBLIQUE* tłumaczy gorączko- 
we dążenie Mussoliniego do zawarcia paktu 
ezterech obawą przed Anschlussem i w kon 
sekweneji przed bezpośredniem  sąsiadowa- 
niem z potęgą germańską w Brennerze, w 
niedalekiej odległości od Triestu. Dlatego też 
prerajer włoski pragnąłby stworzenia fede 
racji chorwacko — węgiersko — austrjac- 
kiej, przy jednoczesnem rozezłonkowaniu Jn 
gosławji. Francja, stanęła znów w obliczu 
paktu czterech. Jest to gra poważna — koń- 
czy dziennik, 

„L*ORDRE* pisze: Bacznošė! Nasi aljanei 
wsehodni nadsłuchują. Jeżeli się dowiedzą, 
że Francja związała się ze zwolennikami re 
wizji traktatów, cpuszeza ją i Mittelenropą 
wyjdzie ze stery marzeń, Federacja europej- 
ska ze stolicą w Berlinie stanie się faktem 
dokonanym, 

„JOURNAL DES DEBATS* mówi, że przy 
jęcie paktu byłoby kapitulaeją Francji, Po- 
wołując się na opinję Benesza, dziennik ka 
tegorycznie twierdzi, że pakt czterech pro 
wadzi bezpośrednio do wojny. 

Podziękowanie 
Pana Prezydenta. 

WARSZAWA; (Pat). Ze względu 
na ogromną ilość nadeszłych z wszyst 
kich stron kraju i zagranicy depesz 
gratulacyjnych z- okazji ponownego 
wyboru prof. Ignacego Mościckiego 
na słanowisko Prezydenta Rzeczypos 
politej, Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej polecił szefowi kancelarji cywit- 
nej złożyć za pośrednictwem prasy 
serdeczne podziękowanie wszystkim 
organizacjom oraz osobom, które ży- 
czenia nadesłały. 

Premjer Jędrzejewicz wrócił 
do Warszawy. 

WARSZAWA. (Pat). Prezes Rady 
Ministrów Janusz Jędrzejewicz pow- 
rócił w dniu 22 bm. z Wilna do War- 
szawy. 

Akademja ku czci 
min. Boernera. 

WARSZAWA, (Pat). W; poniedz: 
łek o godz. 20 wieczorem w Teatrz 
Wielkim odbyła się w obecności czł 
rządu na czele z premjerem Jędrzeje- 
wiczem oraz. szeregu innych wybii- 
nych osobistości. uroczysta akademja 
żałobna ku szci Ś, p. ministra P. i T. 

Boernera. 

Inżynierowie kolejowi 
łotewscy w Polsce. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 22 1, 
m. przybyła do Warszawy wycieczka 
inżynierów kolejowych łotewskich w 
liczbie 22 osób z generalnym dyrekto 
rem kolei łotewskich p. Springisem, 
dyrektorem technicznym kolei łotew- 
skich Timuska, dyrektorem ruchu Bei 
kmanisem, dyrektorem finansowym 
Mazkulniusem, gen. lekarzem Grinup 
sem i szefem zaopatrzenia Kaleenu- 
sem. Na dworcu powitali wycieczkę 
dyrektor departamentu w Ministerst- 

   

  

"wie Komunikacji. inż. Gronowski oraz 
przedstawiciel Związku Inżynierów 
Kolejowych inż. Ejsmond. Wycieczka 
podejmowana przez Związek Inżynie- 
rów Kolejowych w Polsce, zwiedzi 
Warszawę, Katowice, Zakopane, Kry- 
nicę i Kraków. 

Powrót d-ra Schachta. 

BERLIN, (Pat). Prezydent Banku 
Rzeszy Schacht powrócił z Londynu 
do Berlina. 

Pancerniki szwedzkie przy- 
będą do Gdyni. 

GDYNIA, (Pat). W najbliższą nie- 
dzielę spodziewany jest przyjazd do 
Gdyni 2 pancerników szwedzkich, kió 
re będą rewizytowały flotę polską, 
która — jak wiadomo — składała 
zytę w Stokholmie w roku ubiegłym. 

  

   

  

WIADOMOŚCI zKOWNA 
ODPOWIEDŹ PREZYDENTA SMETONY NA 

ORĘDZIE ROOSEVELTA. 

Prezydent Smetona przesłał ma ręce pre- 
zydenta U. S$, A. Roosevcltr w odpowiedzi 
jego orędze depeszę o treści n 
Serdecznie witam śmiały krok W 
lencji, polegający na wypowiedzeniu ważkie 
go słowa ostrzegawczego narodem świata 
w tym okresie poważnym kr. su gospodar- 
czego i politycznego. — R ieszy się 
z powodu możności potwierdz iż w 
swych stosunkach międzynarodowych kieru 

nocną wolą w kierunku realizach, 
w m wzniosłych zasad solidar 
mości politycznej i ekonomie między na 
rodami, oraz haseł poszanowania traktatów 
i prawa. 

        

    

    

    

  

    

  

Na terenie gospodarczym Litwa dążąc de 
zapewnienia wszystkim narodom równeguw 
i słusznego dobrobytu. przyłączy sę do 
wspólnego frontu rozbrojenia gospodarczego 
czyniąc wszystko, co leży w jej mocy w kie 
rumku unicestwienia przyczyn szałejącej dziś 
depresji gospodarczej. I uważa propozyce 
ję Wlaszej Ekscelencji, realizacji stałego i stu 
sznego [poziomu walutowego za jede: 
sadniczych środków wyjścia ze światowego 
chaosu gospodarczego. 

   
   

  

    

Litwa, która doświadczyła na ciele swego 
marodu konsekwencyj użycia orężnej przewo 
<«y, pokłada n. ększe nadzieje na rokowa 
nia genewskie w sprawie rozbrojenia pow- 
szechnego, któreby uchroniło zarówno Lit- 
wę, jak i wszystkie narody świata od hsłes 
nego rozlewu krwi, Winosząc swą cząstkę do 
prac nad rozbrojeniem Litwa przyłączyła sie 

do brytyjskiego planu rozbrojenia zapropo 
nowanego narodom świata. 

      

  

W zupełnoś 
szej Ekscelene 

  

światowego, rząd mój niezwło 
cznie się przyłączy do propowanego przez 
Whszą Ekscelencję nowego uroczystego pak 
tu o nieagresji, wierząc, że tą drogą, będzie 
wpojone w narody uc pokoju, zaś pnzy 
wódców narodu — możliwość znalezienia 
dróg i środków w kierunku przywrócen 4 
dobrobytu. (Whłbi). 
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BEZ PASZPORTÓW 
ZAGRANICZNYCH I wiz 

LETNIE WYCIECZKI 

azMORSKTE 

Anglii, Szkocji, trlandji, Froncji, Belgji, 
Holandji, Danji, Norwegii i Szwecji 

w lipcu i sierpniu 1933 roku. 

CENY BILETÓW OD 100 ZŁ - 

Informacje i sprzedaż biłetów w biurach 

LINJI GDYNIA-AMERYKA 
w Warszawie-Marszotkowska 16 
w Gdyni- ul. Waszyngtona 
we Lwowie - ul. No Błonie 2 
w Krakowie -ul. Lubicz 3 
w Rzeszowie-ul. Grotigera 1004 

oraz w biurach podróży. 

PRACUJESZ NA LĄDZIE- 
ODPOCZYWAJ NA MORZU 
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Kolejna 72-ga Sesja Rady Ligi Narodów. 
GENEWA, (Pat). 72-ga zwykła se- 

sja Rady Ligi Narodów rozpoczęła się 
rod przewodnictwem delegata Mek- 
syku. 

Na poufnem posiedzeniu z okazji 
ustalenia porządku dziennego sesji 
delegat niemiecki Keller zakwestjono 
wał wpisanie na porządek dzienny pe 

  

W 250-tą rocznicę odsieczy Wiednia. 

Na zdjęciu naszem podajemy podobiznę 
wodza pobitej pod Wiedniem przez króla   Jana Sobieskiego armj' tureckiej — wiel- 

kiego wezyra Kara Mustafy. 

tycji obywateła niemieckiego z nie- 
mieckiego Górnego Śląska Bernhei:na 
wniesionej na podstawie art. 147 kon- 
wencji górnośląskiej. Delegat niemie- 
cki ma wątpliwości, czy Berheim mo- 
że być uważany za przynależnego do 
mniejszości, ale gotów jest rozpatrzyć 
argumenty rządu niemieckiego, W o- 
czekiwaniu na uwagi rządu niemiec- 
kiego w tej sprawie Rada zarezerwo- 
wała sprawę wpisania tej petycji na 
porządek dzienny. ° i 

Bernheim urodził się Salzburgu. 
Naturalizowany jest w Wirtembergji. 
W ostatnich latach był stałym miesz- 
kańcem Gliwie, a ostatnio, uciekłszy 
z Niemiec, znajduje się w Czechosło- 
wacji. Zapewne w tych okolicznoś- 
ciach rząd niemiecki będzie popierał 
swe żądanie uznania Bernheima za 
rienależącego do mniejszości. 

=(::)= 

Zmiany personalne w sekre- 
tarjacie generalnym BBWR. 

Jak się dowiadujemy, po przejś- 
ciu pos. K. Siedleckiego na stanowi- 
sko podsekretarza stanu do spraw po- 
lityczno-administracyjnych w Prezy- 
djum Rady Ministrów, sekretarjat ge- 
neralny BBWR objął pos. Tadeusz 
Brzęk-Osiński, a stanowisko dwóch 
jego zastępców pos. F. Czernichowski 
— sprawy gospodarcze i pos. B. Po- 
doski — sprawy organizacyjne. 

Wprowadzenie dwóch zastępców 
sekretarza generalnego stało się ko- 
nieczne ze względu na rozbudowę 
prac. Bezpartyjnego Bloku i różnoro- 
dność dziedzin objętych przez poszcze 
gólne referaty w Sekretarjacie Genel 
ralnym. (Iskra). ;



ži KU RJ E R 

ORGANIZACJA TURYSTYK 
W roku ubiegłym można było za- 

obserwować w okresie letnim pewne 
zmniejszenie się liczby wycieczek, 
przybywających do Wiina. Wprowa- 
dzenie ułatwień przez władze koólejo- 
we i znaczne obniżenie taryfy dla 
większych wycieczek, wywołało +- 
nak, jak to można było stwierc 
szybki rozwój ruchu turystycznego. 
Obecnie zapowiedziano już na najbiiż 

sze tygodnie szereg wycieczek, lczą- 

cych po kilkaset osób i li zapov 
dzi nie zawiodą, trzeba będzie pów 
nych wysiłków, by ruch turyst: V 
do Wilna ująč w silne ramy organi- 
zacyjne. W Wilnie nie było dotąd or- 
ganu, regulującego całokształt ruchu 
4urystycznego. Tylko wycieczki szkol 
ne, które przyjmowały Koła Kr 
znawcze Młodzieży, liczyć mogły 
niezawodną opiekę. Zreszią spi 
wycieczek szkolnych uważać mx 
za definitywnie zalatwioną: w Kura 
torjum Okręgu Szkolnego istnieje re 
ferai iurystyczny, zorganizowano 
Schronisko Szkolne na 40—50 miejse 
w gmachu gimnazjum im. Słowackie- 
go, powstało schronisko szkolne nad 

jeziorem Narocz i schroniska w kilku 

innych punktach na terenie Okręgu 

  

    

   
  
  

        

   

    
  

        

  

   

    

  

  

  

     
Szkolnego. Teraz interesować nas 

muszą specjalnie wycieczki, złożone + 

ludzi dorostych. Póki wycieczki 'e 

przybywały dość rzadko i naogół były 

nieliczne. zajmowali się niemi znawcy 

i miłośnicy zabytków wileńskich, któ 

rzy nietylko oprowadzali po Wilnie, 

ale też troszczyli się o pomieszczenie, 

+yżywienie wycieczek, środki komuni 

kacyjne i t. p. W ten sposób jednak 

nie da się zorganizować wycieczek, li- 

czących po kilkaset i wiecej osób, 

trudno też ciągle wszystkiem obarczać 

łudzi dobrej woli. Trzeba już calego 

aparatu wkonawczego, by przyjąć np. 

wycieczki, przyjeżdżające do Wilna 

na Zielone Świątki: 650 osób z Kato- 

wic, przeszło 250 osób ze Słonima, kil 

ka wycieczek mniejszych. W połowie 

czerwca przybędzie wielka wycieczka 

z Warszawy, organizowana przez Po 

skie Towarzystwo Krajoznawcze, w 

tym samym czasie spodziewana jest 

wycieczka 700 osobowa z Warszawy, 

organizowana przez „Koło Wilnian“ 

z mec. Bułharowskim na czele. Nawi: 

sowo trzeba wspomnieć, że ogłoszenia 

© tej ostatniej wycieczce wypadły bar 

dzo niefortunnie, a wycieczki, urzą- 

dzane przez „Koło Wilnian* w lataca 

ubiegłych nie odznaczały się spręży- 

stą organizacją. 

Wysuwa się odrazu szereg zagad- 

nień natury organizacyjnej, które ko 

1ejno omówię. 

1. Kto ma zająć się scentralizowa- 

miem spraw turystycznych? 

Istnieje referat turystyki w Urzę- 

dzie Wojewódzkim, zadaniem jednak 

ego referatu jest tylko ogólna kontro 

ła nad sprawami turystyki. Referat 

ten nie może ani organizować schro- 

misk, ani szkolić przewodników, ani 

rozwijać akcji propagandowej. Mož- 

naby zastanowić się nad tem, czy nie 

powinien ująć w swe ręce organizacji 

turystyki Magistrat m. Wilna. Tu je- 

nak też nasuwałyby się poważne wąt 

pliwości. Całkowite objęcie przez Ma 

gistrat akcji turystycznej wymagałoby 

dość znacznych nakładów pieniężnych 

co obecnie byłoby trudne do urzeczy- 

wistnienia. Prócz tego w organizacji 

turystyki bardzo pożądany jest udział 

czynnika społecznego. Pomijam bi? 

ra podróży, ponieważ mają one na 

«elu interesy materjalne, często rywa 

qizują z sobą, i wskutek tego żadne 7 

mich nie mogłoby objąć roli kierowni- 

czej. Towarzystwo Krajoznawcze, naj 

bardziej powołane znośród organiza- 

eyj społecznych do zajęcia się turysty 

ką, narazie samo zadaniu nie mogłoby 

podołać. W czasie konferencyj, odbv- 

tych w Magistracie, wysunięto I u- 

           

  

  

    

     

chwałono jednogłośnie następujący 
projekt, rozwiązujący sprawę organi- 
zacji turystyki. Pr Towarzystwie 
Krajoznawczem powstaje Komitet Wy 
cieczkowy, sładający się z przed- 
stawiceli urzędów, interesujących się 
turystyką, i organizacyj społecznych. 
Prezydjum Komitetu stanowią: Pre- 
zydeni m. Wilna i jego zastępca oraz 
przedstawiciele Towarzystwa Kraj 
znawczego. Organem wykonaw 

  

     

    

    jo- 
ym 

  

- jest Biuro Turystyczne Komitetu, któ 
re mieści się w gmachu Magistratu. 
Adres Biura: Magistrat m. .Wilna u!. 
Dominikańska 2, Sekcja Szkolna (par 
'ter), tel. Nr. 15—97, Kierownikiem 

biura został p. Adam Krzemień, sekre 
tarz Oddziału Wileńskiego Pol. Tow. 
śXrajoznawczego. Od dnia 16 maja se- 
kretarjat Towarzystwa Krajoznawcze 
go zosłał przeniesiony z ul. Anny 
*Nr. 4 do łokalu Biura Turystycznego. 

* IL. Schroniska, noclegi i wyżywie 
mie. Schronisko Towarzystwa Krajo- 
znawczego może pomieścić tylko 30— 
40 osób (w b. klasztorze PP. Berna*- 
ddynek, ul. św. Anny 13). Schronisko 
szkolne w gimnazjum im. Słowackic- 
go przeznaczone jest tylko dla wycie- 
czek młodzieży szkolnej. Komitet uru 
chamia wobec tego na okres letni 
schronisko na 100 osób w lokalu szko 
ły powszechnej, róg ul. Królewskiej i 
św. Anny. Drugie schronisko będzie 
zorganizowane na okres letni w bar- 
sie kolejowej (na 80 osób). Biuro bę 
dzie też kierowało niektóre wycieczki 
do hoteli, o ile właściciele hoteli przy< 
stosują ceny do potrzeb masowego ra 
chu turystycznego. Wycieczki będą 
mogły zamawiać za pośrednietwein 
Biura śniadania, obiady i kolacje w 
tukierniach i restauracjach wileń- 
skich. Obecnie toczą się pertraktae 
o ustalenie cen za posiłki dla wycie- 

czek. 

III. Wydawnietwa. W latach ubie 
głych Towarzystwo Krajoznawcze wy 
dało przewodnik „Wilno* prof. J. Kło 
sa i „Wycieczki po województwie wi- 
leńskiem*. Odczuwa się jednak brak 
taniego informatora. To też Towarzy 
stwo Krajoznawcze opracowuje „In- 
formator turystyczno-krajoznawczy”, 
który zawierać będzie adresy urzę- 
dów, instytucyj, schronisk i t, p., spis 
zabytków i muzeów Wilna, (opłaty, 
godziny otwarcia), informacje о Ко- 
munikacji kolejowej i autobusowej i 
t. d. Informator ukaże się przed 1 
czerwca i kosztować będzie zaledwie 
20—30 groszy. 

IV. Przewodnicy. Jeden przewod 
nik powinien oprowadzać przeciętnie 
około 30 osób, a conajwyżej do 50 
osób. Dla oprowadzenia więc wycie- 
czek, przybywających np. na Zielone 
Świątki, trzeba conajmniej 20 prze- 
wodników. Zorganizowaniem wyszko- 
ienia przewodników i ustaleniem ich 
listy zajmuje się wyłoniona przez Za- 
rząd Tow. Krajoznawczego komisja w 
składzie: dyr. Studnicki, dr. Orda. 
mgr. Rosiak i p. A. Krzemień. Dotych 
czasowe doświadczenie wykazało, że 
regulowanie opłat za wstępy bezpo- 
średnio przez uczestników wycieczek 
wprowadza dezorganizację i chaos. 
Biuro będzie więc pobierać od wycie- 
czek zgóry pewną opłatę, przeznacz”- 
ną na koszty oprowadzenia i wstępów 
Ponieważ większość wycieczek prag- 
nie zwiedzać wnętrze Bazyliki, žamk- 
niętej na czas robót konserwacyjnych 
Towarzystwo Krajoznawcze porozu- 
miało się z Księdzem Rektorem Ba- 
zyliki i zaproponowało, by w okresie 

          

   

      

    

letnim wycieczki mogły zwiedzać Ba- 
zylikę za opłatą 30 gr. od osoby na 
rzecz Komitetu Ratowania Bazyliki — 
projekt ten został zaaprobowany. Rów 
nież wycieczki, zwiedzające kościół 
św. Michała, składać będą po 30 gro- 
szy od osoby za pośrednictwem To 
warzystwa Krajoznawczego na odno- 
wienie zabytków w tym kościele, w 

szczególności nagrobka Lwa Sapiehy. 

V. Wycieczki w okolice Wilna. 
Oczywiście najpopularnie 
cieczki do Werek, Kalwarji, Trynapo- 
la i do Trok. Przejazd do Werek nie 
nastręcza trudności, ponieważ w lecie 
kursują statki. Zato przejazd do Trak 
autobusami, brudnemi i roztrzęsione 
mi, nie należał do przyjemności. Przy 
tem w pogodne dni świąteczne trzeba 
było wieczorem czekać w Trokach po 
2—3 godziny, by zdobyć miejsce w au 
tobusie do Wilna. Na wniosek Towa- 
rzystwa Krajoznawczego Dyrekeja 
Kolei Państwowych ma urządzić w 
najbliższym czasie przystanek w Śtu- 
rych Trokach, skąd do Trok mamy 
już tylko niespełna 4 km. Można bę- 
dzie drogą tę Śmiało przebyć pieszo, 
a napewno zorganizuje się na odcin- 
ku Stare Troki—Troki komunikacja 

autobusami lub furmankami. Byłoby 
bardzo pożądane, gdyby powstał Ko- 
mitet czy Towarzystwo, któreby za- 
jęło się zorganizowaniem ruchu wy- 
cieczkowego do Trok. Magistrat Troe 
ki sprawy tej nie docenia i odnosi się 
wrażenie, uważa Humny napływ 
wycieczkowiczów do Trok za niepożą 
dzny. Kilkakrotnie zdarzyło mi się sły 
szeć w Trokach utyskiwania na tłum- 
ny napływ Wilnian do Trok w dnie 
świąteczne, ponieważ wycieczki „ob- 
jadają“. a więc zubożają mieszkańców 
Trok! Trzebaby pomyśleć o wielu 
udogodnieniach dla wycieczek, choć- 
by uregulować sprawę łódek na je- 

ziorach. Z wycieczek bliższych mo 
by polecać jeszcze wycieczkę do Ń 
mieży, Borejkowszczyzny i Miednik 
Królewskich (30 km. dobrą а) 
szlak ten jest dotąd mało uczęszczany 
przez wycieczki. 

VI. Wycieczki dalsze. Dalszych 
wycieczek Biuro nie będzie już samo 
organizować, ale będzie dopomaguć 
w ich organizacji. W tym celu Biuro 
ma nawiązać kontakt z Oddziałami 
Tow. Krajoznawczego w Brasławiu, 
Święcianach, Głębokiem i Słonimie. 
Oddział Wileński P. T. K. na zjeździe 
ogólnopolskim w Warszawie, który 
odbył się przed kilku tygodniami, za- 
chęcał do organizowania wycieczek z 
całej Polski do Wilna i na trakt Bato- 
rego w związku z obchodem 400-lecia 
urodzin Stefana Batorego. Organiza- 
cja wycieczek w tym kierunku jest 
ułatwiona, ponieważ nad jeziorem 
Narocz istnieje już jedno schroniskó, 
a obecnie powstaje i drugie, szkołae. 
Komunikacja kolejowa do st, Kobyt- 
nik jest też w roku bieżącym znacznie 
udogodniona. Niestety autobusy, kur 
sujące na tym szlaku, nie odpowiada- 
ją nawet minimalnym wymaganiom, 
a tylko przejazd autobusem pozwala 
poznać ważniejsze zabytki, położone 
wzdłuż traktu (Worona, Worniany, 
Michaliszki). 

Od sprawnego funkcjonowania Biu 
ra i życzliwej współpracy w niem in 
stytucyj i organizacyj społecznych bę 
dzie w znacznej mierze zależało, czy 
ruch wycieczkówy do Wilna utrwali 
się i nadal będzie się rozwijał. 
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WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ I SKŁAD FABRYCZNY 

BLACHY ocynkowanej do krycia dachów 
Górnośl. Zjedn. Hut KRÓLEWSKA i LAURA Sp. Akc. 

' WILNO, BIURO: JAGIELLONSKA 3, 
M. D E u L. E; Składydy: bocznica własna KiJOWSKA 8, Tel. 999 

Tel. 811 

    
    

   

    

  

   

   

Pielęgn 

  

Piękne lub brzydkie zęby decydują 

o urodzie kobiety, choćby pozałem 

była ładna i ponętna. Tylko zdrowe 
zęby są naprawdę pigkne — od Pani 

więc tylko zależy, czy zachowa je 

zdrowemi, dbając o ich czysłość. Nie- 

ocenione zasługi odda Pani pod tym 

względem pasła do zębów Colgate, 

która służy temu jedynemu tylko ce- 

lowi — by czyścić zęby. Resztę niech 
Pani pozostawi       

Dwa rzędy zdrowych ząbków... Notatki ze Świata. 
chluba pięknej 

pani 

owane 

  

Zaniedbane 
zęby и 

  

  zęby 

| 
| dentyście, którego powinna Pani od- 

| wiedzać dwa razy do roku. 

| Pasta Colgate czyści nietylko powierzch- 

| 
i 

nię zębów, lecz  przedewszystkiem 

drobne szczeliny pomiędzy zębami. 

Ponadło odznacza się. niezrównanie 

miłym i orzeźwiającym aromaiem. 

  

  

Japończycy pod Pekinem. 

  

TOKJO, (Pat). Wojska japońsk e 
znajdują się w odiegłości 2 mil od Pe- 
kinu. Według informacyj, nadchod 
cych z froniu do dzienników japo: 
kich, dzisiaj po południu należy ccz”- 

   

kiwać wkroczenia pierwszych oddzi« 
łów japońskich do miasta. Japońsk:e 
Ministerstwo Wojny przypuszcza 
dnak, że uda się uniknąć okupacji 
Pekinu. 

  

Policja niemiecka. 
GENEWA, (Pat). — Komitet efektywów 

koniereneji rozbrojeniowej zdecydował dziś 
nie uwzględnić niemieckiej policji pomoceni- 
ezej przy obliczaniu efektywów niemieckich. 
Decyzja ta została powzięta — jak to pod 

Kpt. Dudziński na 3-ciem 
WIEDEŃ, (Pat). — W dniu 22 maja po 

południu nastąpiło ogłoszenie wyników lotu 
gwiaździstego i alpejskiego. 

Komisja konkursowa przyznała w loci 
gwiaździstym, jak już wiadomo,  pier' 
miejsce kpt. Bajanówi, drugie kpt. Dudziń 
skiemu, trzecie Mattioliemu (Włochy). 

W łece zlpejskim pierwsze miejsce zajał 
Josipowicz (Austrja)] — 18,367 punktów, — 
drugie Włoch Łombardi — 11,765 p., trzecie 
kpt. Dudziński — 4,850 p. 

Punktacja, ogólna (po uwzględnieniu obu 

  

    

kreśla deklaracja, delegata brytyjskiego gen. 
Temperlay'a — w związku 7 ošwiadezeniein 
kanclerza Hitlera, że polieja pomocnicza 70 
stanie rozwiązana przed końcem roku, 

a e į į * ki 

miejscu w log e alpejskim. 
lotów) wypadła następująco: 

Pierwsze miejsce Josipowicz — 22,116 p., 
drugie Lombardi 17,352; trzecie Dudziński -— 
12,709. 

Uroczyste rozdanie nagród nastąpiło w 
poniedziałek wieczorem w czasie bankietu, 
wydanego przez Aeroklub Austrjacki na cześć 
lotników. 

Kpt. Bajan i inż. Polturak odjechali dziś 
w nocy do Warszawy. Kpt. Dudziński i jego 
towarzysz kpt, Wojciechowski cdłecą z Wied 
nia we środę. 

Emancypacja Austrii. : 
WIEDEN, (Pat). „Sonn und Mon- 

4agszeitung“ donosi z Lindau, że mi 
nister bawarski Esser proklamowai 
tam na zebraniu prasy zagranicznej 
bojkot turystyczny Austrji ze strony 
Niemiec. Bojkot ma być odpowiedzią 
na liczne wydalenia obywateli niemie 
ckich z granic Austrji. 

WIEDEŃ, (Pat); Kanclerz Dol- 
fuss wygłosił przemówienie, transn 
towane przez radjo, w którem pod 
kreślił z naciskiem, że Austrja jest pań 
stwem wolnem i niepodległem i, że 
pragnie niem nadal pozostać. Kanclerz 
zaznaczył, że w Austrji każdy obywa 
tel korzysta z pełnych praw. Zdaniem 
dziejowem Austrji jest pośrednictwo 

między narodami, 

Prasa przypisuje mowie Dolfussa 
wielkie znaczenie, gdyż wyraża Ola 
credo polityczne nietylko rządu, lece 
także narodu austrjackiego. 

WIEDEŃ, (Pat). Należący do par- 
tji  narodowo-socjalistycznej sędzia 

z Karyntji, który wygłosił mowę ла 
zgromadzeniu hitlerowców,  zosłał 
przeniesiony w stan nieczynny. To sa 
mo spotkało 3-ch oficerów austrjuc 
kich w Bregenz, którzy Śpiewali pic- 
śni hitlerowskie. 

UDE RISE IPS TSNKP 

UWAGA 
drzwi i 

Czas najlepszy do odną- 
wiania domów. posadzek, 

okien farbami, które dają 100% 
trwałość! 

SKŁAD FARB 

FRANGISZKA RYMASZEWSKIEGO 
WILNO, ui. Mickiewicza 35. 

Dr. med. August LORIA 
ordynuje w MARJENBADZIE 

(od r. 1912). 
Dom „GUTENBERG“ telefon 24-38 

„od 22/5 — 1/10. 
od 1/'0 — 1/5 na II Klinice Uniwersyt. 

Chažiė Berlin. 
(Dvr. Prof Dr. V Baignann) 

  

AESTT RIEBUS ET TAS ESRT 

NORWID. 
W 50-tą rocznicę zgonu. 

(G w nocy z 22 na 23 maja 1863 r.). 

„Ateńczycy w 50 łat po otruciu S0- 

li ten sens, iž tego nie nazwali — Ju- 

kratesa złoty posąg mu fundując mie- 

bileuszem... U hellenów albowiem moż 

na było łatwo być otrutym, zabitym 

lub wygnanym, ale się nie byto nigdy 

publicznie i jawnie oszukanym przez 

niedoczytanie wyrazów lub nazwiska 

rzeczy właściwego. Czytać, jest to do 

głębiać wyrażenia tak, jak rzeźbić to 

nie jest oblizywać, co też i fala z ka- 

  

mykiem potrafi — tak, jak malows : 

to nie jest farbowač. Tak jak žyč i ko 

chać to nie jest od czasu do czasu 

spotkać się nosem w nos i serdecznie 

ušcisnąč“. '). 
W ten sposób pisał Norwid na dwa 

lata przed śmiercią. Widać z tych słów 

jak przejęty był poeta „niedoczyta- 

niem'' jego myśli przez współczesnych 

a ponadto, jak mocno wierzył w słowa 

przedtem wypowiedziane: ..„syn mi- 

nie pismo, lecz ty wspomnisz, wnu- 

ku*. Obawiał się jednak, że i potom- 

ność może wyrządzić krzywdę, urzą- 

dżając uroczystości jubileuszowe, a 

pomijając rzecz najważniejszą, zna- 

jomość duchowego oblicza poety i 

prawd, przez niego głoszonych. Nie 

oszukujmy tedy mędrca-poety, po- 

mińmy z czystem sumieniem jubileu- 

Szowe uroczystości i „restitucję” je- 

go sławy, która i bez tego zajęła już 

nałeżne sobie miejsce, a rocznicę zgo- 

nu uczcijmy zastanowieniem się nad 

jego twórczością. 

nasuwa wiele trudności. Jednak trud 
ność zasadnicza występuje tylko przy 
czytaniu pierwszych paru utworów, —- 
te zawsze trzeba czytać z komentarz 
mi potem zaś rozumienie staje się co- 
raz łatwiejsze. Zresztą pierwsza trud- 
ność nie jest większą niż ta, na jaką 
trafiamy przy czytaniu alegorycznych 
utworów Krasińskiego, Słowackiego. 
Wyspiańskiego i innych poetów — 
myślicieli.  Doniedawna była ona 
większa z powodu znikomej ilości ut- 
worów, uprzystępnionych publicznoś 
ci. Prawdopodobnie z tego właśnie po 
wodu nawet tej miary uczeni, co prof. 
M. Zdziechowski rezygnowali ze zro- 
zumienia Norwida. *). Pisma Norwida 
'mają tę właściwość, że „dogłębnie'* 

dadzą się odczytać tylko na tle całok 
ształtu twórczości, tylko w związku 
z poglądami fiłozoficznemi poety. Bez 
tego symbole, parabole, metafory i 
alegorje są często albo niezrozumiał=, 
albo też mogą być fałszywie rozumia- 
me. 

Norwid, jako poeta i myśliciel, na 
1eżał do tych, którzy zajmują wzglę- 
dem świata stanowisko profėtyczne, 
którym chodzi nietylko o wypowiedze 
nie pewnych prawd, ale też i o ich 
zrealizowanie w życiu. To też myśli 

zasadnicze: prawdy naczelne powta- 
rzane są przez niego i to powtarzane 
umyślnie.celowo. Jest to jakgdyby 1- 
stawiczne uderzanie taranem w za- 
twardziałe i zaskorupiałe serca cz 

   

  

Odczytanie spuścizny norwidowej telników, celem żupełnego opanowa- 

mia tej opornej twierdzy. Norwid praw 
dy swoje wypowiadał w formie poetyc. 
kiej i dlatego nie nużą one jednostaj- 
nością, występując raz w szacie tra- 
gedji, drugi raz — liryki, trzeci — no- 
weli, to znów djalogów rymowanych 
lub monologij i t. d. Oto dlaczego po 
zrozumieniu kilku utworów rozumi-- 
nie dalszych jest coraz łatwiejsze. Nie 
wyklucza to powrotu do już przeczy- 
tanych i pogłębiania ich rozumienia 
przez rozszerzenie wiedzy o poglądach 
filozoficznych poety. 

Niejeden symbol i niejedna metu- 
fora przy powtórnem, a nawet przy 
dziesiątem czytaniu odsłania nam no- 
we perspektywy zawiłości melafizycz - 
nych lub historjozoficznych, przedtem 
niedostrzeżone. 

Potrzeba takiego właśnie czytania 
wyrasta nietyle z symbolizmu i alego- 
ryzmu, ile z fragmentowości pism poe 
*ty. To zaś zjawisko ma dwie przy 
ny: a) zniszczenie znacznej części nieo 
publikowanych rękopisów poety oraz 
ukrywanie dotychczas pod korcem re 
kopisów dochowanych ), b) zasadę pi- 
sania fragmentami-skrótami, przyję- 
tą już za młodu przez samego poetę. 

„Pani znasz mój fragmentowy wy- 
rażania się sposób”... pisze 24-letni 
Norwid do M. Trembickiej, — ...„Nie 
iękam się, że Pani niedobrze sobie wy 
tłómaczysz to fragmentowe moje pis- 
mo, jak to każdyby zrobił, co nie zna 
mnie dokładnie ałbo z pisma zna tyi- 
ko — albo kto tego nie doświadczył, 
co mnie Pan Bóg dozwolił i nakazał 
doświadczyć”... „Pragnę być zawsze 
„jasnym i bardzo jestem szczery—trud 
noby jednakże mnie pojąć, z tego są- 
dząc jedynie, co mi się uda wypowie- 
dzieć. Owszem możnaby często dwu- 
znaczości fałszywe przypisywać, choć 

      

    

ani wiesz dobrze, jak nienawidzę ka 
ilamburów* *). 3 
'  Ztych słów widać, że już wtedy, w 
roku 1845, fragmentowość bywała po 
wodem mieporozumień między poelą 
a czytelnikami i, prawdopodobnie re- 
daktorami. Poeta jeszcze mniema, że 

to jest do naprawienia i winę skłonny 
jest przyjąć na siebie. 

Jednak już w trzy lata potem na 
marginesie „Wigilji*. posyłanej | 
'Kozmianowi do Poznania pisze uw:- 
gę: „Miejcie trochę pokory i wyznaj- 
cie, żem nie warjat —że nie ciemno 
piszę, ale wy ciemno czytacie ...,,Za- 
miast uważać na czytelników i radzić 
tę kokieterję pisarską drugim — 1е- 

      

piej jest czytać uważnie to, co nie 11- 

ważając na czytelników napisane'*' "]. 
Jednak nie jest to ze strony poety 

upór ślepy, który sam sobie jest ce- 
lem. Poeta zasłanawia się nad celem 
poezji i znajduje teoretyczne uzasad- 
nienie swojego fragmentowego pisa- 
nia sposobu. Powstaje on przeciwko 
kwietystycznemu ustosunkowaniu się 
czytelnika do poezji. „I słuehaćz i 
widz jest artystą“, — powiada w Pro- 
methidionie. Znaczy to, że i słuchacz 
i widz powinien współpracować „w no 
cie czoła, nie grzbietu* (Praca) z ant» 
rem. Jakaż jest rola w tem samej poe 
zji? „Prawdziwa poezja”, — powiada 
Norwid, — „była, jest i będzie panie 
kąd inicjacją: dlatego, że może we 
'dwóch wierszach skreślić całą epokę, 
a obraz i pomnik zbliżyć jednem wy 
rażeniem*. („Rzecz o wolności słowa”. 
Wstęp). 
* Tak tedy nie uważając na czyteł- 
ników, o ile ci byli leniwi w myśleniu 
i na poezję patrzyli jedynie, jako na 
zabawkę i rozrywkę, pisząc jedyne 
„dla kasty wiednej i dla mającej se*- 

  

  

    

  

  

ca czystą wolę”, snuł Norwid swoją 

twórczość poetycką, uważając ją za 

„procent od czynów „testując w sło- 

wie“ to tylko, czego współczesność ni 

pozwalała w czynie urzeczywistnić. 
(Promethidion). Forma poetycka nie- 
zawsze stała na  wysokości* zadania 
(np. „Pieśni spolecznej cztery stron“!, 
sprawy formalne b. na drugiem miej- 
scu. Przedewszystkien poecie chodzi- 
ło o treść. Forma musiała być dosto- 
sowana do ireści. Treść zaś jego ut- 
worów była w sferze-poezji nowa i dy 
namiczna, nie mieściła się w dawnych 

formach i rozsadzała je. Stąd dawne 
formy przyjmowały u Norwida nowy 
ksztalt (np. grecki djalog, sredniowie- 
czne misterjum i tragedja grecka), u 
gdzie okazały zbyt małą giętkość, od- 
1zucane były zupełnie i na ich miejsex 
zjawiały się formy zupełnie nowe 
(wiersze i nowele paraboliczne, para- 
bola w tragedjach). Jakkolwiek pocia 
często traktował formę po maeosze- 

mu, to jednak tałent czynił swoje jtwn 
rzył dzieła epokowe i arcydzieła. 

          

Punktem wyjścia i fundamentem - 

była treść: owe „słowo-czynu testa- 

ment”, prościej mówiąc: filozofja poe 

ty: 

Fundamentem filozofji Norwida 
jest katechizm, — jest to filozofja, 
wierzącego głęboko i niezachwianie, 
katolika. „Coby zostało z całego @-- 
siejszego ukształcenia, gdyby mu od- 
jać to, co za pieniądze się nabywa 
' na powrót dla pieniędzy?” ...„Mnie 
się zdaje, że zostałby katechizm — 
czytamy w liście do M. Trembickiej z 
r. 1854. Zachwyca poetę ta przede- 
wszystkiem cecha kościoła katolickie 
go, że w nim „papież, jako uczony 
człowiek, tyle wie zupełnie doktryny, 
ile pierwsza lepsza dziewczyna bosa,     

         

    

Nr.134 (2675) : 

- Prof. Bartel o wyborze zawodu mów ł 
abiturjentom a abiturjentkom gimnazjów 

    

  

   

  

          

  

rIwowskich, Lwów dał bodaj precedens Pol- 
to towarzystwa „Z * „a Pow. Erzyj. 

>: Kultury Akade- 
dzają obe — w związku z    

krytycznym, 
jrzałośąć z 

czasem 
kandydatów do „d 
głowę co robić dał 
zawodu z prelegentami yższej jakoś 
I tak prof. Bartel mówił o naukach tochni: 

docent Jngarden, młody a już sław 

pónach human: ch, 
й Roland o karį Lini 

czej, zaś gen. Popowicz o wojskowości, Po- 
ха\ет na tkście prelegentów w*dzimy › 

Stefki, Kaz. 
zrlicha i 

     hodzi 
wyborze 

      
    

        

   

    

    
     

         

  

    

    

— Obozy łetnie dła mała, 
becnych stud. Akad tmk I 

to now 

  

   
           

        

  

    

     

  

a komb no 
wem I, P. 4 

Tak więc 

      

ak na dzisiejszą bryndzę 
będzi i 

ale wódki niedadzą! 

  

       

    

    

    

   
    

   

  

— Czarnych potomków pows! 
reku odnalazł na Jawie i 

kpt. Borkowski 
h dawno, teraz tylko 
SA 

  

nt statku 
Właściw 

  

pukiowar: 
Tilia Tjap. Na 
nieje jednak p 
się state? Oto pi 
emigrantem-powsła 

   > tej restaur 
Kiūski, J 

to niej Mmulai- 
„tak że 

  

zieci szły w ślady o 
pokoleniem coraz bardziej 

z wełnistsze miało  czupi 
zunetnie. Dziewe 

ofja 1 J 
w mów 
Dzień dol 

lenie za 
ciemne, © 

Dziś zmur 

    
    

    

   

   

   

   

        

   

  

  

7 jeszcze й 
słów, Powod się im dobr. a liczne po- 
tomstwo p. Władysława rokuje nadzie 

    

że murzynów nazywających się Kińsk, p 
będzie jeszcze na Jawie. 

  

   Wlasta Burian przy ża 
i reż. Mac. Fricem kręcić do 

: film palsko-czesk 
ego cz. 

z Aniy 
wspóiki 

o którym ° 
su, Może choć teraz coś 

się u nalogiczną kombi 
jugosłowiańskaą projektuje 

ż, jako że u nas na każdym pomyśle 
dzie się jak ma kobyte tak długo, aż to 
obrzydzi świata biednym kinomanom. 

a nazywąć się będzie „D 
strony pol: i 

(Dymsza, Pogorzelska i 
ser też. 
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— Radulski nakręci film 6 teatrze, Pra- 
jący w teatrze lwowskim any Wiinu 

er jest równocześnie awangardzstą fil- 
ym. Ostatnie jego dzieło, 

gi* — krótkometrażowy reportaż z ż 
ny charakteryzują jako słaby techni За <— 
(koszta, koszta!., nieprzeciętnie  skom- 

       

  

    

  

   

(ponowany, lm Radul- 
skiego powstał za jego -czasów w lieńskich 
i będzie wyświetlany wkrótce w jednem 7 

  

naszych kin, Jako aktor występuje w n'm 
znany wioślarz i dramaturg w jednej osob'e, 
p. Leon Bortkiewicz. 

— Tapety ogrzewające urządziło Cana- 
dian Pacjfic na jednym z okrętów u 
njii Są one wykonane z materjału u- 

jącego, pod którym przebiega sieć przewo 

    

dów elektrycznych (Pokój ogrzewa się juk 
maszyna do fryzowania włosów, czy do 

    

kawy. Kiedy „już doś 
następuje samoczynnie. 

— Nowa mumja przynosząca nieszezę- 
е В! Dość już Tutankhamen mścił się na 
tych, którzy zakłóciłi jego spokój, obecne 
„konkurencyjną działalność rozpoczęła mu- 
mja kapłanki Amona Ra znajdująca się w 
Britisch Muzeum. Oto: bilans jej humoró 
Członek ekspedycji, Dawis, który ja w 
grzebał, stracił ram]ję przez wypadek 
strzelbą, kolega jego stracił majątek i zm 
w tym samym roku, inny znów zmarł śmi: 

telnie ranny. Właściciel następny stracił ma- 
jątek i rów. ż zmarł, fotograf, który rob ł 

z niej zdjęcie, otrzymał na kliszy nie ma- 
mję, tylko egipcjankę z oczami błyszczą- 
cemi niesamowic e. Zmarł w parę dni po- 
tem. Przerażona właścicielka oddała mumię 
co muzeum, ry skrzat zdążył w mę 
dzyczasie usi ć tragarzy i służącego 2 
muzeum. 

-— wyłączenie prąstu 

  

  

  

      

   
    

  

   

   

    

   
  

O ile jesł to zwykłą kaczką, o ile zbie- 
i adków, o ile zaś emanacją nie- 

wisk — nie wnikajmy. Praktycz 
1 każdemu, kto znajdzie mumię, 
jeśli będzie s z mą obchodził ostrożnie 
JESZCZE, bombą, którą wkopali na 
Zamkowej z racj: tygodnia L. O, P. P. mi. 

  

  

    
    

  

wystarc 

co gęsi pasie a umie katechizm“. (Uhi- 
mera VIII, 382). 

Katechizm to tundament, wiąza 
niem zaś całości, niejako kośćcem że- 
luznym, spajającym betonowe ściany, 
jest teorja „zwolenia“. Na katechiz- 
mowej prawdzie, že Bog stworzvi 
świat, Syn Boży odkupił, a Duch Świę 
ty oświecił i oświeca w dalszym ciągu 
rozumy ludzkie, uszlachetnia uczucia 
i wspiera wolę buduje Norwid wspom 
nianą teorję. Dzieło stworzenia za- 
kończone jest tylko w świecie fizycz 
nym, ale trwa ono w świecie rozwoju 
władz duchowych człowieka oraz w 
świecie stosunków społecznych i poli 
tycznych. Niezależnie od woli tej czy 
owej jednostki, tego lub owego nare- 
du to dzieło, ten postęp możnaby b: - 
to powiedzieć: ewolucja, odbywa się z 
niezachwianą konsekwencją. Wolnej 
woli człowieka pozostawiono + tylko 
alternatywę: współdziałać z wolą Bo- 
żą w tem nieustannem dziele stworze 
'nia (dla jasności powiedzmy: dosk» 
nałenia świata) albo się jej przeciw- 
stawić, idąc w odmiennym, niekoniecz 
nie przeciwnym, kierunku. W tym «c- 
statnim wypadku nieubłagana logika 
dziejów, wynikająca z woli Bożej 
miażdży stające na drodze indywidua 
bez względu na to, czy są to ludzie je 
dnostkowi, czy ciała zbiorowe: naro- 
dy, społeczeństwa, klas Tak santo 
powstaje tragizm epok: te jeżeli nie 
'współdziałają z twórczą wolą Bożą 
są jałowe, są epokami upadku. Na 
'cezemże tedy polega wolność? .„Jest to, 
— powiada Norwid, — celem przetra 
*wienie doczesnej formy*. (Niewola) 
(Celem świata jest doskonalenie się we 
dług twórczej myśli Bożej, tedy wol- 
ność człowieka polega na tem, że tę 
wolę pozna i swe własne chęci i dąże 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Postawy. 

ZEBRANIE B. B. W. R. 

W niedzielę 14 bm. Dom Ludowy 
w Postawach przybrał uroczysty wy 
gląd. O godz. 7.30 wiecz obszerna, 

pięknie udekorowana sala, wypełniła 
się szczelnie publicznością przybyłą 
na zorganizowane przez Radę Powiu 

tową BBWR zebranie dla uczczenia 
Goniosłego taktu ponownego wyboru 
ma stanowisko Prezydenta Rzecz 
politej prof. lgnacego Mościekiego. 
W charakierze prelegenta zaproszony 
został do Postaw poseł Fryderyk Kra 
sicki. Na zebraniu był między innemi 
obecny starosta postawski p. Wiktor 
Niedźwiecki oraz przedsławicie:e 

miejscowego duchowieństwa wszys!- 

   

    

    pos 

     

    

  

  

kich wyznań. 

   W referacie swym poseł Fryderyk 
Krasicki na wstępie zobrazował wyni- 
ki prac bieżących ciał ustawodaw- 
czych, przyczem zajął się szczegółowo 
najdonioślejszym momentem w 
histocji romadzeniem Narodo 
wem dła wyboru Prezydenta Rzeczy- 
pospoliiej. Okoliczność, iż Klub BB 

WR, dysponujący zdecydowaną wię 

kszością głosów w parłame 

sanął na to stanowisko kand) е 

prof. Mošcickiego, męža wielkich en61 
1 zasług obywatelskich, uważać należy 
za bardzo s śliwą, a wybór ponow 
ny zapisać złotemi zgłoskami w dzie- 
jach Odrodzonej Polski 

  

   

   

ich 
    

          

     

  

   
   

  

Po przemówieniu prelegenia i od- 
czytaniu przez przewodniczącego 4C- 
brania zaproponowanej odezwy hci- 
downiczej do Pana Prezydenia, zebra 
ni przez dłuższy czas manifestował: 
swe uczucia „dla prof. Mościckiego 
wznosząc jednocześnie okrzyk! na 

cześć Wodza Narodu Marszałka Józe- 
ta Piłsudskiego. \ 

Jednocześnie dowiadujemy się o 
kilku jeszcze podobnych zebraniach 
manifestacyjnych na terenie powiuiu 

postawskiego. 

Z pogranicza. 
PO 18-LETNIEJ TUŁACZCE POWRÓCIŁ DO 

POLSKI. 

Do Stołpeów przybył wczoraj b, jeniec 
armji austrjackiej Paweł-Piotr Piotruch, po- 
«chodzący z Małopolski — iz żoną | dzieckiem. 

Płotruch w 1915 roku dostał się do nie 
woli rosyjskiej i został zesłany do obozu 
jeńców na Syberjc, gdzie przebywał do re- 
wołueji scwieckiej. Po rewcluej, dostał się 
do Jekuterynburga, gdzie otrzymał pracę w 
jednym z zakładów przemysłowych. Tutaj 

Piotruch cżenił się i zaklimatyzował się ua 
dobre. 

   

  

   

  

Po  trzechmiesięcznej tułaezce dostał s 
Piotruch z redziną de greniey polskiej, którą 
na podstawie przepustk | granicznej bez prze- 
szkód przekrsezył i znałazł się na wolnej 
ziemi Rzeczypespołitej. 

Ponieważ Piotruch nie posiada na dalszą 
podróż pieniędzy — zaopiekował się nim 

    

Polski Czerwony Krzyż, który ułatwi mu de 
stanie się do rodzinnej wsi. 

Z 18 UCIEKINIERÓW, 3 POD GRADEM 

KUL PRZEDOSTAŁO SIĘ DO POLSKI. 

Z pogranicza donoszą, iż w nocy z 18 na 
19 bm. koło wsi Dachmatówka w rejonie 

kowicz na teren polski usiłowała prze 
większa gi ekinierów z Bia 

łerusj Sowieckiej. kinierzy pod esłoną 
nocy usiłowzli przebyć rzekę Undrę, lecz 20 

acyjne patrole 

sowieckie, które poczęły strzelać do zbiegów 
z karabinów. Wśród uciekinierów powstała 
panka. Jedni pod gradem kul płynęli w kie 

runku strony polskiej, drudzy wydostawaji 
się na brzeg sowiecki, gdzie padali pod kala 
mi sowieckich patroli. 

Mimo szybkiego zamknięcia granicy na 
teren polski przedostało się trzech zbiegów 
z grupy 18. Los pozostałych 15 uciek! 
na terenie sowieckim nie jest w': 

   
      

  

    

      

  

    

   

К ОНЛ WE1- LEN USE E 

Echa obrad Grupy Regionalnej 
Posłów i Senatorów w Wilnie. 
Wyłlaśnienia prezesa izby Skarbowej w sprawie 

ściągania podatku wojskowego. 
Na ostatniem posiedzeniu Wileń- nie, a w ślad za tem wydał do wszyst- 

skiej Grupy Regjonalnej Posłów i 5е 
natorów B. B. W. R. w dniu 10 maja 
r. b., odbyłem przy udziale p. woje- 
wody wileńskiego oraz szefów urzę- 
dów zespolonych sporo uwagi po- 
święcono zagadnieniom podatkowvn. 
Wobec stwierdzenia przez kilku pp. 
posłów pewnych niedociągnięć czyn- 
ników skarbowych przy ściąganiu od 
ludności podatków i braku należytych 
nazewnątrz informacyj, jak należy 
ściągać taki naprzykład podatek wo.- 
skowy, obecny na zebraniu prezes 12- 
by Skarbowej w Wilnie p. Edward lia- 

ński złożył wyczerpująe wyjaśnie- 

  

   

        

   

Ku czci Ś.p. por. Żwirki i inż. Wigury. 

  

Na zdjęciu podajemy odbitkę obrazu pe- 
dzla Czesława Skawińsk'ego, poświęconego 
naszym bohaterskim lotnikom ś. p. por. Żwir 
ce i 6. p, inż, Wigurze. Na obrazie Żwirko 

przedstawiony jest jako rycerz przestworzy, 
miedą Polskę lotm*       

  

bach inż. Wigury (symbolicznej postaci ko 
biecej, wypuszczającej swe sokoły na zwy: 
cięski bój. Na froncie widać symboliczną po 

st 'wycięstwa z gałązką laurową w ręku, 
a tuż za nią postać, symbolizującą: smułex 
po strac e lotników. 

    

 WEREZWEZTCZEE ORL OJETZC NST OAS VATESI SYN EEST 

wprowadzenie jednolitego stroju 
w szkołach średnich 

(Rozporządzenie min. oświaty) 

Do Wilna nadeszło rozporządze- 
nie min .oświaty, które wywołało wiel 
kie zainteresowanie w kołach nauczy 
cielskich, młodzieży szkolnej, rodzi- 
ców i opiekunów. Rozporządzenie to 
dotyczy mundurków i odznak szko|- 

nych dla uczniów i uczenie i przynosi 
zasadnicze w tym względzie zmiany. 

Dotychczas kwestja mundurków 
szkolnych nie była uregulowana. Pczy 
mus pod tym względem w zasadz:e 
nie istniał. Rozporządzenie, które o- 
becnie nadeszło i już zaczęło obowią- 
zywać dokładnie określa jak powinni 
być ubrani uczniowie i uezenice. 

A więc ubiór ucznia stanowi czap- 
ka — maciejówka koloru ciemno- 
granatowego, obramowana dokoła 
górnego szwu wypustką barwy szkoły 
i zaopatrzona odznaką metalową z I:- 
terą oznaczającą typ szkoły. W porze 
letniej nakrycie głowy stanowi kape- 
lusz fasonu harcerskiego. Marynarka 
dwurzędowa kołoru ciemno-granato- 
wego zapięta na trzy guziki, krawat 
do koszuli również ciemno-granato 
wy oraz spodnie. 

Płaszcz ma być koloru ciemno- 
granatowego dwurzędowy zapinany 
na pięć guzików. 

Ubiór uczenicy stanowi beret cie- 
mno-granatowy z odznaką metalowa 

bluska koloru ciemno-granatowego z 

  

  

nia z nią uzgodni. Czyniąc tedy czyni 
to, czego Bóg chce i czego on sam po 
żąda. Jest to wolność w Bogu. 

Tej wolności nie zaćmi, nie za- 
kasuje żadna niewola zewnętrzna po 
lityczna, żadna przemoc, Pierwszym 
warunkiem dążenia do wolności po- 

litycznej narodu jest wyrobienie w na 
rodzie tej wewnętrznej istotnej wolno 
ści. Naród który zechce współtworzyć 
ze stwórcą, który poweźmie cel tak 
wielki, nie może nie obalić istnieją 
cych form politycznych, t. j. przemocy 
nieprzyjaciół, stojących temu celowi 
na przeszkodzie. bo „wolność jest to 
celem przetrawienia doczesnych (da- 
wnych, dotychczasowych) form. 

  

     

Ta teorja „zwolenia* leżała w pod 
walinach wszystkich poglądów poety. 
Sztuka, polityka, religja, filozof 
rzemiosła, wogóle wszelka praca, 
wszelkie poczynania ludzkie są mie- 
rzone, zdaniem Norwida, stopniem 
udziału w ewolucji świata, idącej po 
linji i w kierunku woli Bożej. Wszyst 
kie inne prace, chociażby nawet naj- 
energiczniej prowadzone, są „wszech 
fałszem zewnętrznego świata”, są en2r 
gją zmarnowaną, która zużywa się bez 
celowo, która „tylko to wie, że uga- 
tia”. 

Z takiego poglądu na świat wyra 
sta właśnie wspomniany profełycznv 

charakter poety, piszącego nie ze 
względów estetycznych, lecz posługu- 
Засево się poezją dla oddziaływania 
na zmianę kierunku kultury, zmianę 
kierunku wszelkich prac ludzkich w 
taki sposób, aby każde działanie ludz 
kie stało się celowem, aby służyło umy 
słowemu i zdaniem Norwida, nieodłą 
cznemu od umysłowego, moralnemu 
Postępowi ludzkości. 

   

„O nieskończona dziejów jeszcze 
\ ргаса: 

Nie przepalony jeszeze glob 
sumieniem. 

Takie stanowisko Norwida stawia 
go w rzędzie naszych czołowych poe- 
tów i filozofów romantycznych i czy- 
ni go na równi z nimi prekursorem 
współczesnych nam myślicieli morali 
zatorów takich, jak Foerster. Eucken, 
Bierdiajew, Zdziechowski. 

Władysław Arcimowicz. 
  

*) List do M. Sokołowskiego. Tęcza 1920, 
nr, 38. = 

*) Por. Byron * jego wiek Krakow 1897. 
Tom. II, str. 221. . й 

3) O spaleniu rękopisow Norwida w przy 

tułku św. Kazim erza w Paryżu natychmiast 
po śmierci pocty informuje A. E. Balick: 

w rozprawie „C. K. Norwid”), Sprawoz l. 
XXV Dyrekcji c. k. gimn. III w Krakow.e 
za 1908 rok).Wiadomość tę małem możnos: 
słyszeć z ust jednego z księży m.- 
sjonarzy, y przed kilkunastu laty był 
kapelanem we wspomnianym przytułku 

zcze wspominały mu siostry « 
skruchą | żalem, wskazując, 

jako na in torkę, na miejaką siostrę Kn- 
tarzynę, wówczas już nieboszezkę, O innym 
fakcie spalenia rękop'sów Norwida (w maj. 
Pałtaczu, własności Radwanów)| po hformo 
wał Hiż T. w artykule „Wielcy ludzie w 

szlafroku”. Głos Prawdy 1929, nr. 190. 
Gdy zaś chodzi o rękopisy zachowan=, 

to majwięcej uwięził * chowa od lat już 
paru dziesiątków Zenon Przesmyck, Poza 
rzeczami drobniejszemi leżą tam u miega 
w zwpełnem ukryciu: cykl „Vade mecum* 
(częściowo znany), oraz utwory dramatycz- 
ne „Aktor „Miłość czysta, o którycn 
istnienfu wiemy z prospektu, zapowiadają- 
cego „Pisma Zebrane Norwida" jeszcze w 
roku 1911. Pozatem fama niesie, że niebosz- 
czyk dr. Erzepki w Poznaniu chwalił się, i 
poslada wiele nieznanych rękopisów Nor: 
wida. > я 

*| Chimera VIII, str. 332 + 335. 
5) C. N. Pisma zebrane, Tom, A, cz. II. 

Przypisy wydawcy, str, 785, 

  

  

   

     

    

       

   

wykładanym małym kołnierzem za- 
pięta na trzy guziki. Rodzaje szkół 
średnich będą się różniły zarówno bar 
"wami naszywek, jak i literami oraz 
numerami noszonemi na czapkach. 

Ze względu na koszty sprawienia 
odrazu całego stroju, nowe umundu- 
rowanie wprowadzone będzie etapa- 
mi. l tak z początkiem nowego roku 
szkolnego t. j. w końcu sierpnia wszy- 
stkie szkoły muszą wprowadzić prze- 
pisane czapki, berety i kapelusze, nad 
to zaś na dotychczasowych mundur- 
kach, płaszczach i marynarkach —- 
tarcze barwy szkoły. Reszta stroju 
wprowadzana będzie kolejno w latach 
następnych. 

  

  

Przy otyłości, pobudza naturalna woda go 

    

kich urzędów Skarbowych Okręgu 
Wileńskiej Izby Skarbowej następują- 
cej treści okólnik: 

Doszło de wiadomości Izby Skarbów 
że w wypadkach, gdy pluinicy podatku w 
skowego zamieszkują u rodzeów, organa c4 
zekucyjne, egzekwując zaległy podatek woj 
skowy, nakładają sekwestr na ruchomości 
stanowiące własność redziców płatnika. 

'Tego rodzaju pestępowan e jest sprzecz- 
ne z postanowieniami rczporządzenia Rady 
Ministrów z dn. 25.VI 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 62, poz. 580) a ponadto wywołuje słusz- 
ms narzekania na postępowanie egzekucyjne 
władz pzństwewych. 

Cciem usunięcia na przyszłość tych wy- 
padków, tzba Skarbcwa wy a, że G ile 
płatnik zamieszkuje u rodziców, należy usta 
i(, czy posiada on we ólnem władania 

z rodzieami własne ruche lub žrėdio 
<toehcdu, podleg. 
twierdzącym na te rucho 
dcehodu skierować egzekneję, W raz e prze- 
ezącym natomiast należy od egzekucji od- 
stąpić i sporządzić protekół nieściągalności. 
W stawia 
ści nałeży być powściągliwym z uwagi, 
u tej kategorii płatników łatwo megą zaj 
; j w stosunkach majątkowych, wzgl 

ch, które nmożliwią wyegzekwi- 
wanė stosunkowo nieznacznych zaległości 
z tytułu podatku wojskowego.* 

Powiatowe kursy instraktorskie 
dla dziełiczy B.B. W.R. 
W wykonaniu uchwały Wileńskiej 

Grupy Kegjonalnej Posłów i Senato- 
rów tady Powiatowej BBWR. zorga 
nizowały w myśl wskazówek Sekre- 
turjalu Wojewódzkiego BBWR. w 
Wilnie 38-dniowe kursy instruktorskie 
dla działaczy społecznych oraz preze- 
sów i sekretarzy Kol Gininnych. W 
niedzielę 21 b. m. rozpoczęły się je: 
dnocześnie kursy w Wilnie dła powia- 
tu wileńsko-trockiego oraz w Oszmia 
nie. 

Na całość kursów w Oszmianie i 
Wilnie składają się następujące pre- 
lekcje: posła Stanisława Mackiewi- 
cza „Rzut oka na Dzieje Polski Odro 
dzonej* (i godz); posła Stanisława 
Dobosza „Metody pracy w komórkach 
organizacyjnych BBWR. na powiat i 
gminę” (1 godz.): posła dr. Stefana 
lirokowskiego „Główne wytyczne 
działalności Marszałka Józeta Piłsud 
skiego w ruchu niepodległościowym 
oraz w polityce wewnętrznej polski” 
(1 godz.) oraz „Założenia ideologiczne 

(1 godz.); posła Fryderyka 
ickiego „Postanowienia nowej u- 

sławy samorządowej na powiat i gmi- 
2 godz.) oraz „Organizacja samo- 

rządu powiatowego i gminnego i tech 
nika pracy działaczy społecznych w 
samorządzie” (2 godz.); inż. Jana Czar 
niewskiego „Postulaty, Rolniciwa nu 
ziemiach północno - wschodnich* (2 
godz.) oraz „Organizacje rolnicze i ich 
działalność i potrzeba uzdrowienia ̀ 
(2 godz). 

W ciągu niedzieli 21 bm. na kur- 
sach w Wilnie wygłosili swoje prelek 
cje posłowie: Mackiewicz, Dobosz i 
Brokowski, w Oszmianie zaś pos. Kra- 
sicki. 

Wdniu wczorajszym w Wilnie 
miał swoje wykłady poseł Krasicki, 
w Oszmianie zaś inż. Czerniewski. Na 
leży podkreślić, iż organizacja obu 
kursów wypadła doskonale. Przybyli 

   

  

   

      

   

    

         

    

     

  

   

  

   

  

  

        

ka „Wranciszka-Józefa* przemianę ma я 2 у В, de 
w organizmie wpływa na wysmukłość Na nie istotnie najezynniejsi działa - 
kształtów. -— Zalecany przez lekarzy. Cze społeczni z terenu gmin. 

оНОРИ TOS RS 

KURJER SPORTOWY. 
KTO ZOSTANIE KRÓLEM 

STRZELCÓW...? 

Po ostatnich dwóch meczach pił- 
karskich zmieniła się nieco pozycja 
wśród piłkarzy, którzy rywalizują ze 
sobą o ładny puhar ofiarowany przez 
„Kurjer Wilenski“ temu pilkarzowi, 
który zdobędzie w meczach mistrzow 
skich najwięcej bramek, który zosta- 
nie „krėlem“. 

Obecnie najwięcej strzelonych bra 
mek ma trzech piłkarzy Naczulski / 
WKS, Godlewski z Ogniska i Antoko- 
lec I z Makabi. 

Po trzy strzelone bramki mają: 
Drozdowicz, Janikowski, Zajdel i Re- 
izin. ' 

Zapewne najbliższy mecz 0 mis- 
stwo, który odbędzie się już we 

czwartek między WKS a ŻAKS przy- 
niesie nam szereg dalszych zmian. 

   

  

KONFERENCJA PŁYWACKA. 

Polski Związek Pływacki postane 
wił bliżej zainteresować się sprawa- 
mi pływactwa wileńskiego, które od 
kilku lat nie daje o sobie odpowied- 
niego znaku życia, to też z ramienia 
PZP przyjeżdża do Wilna znany dzia- 
łacz sportowy p. Semadem, który zba- 
da na miejscu warunki pracy sporto- 
wej. 

Konferencja odbędzie się 28 maja 
(niedziela) o godz. 12 w sali Ośrodka 
W. F. Ludwisarska 4. 

W konferencji tej mają prawo 
wziąć udział delegaci poszczególnych 
klubów jak również członkowie obe- 
cnego Zarządu Okręgowego Związku 

Pływackiego. 

  

TENISOWE MISTRZOSTWA CZECHOSŁO- 

WACJI. — MENZEL NA CZELE. 

PRAGA, (Pat). — W; mistrzostwach teni 
sowych Czechosłowacji pierwsze miejsce 
zajął Menzel, bijąc w finale Hechta w sto 
sunku 6:2, 6:3, 6:1. W, grze pojedyńczej pań 
zwyciężyła ponownie Deuisch. W grze pod 
wójnej panów para Menzel — Rohrer wysu 
nęła, się na czoło. — W grze mieszanej zwy 
«iężyła para Ertl — Kukuljevie. 

TRÓJMECZ BAŁTYCKE ODWOŁANY. 

: Potski Związek Lekkoatletyczny w os 
nim swoim komun'kacie podał do ogólu 
wiadomości, że zmuszony został zrezygnować 
w tym roku z udziału w „tradycyjnym* trój 
meczu państw bałtyckich, który miał się vd- 
być w sierpniu w Rydze. 

„P. Z. L. A. tlumaczy się brak em odpo- 
wiednich środków finansowych. 

idomość powyższą podajemy bez ko. 
mentarzy. 

    

  

  

OGNISKO K. P, W. PROWADZI W GRACH 
SPORTOWYCH. 

й Kapewiacy mieli bardzo poważnego prze 
piłki „siatkowej* o mistrzostwo W Ina 
czoło wszystkich dru wysunął się dos 
nały zespół K. P. W. Ognisko. : 

3 Pepewiacy mieli bardzo po ego prze 
ciwnika w drużyn e „Akademików* którzy 
przegrali 2:1. Ognisko grało nadzwyczaj am 

bitnie, ale wykazało brak dostatecznego zgra 
mia, to też zespół A. Z. S. reprezentował się 
stosunkowo lepiej. 

, W'najbliżezą sobotę i niedz elę dalszy 
ciąg rozgrywek. 
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SUDORYN 
W-PROSZKU 

POTi NIEMIŁĄ ;:«WON 

Pogrzeb powstańca 
1863 r. 

Na wzgórzach wojskowego cmen- 
tarza Antokolskiego złożono dziś na 
wieczny spoczynek zwłoki sędziwego 

uczestnika powstania narodowego, 
ś.p. Stanisława Jodki, Ostatnią posiu- 
gę oddało Mu wojsko, reprezentai:t 
władz rządowych i liezni rodacy. 

Eksportacja z domu przy ul. 
rakowskiego 25 do kościoia św. 
ba odbyła się o godz. 9.30 rano. Kon- 
dukt prowadził proboszcz j 
cioła 5w. Jakóba, ks. 
ry następnie odprawił nabożeństwo 
żałobne. Na eksportację i nabożeńsi 
wo przybył pr wicewojewoda wiłeń- 

ski Marjan Jankowski. 
Pogrzeb odbył się po południu o 

godz. 17-tej. 
Oficerowie rezerwy wynieśli tru- 

mnę z kościoła i "li ją na dziale. 
zaprzężonem w sześć koni czarnej ma 
ści, eskortowanem przez działon 8 b. 
a. e. i straż hanarową piechoty z naje- 
żonemi bagnetami. Koła lawety przy- 
strojone były girlandami z gałązek 
choinki. Kondukt otwierała orkiestra 
1 p. p. leg. grając marsze żałobne, za 
nią maszerował pluton honorowy pie- 
choty tegoż pułku, potem szła w kon 
dukcie delegacja Federacji P. Z. O. O). 
poprzedzana sztandarem związkowym 
Na wieku trumny położono czapkę 
powstańca i narcyzy. Za zwłokami 
szła najbliższa rodzina zmarłego, p. 
wicewojewoda wileński M. Jankowski 
przyjaciele zmarłego, wśród nich ©- 
piekun ostatnich powstańców, p. re- 
jent Hołownia, reprezentanci korpu- 
su oficerskiego i wiele innych wybii- 
nych osobistości, wreszcie liczna pu 
bliczność. 1 

Na emenłarzu w chwili opuszcza- 
nia trumny do grobu, wojsko oddało 
honory. Ё 

„Tydzien Dzlecka“ 
22 — 28 maja 1933 r. 

Genewska deklaracja dziecka. 
1) Każde dziecko powinno mieć zabe”- 

pieczony normalny rozwój fizyczny i du- 
chowy. 

      

  

     

   
    

    

   

   

    

   

    

    

2) Dziecko głodne powinno być nakar- 

mione. 
3) Dziecko chore — pielęgnowane 

  

   4) Dzecko wykolejone — zwrócone ла 
właściwą drogę 

) Dziecko 
    

upośledzone — otoczone opie- 

  

   
5) Dziecko sierota i opuszczone — przy- 

garnięte i wspoma : е 
7) Dziecko przed innemi winno otrzv- 

mać pomoc w czas e klęski, 
8) Każde dziecko winno być przygołow: 

a na życie. 
nno być zabezpieczone przed 

   

      

9) Dziecko 
wszelkim wyzyskiem. 

10) Dziecko winno być wychowane w 
przekonaniu, że cbow qzkiem jego jest naj- 
lepsze swe cechy oddać na usługi wspói- 

braci. 

Ze Związku Pracowników 
Poczt, Telegrafu i Telefonów 

W niedzielę dnia 21 maja rb. w Świetlicy 
Pocztowej przy Urzędzie Pocztowym Wilno | 
odbyło się Zgromadzenie  Pracownikó 
Poczt, Telegrafu i Telefonów Kół Miejsco- 
wych m. Wiiln. 

Zebrani uc przez powstanie pamieć 
zmarłego Ministra Poczt i Telegrafów 5: p. 
inż. Ignacego Boernera, poczem do Prezyd- 
jum wybrano p. Olszewskiego przewodnicza- 
cym, p. Szandrocho sekretarzem i p, Kiut 
bowskiego zastępcą przewodniczącogo. 

Sprawozdanie o wyniku prac Związka 
wych wygłosiki: Prezes Zarządu Głównego 
Związku poseł z B. B. W. R. p. Józef Stan- 
greciak, óraz Prezes Zarządu Okręgowego w 
Wilnie p. Edward Markiew 

W trosce o słan zdrowia swych człon 
ków Związek Pracowników Pocztowych po- 
siada własne Sanatorjum w Zakopanem i 
Dom Wypoczynkowy w Krynicy, ponadto 
ostatnio postanowiono wprowadzić fundusz 
odpraw dla członków Związku w wypadku 
zwolnienia ze służby względnie przejścia w 
stan spoczynku, 

Zgromadzenie zostało zakończone uchwa 
leniem rezolucji w sprawie położenia gospv 
tarczego i warunków pracy pracownika pocz 
towego, oraz podziękowania za pracę zw 42 
kową dla Prezesa Zarządu Głównego posła 
Józefa Stangreciaka, cieszącego się wielką 
popularnością wśród pocztowców wileńsk'ch. 

Komunikat Zw. Wł. Aut K.Z. 
Związek Właścicieli Autobusów Kom'un 

Zamiejskiej Województwa Wileńskiego (sek 
cja ciężarówek) zawiadamia wszystkich wła- 
ścicieli pojazdów ciężarowych, którzy rejest 
rowali swe ciężarówki po 18 kwietnia r. 

by zgłosił! się do biura Związku ul. 

za 11—9-a w godz, 10—12 celem 
informacji w sprawie uzyskania 
na prawo kursowania w okres e 

wym. 
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Uczeń gimnazjalny uratował 5-letniego chłopca 
Wezoraj popołudniu na Wilji wpobliźu 

Mostu Strategicznego przewróciła się łódź, 
w której znajdował się 5-letni Władysław 
Narwojsz (Stara Nr. 21). 

Wypadek zaobserwował znajdujący s't 

„Robotnik“ przed 
Sąd apelacyjny w Wiin'e rozpoznał spra- 

wę redakora, odpowiedzialnego „Robotnika*. 
p. Wacława Czarneckiego, zamieszkałego w 
Warszawie przy uliey Wiareckiej 7. Sad 
pierwszej instancji skazał Czarneckiego na 
6 miesięcy aresztu i 3 tysiące złotych grzy 
wny (karę darowane na mocy amnestji) za 
zniesławienie prezydenta m. Grodna, p. Ma- 
urycego O'Brien de Laey. 

Pcszło e połtykę. „Robotnik w dniu 
11 maja 1932 r, zaatakował gwałtownie pre. 
zydenta Grodna, jako człowieka „sanacji*, 
zarzucając mu w artykule p. t. „Z bagienka 
magistratu grodiiieńskiego Mąż opatrzno- 
šelowy sanacji* szereg nieetycznych czynów 
— # jakchy popierał ludzi © wątpliwej kon- 
du pie, pokrywał jakieś nadużycia, gnębił 
gazeciarzy i rzekomo w przeszłości wsty- 
dził się języka pelskiega sympatją obdarzał 

„ rosyjski. ` 
Na rozprawę glėwną oskaržony nie sta- 

wit słę, Sąd zbadał podanych przez niego 

wówezas na brzegu rzeki 15-letni uczeń Ed 
ward Mickiewicz, który narażając swe życie 
rzucił się do rzeki i Narwojsza uratował. 

Czyn ten młodego chłopca godzien jest 
największego uznan'a. (e). 

sądem w Wilnie. 
Świadków, którzy m'eli przeprowadzić do- 
wód prawdy i orzekł, że zeznania ich nie 
potwierdziły żadnego zarzutu. Przeciwnie — 
gazeciarz, Świadek oskarżenia, wykazał wiel- 
ki sentyment dia p. O'Briena i podkreślił, 
że prezydent opiekuje się nimi i nie daje 
krzywdzić, Kcledzy uniwersyteccy p. O'Brie- 
na stwierdzili, że za czasów rosyjsk'ch na- 

leżał do społeczeństwa polskiego, pracował 
w organizacjach polskch i używał języka 
polskiego także w życiu domowem. 

Oszczerstwa zostały przygwożdżone wy 
rokiem skazującym, 

Red. Czarnecki zaapełował, prosząc sąd 
e uniewinnienie. Na rozprawę wczorajszą 
nie przybył. 

Sąd apelacyiny wyrok pierwszej 'nstan- 
eji zatwierdził, zasądzająe od red. Czar- 
neckiego 440 złotych kosztów sądowych 
eraz na rzecz  oskarżycieła prywatnego 
wszystkie koszta, jakie poniósł w związkn 
z tą sprawą. Wło. 

   

  

3 

Nadzwyczajna danina 
ma ątkowa. 

Ministerstwo Skarbu poleciło Izbie 
Skarbowej w Wilnie rozpocząć przy- 
gotowania do wymiaru nadzwyczajnej 
daniny majątkowej (podatku mająt- 
kowego stałego). Termin płatności 
pierwszej raty tej daniny przypadnie 
jeszeze w roku bieżącym, prawdopo- 
dobnie w jesieni. 

RADJO 
WILNO. 

WITOREK, dnia 23 maja 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Cz 

        

   

      
   

    

  

Audycja dla poborowych (muz х 

Kom. meteor. 14,40: Progr. dz enny 
5; $ ). 15,15: G'etda 

rolnicza. Ё rzemiešlni 
cza. 15,35 5,00: К rż 
dla młodz :e Chopina. 
16,25:    

   

    

   

  

    

  

ochror 
litewski. : 

. Galskiego. 
eściowy. 19,15 

— pogad. 19,30: 
Ronarda — Bujańs. 
sida, 19,45: Prasowy dziennik radja 

wy. : Audycja literacka. ku czci Cyprja 

na Nonwida* hopin** — Słucho- 
wisko. 20,30: Koncert życzeń (płyty). 20.55: 

owe. Dod. pras. dz. radj. 
Dyskusja nieprzygłowana. „Wy- 

chowanie dziec sz plac —- 
opowiadanie ; owskiego. -- 
22,15: Recital śpiewaczy. 5: Muzyka la 
meczna, 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka 
laneczna. 
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WARSZAWĄ 
WYTOREK, dna 23 maj 

5.30: Kom. 
zyczm. i Państ 

a 1938 7.       

   

    

Państw. Ur; 
Zw. Sport. 

  

   

  

r gei 

  

    

mofonowe, 18, Muzyka lekk taneczna. 
19,20: „Bi wiadomości rolnicze*, 19,30: 

. muz. p. t. „Melodramat i komedja 
ma“ — prof. H. Rydzewski. 20.00: 

Koncert pod dyr. J. Dworakowskiego, J. Ozi 
miński (skrz.) W przerwie: wiad. sportowe. 

NOWINKI RADJOWE. 
ODCZYTY DZISIEJSZE. 

Dzisiaj o godz. 16,25 odczyt dla nauczv- 

cieli wygłoszony przez mnż. St. Bąkowskie- 

  

   go zaznajomi wszystkich zainteresowanych 
z „Programem nowego gimnazjum”. 

    zoż dnia o godz. 16,40 pik. Kiliński 
w odczycie p, t. „Idea ogrodów jordanow- 
skich““ przypomn' audytorjum  radjowemn 
ten pożyteczny i godny naśladowania plan 
dr. Jordana, który niósł pomoc dzieciom, 
zapewniając im' miejsce do rozrywek i za- 
baw na świeżem powietrzu. 

ROZWIĄZANIE KONKURSU SPORTOWEGO 

Wyn łk: konkursu sportowego, ogłoszone- 
go przez radjo w dniu 16 bm. podane zosta 
ną przez mikrofon w czwartek dnia 25 ma- 
ja o godz. 15,50. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wi związku z notatką umieszczoną w 
„Kurjerze Wileńskim'* dnia 21 maja 1933 r. 
w sprawie uczenicy Heleny Sawickiej — pre 
szę o łaskawe umieszczen*e następującego 
sprostowania: 

Heleny Saw ckiej nie wykluczono ze вг б 
ły, lecz polecono jej dnia 5 kwietnia przyjść 
do szkoły z matką. Od dnia 5 kwietnia do 
11 kwietn'a przebywała Sawicka w domu 
i dnia 11*kwietna wyszła z domu i nie 
wróciła. 

Nie zabroniono młodzieży wzięc'a udzia- 
łu w pogrzebie Sawick ej. Dnia 15 maja w 
sobotę przyszła do szkoły wiadomość o zna- 
lezieniu zwłok denatki. Czas pogrzebu n'e 
był wiadomy. 

W. sobotę dnia 13 maja i.w niedz:elę 
dnhk 14 maja uczniów w szkołe nie było, 
trudno więc było polec'ćć uczniom przybyć 
ma pogrzeb. Mimo to wielu uczniów wraz ze 
mną w pogrzebie Ś. p. Heleny Sawickiej 
wzięło udział. 

  

Z szacunkiem 

Dr. Marea Krum, dyr. głun. —- 
Wilno, 2 5. 1933 r. 

OFIARA. 
Bezimienny jako ofiarę zł, 20 na doży- 

w hnie głodnych dzieci. 

    

RESTAURACJA i KAWIARNIA 3 
„OGNISKO 

w Nowogródku 
wydaje: śnładania, obiady i kolacje. 

i różne napoje orzeźwiające. 
Codziennie przygrywa orkiestra 
wa. dni przedświąteczne i świą- 
'teczne—towarzyski „Dancing. Brydź*. 
Piwnica zaopatrz. we wszelki: trunki, 4 
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1 Międzynarodowy Konkurs 
Tańca Artystycznego w War- 

szawie. - 

Pierwszy międzynarodowy Konkurs tańca 
cznego, obudził zainteresowanie w aaj 

h kołach artystów i miłośników 
sztuki. Komitet organizacyjny pragnąc uś- 
wietnić ten pierwszy, na tak wysoką skalę 
zakrojony, Turniej Artystyczny, postanow'ł 
zorganizować równolegle z konkursem fest - 
wal tańca artystycznego, obejmujący ws.yśt- 
kie dziedziny sztuki tanecznej, Konkurs roz- 
pocznie się 8 czerwca i trwać będzie do 16 
czerwca. Oficjalne nagrody są następujące: 
I nagroda Pana Prezydenta Rzeczypospofitej 
3.000 zł. II nagroda. Pana M;nistra Spraw 
Zagranieznych 2.000 zł, III nagroda Pana 
Ministra W. R. i O. P. 1,500 zł. IV nagroda 
Pana Prezydenta Miasta 500 zł. oraz szereg 

nagród w gotówce, dyplomy i medale. Do 
Sądu Konkursowego zaprosił Komitet obok. 
reprezentantów polskiego świata artystycz 
nego, szereg wybitnych osobistości 
zagranicy, jak: p. Garlotę Zambelli z Pary- 
ża, p. Tamarę Karsawinę, p. Adelinę Gence 
z Londynu, p, E. Dunkan, p. K. Gelcer, fun- 
datora i prezydenta „Archiwes Internationa- 
les de la Damse* w Paryżu p. de Mare, kry 
tyków paryskich jak Lewinsona, Wiuiller- 
mora, Djłwoira i in. W. okresie Konkursu 
i festiwalu odbędzie się szereg przyjęć i wy- 
cieczek dla uczestników i zaproszonych go- 
ści. Przewidziane są przyjęcia u Pani Mi 
strowej J, Beckowej, u hr. Józefowej Po- 
tockiej w Natolinie. W wyżej wymienionyin 
konkursie wezmą udział najwybitnejsze sły 
artystyczne Polski i zagranicy, Jak nam 
wiadomo "popularna, utalentowana artysta 
baletu Sawina-Dolska przyjmie udział w tym 
konkursie. 
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KRONIKA 
"I Dzisi Dezyderego B. M. 

Wtorek Jatro: Joanny i Afry 

23 
|-- Mai 4 ckgu slokias 24 30.32 

BOR: — 1m3 zak 

— Pogoda 23-maja b. r. według dk Al 

Wzrost zachmurzenia, aż do deszczu. Možii- 

we burze. Nieco chłodniej. Umiarkowane 

wiatry z kierunków zachodnich. 

OSOBISTA 

— Wyjazd Kuratora Okręgu Szkolnego. 

W dniu wczorajszym 22 bm. p. Kurator Ok- 

ręgu Szkolnego Kazim Szelągowski wyje 

cha na wizytację szkół. stępować p. Ku 

ratora będzie naczelnik Wydziału Szkół Śred 

nich p. Władysław Głuchowski. 

— Prezes Prekuraterji Generalnej w Wil 

nie p. Jan IHaszewicz wyjechał w dniu d«i- 

siejszym w sprawach służbowych do Wars 

wy. 
° — pyrektor Lasów Państw. w Wilnie p. 

Edward Szemioth wyjechał na czas od 23 do 

30 bm. na zjazd dycerektorów Lasów Państw. 

w Toruniu. 

  

  

  

  

     
  

  

    

LITERACK 4 

— Jutrzejsza Środa L teracka poświęcona 

lzie twórczości niedawno zmarłego artv- 

sty Tadeusza Makowskiego, o którym rete- 

rat ilustrowany przezroczami wygłosi dr. 

Jerzy Sienkiewicz z Warszawy. Twóczość 

tego wybitnego malarza, który całe życ e 

spędził w Paryżu i cieszył się ogromnem u- 

znaniem zagranicy, zasługuje na większą n.ż 

dotychczas uwagę społeczeństwa polsk ego 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla wpro 

wadzonych go 1 zł. Młodzeż akademicka 

korzysta ze zn'žek 

      

  

   

  

Z UNTWERSYTETU 

— Wezwanie do byłych studentów Uni- 
wersytetu Stefana Batorego. Rektorat Ui 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie wzy- 
ma wszystk'ch byłych studentów i studentk', 

którzy korzystali w czasie studjów ze sty 
pendjów i pożyczek zwrotnych, lub mieli 
odroczone opłaty studenck e, do dobrowo!- 
nego zwrotu rat zaległych z tego tytułu 
w terminie do 1 lipca r. b. Po tym termin e 
zaległośc: te będą bezwarunkowo ściągane 

w drodze przymusowej, Raty należy prze- 
syłać przekazem pocztowym lub wy с 

. bezpośrednio do Kasy Kwestury Uniwersyte 
tu Stefana Batorego w Wilnie. Jednocześn e 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wiilnie zaznacza, że zwracane stypendja, po 
życzki i opłaty odroczone obracane są na 
pomoc w nauce i stypendja dia n'ezamoż 

nej młodzieży akademick Ej. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 

Ochroniarskiego im. Marji Konopniek ej w 
Wilnie podaje do wiadomości, *Ż egzaminy 
wstępne na kurs I odbędą się w połow”> 

czerwca. 
Podania przyjmuje i udziela informacyj 

codzienn'e od godz. 11—14 Kancelarja - 
minarjum, Zwierzyniec, ul. Moniuszki 36. 

WOJSKOWA. 
— Zaostrzenie kar za przekroczenie prze 

pisów wojskowych. Ukazały się nowe prze 
pisy o wykroczeniach wojskowych. Za nie- 
staw'ennictwo przed Kom sją Poborową, 52- 
mowolny wyjazd zagranicę lub niezgłosze 
mie się do rejstracji grozi kara do 3 mie- 
sięcy aresztu, Za niemeldowanie zm any ad 

   

  

   

    
  

   

  

  

resu lub niezgłoszenie się na wezwanie 
władz administracyjnych — 2 miesiące wię- 
zenia, 

: Należy zaznaczyć, że kary te w porówna 
miu z poprzedniemi są bardziej zaostrzone. 

— KTO STAJE PRZED KOMISJĄ POBO- 
ORWĄ? Przed Komisją Poborową w dniu 

dzisiejszym mają się stawić wszyscy mężezyż 
„ni urodzeni w roku 1912 z nazwiskami na li 
tery N i O bez różnicy miejsca zamieszkan'a 
oraz na 'Неге Р г terenu 6 komisarjatu P. P. 

Stawić się należy punktualnie o godz, 8-cj 
rano w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

GOSPODARCZA 
— NIEZADOWOLENIE SAMORZĄDÓW 

Z EGZEKUCYJ SKARBOWYCH. Sfery samo- 
rządowe uskarżają się, na bezład, jaki pow- 
stał na skutek przejęcia egzekucyj podatków 
komunalnych przez władze skarbowe. Ciervi 
na tem ogromnie magistrat wileński, gdyż u- 
rzedy skarbowe egzekwują w pierwszym rzę- 
dzie podatki państwowe, przez co wpływy @» 
kas miejskich stale nie dopisują. Po 9-mie- 
sięcznym okresie stosowania egzekucyj sytu- 
acja finansowa samorządu wileńskiego, ule- 
gła bardzo znacznemu pogorszeniu. Jak za 
pewniają nas czynniki kompetentne analogi- 
cznie, jeżeli niegorzej, przedstawia się sytu- 
acja w inych samorządach, zwłaszcza wiejs 
kich. W związku z tem samorządy przez S» 
organa centralne zamierzają wystąpić do mi- 
nisterstwa skarbu z obszernym memorjałem 
o zmianę niektórych przepisów instrukcji eg 
zekucyjnej i o wejrzenie w wytworzoną sytu 

po e UJ 

MIGNON _G. 

    

     

EBERHART. 

GDY MINIE 

ację, gdyż w tych warunkach samorządy nie 

mogą ściśle wykonywać budżetów i wypeł- 
niać swych zobowiązań. 

- SPADEK OBROTÓW NA RYNKU 
LNIARSKIM. W związku ze znacznem wy- 
czerpaniem się zapasów włókna lnianego 
szłorocznego zbioru, którego ilość obliczają 

na. niepełne 200 ton, w handlu Iniarskim dał 
i 1y spadek obrotów. Ni 

s ży : notuje się w dostaw 
pržedzalniom krajowym, 
intensywnie nad zamówienie 
dla wojska. Natomiast. w 
spadł do minimum i ogranicza się do wy 
łania zaledwie pojedyńczych transportów ty- 

    

      

   

            

  Wobec zanotowanej ostatnio zw 
bawełny anowała równolegle zw 
tendencja na włókno lniane, na co w niema- 
łym stopniu wpływa i to, że zapasy lnu są 
nietyłko w Polsce, lecz i w innych krajach 
„bardzo szczupłe. 

Ceny lnu w kraju utrzymane na dość wy- 
sokim poziomie, na spadek dolara prawie r 
reagowały, gdyż jak w miesiącach popr: 

„nich len w przeważającej części był zbywany 

w kraju 

          

    

            
  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
- ZE ZWIĄZKU STRZELECKIEGO, W 

dniu _21-g0 bm. odbyło się w Podokręgu Źw. 
Strzeleckiego w Wiłnie w lokału własn. przy 
uł. Wielkiej 68 m, 2 posiedzenie Zarządu przy 

Prezesów i Komendantów Powiato- 
yc leckiego. S 
Przewodniczył obradom Prezes Zarządu 

Podakręgu Ob. Dr. Dobaczewski. W obra- 
dach wziął udział p. płk. Wenda. Tematem 
obrad bylo szereg spraw organizacyjnych jak 
również szczegółowe omówienie stosunku 
współpracy ze Stowarzyszeniem Rezerwistów. 
Obrady trwały od god 10 do 17. Na za 
kończenie w cy uczestnicy obrad (którz 
dotąd tego mie uskutecznili) złożyli przyrze- 

czenie strzeleckie, 

ZEBRANIA ł ODCZYTY. 

— Cykl wykładów muzycznych, zorgan - 
zowany przez Radę Wil. Zrzeszeń Art. (Ost 
robramska 9), Dzisiejsza prelekcja dr. Szu- 
ligowskiego obejmuje caokształt twórczośc: 
Chopina i konsekwencje jego muzyk , która 
spowodowała powstanie koncepcyj narodo 

iowych w inuzyce europejskiej, Ilustra- 
cje z płyt. Początek o godz. 18,30. Wstęp 
99 gr. ulgowe 75 gr, 

— ODCZYT O ŁOTNICTWIE. Dnia 23-g0 
bm. aniem Sekcji kuluralno-oświatowej 
PW i FW wygłosi kpt, pilot Franciszek Pytel 
dalszą c: nteresującego odczytu p. t. „La- 
tamy z silnikiem i bez silnika* Odezyt połą 
czony z dyskusją wygłoszony zostanie w lo- 
kału Świetlicy Pocztowej w Wilnie przy ul. 
Sw, Jańskiej 13 o godzinie 20 m. 30. 

Wstęp bezpłatny. 

  

    

  

   

          

  

      

   

  

RÓŻNE. 
— Bezrobotni przed gmachem U- 

rzędu Wojewódzkiego. Wczoraj w go- 

dzinach  przedpołudniowych przed 

gmachem Urzędu Wojewódzkiego ze- 

brała się większa grupa bezrobotnych 

którzy wysłali delegację do wydziału 

opieki społecznej, proszą o zatrudnie- 

nie względnie przyjście im z doraźną 

pomocą. Po interwencji delegacji bez- 

robotni rozeszli się spokojnie, nie za- 

kłócając nigdzie porządku publiczne- 

BZ Podziękowanie. Rada Komitetu Ro- 

dz cielsk'ego przy Szk. powsz, Świt najup- 
rzejmiej dziękuje Dyrektoro em. Naucz. 

p. Wiizytatorowi M. Matuszkiewiczowi za ze- 

zwolenie, p, prof. Latoszkow*, oraz wszysl- 

kim młodoc janym artystom: orkiestry mando- 

linistów przy szkole ćwiczeń, za łaskawe be- 
zinteresowne uświetnienie swym udz'ałeim 

imprezy w Parku Sportowym w dniu 21 

maja r. b. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr na Pohulanee. Dziś, wtorek dnia 

23 maja o godz, 8 w. po raz ostatn* odegra 

na zostanie sensacyjna nowość Ludwika Zi- 

dahy p. t. „Pokój na trzec em piętrze Nr. 17“ 
Świetnie zgrany zespół, doskonała reży- 

serja (Z. Tomaszewski) i ciekawe dekorac- 

je (W/ Makojnik) — składają się na całość 
wiełce zajmującą. ы 

Jutro, środa dnia 24 maja i czwartek 
dnia 25 maja ostatn e przedstawienia „Wro- 
ga ludu“. 

— Czwartkowa popołudniówka. We czwar 
lek dnia 25 maja o godz, 4 po poł. nieodw.- 
łaln'e po raz ostatni, po cenach zniżonyca 
ukaże się fascynująca sztuka na tle zagad 
kowego morderstwa p. t. „Pokój na trzeciem 

piętrze Nr. 17%, 
W rolach głównych wystąpią: pp. £ 

kiewlczowa, Trauszówna, Grolicki, Szpak.e 
wicz i Łodziński. 

— Lato w Ogrodzie Bernardynńskim. W 
sobotę, dnia 27 maja o godz. 8 min. 15 w. 
nastąpi uroczyste otwarcie najsympatyczniej 
szego Teatru w W lnie — w Ogrodzie Be:- 
nardyńskim, t. zw. „Bernardynki*. W, dniu 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Rozdział IX. 

Reszta nocy przeszła nudnie i źle. 
Dwa razy obudziłam się z lekkiego 
snu, nasłuchując niespokojnie. Raz u- 
słyszałam wyraźnie wycie psa w ba- 
wialni. Ranek przyniósł ogólną, mari 
wą depresję. Śnieg kurzył bez przer- 
wy. Łucja zrzędziła nieznośnie, skar- 
żąc się na newralgiczny ból głowy, 
rwanie w lewem ramieniu, rzężenie w 
piersiach i ucisk pod sercem. Została 
'w łóżku i leżała wpatrzona w zaśnie- 
żone okno znękanemi, podsiniałemi 
oczami. Obłożyłam ją butelkami z go- 
rącą wodą i kazałam Brunkerowi za 
nieść jej śniadanie. Natuarlnie nie 
wspomniałam nic, że ucisk pod ser 

cem miał swe źródło w późnej kolacji, 
złożonej z mięsa i sera. 

Nie wiem, czy O'Leary spędził re- 
*-sztę nocy pod drzwiami zabitego. Są 

© dzę, że nie, bo zastałam go już na no- 
- gach, spokojnego, wyełegantowanego, 

-z wypoczętemi oczanii. Ja sama led- 
wie patrzyłam. 

Nie wiem, czemu to przypisać, 
1ecz kiedy senne, mizerne i małamów- 
ne towarzystwo zgromadziło się koło 

    

   

  

kominka, nikt nie zwrócił uwagi na 
pogodę. Nikt nie zdziwił się, że śnie- 
życa nie ustaje, nikt nie wyraził na- 
dziei, że wkrótce ustanie. Pomimo to, 
byłam przekonana, że wszyscy myśle- 
li głównie o niepogodzie i o naszem 
przymusowym odcięciu od świata. Nie 
przyjemnie było patrzeć na ukradko 
we spojrzenia, zwracające się ciągle 
ku fatalnym drzwiom. : 

Apetyty były lepsze. Głód przewa - 
żył nad ostrożnością i kiedy zabrakło 
gotowanych jaj, zabrano się z ociąga- 
niem do ciastek i kaszy. Mam wraż>- 
nie, że Matil kazała Brunkerowi po 
dać więcej jaj, ale on potrząsnął gło- 
wą i bąknął coś o zapasach i posłańcu 
z miasta, Po śniadaniu Matil poszła 
do kuchni na naradę z kucharką. Wró 
ciła zafrasowana i powiedziała do He 
leny, że zaczyna brakować zapasów. 

— Starczy na dzień — dwa — je- 
żeli nie będziemy wymagali rozmaiłoś 
ci. 

— Matil, co ty mówisz? Więc dla 
czego nie kazałaś przywieść więcej? 

- Przykro mi ogromnie — odpowie 
działa dziewczyna. — Kazałam prze- 

   
   

  

     

  

    

  

       

  

pełna humoru i 
ia Zagona ». t. „Dźymbi 

akom 
    

  

   
    

„aklieka, 
występy 

Poz 
e na gościnne 

w Berr 

  

„Cnotliwej Zuzanny” 

ciągu pełna humoru i werwy melodyjn 
retka Gilberta „Cnotli 
naniu majwybitniejszych sił zespołu. Ceny 

zniżone. Zniżki ważne. Qperetka ta niebawem 

schodzi z repertuaru, ustępując miejsce naj 

bliższej komedji muzycznej „Kobieta, która 

wie czego chce*. 

— Występy Heleny Makowskiej w „Lu? 

ni“. Po raz pierwszy wystąpi w Wźlnie zaa 

komita artystka Helena kowska w najnmo- 

wszej komedji muzycznej, podług Verneuillu, 

z muzyką O. Strauss Kob'eta, któn 

czego chce". Świetna $ 
Warszawie i Poznaniu 'triumf prawdziwy 
„Kobieta, która wie czego chce 
otrzymała pi ą obss 
stawę, opracowanie re: 
Wiichrowskiego. Premj: 
tek dnia 26 bm. 

— Szmołeówna w Wilnie / 
mabałeryna Halina Szmolcówn 
wybitniejszemi siłami baletu wz 
Hulanicką i Dąbrowskim wystąpią raz jeden 
tylko we wtorek dnia 6 czerwca w „Lutni“ 

na wieczorze baletowym w programie wysoce 
` ym. 
Wieczór Hanki Ordonówny w „Lutni* 

wykłe zainteresowanie wywołała zapo 
pdź wieczóru artystycznego znakomitej 

pieśniarki Hanki Ordonówny, którą kierow 
nictwo teatru muzycznego „ILutnia* pozyska- 
ło na jeden tylko występ w środę 7 czerwca. 

Z życia żydowskiego. 
KONFERENCJA RABINÓW. 

Zeszłego tygodnia odbyło stę pod prze- 
wodnictwem rabina Ch. Grodzieńskiego 7e- 
branie kierowników jeszybotów ziem pół. 
nocno-wschodnich. Na konferencję przybył 
przedstawic ele į botów z Miru, Radzy- 

ia, Grodna. Kleck Łomży, Baranowi 
Słonima i i. Na zebranu podnoszone ciężkie 
położenie materjalne, w jakiem znajdują 
się te instytucje religijne i naradzano 
nad środkami adczemi, 

  

      

    

   

     

  

   

  

   

  

   

   

    

nową wy 

   
zona na Dią 

            

akom'ta pr! 
wraz z naj 
zawskiego: 

     
   

  

   

    

      

    

  

          
    

           

  

    gandową o © 

it p. 

OSTRY PROTEST RABINÓW WILEŃSKICH 
PRZECIW ZARZĄDOWI ŻYD. GM. WYZX. 

We środę odbyło się pod przewodniei- 
twem rabina A. Grodzieńskiego posiedzen/e 
wileńskiego таФ ай, paświęcone kwestji 
regularnego wypłacania rabinom  pensyj 
przez Gminę Włyznan'ową, Już od 3 mie 
sięcy Gmina Wyznaniowa nie wywiązuje 
się ze swych zobowiązań wobec personel 
rabinackiego. Domagano się więc ostrego 
wysłąp,jenia przeciw zarządowi Gminy i po: 
wzięto rezolucję protestującą przeciw lek- 
ceważeniu przez Gminę interesów rabinów, 
poczem wybrano delegację dla przedłożen a 

Zarządowi Gminy zapadłych uchwał, 

  

  

   

    

   

  

DYMISJA PREZYDJUM GMINY ŻYD, 

Onegdaj odbyło się posiedzenie Zarządn 
Gm hy poświęcone budżetowi. Ze eprawoz- 

dania prezydjum okazało się, że sytuacja 
fnansowa Gminy jest nader ciężka, Na po 

rządku dziennym obrad stało kilka spraw 

  

     

natury materjalnej domagających się na- 
tychmiastowego uregulowania. Szczególnie 
drażliwa była sprawa subsydjum dla nau- 
czycieli żydowskich, hebrajskich szkół po- 
wszechnych i sprawa wypłaty pensji rab'- 
nom. Żądanie nauczyceli wypłaty subsydjum 
w kwocie 1000 zł. zostało odłożone do po- 
niedziałkowego pos edzenia. To lawirowanie 
pomiędzy Scyllą o Charybdą, które udaje «ię 
Gminie w sprawie nauczycielskiej, nie po- 
skutkowało jeśli idze 0 pensje rabinów. 
Dookoła tej kwestji rozwija się burzliwa 
dyskusja, która też rozsadziła prezydjuia 
Gminy. Prezes Gminy p. A. Kruk proponuje 
by radni dla zachowania równowagi budże 
tu, żyrowali weksle na 20,000 zł. Wn;iosek 
upada. Przechodzi natomiast większością 
wniosek radnego Grodzieńskiego, by pensje 
rabinackie pokrywać z dochodó jakie 
przynosi rytualny ubój. Przejście wniosku, 
który podważa podsta budżetu Gminy 
wywołuje silną reakcję prezydjum, które 
składa mandaty. Na poniedziałkowem po- 

siedzeniu Zarządu oczekiwać należy zażeg- 
nania przesilenia przez cofnięcte "dymisji, 
06 się już zresztą parokrotnie zdarzyło. 
wzgl. przez wybór nowego prezydjum, 

    

  

  

   

  

  

   

  

WALNE ZEBRANIE STUD. ŻYD. U. S. B. 

Dalszy ciąg odręczonego swego czasu 
Walnego Zebranja Stow. Wzaj. Pom. Stud. 
Żydów 1, $. В. odbył się w sobotę przy 
bardzo małej frekwencji i słabem zaintere- 
sowanu masy akademickiej. Wpłynął na to 
przedewszystkiem termin przedegzaminacyj- 
my, celowo przez Zarząd wybrany, a po- 
wtóre i to, że Rektorat skreślił z porządku 
dziennego punkt, dotyczący głosowana nad 
votum ufności. Ustępujący Zarząd prawice- 

wo-sjonistyczny. smutno zapisany w dziejach 
stowarzyszenia, był zarządem komisarskim. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu ia 

  

  
    

słać świeże owoce, jarzyny i wszys 
ko z Barringtonu do Nettlesonu, s 
miano mi to dostarczyć do Huntings. 
End. Nie przypuszczałam, że będzie 
taka zawieja. Wogóle nie wyobraża- 
łam sobie czegoś podobnego. 

— Powinnaś była przewidzieć i 
taką ewentualność — nasrorzyła się 
signora, widocznie bardzo łakoma. 
Oczy jej zaszły łzami. — Jo! — zawo 
łała jękliwie do męża — Matil mówi, 
że prowjantów wystarczy najwyżej 
па dwa razy, Ta okropna śnieżyca mo 
że jeszcze potrwać szereg dni. Niedo- 
syć, że jesteśmy uwięzieni w trupiur 
ni, jeszcze grozi nam śmierć głodow+ 

— Helu! — rzekł ostro Jo, pioru 
nując ją brzydkiem spojrzeniem. -- 
Nie bądź idjotką. Panna Matil temu 
niewinna. ё 

— Właśnie, że winna — syknęła z 
furją kobieta. Poco nas tutaj šcią- 
gała? Mogła wiedzieć, że stanie się coś 
okropnego. W tym domu straszy. — 
Rzuciła się na fotel i po jej rozedrga- 
nych policzkach pociekły łzy, — Tu 
gnieżdżą się jakieś djabelskie moce. 
Nie patrz tak na mnie, Jo. Nie boję się 
ciebie. Mam prawo mówić, co mi się 
podoba. W tym domu mieszka czart. 
Kto wie, co się tu jeszcze stanie? 

— Heleno! — Paggi pochylił się 
nad żoną z twarzą pociemniałą od 
wściekłości. Jeżeli w Hunting's End 
mieszkał djabeł, to mógł nim hyć Pag 

   

      

KURIE R 

raczej z jego "mrartwoty) zostało odczytane 

ód ogólnego zg lełku i nieuwagi. Opozycja 

wskazywała ma szkodliwą działalność kom - 

sarzy, którzy doprowadzili stowarzyszeni» 

do upadku, a kuchnię, tę najpotrzebr 

w obecnym czasie instytucję, do z i 

04 votum nieufność, uratował ustępu 

zarząd jedynie wspomniany zakaz Rekto 

głosowania nai niem. 

Wybory do nowego Zarządu odbęd 

  

  

    

   
     

  

mer. wkrótce. w 

Podziękowanie dla rządu 

polskiego. 

Federacja Żydów polskich w Amery:e    
przesłała na męce ambasadora polskiego 

Waszyngtonie list, w .którym dziękuje za 

ludzkie traktowanie uciekinierów z $ 

przez rząd polški. Równocześnie wyr: 

deracja uznanie za energiczną in 

rządu polsk /ego na rzecz polskich Ž 
prześladowanych przez narodowych socj 
stów w Niemczech. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SPRYTNIE „NABRAŁ*. 

Ofiarą sprytnego oszustwa padła kasjerka. 
Centralnej Kasy Spółek Rolniczych (УУМей- 

ska 28). Do kasy podszedł jakiś przyzwoicie 

uhr: pan i poprosił kasjerkę, by i 

    

      

    

DZIŚ wyświetla Musujący 

R E WJ A numorem 
ul. Ostrobramska 5 i werwą 

Balkon | Parter | film p. t. 
25 gr. od54gr. 

  

   
     
   

   

  

DZIŚ film nowej ery! 

„14 LIPCA" 
„POD DACHAMI PARYŻA”, Raymond Carrdy „Miljona“, 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

ność”. 

DZiši 

Dimigk. Kino-Taatr 

НЕ1 105 
Młisóska 38, tol. 0-26 

DZIŚ. 
OSTATKI PAN 

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

DZIŚ! 

NAD PROGRAM: 

DZIŚ! 
Najpotężn. 
film świata 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza ©   

komedja wojenna 

  

w 

na 30—40 osób. 

Warunki: rzeka, las, bliska poczta i do- 

godna komunikacja. 

Oferty przyjmuje kancelarja Kasy Cho- 

rych między 2—3 p. p. w swym lokalu 

przy ul Ludwisarskiej 4. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryosne 1 moezopiolowe Mickiewicza 28, 

KIKI 
Poczatek o godz. 4 

Film o którym mówi cały świat! 

film sezonu. wyprodukowany 

SN DŹZUNGLI 
W rol. gł: najpiękniej zbudowany 

Niewidziane zjawisko—dziecko wśród iwów i tygrysów. NAD EROGRAM: Atrakcje 

Bustes Grabbe oraz pełna wdzięku Frances Dee. 

Po raz pierwszy w Wilnie. 
Najnowszy PAT I PATACHON jako 

Płomienny hiszpan : 
szym dźwiękowo śpiewnym 

Bitwa nad $Somą 
Ułani, ułani chłopcy malow ani NAD PROGRAM; Wesoła 

Kasa Chorych przy Stow. Wzaj.Pom.Stud.Żyd. U.S.B. 

poszukuje LETNISKA 
okolicach Wilna dła kołonji letniej 

Dr. J. bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

niła mu bilen 50 zł, hanknót tej sameś 

wazrtoóść , Kasjerka pruśbie zadość nila. 

W ekrwili otrzynranih banknotu nany 

osebnik tak sprytnie zamienił ten banknot 

na 20 zł, że kasjerka spostrzegła tego, 

a na jege uwagę, że ą mu zamiast 50 20 

zi, zamieniia mu 20 Lanknot na 50 zł 

Depiere po jego odejściu przy sprawdza 

kssy zauważyła ona oszzstwo. P« kodowa 

na pewiademiłz, o tem polieję, która posza- 

kuje cheenie sprytnego oszusta. (4) 

ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE UCZNIA. 

do policji wpłynęło zamełdowa 
eciu 17-lelniego ucznia czwarte 

Jarosława # 

  

   
   

  

   

  

    

  

   

Wczoraj       
   

  klasy gimnazjum im. Lelewela 
lewskiego n. przy ulicy Szeptyckiego 11.3 

Jak i ze słów meldującego — Ojei 

syn jego zbiegł z Wilna naskutek słabych »o 

stępów w Rauce. 

Za zbiegłym uczniem wdrożono poszu 

wania. 

OKRADZENIE LOTERJI 
BEZROBOTNYCH. 

jegłej nocy dokon: i 
komitetu 

    

   

  

    

  

   

    

    

  

bezrobocia Komitet a 

chcąc uzupełnić swoje fundusze К 

między innemi loterję fantową. Datki r a      
toterję w postaci rozmaitych fantów zbiera 

się w mieście od ofiarodawców i przechow 

sie w specjalnym składzie przy ulicy Ostro- 

bramskiej 5 
Wczor: 

    

wieczorem do pierwszego kom:- 

  

      

    

słynnego 

zespołu: 

dzwiękowe. 
NAD PROGRAM: Dodatki 

„u „ZŁOTE SIDLA" 
PASAŻEROWIE NA GAPĘ 

DOKOSE J MOJICA z: 

filmie p. © PIE 

p. t. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) ; 

tamże gabinet kosmetycz 
my, usuwa zmarszczki, bre 

dawki, kurzaiki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

Nowość 
w mleczarstwie. Sporzą- 
dzony z mleka i zbadany 
napój ochładzający i od- 
żywczy, dający zdrowie 
i,energję, oraz jako śro- 
dek dla chorych na ane- 
mję, płuea i t. p. Ze- 
mówienia przyjmuje oraz 

  

Arcydzieło RENE CLAIRA 

w obsadzie 

Clairow skiego 

Niebywała dotychczas sensacjal Najpiękniejszy 

kosztem miljona dolarów. 

ny następca 

Ń 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne I ga- 
binetowe, 

stoły, szaty, łóżka it.d 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ra dogodnych warmikach 

I NA RATY. 
NĄDESZŁY NOWOŚC:. 

Nr.134 (2675) 

arjatu PP. zgłosiła się kierowniczka składu 

ji fantowej dla bezr obotnych i zameldo- 

wału, iż skład został okradziony. 
W nocy korzystając z nieobecności dozor- 

cy nocnego  nieujawnieni narazie sprawcy 

przedostali się do jokału składu i skradli stam 

iąd rozmaite fanty ogólnej wartości ponad 

400 zlotych. : 
Policja wdrożyła dochodzenie w wynika 

którego dwie osoby zatrzy 
Skradzionych fantów n nie odnale- 

ziono, Policja śledcza prowadzi w tym kie- 

runku z całą energją dalsze dochodzenie (c: 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat), — W! czwartym dai 

ciągnienia I k + 27 Polskiej Państwow 

Loterji Klasowej głównejsze wygrane pady 

na następujące Nr.-Nr.: 

20,000 zł. 52603, 15,000 zł, 

10,000 zł 72504, 141346, 147735, 

31173, 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
(Pat). — DEWIZY: Londyw 
30,03. Nowy York 7,74 — 

     

      

   

   

  

    
   

92686, 

5.000 zł. 

    
     

       AKCJE 
DOLAR w obr. pryw. 7,84. 
RUBEL złoty. 4,89. 

z dawno niewidz. a tak uwielbianą największą gwiazdą 

MARY PICKFORD 
—6—8, w sobotę i niedzielę od godz. 2-ej 

  

- DZIŚ film nowej ery.l 

ANNA BELLA 

  

Pauj OLIWIER słynny z filmu „Niech Żyje Wol- 

Początek o godz' 4, 6, Eži 10.30. 

  

——— 

CENY ZNIŻONZE: 
Na 1-szy seans 

Balkon 40 gr. 
Parter 70 gr. 
Wiecz. od 50 gr. 

Wkrótce: Potężne widowisko cyrkowe 

dla ludzi o żelaznych nerwach 

„WIELKA KLATKA” 
arcywspaniała kcn edja- 

farsa w 10 aktach. 

JANA KIEPURY w najpiękniej 

TRUBADURA. 

  

Zdjęcia z walk nad Sommą, gdzie zginęło półtora mil- 

jona młodych żołnierzy. Ten nadzwyczajny film mu- 

szą wszyscy zobaczyć. W rol. gł: Dymsza, 
Krukowski, Pogo- 
rzeiska. Walt 

  

Przybłąkał się 
pies seter mieszany żółtć, 
termin 5 dni. Dowiedziey 
się—Wilno Il ul. Raduń- 

ska 62—2. 

Z dniem 15 maja otwierx 

się w Druskienikach przy 

eszkowej Nr. Orz "BR 

ałkowitym utrzyma” 

ah po cenach przystęp” 

mych. Tamże wydaje 6ię 
ka ladania, abiady i kolac- 

je. Wille znajdują się w 

centrum Druskienik. 

Lokal 
pierwszem — piętrze, 

frontowe wejście 
w 340 kw. mur. 

©iensy, 

na 

8324 

Wilenska 3 tel. 567 
od godz,. 8—1 | 4—5. 

H Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 

    

Akuszerka 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
Z.W.P 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zam: 
ua lewo Gedeminowskę 

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

    

Do wynajęcia 

mieszkanie 
3 pokoje i kuchn,a, dom 

przepis na wyrób w do- 
mu, po nadesłaniu 1 zł. 

wysyła. 
Wł. Jędrach 
właść. miecz. 

Zelwa pow. wołkowyski 
Skrz. pocz. 22, 

FOLWARK 
do sprzedania 

6 klm. od Wilna w ob. 
szarze 16 ha: w tem lasu 
2 i pół ha, 4 i pół na pa- 
stwiska ogrodzonego, resz 
ta ziemia orna. Komplet- 
ne nowe zabudowanie, — 

  

Kanalizacja 
wodociąg, ogrzewanie. 
Projekty i kosztorysy jak 
również wykonanie po- 
wyższych robót przyjmu- 
je na dogodnych warun- 
kach. Inż. SPOKOJNY, 
Wilno, ul. Straszuna 10, 
m. 3, tel. 15-40, Przyj. 

int. od g. 6—8 w. 

Nad Wilją pod Tryno- 
polem 2 klm. od miasta, 
na całe lato 3 pokojs z 
kuchnią lub 2 z kuchnią 

  

nie podzielony na pokoje, 
nadaje się dla instytucji. 

Na parterze z frontu 
w 122 kw. mtr. 

do wynajęcia przy ulicy 
Tatarskiej Nr. 20, dowie- 
dzieć się tamże u właść. 

domu. 

Do sprzedania 
fortepian, paka, stół duży 
dębowy, pokój jadalny, 
szafa, krzesła i drobiazgi 
oraz kolekcje rogów туз- 
itwskich. Wiadomość uł. 

Słowackiego Nr. 30. 

Marja Laknerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z.P. Nr. 69. 

rzeką Wilją,   kryzysowa. 

gi. Palce jego zacisnęły się na tłustera 
ramieniu Heleny z taką siłą, że umil 
kła w trakcie szlochu, spojrzała mu 
w oczy i uspokoiła się. 

— Przepraszam panią za żonę, 
panno Matil — rzekł Włoch, już jak 

zwykle pogodny, żywy i uśmiechnię- 
ty. — Musi być zdenerwowana — do- 
dał, błyskając białemi zębami. 

Podszedł leniwie Killian i stanął 
obok rozmawiających, patrząc na nich 
przymrużonemi oczyma, pełnemi za- 

gadkowych błysków. 

— Nie ułatwisz 
rzekł z niedbałym 
Matil, jeżeli chcesz, 
trzeć do miasta. 

Mówili sobie po imieniu, z cz 
wywnioskowałam, że musieli znać s 
od dzieciństwa. 

— 0! — zatchnęła się piękna dziew 
czyna. Zauważyłam, że w źrenicach 
'Paggi'ego zamigotały znaczące ognie. 
— Lal — nie pozwalam, — urwała i 
dodała spokojniejszym głosem: — Ni- 
kogo nie puściłabym na taką Śnieży 
cę. 

sytuacji, Jo — 
uśmiechem. 
10 spróbuję do- 

   © 

Killian zajrzał jej głęboko w oczy. 
"Twarz Włocha stężała w uśmiechu. 

— Możnaby chociaż spróbować — 
rzekł Killian. Morse, który . właśnie 
podszedł, usłyszał tylko ostatnie sło 
wa. 

—Czego spróbować? —-— zapytał. 

drewniany, osobniak nad 
słoneczne, 

ul, Pijarska 2, (za Zielo- 
nym Mostem). — Cena 

młody sad. Trakt ejszysk 
fol. Słobódka na 6 klm. 
od Wilna, lub od st. kol. 

Ponary 2 i pół klm. -- 
Kozakiewicz.     i | pokój osobno 

do wynajęcia 
Warunki bardzo dogodne 
Wiadomość w Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7   

— Dostać się do miasta — odparł 
bezbarwnym głosem Killian. 

— Niemożliwe — zaprotestowała 
znów Matil. — Przecież to pewna 
śmierć — okropna, powolna śmierć. 
— Zacisnęła kurezowo wysmukłe ra 
czki. Killian spojrzał na nie, wycią- 
gnął rękę, cofnął szybko i sięgnął do 
kieszeni po papierosa. Zapalniczka 
nie chciała się w pierwszej chwili 14- 

palić, Mruknął coś niecierpliwie, lecz 
twarz jego pozostała niewzruszona. 

— No cóż! — rzekł swobodnie. —- 
Niema potrzeby narażać się na zmarź 
nięcie. Ta śnieżyca nie będzie trwała 
wiecznie. Najwyżej dzień — dwa. Nie 
nam się nie stanie, jak się trochę prze 
głodzimy. Co się tyczy pani Heleny .. 
— Zmierzył ją powoli wzrokiem od 
stóp do głowy i dopiero wtedy zorjen 
+owałam się, że był wściekły i pokry- 
val to pozorami nonszalacji. — No, 
pani Helena ma i tak za dużo Uuszezų 
—. zakonkludował okrutnie, odcho- 
dząc. Pogoniłam * wzrokiem za jego 
'wdzięczną postacią i podniesioną aro- 
gancko głową. 

— Ordynus — krzyknęła przera- 
Aiwie Helena. — Ordynus!: Jo, sły- 
szałeś? Co za barbarzyńca! 

— Masz, na coś zasłużyła 
parł szorstko mąż. Ё 

Morse polerował nerwowo rogowe 
okulary. Matil patrzyła za Killianem, 

  

od- 

  

splatając i rozplatając szczupłe rączki. 
Oczy jej wydawały się granatowe. 

— Niech się pani nie martwi, pan 
no Matil — rzekł niezręcznie Morse. 
— proszę nie robić takich smutnych 
minek, Pani temu nie winna. 

Zwróciła ku niemu twarz i spotka 
l się oczami. Widzę go dotąd z całą 
wyrazistością. Jak juź mówiłam, był 
to krępy blondyn o gładko przyczesa - 
nych włosach. W ciągu jednego dnia 
i dwóch nocy twarz jego straciła zdro 
wą rumianość i stała się blada i mi- 
zerna (to samo było z nami wszystki- 
mi). Koło zmęczonych oczu i ładnych 
ust rysowały się drobne linijki. 

—— Ma pan rację — rzekła chłodno 
Matil, odzyskując panowanie nad so- 
bą. — Jeżeli kto zawinił, to napewno 
nie ja. Możliwe, że ja jedna z was 
wszystkich mam prawo powiedzieć, 
że jestem niewinna. 

— Panno Matil, co pani...! — zdu- 
miał się Morse, nie wypadając jednak 
z serdecznego tonu. — Pani chyba 

  

żartuje. 
— Może żartuję. Sama nie wiem, 

co mówię. — Powiedziała to tonem 
znużenia, po którem nastąpił dziwny, 
nagły wybuch gniewu: Wszystko 
zważywszy, nie mam nie przeciwko 
temu, żeby pani umarła z głodu, pani 
Heleno! Proszę Bardzo! 

(D. c. n.) 

+. Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „ZNICZ%, Wilno» Biskupia 4, tel. 3-40 Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 

zh 

 


