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DECYDUJĄ O ROZBROJENIU 
Hegėmonia 5 mocarstw. 

GENEWA, (Pat), Prezydjum kon- 
ferencii rozbrojeniowej zebrało się 
we wiorek przed południem dla pow- 
zięcia decyzji co do dalszej procedury 
prac komisji głównej. 

Jak wiadomo, na wczorajszem pe- 
siedzeniu komisji głównej zarysowały 
się dwie tendencje. Delegut Francj: 
Paul Boncour zażądał podjęcia na nu 
wo dyskusji nad pierwszą częścią pre 
jęktu brytyjskiego, dotyczącą bezpie- 
czeństwa podczas gdy delegat amierv 

kański Norman Davis domagał się 
kontynuowania dyskusji nad częścią 
dotyczącą rozbrojenia, a w szczegól 
ności nad kwestją materjaiu wojen 
nego. 

  

Posiedzenie prezydjum odbyło się 

z 40minutowem opóźnieniem, wyr k- 
łem stąd, że przewodniczący Hender 
son uważał za wskazane zaprosić 
siebie przed posiedzeniem prezydjum 
delegatów 5 wielkich mocarstw celein 
omówienia problemu, przedłożonego 

Zasada „żadnego 
GENEWA, (Pat). Komisja główna 

konferencji rozbrojeniowej przy 

piła dziś, zgodnie z decyzją prezydju 
do pierwszego czytania rozdziału pro 
jektu brytyjskiego, doiyczącego ma- 
terjału wojennego, przewidująceża 
w szczególności ograniczenie kalibru 

artylerji i tonnażu czołgów oraz znisz 

czenie zabronionego materjału wojen 
nego etapami w ciągu 3 lai. 

Delegat Rzeszy Nadolny ošwiad- 
czył, że wycofuje zgłoszone poprzed- 
nio poprawki do tej części projektu 
i przyjmuje ją pod warunkiem, że nie 
zostanie ona poważnie zmieniona 
przez poprawki innych delegacyj. De 
legat niemiecki zgłosił przytem nową 
poprawkę, a mianowicie, że działa, 
których kaliber wynosi od 115 do 156 
mam, a które płan brytyjski pozosta- 
wia państwom pod warumkiem, że no 
wofabrykowane nie przekroczą 115 
mmm, będą zniszczone w ciągu 5 lat. 

iDelegat turecki domagał się w i- 
mię rówuości praw zniesienia specjal 
nego regime'u w cieśninie dardanel- 
skiej, przewidywanego przez traktat 
łozański. 
Paul Boncour w odpowiedzi oświad- 
czył, że chodzi tu o rewizję postano- 
wień traktatów, która może nastąpić 

tylko w ramach art. 19 paktu Ligi. 
Delegat „Połski min. Raczyński 

przypomniał, że delegacja polska pra- 
gnie uzupełnienia projektu brytyjski 
go kilku nieodzownemi postanowie - 
niami, które sformułował w zgłószo- 
nych już uwagach. Dotyczyły one: 1) 
ścisłej kontroli, 2) zniesienie, bądź 
kontroli prywatnej fabrykacji broni, 

Rycerskość wobec 
Ё BUDAPESZT, (Pai). Na posie- 
dzeniu Izby Niższej legitymista Sig- 
ray wypowiedział się na rzecz unji 

personalnej z Austrją, wskazując, że 
Anschluss zagraża niepodległości Wę- 
gier. 

Drugi przedstawiciel legitymistów 
dep. Hunyady nazwał fatalnym błę- 
dem ministra spraw zagranicznych łą 
czenie sprawy rewizji granic węgier- 
skich z rewizją postanowień traktatu 
wersalskiego. W obecnym układzit 
stosunków Węgry powinny oddziel- 
nie od Niemców walczyć o rewizję tra 
ktatu w Trianion. 

Następnie przemawiał minister 
spraw zagranicznych Kanya, oświal- 
czając, że współpraca węgierskiej i 
niemieckiej delegacji na konferencji 
rozbrojeniowej wynika ze wspólności 

    

   

      

   

  

prezydjum. Ta narada przeciągnęła 
się bardzo długo. 

Fakt ten, będący manifestacją no- 
wych metod postępowania kilku wieł 
kich mocarstw na konferencji rozbro- 
jeniowej, był przedmiotem krytycz- 
nych komentarzy w szerokich kołach 
konferencji. 

Na podsiawie narad z przedsławi- 
cielami 5 wielkich mocarstw Hender 
son przedstawił prezydjuim propozy- 

ję, by komisja główna naprzemian 
jmowała się kwesiją bezpieczeńst 

wa i kwestją rozbrojenia. 
Wobec tego, że wczoraj Paul Bon 

cour nalegał na dyskutowanie kwestji 
bezpieczeństwa przed kwesiją mater 

   

  

   

  

jału wojennego, dzisiejsza decyzja 0- 
znacza pewnego rodzaju porażkę de 

ji. Była ona zresztą do 
przewidzenia z chwilą, gdy Paul Bon- 
ccur zgodził się, by "decyzję w tej 
sprawie powzięła de facto narada 5 
wielkich mocarstw, w których gronie 
Francja jest odosobniona. 

dozbrajania się”. 
5) zakazu dozbrajania się. Ud Czasu 
zżtoszenia tych uwag sytuacją ulegia 

zmianie. Punkt 1; a ,źwiaszcza trzeci 
spotkały się z takim: poparciem, że 
można je uwa za przyjęte prawie 
przez wszystkieh. Orędzie prezydenta 
toosevelta i deklaracja Normana Da- 

visa pozwalają spodziewać się, że 2%- 
sada „żadnego dozbrajania się“ żo- 
stanie ingeralnie włączona do kon- 
wencji. kwestja fabrykacji brani oraz 
stopnia  ujednostajnienia matecjatu 

legata Franc 
  

  

   

  

   
    

    

wojennego także powinny być uwźzię > 
kon dniose w ostateczny miekście 

wencji. 

Obszerne przemówienie wygłosił 
następnie Pau] Boncour, który oświad 
czył, że nie może dokładnie przedsta- 
wić, na jakie redukcje materjału wo- 
jennego będzie mógł zgodzić się. Będą 
one zależały od decyzji w dziedzinie 
bezpieczeństwa, kontroli i ujednostaj- 
nienia typu armij. Pozatem Francia 
nie mogłaby zgodzić się na przewidzia 
ne w traktacie brytyjskim ogranicze- 
nia i zniesienie pewnych rodzajów ma 
terjału wojennego, gdyby prywatny 
przemysł wojenny mógł dalej produ- 
kować zabroniony sprzęt. Wreszcie 
Francja bronić będzie tezy, że nie na- 
leży niszczyć istniejącego sprzętu wo 
jennego, ale należ yoddać go do dyspo 
zycji Ligi Narodów. 3 

Przemówienie Paul Boncoura, któ- 
ry bronił tradycyjnego stanowiska de- 
legocji francuskiej w sprawie mater- 
jału wojennego i uchylił się od wypo- 
wiedzenia się, czy przyjmuje plan bry 
tyjski, wywołało wielkie niezadowo- 
lenie w kołach dólegacji niemieckiej. 

Niemiec zbyteczna. 
interesów. Obawy przed zradykalizo- 
waniem zagranicznej polityki Rzeszy 
są nieuzasadnione. Dowodem tego jest 
normalizowanie stosunków między 
Rzeszą a Rosją, jak również złożone 
ostatnio oświadczenia Hitlera. Wed- 
ług mówcy, także sprawa Anschlusu 
traktowana jest przez Hitlera z punk- 
tu widzenia interesów europejskich. 

Zkolei przemawiał dep. Zsilinszky, 
który oświadczył, że rycerskość wa- 
bee Niemiec jest zbyteczna, gdyż Niem 
cy pozostawiały zawsze Węgry na |»- 
dzie. Mówca wyraził ubolewanie, że 
minister Kanya nie poświęcił cieplej- 
szych słów Francji i Polsce, zaznacza 
jąc w końcu swego przemówienia że 
rozwój polityki europejskiej wykaże 
błędność zapatrywań ministra Kanyt. 

Pakt 4-ch bez rewizjonizmu i dyrekioriatu. 
PRAGA, (Pat). Komentarze, ogłoszone 

W prasie na temat paktu 4, przedewszystkiera 
stwierdzają, że mie jest jeszcze znany dok- 
ladny tekst pakta, ale według wszelkiego 
Prawdopodobieństwa, wyłączone są z pro- 
jektu wszełkie kwestje, dotyczące rewizjoniz 
Mu i dyrektorjatu 4 mocarstw. Te punkty 
upadły na. skutek silnego stanowiska Polski 
i Małej Ententy, które nigdy nie zgodzą się 
Aa jakiekołwiek ich iekceważenie, 

Zbliżone do Bencsza „Lidove  Noviny* 

podkreślają w artykule wstępnym, że było- 
'У bardzo pożądane, aby 4 mocarstwa poro- 

zumiały się między sobą j takie porozumie- 
e przyczyniłoby się niewątpliwie do utrwa 

= pokoju, Byłoby bardzo korzystne, gdy- 
Y porczumiały się one np. w sprawie zag- 

Warantowania neutralności Austrji. Ale gdy- 
pakt miał być koneypowany w ten sposób, 
mocarstwa przewłaszeczyłyby sobie prawo 
ydowania o interesach mniejszych i ma- 
susi, byłoby raczej wskazanem, aby 

saw, az mocarstw poświęcili swój trud 
RE = innym bardziej pożytecznym 

„ Tego rodzaju usiłowania zgóry ska 

  zane są na niepowodzenie. Mamy dość siły -— 

pisze dziennik — aby się przeciwić z powo 
dzeniem jakimkolwiek próbom decydowania 

o nas bez nas, a zwlaszeza przeciwko nan. 
Nawet wtedy gdyby podobne próby pochodzi- 
ły od wszystkich mocerstw na Zachodzie, po 
winny one sobie wreszcie uświadomić, że 
wojna światowa przyniosła olbrzymie zmiauy 
i że jedną z nich jest rzeczywistość dojrzą- 
łości politycznej mniejszych narodów. 

WZ AAA 

Stanowisko Niemiec. 
BERLIN, (Pat). Oświadczenie Nar 

mana Davisa, złożone wczoraj w Ge- 
newie na konterencji rozbrojeniowej, 
dzienniki niemieckie przyjmują z sze 
regiem zastrzeżeń, widząc w niem mię 
dzy innemi odrzucenie przez Amery- 
kę postulatu technicznego równoup- 
rawnienia Wszystkich moca 

„Boersen Zig.” zaznacza, że Nie 
cy obstawać będą przy równoupraw - 
nieniu w zakresie broni defenzywnej. 
Pozatem wyrzeczenie się broni agre 
sywnej i przebudowa Reichswehry w 
sensie planu Mac Donalda uzależnio- 
ne zostały przez kanelerza od całko- 
witego zniszczenia w określonym ter 
minie broni agresywnej przez przeci- 
wne strony. 

Gotowość Niemiec do pozostawai- 
nia w stanie rozbrojenia zależy 
zdaniem prasy — od rozmiarów roz 
brojenia się innych państw. 

Wizyta min. Raczynskiego 
u Paula-Boncoura. 

GENEWA, (Pat), Minister Raczyń 
ski odwiedził we wtorek po południu 
ministra spraw zagranicznych Fraa- 
cji Paul Boncoura, z którym odbył pór 

godziną rozmowę. 
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Dekiaracja w sprawie stabi- 
fizacji dołara I szterlinga. 

PARYŻ, (Pat). Z Waszyngtonu do 
noszą, że w dniu jutrzejszym rząd Sta 
nów Zjednoczonych ogłosić ma dekla 
rację, dotyczącą stabilizacji dolara i 
fumta szierlinga. Sprawa otoczona jest 
narazie tajemnicą. Koła finansowe «= 
merykańskie przypuszczają jednak, 
że siabilizacja nie będzie ostateczna. 
Embargo na złoto będzie w dalszym 
ciągu utrzymane. Natomiast stabili- 
zacja oparta będzie na faktycznym 
stanie rzeczy, ustałonym ostatnio na 
światowych rynkach pienężnych dzie 

    

Oświadczenie Davisa 
na łamach prasy angleiskiej. 

LONDYN, (Pat). = Cała prasa angielska 
entuzjastycznie ocenia wystąpienie delegata 
amerykańskiego Normana Davisa. 

„Times* nazywa enuncjację amerykańską 
najważniejszą deklaracją, złożoną na konfe 
rencji rozbrojeniowej. Roosevelt ofiarowuje 
się zmienić całą tradycyjną politykę ame- 
rykańską neutralności i wolności mórz. Daw 
miej Wielka Brytanja mie mogła zgodzić cię 
na zastosowamie przeciw napastnikowi ś6n1- 
Kcyj-na morzu, przy użyciu floty brytyjskiej, 
wohec tego, że akcja taka mogła narazić flo- 
tę brytyjską na konflikt z flotą amerykań- 
ską. Obecnie, po deklaracji amerykańskiej, 
możiiwość podobnego konfliktu jest zupełnie 
usunięta, Pozatem decyzja co do zastosowa- 
nią sankcyj oadmie jedynie na mocy nara 
dy przy udziale Ameryki. „Times* uważa, że 
zmiana stanowiska Ameryki jest bardzo waż 
na. Jeżeli wszystkie kraje w takim samym 
stopniu przyczynią się do rozbrojenia, to pe 
rozumienie zostanie osiągnięte i powróci 
znów zaufane, jakiego wymaga handel mię- 
dzytarodowy, Pozostają do załatwienia ściśle 
polityczne zagadnienia europejskie. 

Pismo, wspominając o porozumieniu rzyra 
skiem na temat paktu czterech mocarstw, 

rodkreśla, że warunki ustalone w Rzymie są 
prowizoryczne ° będą musiały być ezczegó- 
łowo rozważane mrzez odpowiedzialne rządy 
w najbliższych dniach. ,„„Times* mówi o na- 
wym pakcie z wyraźną niechęcią, odbiegaj1- 
cą jaskrawo od entuzjazmu, A i 

wystąpienie amerykańskie, Na szczególne pa 
dkreślenie zasługuje ustęp, w którym „Times* 
mówi, że odpowiedzialne rządy będą musia 
ty dopiero przystąpić do rozważania noweg? 

paktu, co w pewnym stopniu dezawuuje sta 
nowisko, zajęte przez ambasadora brytyjskie 
go w Rzymie. 

„Morning Post“ t „Daiły Telegraph* pod 
kr e znaczenie nowych propozycyj ame 
rykańskich, nie wspominając ani jednem .ło 
wem o pakcie 4, „Daiły Herald“ posuwa s'e 
tak daleko, że nazywa decyzję konsultacji z 
innemi państwami konsultacją Ameryki z Li- 
gą Narodów. Deklarację Normana Davisa 
wzmacniają gwarancje pokoju o wiele bar 
dziej, niż pakt 4 lub jemu podobne. — Dzien 
nik z rowną jak „Times“ niechęcią podkreśla 
że ambasador Wielkiej Brytanji w Rzymie, 
nie posiadając tnstrukcyj, mógł tylko zgodzić 

      

   

   

  

   

  

   

      

   

   

"się na przedłożenie paktu swemu rządowi, co 
też uczynił. 

„News Chroniele* podkreśla, że najważ- 
niejszą nzeczą jest poparcie, jakiego rozbra- 
jenie może doznać ze strony Ameryki, 

Ton prasy angielskiej wyraźnie wskazuje 
na to, że w danej chwiń w Londynie niema 
zupełnie entuzjazmu dla paktu czterech i że 
raczej Wielka Brytanja obawia się aby ostra 
opozycja jaką z rozmaitych stron wywofać 

  

ki interwencji Londynu i Nowego może pakt, nie naruszyła wartości enuhcja 
Yorku. cji amerykańskiej, 

WZZDEOEZEF ZEFIR 

Musgolini o obecnej sytuacji Europy. 
RZYM, (Pat). Wielka Rada Faszy- 

stowska wznowiła dyskusję nad spra- 
wozdaniem ministra finansów Junga. 
Obrady zakończyło przemówienie Ma 
ssoliniego, który odczytał expose 0 sy- 
tuacji międzynarodowej ze szczegól- 
nem uwzględnieniem ostatnich wypad 
ków i zagadnień aktualnych. 

Duce omówił sprawy, związane + 
konferencją rozbrojtniową, ze Świa- 
tową konferencją gospodarczą w lon 
dynie i z paktem 4-ch, który będzie 
miał za zadanie zapewnienie na dłuż: 

Szy okres czasu pokoju Europy. Mus- 
solini wypowiedział pogląd, że ogól- 
na atmosfera europejska uległa znacz 
nej poprawie po orędziu Roosevelta i 
przemówieniu Hitlera. Następnie za- 
komunikował Wielkiej Radzie szcze- 
góły rokowań, jakie toczyły się w Rzy 
mie w sprawie paktu 4-ch. 

Wielka Rada zakończyła posiedze- 
nie, przyjmując uchwałę w sprawie 
konferencji łondyńskiej, poprzedza- 
jącą wytyczne, ustalone podczas po- 
przednich rozpraw Rady. 

Zawarcie rozejmu chińsko-japonskiego. 
PEKIN, (Pat). Dowództwo wojsk 

chińskich, broniących Pekinu, zwró- 
ciło się do ambasadora angielskiego z 
prośbą o pomoc w doprowadzeniu do 
lokalnego rozejmu z wojskami japoń- 
skiemi, atakującemi Pekin. 

LONDYN, (Patj. Korespondent 
Reutera w Pekinie donosi, że w dniu 
dzisiejszym zawarty został tymczaso - 
wy układ pokcjowy między Chinami 
a Japonją. 

  

Japończycy zajęli Tung-Czau. 
TOKIO, (Pat), — Według komunikatu ja 

pońskiego ministerstwa wojny patrole japoń 
skie wkroczyły do Tung — Czau, nie posuwa 

jae się jednak dałej. Główne siły armji ja 
pońskiej pozostają na Hnji Miyum — Ping- 
ku — Jutien — Kaiping. 

Porozumieria wojsk chińskich I lapońskich. 
LONDYN, (Pat), — Według otrzymanych 

dziś z rozmaitych źródeł wiadomości z Daie- 
kiego Wsehodu, porozumienie co do rozej 
mu miało istotnie dojść do skutku między 
wojskami chińskiem i japońskiemi. Na mocy 
tego rozejmu wojska japońske gwarantować 
mają wojskom chińskim bezpieczne wycofz- 
nie się z Pekinu i odwrót z tej części frontu, 

W Londynie Hczą się z faktem zajęcia 
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Reosevelt walczy z wszechwładztwem 
finansistów, 

LONDYN, (Pat). City londyńskie 
poruszone jest wiadomością o rozpo- 
czętej dziś przed specjalną komisją 
Senatu amerykańskiego inwestygacją 
operacyj finansowych największego 
finansisty świata Morgana, stojącego 
na czele banku o wszechświatowej po 
tędze. Inwestygacja ta, zarządzona p. 

naciskiem prezydenta Roosevelta, jest 
jednym z etapów walki Roosevelta z 
wszechwładztwem wielkich finansis- 
tów w życiu politycznem Ameryki. 
Morgana broni całe kolegjum najświe 
tniejszych prawników z b. ambasado- 
rem amerykańskim w Paryżu Johnem 
Davisem na czele. 

Pekinu przez wojska japońskie w ciągu naj- 
bliższych trzech dni, Narazie wzmaenłane są 
w Pekinie ochrony wojskowe obcych placó- 
wek dyplomatycznych, bowiem nie jest spo 
dziewane, aby Japończycy skoncentrowali w 
samym Pekinie dość wojska dla skutecznej 
ochrony na wypadek rozruchów rewolucyjne 
go tłamu chińskiego. 
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„Bobeliny Viilenskie 
Wydanie 

Rady Wiieńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
|. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

1. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M Znsmierowskiej-Prifferowej. 
„O gobelinach", oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilcie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów, 

CENA 4 ŻŁ, 50 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

©0 nabycia we wszystkich księgarniach 

  

Prof.Staniewicz RektoremU. S.B. 
zwykłe, szereg kandydatur, z których 
część po dyskusji odpadła. ` 

Rektorem U. S. B. na lata akade- 
miekie 1933/34, 1934/35, 1935/36 20- 
stał wybrany profesor Witold Stanie: 
WICZ. 

Wczoraj Senat Uniwersytetu Sże- 
tana Batorego w Wilnie dokonał wy- 
horu nowego Rektora Wszechnicy na 
ekres trzech lat, jak to usiala nowa 
ustawa o szkołach akademickich, Na 
początku posiedzenia wysuwano, jak 
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Profesor Dx, Witold Sianiewicz, urodził 
się w Wilnie w roku 1888. Po ukeńczeniu I 
gimnazjum wileńskiego w r. 1906 ze srehe 
nym medalem, studjował nauki filozoficzne 
przyrodnicze na Uniwersytecie  Jagielloń- 
skim w Krakowie, gdzie w r. 1911 uzyskał 
stopień doktora filozefji, jednocześnie siu- 
ehająe wykładów na Studjum  Rolniczem. 
Następnie udał się do Monachjum. gdzie 4- 
zyskał stopień dyplomowanego  agronoma, 
studjując jednocześnie ekonomikę rolnicza 
u prof. Lugo Brentano. Po odbyciu kilku 
podróży naukowych po Francji, Nieme 
i Włoszech, wrócił w r. 1913 do kraju i 
osiadł na wst, prowadzące gospodarkę w ma- 
jątkach Zielonpol i Ginejeiszki w.pow. trae- 
kim, a zarazem biorąe żywy udział w miej 
scowej pracy społecznej, W r. 1914 został 
wybrany do Rady Wileńskiego Tew. Rolni- 
czego I kierował jego biurem aż do jesieni 
1915 r. Okupaeję niemiecką przebył na wsi, 
prowadząc swe gospodarstwo, erganizując 
szkolnietwo polskie (przeszło 60 szkół), bę- 
dąc członkiem Komitetu Polskiego w Wil- 
nie, Już w r, 1918 pracował w P. ©. W.. 
jako komendant na powiat trocki, W listo- 
padzie tegoż roku wstąpił do wojska i brał 
udział w wyprawie na Wilno. W ckresie 
Zarz, Cyw. Z. Wsch, był starestą Treckim, 
poczem w r. 1020 znów powrócił do służdy 
ezynnej w wojsku. 

W ciągu kampanji jesiennej 1920 r. został 
ranny pod Paprocią Kościelną, oraz odzna- 
czony orderem „Virtuti Militari“ i „Krzyżen: 
Walecznych*. Pe rozejmie z bolszewikami 
został przydzielony do Nacz. Dow, Wojsk Lit 
wy Środk. początkowo jako oficer I-go 
Oddziału, a następnie aż do zwolnienia z 
wojska w styczniu 1922 roku jako Szef 
Kancel. Wojsk, gen. Żeligowskiego. Jako po- 
seł do Sejmu wileńskiego nie przyjął wy- 
boru do Sejmu Ustawodawczego, pragnące pa 
Święcić się pracy naukowej, Mianowany 
starszym asystentem przy katedrze Ekonomji 
rolniczej na wydz. prawa U. S. B. habilito- 
wał się w r. 1923 z pelityki agrarnej przy 
Szkole Głównej Gospod. Wiejsk, w Warsza- 
wie, росхет jako doeenż wykładał przez 
2 lata ustawodawstwo i politykę agrarna w 
Wilnie, prowadzące jednocześnie administra- 
cję w dzierżawionym majątku żony Wersoka 
w pow. lidzkim, ponieważ do własnego go- 
spodarstwa, które pezestało na Litwie Ко- 
wieńskiej, powrócić nie mógł. 

Wykładając w uniwersytecie min. Stanie 
wicz brał bardzo czynny udział w życiu spo- 
łecznem, redagował „Tygodnik Relniezy”, 
był wiceprezesem Związku Kółek Rolniczych 
Ziemi Wileńskiej, sekretarzem generalnym 
T-wa Przyjaciół Nauk, wiceprezesem Cón- 
trali Stowarzyszeń handlowych, członkiem 
Rady Ekonomicznej etc. W r. 1925 odbył 
znów podróż naukową do Szwajearji t Włoch 
a po powrocie do kraju, nie porzucając 
wszystkich poprzednich prac objął redakeję 
działu gospodarczego w  „Kurjerze Wileń 
skim“, którą kierował aż do powołania go 
w ezerwcu 1926 r, na stanowiesko Ministra 
Reform Rolnych. Już bedac min, chjął kate- 
drę administracji rolniczej na Politechnice 
Lwowskiej, poczem, pomimo konkurencji 
Uniwersytetu Poznańskiego, przeszedi na ka- 
tedrę ekonomji i polityki agrarnej na orga-. 
nizującem się studjum rolniczem w Uniwćzsy 
teeie Wileńskim. Min. Staniewiez egłosił po- 
załem szereg prac z dziedziny ekonomiki, 
rolnictwa i polityki, oraz ogłaszał artykuły 
w lieznych czasopismach naukowych i dziea 
nikach politycznych. 

W. listopadzie 1939 r. Min, Staniewicz zo- 
stał wybrany do Sejmu w okręgu lidzkim. 
Podczas zmiany gabinetu, która zaraz potem 
w grudniu tegoż reku nastąpiła ustąpił ze 
stanowiska ministra reform relnych i wrócił 
do Wilna, gdzie objął katedrę ekonomik: 
rolniczej, zostając przytem Dyrektorem Stud 
jum Rolniczego, którego organizacją od po 
czątku się zajmował. Jednocześnie był prof 

    

„ — Staniewicz radnym m. Wilna, oraz brał 
bardzo żywy udział w pracy społecznej sto- 
Jae na czele i kierując szeregiem poczynań 
społecznych. W r, ub. wskutek przeciążenia 
pracą naukową i obowiązkami społecznemi 
zrezygnował z mandafu poselskiego, pragnac 
w eałości poświęcić się pracy na terenie wi- 
leńskim, Prowadził przytem wykłady w Wyż 

      

    

    

szej Szkole 
cie Nauków 
niej. 

Wybiine rezuitaty, osiągnięte przez prof 
Staniewicza na wszystkieh polach jego dzia 
Islnošei Graz wykazane zdolności organiza- 
terskie, zjednały dla niego opinję jednego 
z najbardziej czynnych, eenionych i zasłu- 
żenych działaczy społecznych naszego miasta. 
Tej ocenie dał też wyraz i Uniwersytet, wy- 
bierająe prof. Staniewicza na wysokie sta- 
nówisko Rektora na najbliższe trzy lata, 

ka - a. ‹ 

Redakcja. „Kurjera Wileńskiego* 
z radością wita ten wybór swego 
współwydawcy, współpracownika .i 
przyjaciela, składając nowowybrane- 
mų Rektorowi serdeczne gratulacje: : 
życzenia jaknajwiększych wyników 
Jego przyszłej pracy. 4 

=(::)= 

uk Pclitycznych przy łustytu- 
— Badawczym Europy Wsehod 

    

  

Rektor Uniwersytetu 
Jana Kazimierza. 

LWÓW, (Pat). Rektorem Uniwer- 
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
wybrany został prof. Marceli Chlam- 
lacz. 
ETPA TRAIN EST DP STN 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NOWY ZARZĄD ZWIĄZKU LITERATÓW. 

Po śmierci ks. Tumasa — Vaiżgantasa pre 
ku literałów zastał prof. Mikc- 

łajtie — Putinas, który dotychczas był w'ce- 
prezesem. Stanowisko Putinasa objął Faust 
Ir Pozostali członkowie zarządu: Ke- 

ekretarz), Gruszas — skarbnik i 
Aleksandrowicz — intendent, (Wflbi:. 
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REDUKCJA URZĘDNIKÓW, 

Gabinet Ministrów ma _ posiedzeniu 
oprócz doniosłych uchwał w sprawie zbilem 
sowania budżetu (zmniejszenie penej: urzęł 
nikom g t. p.) poczynił dalekoidące zarzą- 
dzenia w sprawfe redukcji : racjonalizacjł 
aparatu urzędniczego, jak zwołnienie wszyst 
kich urzędników zatrudnionych w urzędach 
państwowych w przeciągu 25 lat, zwolm e- 
nie urzędników uznanych za niezdolnych do 
pracy i niepotrzebnych oraz zwolnienić urzę 
dników nieetatowych, bez których można sę 
obejść, Pozostałym urzędnikom etatowym 
wypadinie wiięcej pracować, by urzędy 1- 
rzymać na odpowiedniej wysokości. | 

Liczba zwolnionych w ten sposób urzęd 
młków wyniesie zapewne około kilkuset osób. 
(WBbi). 

   

  

   
  

„DZIEŃ WILNA". 
W. Kownie obchodzono uroczyście 

„Dzień Wilna" w związku z XIJl-ta rocz- 
n'cą zajęcia Wilna przez woiska polskie. 
M asto było udekorowane flagami naroda- 
wemi, a w kościołach odbyły się specjalne 
nabożeństwa, Wygloszono szereg przemó- 
mień okolicznošciowych. M. in „przemaw'ali 
prof. Birżyszka, prezes szaulisėw Žmudzino- 
wiez, adwokat Skpitis i imm*. Radjostacja 
kowieńska nadała szereg okolicznościowych 
referatów. (Wilbi). 

  

  

NOWY POSEŁ ŁOTEWSKI. 

Nowy poseł łotewski Niuksza oczekiwany 
jest w Kownie w lipcu r. b. Obecny poseł 
łotew i m lnister pełnomocny Lepinsz uda 
się w czerwcu na urlop, z którego już praw 

dopodobnie do Kowna nie wróci. (Wilhi. 

  

DZIESIĘĆ NOWYCH GMACHÓW DŁA 
SZKÓŁ POWISZECHNYCH. 

M-stwo Ośw aty (postanowiło zhudować 
w różnych miastach na prowincji 10 nowych 
gmachów dla szkół powszechnych. Najwiek. 
sze gmachy budowane będą w Prenach, Po- 
pielanach i Qlicie. Każdy gmach kosztować 
będzie 200—300 tys. litów. W tych dniach 
ma się odbyć przeiang na budowę tych gma- 
chów. (Wiżb |.  
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Fantastyczna kariera 
_.. gen. Gajdy. 

Z pigularza — niedoszły dyktator. 

W dniach najbliższych spodziewa- 
ją się wyroku w sprawie gen. Gajdy, 
b. szefa sztabu generalnego Czech, a 
świeżo bohatera faszystowskiego pu 
czu. Postać ta zasługuje na uwagę dla 
swej wyjątkowej — nawet jak na cza 
sy, w których „nie trzeba się niczemu 
dziwić — przeszłości. 

Personalja c. k. dzielnego wojaka 

Hajdla przedstawiały się nieciekawie. 
Rodem z Bruna, wylany z trzeciej gim- 
nazjaluej za niedbalstwo, Hajdel byl 
pomocnikiem w niewielkim składzie 
apteczna i marzył o spokojnym io 
sie wiaścicieła takiego przedsiębiorsi- 
wa. Ale wojna niejednemu wszystko 
ułożyła na opak. Szeregowiec Hajdel 
uchodził ma froncie za zdolnego, a!e 

niepewnego, co się sprawdziło, gdy u- 
ciekł na stronę serbską.. Tu brako 
wało sił sanilarnych, więc przedsię- 
iorczy dezerter uie powędrował do 

obozu jeńców, ale „rwał szarpie” i 
bandażował rany. Jak się stało, że po 
odwrocie Serbów znalazł się aż na 
Korfu z poborami oficerskiemi i tytu- 
łem doktora medycyny? — Niewia- 
domo. Podróż ma francuskim okręcie 
wojennym do Marsyłji urozmaicił so- 
bie przez przybranie tytułu kapitana- 
lekarza, starającego się o wysłanie go 
drogą okólną do formujących się w 
Rosji legjonów czeskich, vo też się i 
stalo, 

Rewolucja nie pozwoliła rodakom 
zająć się bliżej sprawą tytułów — już 
nie Hajdła -— а majora Gajdy. Wy- 
starczyło, że poczynał sobie faktycz- 
nie dzielnie i ze szczęściem, by awań- 
sować na pułkownika, wreszcie na ge- 
nerała. 

W tem miejscu błyszcząca karjera 
ma punkty mniej jasne i pewne. Cho; 
dzi o historję Kołczaka, który wióżł 
w swym eszelonie nielada sumy, bo 
wywieziony z Besarabji skarb państ- 
wowego banku rumuńskiego. Kolezak 
nie był pewny. ani swych ždeinorali- 
zowanych łudzi, adii szans bezpieęzne 
go przewozu. Gajda: ofiarował się 7 
pomocą do eskorty skarbu i do wspól 
nej walki z bolszewikimi. Jak „się sta- 
ło, że Gajda przeszedł ze skarbem na 
wschód bez przeszkód, a Kołczak: zo- 
stał ujęty i rozstrzelany? Czy tu ktoś 
mie zdradził? -Czy ktoś sprytny nie 
sprzedał kogoś naiwnego? — Niewia- 
domo. Tak samo niewiadomo, co się 
stało potem z temi pieniędzmi. 

Zato osobista karjera utalentowa- 
nego, choć niewykształconego gene- 
rała ułożyła się doskonale. W kraju, 
w Pradze nie kwestjonują jego tytułu 
generalskiego. Domagają się tylko u- 
zupełnienia wiedzy wojskowej. Znów 
„więc Gajda ogląda Paryż, gdzie bawi 

1 w wyższej szkole wojskowej, a 
"wraca do armji, zostaje rychło 

efem sztabu generalnego. Wogóle n- 
i za człowieka nieograniczonych 

możliwości. Mówiono w związku z 
nim o usunięciu prezydenta Masary- 
ka, o dyktaturze nawet. — Skończyło 
się na możliwości innej. Oto szef szła 
bu-staje przed sądem oskarżony o po- 
zostawanie na žoldzie bolszewickim. 
Proces przy drzwiach zamkniętych... 
Sensacja... 

Uszło na sucho. Tyle że podał się 
do dymisji i czas jakiś siedział spo- 
%kojnie. Jednakże tak go nauczono się 
rozumieć, że wieści, iż został „taszy- 

słą' mikt nie traktował poważnie. 
„„Zamachu stanu' teź, choć kto wie co 
się za tem kryło. Zbada to zapewne 
sąd, którego wyrok skazujący zamk- 
nie wielką karjerę niespokojnego du- 
-eha w tem mieście, w którem się roz- 

zęła — w Brnie. ЕВ 

   

     

  

Pomot Żydóm niemieckim. 
NEW YORK, (Pat). Joint Distri- 

bution Committee rozpoczął zakrojo- 
ną na szeroką ckalę kampanję w celu 
„zebrania funduszu 2 miljony dola- 
rów, które będą przeznaczonę na po- 
moc dła Żydów niemieckich. Jedno- 
cześnie prowadzona jest przez Ameri- 
can Jewish Congres równoległa akcja 
zbierania pieniędzy na fundusz obro- 
ny praw żydowskich. Fundusz ten ma 
wynosić półtora miljona dołarów. 

KW. RZ] ER 

Rewelacje o stosunkach sowiecka - niemieckich. 
WIEDEŃ, (Patj. „Wiener Allge- 

meine Ztg.'* ogłasza dziś artykuł p .t.: 
„Swaslyka i gwiazda sowiecka”, za- 
wierający rewelacyjne szczegóły 0 
siosunkach niemiecko-sowieckich. 

Artykuł poddaje krytyce ewolucję 
sojuszu niemiecko-sowieckiego, stwier 
dzając, że pozorna jego ciągłość od 
kapalio przez Berlin do prolongaty, 
ktora nasiąpiła 5 maja rb. w Moskwie 
kryje w sobie zasadniczą zmianę sto- 
sunków niemiecko - sowieckich, o 
współpracy rozpoczętej w Rappallo, 
aż do ostatniego naprężenia. 

Siosownie do tej ewolucji, 
artykuiu charakteryzuje 

Rapalio jako „wspólnotę imteresów 
2 napięlnowanych*, a traktat berliń- 
Ski z roku 1926 — jako „niemiecko- 
sowiecką umowę  reasekuracyjną*. 
która po przewrocie w Niemczech sta 
ła się „umową nieufn niemiecko- 
sowieckiej”. Najważniejsze część jej 
dotyczy stosunków wojskowych mię 
dzy Niemcami a Sowietami. 

W ciągu ostatnich lat rozwinęł:. 
się nadzwyczaj iniensywna współpra 
ca między armją czerwoną a Reichs- 
wehrą, którą przez systematyczną pe- 
netrację organizacji armji sowieckiej 
doprowadziła — jak stwierdza dzien- 
nik — do pewnego rodzaju nadpańst 
wowej sysabiozy obu armij. 

W chwili, gdy rząd hitlerowski o: 
głosił świętą wojnę przeciwko komu- 
nistom. scisłe stosunki wojskowe su- 
wiecko-niemieckie mogły mieć decv- 
dujący wpływ na ukształtowanie się 
stosunków w Rzeszy i Sowietach. 

Podczas gdy słanowisko Reich:- 
wehry wobec przeprowadzonego przez 
marodowych socjalistów nowego us- 
troju wewnętrznego Rzeszy posiada 

autor 

traktat w 
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charakter coraz bardziej pozytywny, 
w Rosji Sowieckiej zarysowuje się sto 
pniowo zasadniczy antagonizm mię- 
dzy coraz bardziej doskonałą i samo 
dzielną armją a t. zw, cywilisłami aa 
Kremlu, którzy domagają się wyłącz 
ności władzy. w republice sowieckiej. 
W tych warunkach Reichswehra sta- 
nie się wybitnym instrumentem walł- 
ki Hitlera przeciwko komunizmowi, 
instrumentem, z pomocą którego Rze. 
sza Niemiecka może ugodzić koma- 
nizm w jego najczulsze miejsce, mia- 

armję czerwoną, 
Według informacyj dziennika wie 

deńskiego, Reichswehra działa już w 
tym kierunku. Dowodem tego jest T6- 
wnoległość, zachodząca między agi- 
iacją Rosenberga, który zmierza do 
oderwania Ukrainy od Rosji Sowiec- 
kiej, a ostatniemi rokowaniami gen. 
Blomberga z hetmanem Skoropads- 
'kim. Głównym jednak celem Reichs- 
wehry będzie rozwinięcie i pogłębie- 
nie owej animozji między armją czer- 
woną a sowieckiemi władzami cywil- 
nemi i spotęgowanie tej animozji do 
najszerszych rozmiarów. 

W. świetle tych faktów i tendencyj 

  

— kończy dziennik — dyskusja nad | 
tem, ezy inicjatywa przedłużenia tra- 
ktatu sowiecko-niemieckiego wyszła 
ze strony niemieckiej, czy też sowiec- 
kiej, jest małoważna, obu stronom za 
leżało bowiem na tem przedtuženių. 
Rosji Sowieckiej zależało ze względu 
na to, że skutkiem nieprolongowania 
sojuszu stosunki międży armją nice- 
miecką a sowiecką stałoby się jeszcze 
bardziej trudne dla władców Kremls, 
Niemcom zaś zależało na zachowaniu 
sobie pewnego atutu w dziedzinie po- 
lityki zagranicznej Rzeszy. 

Manewry floty niemieckiej. 
BERLIN, (Paij. — Tewające od 
EAC że zb 

dziś przed połud 
niem rewją BE bólanych przed kan. 
ele ministrami Rzeszy. 
К ;пиёеп kanelerz Rzeszy wraz z otocze 

riedzał paneernik „Deutsehland*, in- 
ijąe się o z budowy i uzbroje- 

Sara STN 

  

       

    

Na ZZ naszem widzimy defiladę od- 
działów PW i WF, ttóra odbyła się w u- 

Vlasta Burian przybywa 
do Polski. 

WARSZAWA, (Pat). W najbliż- 
szych dniach przybywa do Warszawy 
głośny komik czeskosłowacki Vlasta 
Burian. Artysta grać będzie w pierw 
szym filmie polsko-czeskosłowaekiti 
p. t. „f2 krzeseł*. Partnerami jego bę- 
dą Zula Pogorzelska i Dymsza, Śce 
narjusz filmu wyszedł z pod pióra He 
mara. Reżyserję objął ze strony čžės- 
kosłowackiej Maks Fric i ze strony 
polskiej Michał Waszyński. 

Aresztowanie zabójcy 
mjr. Owoca i Chudzika. 

LWÓW, (Pat). — W wyniku. dochodzenia, 
przeprowadzonego w Brzozowie w sprawie 
skrytobójezego strzału, którego ofiarą „padli 
p. p. Chudzik i mjr. rez, Owoc, został, w dniu 
wczorajszym z polecenia władz. prokurator - 
skich zatrzymany pod zarzutem dokonania 
tej zbrodni Roman Jajko, urzędnik Komunai 
nej Kasy Oszczędności w Brzozowie, którego 
odstawieno do SPReeyC. władz sądowych w 
Sanoku, 

W czasie nocy odbyło się ćwiezenie a:!y 
leryjskie marynarki, przyczem strzelano ost-- 
remi nabcjami do okrętu, kierowanego przy 
pomocy fal elektromagnetycznych . 

Na zakończenie manewrów 

lanie z dział przeciwiotniezych. 
Wieczorem karelerz i ministrowie powró 

eilt samołotami do Berlina. 

ięto P. W. I W.F. w Warszawie. 

  

biegłą niedzielę na placu Józefa Piłsudskie- 
go w Warszawie. 4 

Spadek beżrohacia. 
WARSZAWA, (Pat). Według da- 

nych statystycznych, liczba bezrobot- 
nych, zarejestrowanych w Państwo- 
wych Urzędach Pośrednictwa Pracy 
wynosiła na terenie całego państwa w 
dniu 20 maja 1933 r. — 243 tys, 588 
osób, co stanowi spadek liczby bezro- 
botnych w stosunku do poprzedniego 
tygodnia o.4 tysiące 278 osób. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat), — Dziś w 5 dniu ciąg 

mienia I klasy 27 Polskiej Państwowej Loter 
ji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

100,000 złotych wygrał Nr. 137,605, 54400 
zł, — 89,494, po 2,000 zł. — 33,742, 63,205, 
128,635 : 132,399, po 1,000 zł. — 39,442, —- 

43,475, 06,931 i 123,064, 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA, (Pat), — DEWIZY: Londyn 

30,36 — 30,06. Nowy York 7,75 — 7,67. Paryż 
35,20 — 35,02. Szwajcarja 172,78 — 171,92. 
Berlin 'w obrotach mieof, 210, Tend. niejedno 
lita. 

urzzdzono | 
dziś z pokładu krążownika „L.eipzig* strze- 

P. 

Bęsia Matka Wejnbrenowa 
z Prenskich 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarła w Kownie dnia 
22-go maja r. b. w wieką lat 77, 

o czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 
RODZINA. 

  

Porozumienie w sprawie układu waloryzacyjnego. 
BERLIN, (Pat). W dniu dzisiej- 

szym podpisany został protokół pv 
rozumienia polsko-niemieckiego w 
sprawie wykonania układu wałoryza - 
cyjnego. Rokowania w tej sprawie to- 
czyły się w Berlinie w ciągu 2 tygod- 
ni. Z ramienia rządu polskiego brali 
w nich udział dyrektor Urzędu Dłu- 
gów Państwowych w Warszawie Ar. 
Tadeusz Jakubowski i naczelnik wy- 
działu w tym Urzędzie Władysław Pi- 
skozub. Rząd niemiecki reprezento- 

   

wali dyrektor Banku Rzeszy Schultz 
dyrektor ministerstwa gospodarki dr. 
Reinhart i radca tegoż ministerstwa 
dr. Krammer, radca Banku Rzeszy 

Steinau i starszy inspektor Banku Rze 
Szy Krieger. 

W związku z zakończeniem roko- 
wań i podpisaniem protokółu possl 
R. P. w Berlinie dr. Wysocki podcj- 
mował śniadaniem członków obu de- 
legacyj. - 

  

Wstrząs podziemny w kopalni Wawel 
4 górników zasypanych. 

KRÓLEWISKA HUTA, (Pat). — We wto 
rek rano nastąpił wstrząs podziemny w ka- 
palni Wawel w Rudzie, Zasypanych zestało 
4 górników. Drużyna ratownicza po 4ó-3:- 
nutowej pracy wydobyła 2 górników którzy 

odnieśli lżejsze obrażenia. W godzinach pa- 
południowych wydobyto trzeciego górnika. 
lekko rannego, Prace nad wydobyciem 4 ofia 
ry wypadku są w toku. Przyczyny wstrząsu 

dotychczas nie zostały ustalone. 

  

   

Arrachart zginął w katastrofie. 
PARYŻ, (Pat). — Znany lotnik francuski 

Arraehart, który przygotowywał się do wzię 
cia udziału w zawodach o puhar barona 
Deutsch de ła Merthe, zabił się we włorch 
rano w czasie ictu ćwiczebnego, Powodem ka 
tastrofy było niewyjaśnione dotychczas za- 
trzymanie się motoru w czasie, gdy sparać 

znajdował się na wysokości 200 metrów po- 
nad ziemią. 

Arrachart, poczynając od 1923 roku, do 
kunai wielu łotów z Paryża do kołonij fran 
cuskich, zaś w 1925 reku ustanowił na ira 
sie Paryż -- Vila Cisnercs pierwszy rekord 
długości łotu w linji prostej. 

  

A Na lot gwiaździsty. 
WARSZAWA, (Pat). — W. dniu 23 bm. 

w południe wystartował z lotniska Mokotow 
skiego celem wzięcia udziału w locie gwiać- 
dzistym lotnicy polsey z Warszawy inż. Wy- 
Siekierski na samołocie RWD, 5, inż, Jago- 
szewski z panią Waeławą Czyżewską na Sa 

Dubieńska i Stolarow 
zwyciężają. 

RYGA, (Pat). — W pierwszym dniu odby- 
wających się tu międzynarodowych zawodów 
tenisowych z udziałem Łotyszów, Polaków, 
Estończyków i Niemeów Dabieńska spotkała 
się w grze pojedyńczej pań z piinią Kuznięć 
ecw (Łotwa) i z łatwością wygrała 6:1, 6:1. 
Jerzy Stolarow w grze pojedyńczej panów 
spotkał się z Laerum (Łotwa) i również wy 
kazał zdecydo ią przewagę nad przeciw. ni 
kiem, wygrywające 6:0, 6:2. 

    

Sukces Jędrzejowskiej 
I Tłoczyńskiego. 

„PARYŻ, (Pat). — W; czasie wtorkowych 
popoładniowych międzynarodowych rozgry- 
wek tenisowych o mistrzostwo Franeji odby- 
ły się spotkania w grze podwójnej miesza- 

nej. Para Jędrzejowska — Valerio (Włoe5) 
pobiła parę Moreł de Ville — Roche (Frau- 
cja) przez walkower. Para Jędrzejowska - 
Tłoczyński pobiła parę Ingram — Condon 
(Anglja i Afryka Poł.) w stosunku 6:2, 9:7. 

Międzypaństwowy mecz 
tenisowy w Katowicach. 
KATOWICE, (Pat), — We wtorek rozpo- 

czął się w Katowieach przy dužem zainterė- 
sowaniu publiezności międzypaństwowy mecz 
tenisowy Polska — Monaco. 

W pierwszym dniu odbyty się dwa single, 
zakończone zwycięstwem Polakėw.  Hebaa, 
po došė zacietej walce pokonai Landaus w 
trzech setach 6:2, 7:5, 7:5. Wittman odnióst 
również zwycięstwo, bijąc czołową rakieię 
Monaco Galeppe'a w 6 setach 4:6, 6:2, 2:6, 
6:0, 6:3, — Zawody rozegrane zostały w bar 
dzo nieprzychylnych warunkach atmosfery- 
cznyeh. Dotkliwe zimno również wpłynęto 
ujemnie na grę zawodników. Po pierwszym 
dniu Polska prowadzi 2:0, We środę odbę- 
dzie się gra podwójna. Polskę reprezentuja 
Warmiński i Popławski, Menaco Landau i 
Galeppe. 

Wykrycie złota u brzegów 
Wołgi. 

MOSKWA, (Pat). — Wzadłaż brzegów Wał 

gi wykryto pokłady złote w miejscowości 

Bliawino i Ajdyrlin. Prace przygotowaweze 
do eksploatacji znajdują się w peinym tożn. 

molocie Moth, p. Przysiceki na JD. 2 i p. 
Pruszkowski z panią Okołowiczową na samo 
lecle Moth. Według regulaminu, przyłot do 
Warszawy ma nastąpić w dniu 24 bm. w %0- 
<zinach między 15 —. 17. 

Zniknięcie posła Sejmu 
pruskiego. 

BERLIN, (Pat), — „Berliner Tageblati“ 

donosi, że poseł soejal — demokratyczny do 

Sejmu pruskiego Kuttner znikł bez śladu. — 

Rodzina, Kuttnera oraz instytueje partyjue 

soejal— demokratów nie wiedzą nie o jego 

pobycie. Kuttner, który nie przybył również 

ma ostanie posiedzenie Sejmu pruskiego, nie 

nadesławszy usprawiedliwienia swej nieobec 

uośet, zgodnie z postanowieniami regulaminu 

wyłączony został na okres 9%0 posiedzeń. 

== 

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 24 maja 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12,05: Audycja dla poborowych (muzyka). 
12,35: Poranek szkolny muzyczny. 14,00: Tr. 
z lotniska 1l Międzynarod. meetingu lotar- 

„00: Program dzienny. 16,05: Operet          

Fragment z op. „Samson i Dalila“ © — $aint- 
Saensa (płyty). 17, 40: „Stan i przyszłość rze 
miosła” — odczyt. 17,55: Program na czwar 

tek. 18,00 Muzyka taneczna (plyty). 

    

      

   

w w lnie" 
nowski. 19,30: Ara 
— felj. 19,45: Pras 

radj. 2 lekka. 21,00: Wsad. 

sport. Dod. do p dz. radj. 21,10: Recital     

    
idnokręgu. 22,15: Muzyka, 

iu sennem“ — odczyt. 22,65: 
Kom. meteor. 23,00: Koncert symfonicz 
(płyty). Słowo wstępne wygł. prof. M. J 
wicza. 

    

   
   

  

WARSZAWA. 

ŚRODA, dnia 24 maja 1933 r. 

16,00: Płyty gramofonowe. 17,15: Płyty 
gramofonowe. 18,00: Muzyka elka i tanecz- 

  

ma. 19,20: „Skrzynka Rolnicza w. 
Tarkowski. 19,30: Feljet. lite 7 егас 

ikie“ — prof. St. Adamczews 3,00: Muzy 
ka taneczną. 

Nr. 135 (2676) 

z Muzyki 
honcerty w sali Konserwatorjum: re- 
citał M. Orłowa; występ chóru „Woł- 
ga”; koncert wychowanków męskiego 

seminarjum nauczycielskiego. 

  

Mikołaj Orłow, jest corocznym g-:- 
ściem Wilna, majmilej widzianym 
przez naszą publiczność. (harakterv- 
czne wfasciwości jego sztuki są ciągie 
w pełnym rozkwicie: zniewalająca 
prostota i szlachetność interpreiacyj 
Orłowa przemawiają zawsze z jedria 
kową imoeą. Nawet w utworach, nie 
zupełnie lezących w zakresie jego in- 
tymnej, subtelnej sztuki, umie on wy 
dobyć ukryty waior wewnętrzny kom 
pozycji, nie siląc się na podkreślanie 
efektowności czysto wirtuozowskiej, 

na materjalnej sile dźwięku niekiedy 
wyłącznie opartej. 

lak czyni sze    sry artysla. 

  

Namanożyło się w Polsce dużo chó- 
ralnych zespołów rosyjskich. itaz po 
raz imaniy sposobność słyszeć je ua 
estradach wileūskich. W sezonie bie- 
żącym występowały zespoły chórowe 
Siemionowa, kozaków kubańskich, i 
ostatnio zespół pod nazwą „Wołga . 
Sciśle biorąc, żadnego z nich chórem 
nazwać nie można: z powodu ich Н- 
czebnej nikłości, należą te zespoły do 

        

kategorji t. zw. kwartelów wokal- 
uyčh, podwójnych lub potrójnych 
(zespół S$iemrońowa, czy Kozaków 
Kubańskich), zespól „Woiga”, skła- 

dający się z 6 osób (ij uniemożliwia 
i takie ściślejsze określenie. Nie cho-    

   dzi mi lu o wyłącznie ilościowe kwau- 
lifikacje: piękną precyzję wykonania 
można osiągnąć i przy takiej nielicz- 
nej obsadzie giosów; jednakże ogro- 
mnie ważną właściwością organizmu 

chórowego jest niezasłąpione brzmie- 
nie doskonale zestrojonego zespołu, 
licznie i doborowo obsadzonego w 
poszczególnych giosach. Taki też chór 
prełendować może nietylko do przy- 
sługu jącej mu słusznie nazwy, ale i do. 
wartościowego, bardziej skomplikowa 
nego repertuaru, w który literatura 
muzyczna obfituje. 

Ze spół „Wołga”, łaktownie uzna- 
jąc swoje kwalifikacje wlaśnie iłościo 
we, wykonywa wyłącznie repertuar 
pieśni ludowych, oraz pieśni genre'u 
romansów cygańskich. 

Dobór głosów „Wołgi* odznacza 
się brzmieniem przyjemnem, emisją 
łatwą. Soliści w osobach pp. Makaro- 
wej, Kutirskiego i Pankiewiczowej 
(szczególnie 'piękny głosj stanowili 
urozmaicenie dość pożądane progra- 
inu, złożonego z pieśni ludowych ro- 
syjskich, polskich, czeskich, ukraiń- 
skich, oraz z romansów Wertyńskie- 
go. Słuszną rzeczą było, iż dyrygent 
p. Ziewicki, traktując widocznie swój 
zespół kameralnie, ograniczył się do 
roli asompanjatora. 

Bądź co bądź, Wilno, posiadające 
doskonałe i liczne chóry polskie, ży- 
dowskie i rosyjskie, niełatwo jest za- 
dziwić poprawnywmi zespołami kilku- 
osobowymi! 

Na zakończenie zeszłotygodnio- 
wych audycyj muzycznych odbył się 
wieczór muzyczny w wykonaniu chó- 
ru, orkiestry srnyczkowej i solistów 
męskiego seminarjum nauczycielskie- 
go, z udziałem i pod kierownictwem 
P. Dziwiiła. Audycja ta miała raczej 
charakter popisu szkolnego uczelni, w 
której przedmioty muzyczne tak waż 
ną odegrywają rolę. Chór męski, dość 
liczny, poprawnie Śpiewał utwory róż 
nego stopnia trudności, zdradzając 
sprawność rytmiczną. Orkiestra smy 
czkowa również czujnie towarzyszy- 
ła solistom. Kierownik obu zespołów, 
p. Dziwiłł, grał solo koncert skrzyp- 
cowy Tarzinie'ego. Na dobro p. Dzi 
wiłła, jako kierownika muzycznego 
seminarjum, należy zapisać jego pie- 
czołowitość w uprawianiu muzyki ze- 
społowej swoich wychowanków. Musi 
to spowodować najbardziej pożądane 
wyniki w ich przyszłej pracy zawodo- 
wej. A. W. 

DECO SRS TAI A a NT T NS 

Trzęsienie ziemi w Armen|i. 
MOKSWA, (Pat). — Z Armenji sowieckiej 

donoszą o greźnem trzęsieniu ziemi w Kara 

klni. Szczegółów narazie brak. 

TEATR NA POHULANCE. 
Wróg Ludu. Sztuka H. Ibsena w 5 odsłonach. 

W ostatniej ćwierci zeszłego wieku 
cała Europa, a z nią i my, ulegliśmy 
potężnemu wichrowi talentów skan- 
dynawskich. Z dalekiej północy, kędy 
krótką jest radośne lato a długą sro- 
ga. ponura zima, skupiająca przy og- 
niskach domowych i wytwarzająca w 
ciasnem współżyciu ludzi niebezpie- 
czne fermenty, tam gdzie surowe za- 
sady protestantyzmu, granitowe po- 
glądy na stosunek rodziców do dzie:', 
żony do. męża, religii w życiu codzien 
nem, stawiały burzliwym tempera- 
mentom tamy, łamane, ale pod które- 
mi się i załamywały, z tamtej ziemi 
oblanej zimnem morzem, przyszły s:l 
ne akcenty mocnych przekonań, ka- 
tastrofalnych buntów, walk rodzin- 
nych i społecznych, oraz konfliktów 
moralnych. 

Nader mdłą i niemrawą wydała się 
w porównaniu literatura krajów ła- 
cińskich, lub zostających pod wpły- 
wem ukochania życia „ułatwionego, za 
sada „apei mortels, n* yez pas zo- 

starta przez hasła nakazujące 
bianie Žas dochodzenia 

prawdy za wszelką cenę, choćby SZCZĘ 
ścia i życia, dómagania się sądu i ka 
ry, torowania drogi integralnej moral 

ności. Z teatru przemówili kaznodzie 
je: Ibsen, Strindberg, ukazali się lu- 
dzie anatomicznie spreparowani, odar 
ci ze słodkich złud i ujęci w klesz- 
cze obowiązku, zasad, przekonań, 
skoncentrowanych namiętności, wy- 
buchających tem okrutniej, im obłud- 
niej im zaprzeczano racji istnienia. 

Teatr ten oddziałał silnie na lite- 
raturę europejską, zwłaszcza niemiec 
ką, a przez nią, na polską. Mieszczań 
ski dramat Sudermana, tragedje inte- 
ligencji opisywane przez. Przybyszew - 
skiego, wywodzą się w prostej linji z 
nordycznej literatury z nad fjordów 
i szkerów. 

Ibsen, w każdym swym dramacie 
stawiał jakiś problem społeczny i apo 
dyktycznie rozwiązywał kwestje, któ- 
re się nam dziś wydają albo wpros+- 
czone tak, że prawie nie istnieją, albo 
się gorzej jeszcze skomplikowały. W 
Upiorach komples dziedziczności, w 
Heddzie Gebler bunt kobiety, w Dzi 
kiej Kaczce szczerość w stosumkach 
rodzinnych, w Budowniczym Solness 
i Wrogu Ludu, walka jednostki z płyt 
kością, bezmyślnością i.łatwizną .ogó- 
łu, zawsze traktuje Ibsen swoje posta 
ci sceniczne jako głosy teorji wygła- 

  

szanych przez siebie. Mimo to, akcja 
nie jest ani nudna, ani martwa, figu- 
ry, acz poniekąd konwencjonalne, da- 
lekie są od papierowości. Bo z treści 
bije namiętne pragnienie autora, by 
widz — słuchacz uwierzył w jego 
prawdę, podniósł jego sztandar i szedł 
z nim do walki. Ten teatr nie był pi- 
samy dla „krasnego słowa', dła para- 
doksu i malowania typków; rzuca rę- 
kawice i głosi Śmiałe hasła, indyw|- 
dualne pojęcia autora o sprawach pra 
wie nie tykalnych na scenie, zamurza 
się w cierpienia duszy łudzkiej, przed 
stawiając jej odwieczne walki z mot 

łochem, z utartemi frazesami, obłudą, 
konwencjonalizmem w uczuciach i sta 
sunkach, walkę o prawdę, o prawo 
indywiduum, wyzwalającego się z pod 
supremacji większości, „która jest 
zawsze głupia, bo jest więcej głupich 
niż rozumnych na Świecie jak to ze- 
branym obywatelom jakiegoś Kozio- 
główka tłumaczy dr. Stockman. 

Człowiek w namiętnej walce z oto 
czeniem które przerasta, urodzony 
wódz, który nie zawsze umie zdobyć 
posłuch dła swych przekonań, Peer 
Gint zażerany przez trolle, paskudne 
zawistne, brudne i niskie stwory, dba- 
jące tylko o osobisty żłobek, a gada- 
jący dużo o dobru ogółu... oto widok 
powtarzający się w sztukach Ibsena, 
tak, jak się powtarza wciąż i teraz 
koło nas. 

Ujrzeć sztukę z przed laty kilku- 
dziesięciu, to zaciekawia przez dy- 
stans jaki stwierdzamy we własnych 
pojęciach pomiędzy tamtą, a naszą « 
poką. Są sztuki Ibsena przestarzałe. 
ale Wróg Ludu do tych nie należy. 
Przeciwnie, walka o wartości mora:- 
ne stawiane przez dr, Stockmana wy- 
żej nad materjalne korzyści, to.aktu- 
ałność jaknajbardziej obecna. Mieliś- 
my w czasie wojny ilustrację tej tezy: 
gastkę ludzi przeciwstawiającą się głu 
pocie i zmaterjalizowaniu ogółu i te- 
raz, mamy wciąż walkę jednostek z 
korrupeją ogółu, zakłamaniem, obłu- 
dnemi hasłami, i wciąż się odbywają 
wrzaskliwe wiece nad tymi, którzy 
mają odwagę swych przekonań. 

Dr. Stoekmań wałczy o asenizację 
miasta w imię miłości bliźniego i te- 
goż miasta, o którego zdrowotność i 
sławę, jako miejsca kąpielowego, dba 
jaknajserdeczniej. Ale zmiana zarażo 
nych bakterjami z garbarni wodocią- 
gów, kosztowałoby takie sumy, że 
podatki zwiększyłyby się w trójnasób,. 
co więcej, złotodajne kąpiele stanęły 
(by na kilka lat, rujnując obywateli 
Brat Dr-a burmistrz, nie chce do tego 
dopuścić i podnosi ma szlachetnego 
ideologa nagankę, która się kończy 
bez mała kamienowaniem doktora i 
prześladowaniem całej jego rodziny. 

Cały przebieg akcji ujęty jest co- 
kołwiek symplicystycznie, prostolinij 

nie i z widoczną intencją, nie tyłe ma 
lowania obyczajów, eo ilustrowania 
zasady, przeprowadzenia doświadcze 
nia, zobrazowania konfliktu. 

Obaj bracia wygłaszają opozy 
ne poglądy, tezy i antitezy, wers 
kontrwersje, jakich już teraz nie sły 
szymy w takiem obszernem ujęciu na 
scenie, ale jednak słucha się tego z 
zajęciem. I mamy wrażenie że zebra- 
nych na przedstawieniu 700 maturzy- 
stów, wysłuchuje również z żywem za. 
interesowaniem tego hymnu na cześć 
wyzwałającej się od niskiego pozio- 
mu jednostki, idącej przez ciężkie klę 
ski do moralnego tryumfu, nie waha - 
jącej się, gdy chodzi o uczciwość. Bo 
bohaterem sztuki jest uezciwość w o- 
sobie doktora. Wplątany w sieć sza- 
tańskich intryg przez brata, przez sta- 
rego Worze, redaktora i całe mi 
czaństwo, nawet nie patrzy skąd cio 
sy nadchodzą, wie że jest jedna dro 
ga uczciwości integralnej — niema 
dwóch. 

_Artyści wleli faktyczne życie w 
swe teoretyczne role: p. Szymański 
może nie czuł się zupełnie dobrze w 
skórze doktora, jakoś go jeszcze upro- 
ścił, w końcu nie zaznaczył tragiczno- 
ści jego losu, doskonale zagrał bur 
mistrza p. Bielecki, postać i ujęcie roli 
w sam TAZ, p. Dejunowiez, jakie ciągle 
postępy! Każdy jego typ Świadczy o 
sumiennem opracowaniu, świetnego 

   

  

dał Worze, wnosząc szczyptę wisiel- 
czego humoru w surową całość sztuki. 
Pp. Grolicki i Łodziński dobrze ode- 
grali redaktorów. P. Pawłowski dał 
inteligientnie ujęty typ drukarza. 

Inne role p. Wiesławska, p. Łado- 
siówna i dyr. Szpakiewicz nie dawały 
pola do popisu, bezbarwne są w sztu- 
ce, takiemiż były w wykonaniu. Pub 
liczności było nie zadużo. — Cóż? 
Stary Ibsen, wznowiony dla młodzie 
ży sżkolnej, to co interesowało a na- 
wet pasjonowało rodziców, czy może 
pociągać następne pokolenie? 

Sądzimy, że temat ibsenowski jest 
nieśmiertelmy i wygłaszane przez au- 
tora spostrzeżenia, acz wiele z nich 
stało się bamalnemi truizmami, nie 
straciły swej żywotności. Inna rzecz, 
że zyskałyby na barwie, gdyby je w 
inscenizacji czemś odświeżono. Wię- 
kszą groteskowością figur, koszmar- 
nością sceny wiecu — doskonale rea- 
listycznie wyreżyserowanej — a tak 
ujrzełiśmy fotografję swych ojców i 
dziadów w walce, którą my w <okol- 
wiek zmienionych formach prowadzi. 
my dalej. 

Młodzież, kończąca szkoły średnie 
w tak trudnych warunkach ekonomi- 
cznych, z korzyścią posłyszy zawarte 
w sztuce starego Skandynava przestra 
gi moralne. Hro. 

zali) = \ 
PA
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W niedziełę 14 bm. o godz. i9-ej 
w sali kasyna urzędniczego w Brasła- 

wiu odbyło się zebranie przedstawi- 
cieli miejscowego społeczeństwa, zwo- 
łane z inicjatywy Komitetu Gminnego 

ROW. R 
Zebranie to poświęcone było spra- 

wozdaniu poselskiemu z przebiegu 
Zgromadzenia Narodowego w dniu 8 
maja rb., które dokonało ponownego 
wyboru na stanowisko głowy pańsi- 
waprof. Ignacego Mościckiego. 

Po wstępnem przemówieniu wi- 
ceprezesa Rady Powiatowej BBWR p. 
P. Piałuchy, głos zabrał poseł Witold 
Kwinto, który w dłuższem przemówie 

niu omówił ponowny wybór Prezy- 
denta Mościckiego na tle obecnej sy- 
tuacji politycznej państwa, Prelegent, 
podkreśliwszy jednomyślność stałej 
większości Sejmu, sporo uwagi poświę 

cił nieobywatelskiej taktyce opozycji 
rządowej ze Związkiem Ludowo-Na- 
rodowym i P. P. S. na czele, która, 
nie mając widoków ma uzgodnienie 
własnej kandydatury, mie wzięła u- 
działu w wyborach, licząc, że w ten 
sposób obniży powagę tego historycz- 
nego faktu w życiu Odrodzonej Poi- 
ski. 

W wyniku przemówienia posła 
Kwinty zebranie wzniosło entuzjas- 
tyczne okrzyki na cześć Pana Prezy- 
denta, przyczem wysłana została od- 
źwierciadlająca w całej pełni nastrój 
zgromadzonych, depesza holdowni- 
cza, wyrażająca Panu Prezydentowi 
wyrazy czci oraz radość z powodu po- 
nownego wyboru. 

  

Na zebraniu tem m. in. był obecny 
Starosta Powiatowy p. Trytek. 

  

Omal nie Katastrofa samolotowa. 
Samolot aeroklubu warszawskiego zawadził © druty 

telefoniczne. i 
Na tHnji kolejowej Suwałki — Grodno sa- 

mołet Aeroklubu Warszawskiego lecący z pa 
sażerami w kierunku Grodna zawadził o dru 
ty. telefoniczne, które zniszezyt na znaezncį 
przestrzeni, poczem wywrócił dwa słupy ic- 
lefoniezne i w końen zerwał kilka przewe- 

dów tel. Wobec groźby katastroty pilot szyb 
ko zniżył lot i wylądował, gdyż zauważył, 
iż skrzydła w kilku miejseach są nadłama- 
ne, zaś w motorze nastąpiły pewne uszko- 
dzenia. 

70-letni oskarża syna © podpałenie. 
W: kolomji Ikaż gm. przebrodzkiej spalił 

się dom mieszkałny Krakowa Olimpiego. — 
Ogień pochłonął również spichrz.l wszystkie 
sprzęty domowe. Straty wynoszą 10,000 zł. 
Krukow, 70-letni starzec, w zeznaniach swych 
wskazał jako spraweę podpalenia swego syna 
Jana. Ojciec z synem mieli jakoby ostainio 

Płoną 
W łeśnictwie Sudaskiem  nadlešnietwa 

święciańskiego, w okolicy zaśc. Zamaliszki, 
gm, podbrodzkiej „z nieustałonych dotychczas 
przyczyn wybuchł pożar, który strawił około 
15 ha lasu. 

Również w łesie Kieranowskiej Marji, wła 

jakieś porachunki osobiste, Syn miał doko 
nać podpalenia z zemsty, Krukowa Jana zat 
rzymano, Zeznaje on, że udał się na strych 
domu, by wyciągnąć schowaną pod strzechą 
fuzję, iuzja nagle wystrzeliła, co miało spo 
wodować zajęcie się strzechy i pożar całego 
domu. 

lasy. 
šeielelki maj. Daniuszewo gm, żodziskiej, wy 
buchł pożar przyziemny. Spaliło się. podszy- 
eie lasu sosnowego na przestrzeni 20 ha, — 
Przyczyny pożaru i w tym wypadku nie usta 
łono. 

  

Mołodeczno. 
WALNE ZEBRANIE Z. P. O. K. 

W ubiegłym tygodniu w Mołodecznie pod 
przewodnictwem p. Heleny de Tramecourt, 

dźlegatki Wojewódzkiego Zrzeszenia Z. P 
O,.K. w Wilne; odbyło się doroczne walne 
zebranie członkiń tut. Zrzeszenia Powiate- 
wego ZPOK. 

"Zebranie zaszczycił swą obecnością sta- 
rosta powiatowy p, Mirosław Olszewsk! 
Obecny był również burm strz m. Mołode- 
czna p. Tadeusz Rylski. WKród zebranych 
członkiń — pań, stwierdzono szereg osób, 
nienależących do Związku, większość z tych 
osób, w końcu zebnanie przystąpiła do 
Związku, podpisując powiedn e dekdara- 
cje. 

=Po zagajeniu powitalnem i wyborze pre- 
zydjum — przewodnicząca tut. ZPOK. pam 
Ewa Olszewska — w obszernem swem _ prze 
mówieniu, zobrazowała czczegółowo działai- 

Ść Związku za rok eprawozdawczy 1. j. 
od 1.IV 1932 r. do 1,IV 1933 r. 

Z utrzymywanych . prowadzonych agend 
Związku ns óżnienie zasługuje — Stacie 
Opieki nad N а $ Dzieckiem oraz ochron- 
ka dzienna dia najbiedniejszych dziec: m. 
Mołodeczna, 

/W roku sprawozdawczym do Stacji Op 

    

  

            

nad M i D. zapisanych było 256 dziec; 
wywiadów, dokonanych przez higjenistk 
Stacji — w domach wiejskich — 918; tertn 
wywiadów obejmuje m. Mołodeczna i po- 

bliskie osiedla w promieniu 5 klm. od mia- 
sta powiatowego, Przy słacji czynna jest 
również przychodnia dla dz'eci star 
zasadniczo za opłatą 1 zł. od dziecka, į 
nak, jak wynika ze sprawozdania, w więk- 
szośc« wypadków porady te są bezpłatne. 
<zęstokroć bowiem są to dzieci ludzi ber- 
mych. Pozatem przy stacji zorganizowano 
t. zw, „kroplę mleka“ — dożywianie nie- 
mowląt; dziennie przeciętn e wydaje się 14-— 
16 litr. miłeka, oo ma ogromne znaczen*e 
dla rodzin bezrobotnych i biednych. Po o- 

mówieniu działalności Stacji p, E. Olszewska 
wyraz'ła podziękowanie miejscowym leka- 
rzem pp. dr, Stasiewiczowi Witoldow | i p 
Masiowskiemu za bezinteresowną pomoc le- 

karską, z jakiej korzysta Stacja w ciągu 
szeregu miesięcy. 

Ochronka. «dzienna dla najbiedn ej 
dzieci m, Mołodeczną — przytula 35 @ 
wychowanków znajdujących w niej należyte 
wychowanie i wy: ienie. Są to dziec w w'e 
ku przedszkolmym. 25 wychowanków och- 
ronki w roku szkolnym bieżącym, wzgł. u- 
biegłym — odeszło do azkół powszechny. 
Związek jednak, biorąc pod uwagę ich c'ęż 
k) sian materjalny, w dalszy mciagu opie- 
kuje się niemi, dożywia : przychodzi z po- 
mocą. 

W utrzymywan'u powyższych agend — 
przychodzi z wybitną pomocą Samorząd 1'o- 
wiatowy oraz Dowództwo 86 p. р., które 
aprócz wartościowych darów świątecznych 
(z okazj| świąt Bożego Narodzenia i W'ei- 

i Nocy), ofiarowywanych zazwyczaj wy- 
chowankom ochronki od szeregu lat oraz 
popierania wszelkich poczynań Związku, — 
udziela co miesiąc produkty żywnośc'owe 
na potrzeby ochronki: 'pozatem Zrzeszen e 
Mołodeckie otrzymało dla wychowanków »- 
chronki ubranka, ofiarowane osobiście przez 
Dowódcę 86 p, p. p. płk, Smolarskiego i jego 
małżonkę. Te też p. Olszewska w serdecz- 
nych słowach w imien u Zarządu oraz wszy- 

stkich członkiń i biednej dziatwy wyraziła 
podziękowanie p. staroście powiatowemu, p. 
„dówódcy 86 p. p. oraz całemu (Korpusow 
ficerów garnizonu Mołodeczno — za tak 
wybitną pomoc, dająca możność utrzymania 
i prowadzenia potrzebnych placówek, 

Dalsza działalność Zarządu ZPOK w r. 
Sprawozdawczym uwidacznia się przez: -— 
otwarcie własnego kiósku na placu rynko- 
wym w. Mołodeczn e, założenie własnej świe 

tlicy, zorganizowanie , 6-tygodniowych kur. 
sów kroju, szycia i robót ręcznych, prowa- 
dzonych w lokalu šwietlicowym i zamkn + cie których, należy się spodziewać, wykaże 
dodatnie rezultaty, a oo-za tem idzie — 
moralne zadowolenie organizatorek; zorga- 
nizowanie 3-miesięcznego konkursu czystość 
to którego przystąpiło 30 gospodyń wie 
skich. Lotne komisje inspekcyjńe Związku 
z zadowoleniem stwierdzają postęp w schlud- 

> utrzymywaniu „mieszkań, którę w 
a wypadkach, niestety, są zaniedbane 
ai Si gospodyn ie wiejskie, Poratem 

p urządzono szereg imprez dochad - 
ych, odczytów -5 zebrań informacyjnych. 
Po „wysłuchaniu sprawozdań kasowego i 

zociej „Rewizyjnej, która w swym proto- kd aard rases I S ATR Zwęązka —- zabranie udzželilo ab- 
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solutorjum dotychczasowemu  Zarządow:. 
Skład dotychczasowego Zarządu pozostał bz 
mmian, a mianowicie: p. Ewa Olszewska — 
przewodnicząca oraz członkinie Zarządu pqi. 
Ghrząstowska, Sokołowska Elżbieta, Słasie- 
wiczowa Marja, Marciakańcowa, Sluchtowa, 
Szymankiewiczowa, Kurowska, Baranowska, 

Kalisiewiczówna oraz Dudyńska, wybrana 
na miejsce p. Pawłowskiej, która ze wzglę- 
dów rodzinnych wycofała się z Zarządu 

Przewodnicząca walnego zebrana p. Ha- 
lina de Tramecourt przysłuchiwała się wy- 
głaszanym sprawozdaniom z wielkiem za- 
interesowaniem i zadowoleniem, choć bytu 
ona tu przewodniczącą ZPOK Mołodeck eg » 
w przeciągu prawie 3-letniego pobytu na 

stenąwisku starosty mołodeckiego swego mał 
żonka, obecnego starosty powiatu wiłeńsko- 
trockiego; poświęcała wiele czasu i pracy 

włożyła w tę pracę dużo serca. Znali ją 
biedni, ubodzy ż sieroty, któdy odchodził 
od niej pokrzepiony na duchu, biedny na- 
karmiony a. w razie potrzeby i ubrany. 
W swem dłuższem przemówieniu wykazała 
to swoje zadowolenie wyraźnie, życząc dal- 
szej owocnej pracy dla dobra państwa, . 

W-wolnych wnioskach w czasie dłuższej 
dyskusji — wyłoniono sekcję Świetlicową, 
do; której, weszło również 'i nauczycielstwo; 
sekcja ta, wobec braku wykwał fikowanej 
świetliczanki — wspólnie z Zarządem będz'e 
prowadziła prace wychowawczo-obywatelskie 
w posiadanej przez Związek świetlicy. 

Z przebiegu obrad wynikało, że aczkoł- 
wiek warunki pracy na prowincji są dość 
trudne, to jednak przy: dobrej woli i chę- 
ciach — można tu też pracować z pożytkiem 
dla społeczeństwa i tych maluczkich. J.K. 

Rudemino. 
SAMOBÓJSTWO GAJOWEGO. 

Wezeraj w godzinach południowych cdeh 
rsł scbie ży! rystrzełem z rewolweru ga- 
jowy lasów hr. Tyszkiewicza Masialaniee Bo- 
łesłow, zam, w gajówee Czarne — Błoto gm. 
rudemińskiej. Przyczyny samohójstwa nara- 
zie mie ustalono. 

Z pogranicza. 
UJĘCIE DEFRAUDANTÓW. PODCZAS PRÓ- 
BY UCIECZKI DO ROSJI SOWIECKIEJ. 

Na skutek listów gończych zatrzymana 
w granicznej miejscowości Maniewieze Zyg- 
munta Cejdę i Stanisławę Kraśkównę, pocto 
dzących z Warszawy, którzy usiłowali zbięe 
na teren Rosji Sowieckiej. 

Jek ustsiano Cejda zdefraudował w pew 
nem przedsięborstwie, gdzie był kasjcrem 75 
tys. złotych i papiery wartościowe i za nano 
wą Kraśkówny usiłował dostać się de Mińska, 
gdzie Kraśkówna posiada ciotkę , 

Zatrzymana Kraśkówna okazała się poszu 
kiwoną kemunistką, która za działalność wy 
wrotową została skazana na 4 lata więzienia, 
leez przed apelaeją zdcłała ukryć się przed 
poszukującymi ją władzami sądowemi. 

Zatrzymaną parę skierowano do dyspo- 
zyeji władz sądowych. 

POLSKO-SOWIECKIE NARADY 
GRANICZNE. 

  

   Na terenie odeinka granicznego Wiżajny 
w miejscowości Grzybina odbyła się konfe“ 
rencja graniezna władz grenicznych I po 
wiatowych polskich, fitewskich i pruskich. 

Tematem rezmów były sprawy walki z 
bandami przemytniczemi i bandiarzami Zy- 
wym towarem, przy wspóuwdziale straży gra 
nieznych trzech państw, Narady w tej kwe 
stji trwały blisko trzy , łecz do kon- 
kretnych wyników nie doprowadziły, gdyż 
punkty wysunięte przez  przedstawieieki 
władz polskich Litwini nie ehcieli przyjąć 
bez zastrzeżeń, mimo, iż postanowiono wspól 
nemi wysiłkami tępić przemytnietwo i hańdol 
żywym towarem na graniey. 

„Ponadto rozpatrywane były sprawy nie 
legalnego przekraczania granicy przez zhie- 
gów, przestępców i włóczęgów, oraz wyda- 
wania zabłąkamych pasterzy bydła i żywy 
inwentarz, : 

Wi ostatniej sprawie uczesiniey konieren 
cji doszli do całkowitego porczumienia i uz- 
godnienia kwestji. 

KONFERENCJA POLSKO —- LITEWSKA. 

Na granicy półsko — litewskiej w rejósto 
Kiernov'a odbyła się pólsko — litewska Koś:- 
fereseja poświęcona sprawie - uregulowania 
gruntów i ustalenie terminu przystąpienia do 
robót mełjoracyjnych w okołiecaeh wsi Pod- 
warańce. 

Jeden robotnik zabity, dwóch ciężko rannych. 
Stał stary gmach murowany, w 

którym przed dwoma iaty mieściła 
Się fabryka waty. Po przeniesieniu fa. 
bryki do inaego lokalu, gmach opus- 
toszai. Nikt nie cehiał go wynajmo- 
wać ponieważ był w opłakanym sia- 
nie i groził runięciem. 
„. Właściciel budynku Lejba Haipe- 
rin, zamieszkały przy ul. Pilsudskie 
go, postanowił jeden gmach dopro- 
wadzić do porządku. W tym celu wy- 
najął robotników, i przystąpiono о- 
negdaj do naprawy. 

Tymiczaseru... Wczoraj o goiz. 7 
m. 30 nad ranem, wkrótce po razpo- 
€zęciu pracy, rozległ się nagle silny 
huk i tylna Ściana budynka zawaliła 
się, grzebiąc pod gruzami trzech ra- 
botników. 

Głośna  detonacja rozpadającego 
się muru oraz krzyki reszty robotni- 
ków śŚciągnęły na miejsce wypadku 
sąsiadów oruz przypadkowych prze- 
chodniów, którzy niezwłocznie przy- 
stąpili do akeji ratowniczej. W mię- 
dzyezasie na miejsce wypadku przy- 
był oddział pelicji z V komisarjatu, 
który przyłączył się do akcji ratow- 
niezej. 

£ pod gruzów wydobyto zmasak- 
rowane ciała trzech robotników, jeden 
z niech miał zmiażdżoną czaszkę i kia- 
tkę piersiową, Lekarz pogotowia ra- 

  

   

tunkowego, zawezwany na miejsce 
wypadku stwierdził zgon. Zabity zo- 
stał Ż4-lstni Wacław Borejko, zam, w 
„Wilnie przy ulicy Piłsudskiego 16. 

Pozostałych dwóch robetaikow 
Waelawa Arininajtisa (ul. Legjonowa 

179) i Józefa Rynkowskiego (wieś 
Nowasiciki) przewieziono w stanie 
ardze ciężkim do _ szpitała Žydow- 

skiego. 
io. otrzymaniu wiadomości o wy- 

padka na miejsec katastrofy przybył! 
przedsławieieie władz śledczych, miej 

  

   

skiege, wydzisłu buńowlanego eraz 
starostwa grodzkiego. › 

Przeprowadzone badania wyka- 
zały, że właściciel kamienicy. rezpa- 
ezął reboty hez poewołtnia i bez opi- 
nii inżynierów, pozaten: Halperin nie 
zabezpieczył w należyty sposób roboi- 
ników. | 

Wobec tego Halpetrin z polecenia 
władz śledczych zosiat wczoraj zatrzy 
many. Uałsze dochodzenie w toku. 

Ciało zabitego robotnika przewie- 
zion9 do Instytutu medycyny sądowej 
celem dokonania sckeji zwłok. 

Jak się w ostatniej chwili dowia- 
dujemy sian rannych rekotników u- 
legł polepszeniu i bezpośrednie nic- 
bezpieczeństwo ich żyełu narazie uie 
aagrażn. (e) 

Spadł z rusztowania na bruk. 
Wczoraj przy uliey Litewskiej podczas 

prac remontowych domu Nr. 11 zawaliły się 
rusztowania na których std 60-letni murarz 
Stanisław Filipowiez: Filipówiez spadł na 
brak doznejąc bardzo ciężkiego uszkodzenia 

ciała. 
Zawezwane na miejsce wypadku pogoto- 

wie ratunkowe przewiozło go w stanie poważ 
nym du. szpitala żydowskiego. (e). 

Zniżka opłat za spław 
drzewa. 

Ostatni numer” Dziennika Ustaw R. P/(Nr. 
37 z dnia 19 maja r. b.) przynosi oddawni 
już'z wielką niecierpliwością oczekiwane; spe 
cjalnie przez stery drzewne: rozporządzćn 'ć 
Ministra Komunikacji: w sprawie wpłat za 
spław i spust drzewa, trzymanie drzewa na 
wodzie, użytkowanie wybrzeży i t. p. Rozpo 

rządzenie to szeroko uwzgiędnia wysuntęty 
przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Wilnie 
postułat obniżenia wspomnianych opłat; tak 
mp. stawka opłat za spław tratew (obliczona 
za 10 m” zajętej powierzchni wodnej ż за 
10 km. drogi wodnej) obniżona została z-3 
gr. do 1'» za odległości do 300 km. i z 
1*/e gr. do 1 gr. za część odległości przekra- 
czającą 300 km.; stawkę za spust drzewa łuź- 
nego odbniżono z 6 gr do 2 gr. 

W myśl nowego rozporządzenia opłaty po- 
wyższe będą pobierane także od drzewa, spla 
wianego w celach handlowych przez Lasy 
Państwowe, które dotąd od opłat tych były 
wolne. Rozporządzenie wchodzi w. życie 7 
dniem ogłoszenia. 

Kartki pocztowe 
z ilustracjami rzeźb 

Wita-Stwosza. 
Ku uczczeniu 400 rocznicy śmierci Wita- 

Stwosza wprowadza Zarząd pocztowy w о- 
bieg pojedyńcze kartki pocztowe z ilustracja- 
mi, przedstawiającemi rzeźby Wita-Stwosza 
—jego godło oraz datą 1533—1938. 

Kartki te zaopatrzone są już w anaczki 
pocztowe, których rysunek wyobraża również 
jedno z dzieł Mistrza, 

Kartki te ukażą się w 
czerwca b. r. 

  

obiegu w dniu 15 

    

  

   

Próbne transporty polskie 
do Z. S. S. R. 

Przez stację graniczną Stołpce w 

ostatnich dniach przeszło kilka tran- 

sportów próbnych towarów  wysła- 

nych do ZSRR, a między innemi tran- 

sport obuwia polskiego. 

Broszura 0 uigach 
podatkowych. 

Wojewėdzkie Biuro do-spraw finansowo 
rolnych w Wilnie drukuje obecnie ciekawą 
broszurkę o środkach obrony jakie posiada 
rolnik --w ustawach ratowniczych. Nakład. 
broszury (3000 egzemplarzy) będzie rozesła< 
ny po gminach. wiejsk'ch, by. te,-czerpiąc 
% niej praktyczne wskazówki, odpowiednio 
informowały szerokie rzesze płatników o 
przysługujących im ułgach podatkowych, 

egzekucyjnych i t. p. я 

   

Helena Romer - 
!Tutelsi. Nowela wyd. Rėj, Warszawaj 

*Swol Ludzie. Nowele „wyd, L, Chc- 
© miński. Wilno. Ь Е 

Ž Ksląžka o Nich. Romans Wyd. L. E 
Р Chomiński. Wilno. 2 ы = 

„(flja u Państwa Mickiewiczów. 
1 (Teatr dla Młodzieży). Scena W; 

leńska: : 
„Rezurekcja Wiełeńska. (Zdoby 

Wilne w 1919 r.) Scena Wileńska, £ 

RET kb 

  

  

       

     

  

Pierwsze lody. 

  

Na zdjęcu naszem widzimy warszaw- 
skiego ulicznego sprzedawcę lodów, cieszą- 
cego się. wielką popularnością wśród dziai- 

wy podmie ej. 
  

  

3 

Święto Korpusu Kadetów Nr .1 

Rokrocznie Korpus Kadetów Nr. 1 
Marszałka Józefa Piłsudskiego we 
Lwowie obchodzi swe Święto w maju. 

W roku bieżącym Święto Korpu- 
su Kadetów we Lwowie jest zarazem 

rocznicą 15-lecia istnienia tej szkoły. 
W uroczystościach tych biorą u- 

dział nietylko Korpusy Kadetów z 
Chełmna i Rawicza, ale również licz 
ne delegacje z całej Połski. 

500 Powstańców śląskich ze stu 

sztandarami przyjeżdża do Lwowa, 
aby dać dowód, że przyjaźa nawiąza- 
na z kadetami lwowskimi na polach 
bitwy w III Powstaniu Śląskiem jest 
trwała i wieczna. : 

W dzień Święta odbędą się rów- 
nież międzykorpusowe zawody lek- 
koatletyczne, szermiercze i strzelec- 

kie. 
Zawody te będą nietylko wyczyna- 

mi sportowymi jednostek, ale zarazem 
sprawdzianem tężyzny fizycznej ka 
detów. я 

Święto Lwowskich Kadetów trwać 
będzie przeszło tydzień, bo od dnia 
20 — 28 maja b, r. 

  

Jak to było w Michaliszkach? 
W grudniu roku ubiegłego w mia 

steczku Michaliszki zaszedł wypadek. 
który różnie komeniowano. Pierwsza, 
sprostowana wkrótce wersja głosiła, 
że rzekomo pijany kierownik miejsco 
wego posterunku P. P. bez żadnej 

przyczyny, po wyjściu z knajpy, za- 
czął strzelać w górę, czem mocno na- 
straszył przechodniów i że następn:c 
rzucono się na niego i siłą rozbrojona. 
Dochodzenie jednak ustaliło, że całe 
zajście miało przebieg zupełnie inny. 

W dniu tym kierownik posterunku 
w Michaliszkach, przodownik Tomasz 
Białożyt zauważył z okna swego mie 
szkania, jak z podwórza niejakiego 
Dawida Rudnickiego wyjechały sanie 
z podejrzaną, krytą i tajemniczą przy 
czepką. : 

Na saniach tkwiły syłwetki braci 
Michała i Szymona Gierszatorów,. 90- 
dejrzanych oddawna o aktywne prze 
jawianie sympatji do komunizmu. 
Podejrzeń tych i tajemniczości było 
dość, by pobudzić przodownika do +- 
nergicznej akcji. 

Wybiegł na ulicę i żatrzymał bra- 
ci. Nie chcąc wzbudzić podejrzenia, 
że ma zamiar zrewidować przyczepkę 
poprosił, by okazali dowód tożsamoś- 
ci konia. Bracia przyjęli to spokojnie 
i ze swej strony poprosili, by przodo* 
wnik udał się z nimi do ich mieszka- 
nia, gdzie mają ten dowód, 
„Chwila. namysłu wystarczyła prz) 

dowmikowi do stwierdzenia, że pra: 
pozycja la odpowiada jego zamierze- 
niom. Dom. Gierszatorów znajdował 
się po drodze do posterunku, pozatem 
spodziewał się, że spotka pomoc, któ- 
ra”mu umożliwi dokonanie niezwłocz 
nie rewizji podejrzanych sań. 

Tak kalkułował przodownik. 
Bracia. byli również sprytni, Po- 

pędziliczemprędzej do domu szkapi- 
nę, »gdy znaleźli się.ma swej ulicy za- 
częli krzyczeć przeraźliwie, jakby ich 
obdzierano ze skóry. Na hałas, jak z 

  

      
   

   

KURJER SPORTOWY 
Znaczenie wystawy sportowej dla rzemiosła 

i handiu wileńskiego. 
W. dobie obecnej, gdy kurczą się 

rynki, gdy całe działy produkcji za- 
mierają, są jednak pewne artykuły o 
silnych tendencjach rozwojowych. 

Bywają to niejednokrotnie rzeczy 
o kanjunkturach chwilowo pomyśl- 
nych np. sprzęt radjowy, ale są zara- 
zem. dziedziny, w których pfodukcja 
nietylko wykazuje stały wzrost, lecz 
równocześnie dobitnie podkreśla, że 
pomyślna konjunktura nie jest tu 
przejściowa, a obliczona na daleką 
metę. 

Tą dziedziną wytwórczości, która 
nie zna kryzysu, na której jedynie do 
tychczas nie wyraziło się piętno de- 
presji gospodarczej jest produkcja 
sprzętu sportowego. 

Niema w tem przesady. Każdy to 
może stwierdzić, 

W obecnym okresie niejako odro- 
dzenia kultury fizycznej, sport prze- 
stał już być tylko rozrywką, a stał się 
niezmiernie ważnym i koniecznym 
czynnikiem wychowawczym w rozwo 
ju społeczeństw. 

„Wszystkie państwa rozumiejąc zna 

  

„Na zdjęciu naszem widzimy kpt, Skarżyń 
skiego (x), stojącego obok swego samolotu 
w St. Louis, przed startem do Ameryki Ро- 

Echa tryumfalnego lotu Kpt. Skarżyńskiego. 

czenie sportu jako kwestję zdrowia 
obywateli i kwestję sił narodu, poło- 
żyły duży nacisk na wychowanie fi- 
zyczne nie szczędząc Środków na or- 
ganizowanie i stałe rozbudowywanie 
powołanych w tym celu instytucyj. 

Równocześnie ze stałym rozwojem 
sportu wzrasta coraz większe zapotrze 

bowanie na rozliczny sprzęt. sporto- 
wy, bo niepomiernie szybko wzrasta 
armja konsumentów wyrobów spor- 
towych. 

Jeśli przeprowadzić porównanie, 
jak sprawa ta przedstawiała się w la 
tach ubiegłych i dziś, to cyfry będą 
nieraz zdumiewające. Np. gdy przed 
kilku jeszcze laty narciarzy w Wilnie 
naliczyć było można do stu lub nieco 
więcej, to obecnie liczba Wilnian upra 
wiających zimą ten szlachetny sport 
dosięgnie, a nawet może przekroczyć 
pięć tysięcy, nie licząc oczywiście w 
wojska, gdzie narciarstwo jest obo- 
wiązkowe. 

Równolegle z powiększającą: się 
arm.ją sportowców rozbudowywały się    

Obok kpt. Skarżyńskiego stoi łudniowej. 
przedstaw kiel kołonj* polskiej w Senegalu 
dr. Szczuka (xx). 

u nas warsztaty rzemieślnicze do wy- 
robu sprzętu sportowego i powstawa 
ły coraz to nowe placówki handlowe 
z artykułami sportowemt. Gdy w 1921 
roku w Wilnie był tylko jeden sklep 
przyborów sportowych, to dziś ilość 
takiego typu sklepów przekracza w 
Wilnie 30. 

Dziś Wilno w wielu dziedzinach 
sportu mogłoby się stać nietylko sa- 
mowystarczalnem dla siebie, ale na- 
wet z dużem powodzeniem wyrobami 
swemi zaspakajać potrzeby sportow- 
ców wielu innych miast Polski. 

Niestety jest tak, że niewszyscy 
sportowcy wiłeńscy wiedzą co i w ja- 
kim gatunku produkowane jest.w Wil 
nie, nie wiedzą gdzie się. znajdują 
źródła bezpośredniego nabycia, a więc 
tańszego, bo z pominięciem pośred- 
ników. 

Rozumiejąc dobrze te niedomagn- 
nia i chcąc wyrównać tę lukę, Komi- 
tet Miejski W. F. i P. W. organizując 
w dniąch od 2 do 12 czerwca r. b. 
I-szą Wystawę Sportową w Wilnie. 
wziął na swe barki zadanie zapozna- 
nia armji sportowców z Wilna i oko- 
lic z miejscowemi wyrobami sporto- 
wemi, zadanie zbliżenia konsumentów 
z producentami, zadanie wskazania 
sportowcom najdogodniejszych źródeł 
zakupu. 

Wystawa zapowiada się na dużą 
skalę, gdyż przez liczny w niej udział 
wystawców ze sfer rzemieślniczych 
przemysłowych i kupieckich Wilna 
niewątpliwie stanie się wielką rewją 
naszej regjonalnej wytwórczości w tej 
mającej przed sobą dużą przyszłość 
rozwojową dziedzinie. Pozatem wy- 
stawa ta, posiadająca charakter tas- 
gów, będzie dla wystawców okresem 
zwiększonego popytu na ich wyroby 
oraz większych tranzakcyj. 

  

MISTRZOSTWA. LEKKOATLETYCZNE 
KLASY ы 

Po zawodhch lekkoatletycznych, klasy A 
1, В nadchodz' teraz termin mistrzostwa naj 

młodszych naszych lekkoatletów, to jest 
klasy „G“. я 

Zapewne na starcie zgromadži się spora 
ilość. zawodników i zawodniczek, a sobotnie 
4 mżedzielne zawody będą cieszyły się dużerm 
powodzeniem. 

Zgłoszenia przyjmuje p, Kudukis, Metro- 
pońtama I. 

Gierszatorów i natychmiast przysią- 
pił do rozprawy z przodownikiem. 

Przod. Białożyt ostrzegł tłum, że 
będzie strzelał i oddał jeden strzał w 
powietrze. Tłum naparł gwałtownie i 
obalił go na ziemię. Wyrwano mu 2 
ręki rewolwer, skradziono czapkę, a 
tymezasem... wóz z tajemniczą przy- 
czepką znikł bez śladu. : 

Wkróice potem znaleziono rewol- 
wer w bożnicy, — czapki natomiast 
nie zwrócono. 

Wczoraj przed sądem okręgowym 
w Wilnie stanęli najbardziej aktywni 
uczestnicy hałaśliwego zajścia: Judel 
Wejnsztejn, lat 26; Michal, Dawid i 
Szymon Gierszatorowie; Abram Rez- 
no i Jankiel Łapidus. Oskarżono ich 
o użycie przemocy „w . stosunku do 
funkcjonarjusza P. P. w celu zmusze- 
nia do do zaniechania prawnych czya 
ności doprowadzenia sań braci G. do 
posterunku P. P. 

Na przewodzie sądowym znowu 
odżyły obie wersje. Przodownik twicr 
dził stanowczo, że działał jako urzęd- 
nik, a ścigał podejrzane sanie, chcąc 
zrewidować je, w czem. mu jednak 
przeszkodziła czynna napaść. Świad+ 
kowie, nieliczni - zresztą, = opisywali 

zajście w inny sposób. Mówili, że przo 
downik „zrobił awanturę bez żadnego 
powodu, było trochę: czuć od niego 
alkoholem i że po strzale, publiczność, 
obawiając się dalszych wystrzałów, 
rzuciła się na niego i rozbroiła. 

Wobec braku dostatecznych dowo 
dów winy sąd wszystkich oskarżonych 
uniewinnił. Obronę . wnosili mec: 
Czernichow i mec. Engieł. Włod. 
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Poco przepisy. — 
To pytanie zadawać sobie trzeba po kilka 

razy dziennie w naszem kochanem W :hre. 

Ludziska ze specjalnem zamiłowaniem robią 

właśnie to co zabronione, zachowując w so- 

bie jakiś „ośrodek” dziecięctwa, popychający 
ich do czynów godnych istot nierozwiniętych, 

Zagrodzony trawnik — przejść przez dra: 

ty, depiać trawę, oberwać liście : kwiaty; iść 

po tej stronie ulicy i chodnika, pó której. 

pėlecono nie chodzić, palić tam gdzie nap* 
same „dla niepalących*, 1 setki innych drob- 

nych sprzestępstw, nie zbrodni pewnie, ałe 

dokuczliwych, niekuliuralnych, niemądrych, 

Żajrzyjmy co się dzieje we wnętrzu dale: 
kobieżnych autobusów, już fakt że chodzą 

pono ostatni rok i nie szkoda ich na odcin- 

ki „dzikiej* drogi obok- budującej się szosy, 

sprawia że „karoserja* tych  przedpotopo- 

wych wehikułów pozostawia wiele do życze 

nia. — Fachowi ludzie ostrzegają, że możni. 

rozsypać się z całym kramem na drzazgi, i 

technicznemi wywodami umilają pasażerom 

podróż. Jeśli znudzi przysłuchiwać się tym 

wnioskom to można zabawić się słuchając 

konwersacji szoferów, którzy wbrew wsżel- 

kim przepisom gawędzą miłe : z ożywieniem, 

odwracając się ma dłuższe chwile uchem do 

przebieganej drogi, pełnej dziur i wybojów. 

Czasami wydobywają papierosy i zapalk“ 
a na protest tchórzliwszego podróżnika za- 

pewniają wesoło, że od papierosa benzyna 

nie może się zapalić i mie radzi są jeśli się 

im nie wierzy. 

Na ściance autobusu widnieje kabalistycz- 

ny napis i liczba „14 miejsc". — Czy to ma 

oznaczać, że tylko 14-cie osób wolno wpu- 

ścić? Takby się zdawało, ale... od czegoż up- 

rzejmość kierowników i pojemność roztrzę- 

sionego pudła? Jedzie 16—19 z szoferem, 

kontrolerem i kierownikiem 21 osób, trochę 

stoją, trochę przysiadają na pakunkach — 

autobus przechyla się groźnie, pod górką sta 

je i stęka, (on pamięta że ma' obowiązek 
wieść 14 osób), a ma uwagę jadących, że jest 
przeładowany słyszy się techniczną odpo- 
wiedź, że tak lepiej, mniej „rzuca”. 

Rzuca ale walizkami na nogi i kołana 
jadących, którzy siedzą jak sardynki w pu- 
dełku, Wielkość walizek jest tematem długich 
sporów przy wyjeździe, gdyż nikt niechce wi 
dzieć swych ziemskich dostałków  sponie- 
wieranych na dachu. autobusu, szarpanych 
„wierówkami”, targanych i rzucanych. o. się- 
bie. — Lepiej by to się o kolana pasaże. 
rów obijało. 

O tak... jeżdżą... no więc co? Naeóż prze” 
pisy? 

SBE BE JOTTKA 
1 oŁodziiłi . k С z 

UWAGAI Sidi i ma Wwiania domów, a 
drzwi i okien' farbami, kióre dzją 

trwałość | 
sint SKŁAD FARB || 

KNCISZKA RYMASZEWSKIEGO 
WILNO, ul. Mickiewicza 35. 
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— Pogoda 24 maja b. r. według P. I, M. 
W całym kraju zachmurzenie zmienne, mie; 
scami z przełotnemi opadami. Chłodno. — 
Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z 
kierunków północnych. 

ADMINISTRACYJNA 

PAROSTWO GRODZKIE KOMUNI 
e wobec zamknięcia aż do odwołan 1 

ulicy Niemieckiej linja autobusowa Nr. 3 prze 
biegać będzie następującą trasą: Wielka Pohu 
lamka, Trocka, Wileńska, Ludwisarska i Bo- 

nifraterska. . 

    

MIEJSKA. 

— Doprowadzenie do porządku rynków 
wiłeńskieh. W łonie magistratu powstał pro- 
jekt doprowadzenia do porządku wszystki-n 
rynków na terenie m. Wilna. Pozatem roz- 
leglošė niektórych rynków ma być zwiększo 
na przez dodanie nowych terenów. W celu 
zorjentowania się na miejscu z brakami ry: 
ków wczoraj całe prezydjum magistratu do- 
konało lustracji rynków, zażnajamiając się 
na miejscu z ich stanem. 

    

LITERACK 1 

— DZISIEJSZA ŚRODA LITERACKA. Dzis 
© godz. 8 m. 30 wiecz. w Związku Literatów 
dr. Jerzy Sienkiewicz mówić będzie o twór- 
czości malarskiej i graficznej śp. Tadeusza 
Makowskiego. Odczyt ilustrowany będzie ob- 
ficie przezroczami. Goście mile widziani, szcze 
gólnie także artyści i młodzeż artystyczna. 
Wstęp dla gośc 1 zł., dla młodzieży studjują- 
cej 75 gr. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z KOŁA POLONISTÓW SŁ. U. S. B. 
W poniedziałek dnia 29 maja w S iadec- 
kich USB o godz. 18 odbędzie się Wieczór P»- 
ezji Współczesnej. Recytacje utworów z „An 
tologji poezji współczesnej”, wydanej obecnie 
przez Koło Połonistów. Recytacje będą po 
przedzane przedsłowiem jednego z poelów 
„Antologji*- Wstęp 30 gr. i 50 gr. 

— XI Ogólny Zjazd Kół Mat. Fiz. Ast. 
Pol. Mł. Akad, odbędzie się w dn. 2 8 b. 

m. w Wilnie pod protektoratem J. M. Rek- 
tora dr. Kazimierza Opoczyńskiego. 

Uroczyste otwarcie w dniu 25 maja 1933 
o godz. 10 w sali Śniadeckich USB, — ui. 
Święto — Jańska 10. 

SPRAWY SZKOLNE 

— ZARZĄD ZWIĄZKU ABSOLWENTÓW 
GIMNAZJUM JEZUITÓW W WILNIE zawia- 
damia członków Związku, że w czwartek du. 
25-go maja o godzinie 17-tej odbędzie się in- 
formatorjum o studjach wyższych dla matu- 
rzystów. Po informatorjum odbędzie się wspól 
na herbatka zapoznawcza. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— ©Ogółne Zgromadzenie L. O. P. P. 

W sobotę dnia 20. maja odbyło się Ogólne 

Zgromadzenie Komitetu Woj, Wileńskie ;» 
L. O. P. P. Zebranie zagaił prezes K-tu Woj. 
Marjan Jankowski wicewojewoda wileński. 

Po uczczeniu pamięci byłego prezesa Kom 

$ „p. Stanisława Białasa przez powstanie, wy 
brano na przewodniczącego Zgromadzenia p. 
Stefana Obuchowiczą del. K-tu Leśnego, 2- 
raz na sekretarza p. Bronisława Janosza del! 
K-tu Wilejskiego. Do stołu prezydjalnego za 
proszono |pp. prezesa Marjana Jankowskiego, 

„DER: yanatntego Kowalskiego i Jana Pietra 

    

  

szewskiego. | = 

P. wicewojewoda M, Jankowski w dłuż- 
szėm przemówieniu scharakteryzował prace 
Komitetu za rok ubiegły podkreślając z 
ny wzrost członków, który wynosi przeszło 
100 proc, oraz znaczne skonsolidowanie się 

organizacyjne poszczególnych Kom. Pow. Po 
odczytaniu protokółu Komisji Rewizyjnej jed 
nogłośnie udziełono Zarządowi absolutorjum 

W uzupełniających wyborach Zarządu na 
miejsce członków ustępujących wybrano pp.: 
płk. Poznera, kpt. Rómmla, starostę J. Tra- 
mecourt'a, nacz. Wł. Głuchowskiego i d-ra 
A. Safarewicza, Na zastępców wybrano pp.: 
płk, Aleksandrowicza i del. Dyrekcji P. i T. 
do Komisji Rewizyjnej wybrano pp.: Jana 
Pietrąszewskiego, Edwarda Ratyńskiego i Ka 
zimierza Świąteckiego — na zastępców pp.: 
Tadeusza Miśkiewicza i Henryka Karczews 
kiego. Na delegatów na Ogólne Zgromadze- 
pie LOPP, pp. Stefana W' nięwskiegą i о, 
Rómmla ńd żastpcó wpp.: star. J. Trame- 
court'a i kpt. Ptaszyńskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— 4 TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NA- 
UK W WILNIE. Doroczne Walne Zgroma- 
dzenie T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie odbę- 
dzie się we środę dnia 31 maja rb. o godz. 
6-ej wiecz. w siedzibie Towarzystwa (ul. Le 
lewela 8). Osobne zawiadomienia rozsyłane 
nie będą. 

      

zj 

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

  

"semka „Głosu Wileńskiego. 

eów Żydowskieh. 

  

IKA 
TEATR | MUZYKA 

— Ostatnie przedstawienia „Wroga ludu". 
Dziś, we środę 24 maja oraz we czwartek 
25 o godz. 8 w. ostatnie przedstawienia po- 
tężnej sztuki Ibsena „Wróg ludu'* z Alfreden 
Szymańskim. kapitalnym odtwórcą roli ty- 
tułowej. я 

— Jutrzejsza popołudniówka. Czwartek. 
25.V o godz. 4 pop. po cenach zniżonyc 
nieodwołalnie po raz ostatni  sensecyjna 
sztuka „Pokój na trzeciem piętrze Nr. 17 

— Egzotyczny gość w Bernardynce! 
Będzie nim urocza afrykanka — dzikuska 

„Džymbi“, którą grać będzie znakomita ar- 
tystka Jadwiga Zaklicka na otwarcie Teatr: 
Letniego w ogrodzie Bernardyńskim (27.V 
o godz. 8,15 w) — rozpoczynająca sze 
gościnnych występów w_ Wilnie. „Dżymbi* 
jest świetną trzyaktową komedją węgie: 
skiego autora ana Zagona, która na 

premjerze w Poznaniu, zdobyła sobie niesty. 
chany sukces artys y i kasowy. Zniżki 
na „Džymbi“ nie będą ważne, 

— „Mademoiselłe* — na prowincji! Stały 
Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich ZASP 
w Wilnie wyrusza w dniu 1, 6. na 6-te arty- 
styczne turnee [bo prowincji, z jedną z 1aj 
piękniejszych sztuk sezonu 1932/33, która 
tak zagranicą jak i we wszystkich majwięx- 
szych teatrach Polski święciła niezwykły 
triumf — jest nią świetna komedja Dowal'a 
„Mademoiselle*. Bliższe szczegóły niebawem, 

Teatr Muzyezny „Lutnia, Dziś po raz 
18-ty świetna operetka Gilberta „Cnotliwa 
Zuzanna”, obfitująca w sceny pełne hum :- 
ru i werwy. Świetnie zgrany zespół z Hal- 
mirską (rola tytułowa), Gabrielli, Dembow- 
skim, Szczawińskim, Tatrzańskim : Wyrw'cz 
Wichrowskim na czele jest przedmiotem co- 
dziennych owacyj. Ceny zniżone. Zni 
ważne. 

   

     

    

  

    

   

  

    

      

— Występy Heleny Makowskiej. Teatr 
muzyczny „Lutnia* przygotowuje z wielką 
starannością doskonałą komedję muzyczną 

0. według utworu Verneuilla z muzyką 
Straussa „Kobieta, która wie czego chce*. 
Do sztuk: tej pozyskano na czas krótki, 
świetną autysikę, wiiezrównaną interpreta- 
torkę roli tytułowej — Helenę Makowską, 
która święciła triumf prawdziwy w Warsza 
wie i iPoznaniu, W! wykonaniu tej komedi/ 
muzycznej bierze udział zwiększony zespół 
artystyczny pod reżyserją K. Wyrwicz-Wich- 
rowskiego. Nowe dekoracje przygotowują 

pracownie telatralne pod kierunkiem J. Haw 
ryłkiewicza, Premjera w piątek 26 b. m. 
Bilety jnż nabyć można w kasie teatru 
„Lutnia od 11—9 w. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie na ła, 
mach „Kurjera Wileńskiego” następującego 
mojego oświadczenia: 

Od pewnego czasu jestem objektem syste- 
matycznych napaści ze strony endeckiego pi- 

Pogardliwe 
milczenie, które w przekonaniu mojem było 
właściwą odpowiedzią na tego rodzaju obrzy 
dliwe metody walki politycznej tak rozuch- 
waliło wymienione pisemko, że przemówić 
musi sąd. Sprawę kieruję do sądu. 

Proszę przyjąć wyrazy mojego wysokiego 
poważania. 

  

  

T. Topór-Wąsowski. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZDEMOLOWANIE PIWIARNI. — TRZECH 

OSOBNIKÓW ARESZTOWANO. 

Wyzoraj późno wieczerem do piwiarni 
Zofji Frajerówej przy ulicy Skopówka 6 
wtargnęłe trzeci 64obników, kiórzy-po krót 
kiej sprzęczce z właścięielką zdemołowąło 
eałę urządzenie lokalu, wybijając szyby, ła- 
miąe stoły i krzesła oraz niszeząc bufet, 

Na krzyki Trajerowej nadbiegł policjant 
który napastników zatrzymał. 

Okazali się nimi: Leon Szajlis (Zamkowa 
26), Edward Olimowicz oraz Józef Sawlicki. 

Awanturników osadzono narazie w aresz 
cie polieyjnym. 

Właścicielka zdemolowanej piwiarni oce 
nia swoje straty na sumę 120 zł. 

POSTRZELENIE SIĘ UCZNIA. 

Wczoraj o godzinie 10 m. 30 wieczorem, 

przy ulicy Il Raduńskiej w mieszkaniu ro 

dziców postrzelił się z rewołweru b. uczeń gi- 

mnazjalny, 19-letni Ludwik Tomaszęwicz. 

Kula przebijając płuco utkwiła w prawyni 

boku. Zawezwane na miejsce wypadku pogo- 

towie ratunkowe przewiozło Tomaszewicza 

do szpitala Żydowskiego w stanie groźnym. 
Okoliczności przy jakich nastąpiło postrze 

lenie przemawiają raczej za tem, że ma Się 

tu do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, 

a nie z zamachem samobó jczym. (2 

OFIARY. 
Zł, 5 na Komitet Bezroboeia składa Wilen 

skie Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow › 

34 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Odwróciła się i odeszła. Wtedy dopie- 

re uświadomiłam sobie, że Łucja wa- 

li w ścianę laską już od dłuższej chwi 

li. Idąc do jej pokoju, obejrzałam się 
na grupę, zebraną koło kominka. 
O*Leary wpatrywał się w mały czerwo 
my ołówek; Helena, czerwona i podnie 
cona, wyjmowała drżącemi palcami 
papierósa z papierośnicy; Killian sie- 
dział w niedbałej pozie na taborecie 
koło fortepianu i głaskał Jerycha po 
uszach. Psisko warowało przy ziemi. 
Przez obłok błękitnego dymu widać 
było jego baczne oczy. Paggi chciał 
pobiec za Matil i rozmyślił się. Morse 
patrzył wdal zamyślonym wzrokiem. 
Teresa, rozkładająca na stoliku karty 
do pasjansa, uśmiechała się złośliwie. 

Dzień dłużył się tak samo, jak po- 
przedni z tą różnicą, że nastrój odręt 
wienia zaczął ustępować miejsca nor- 
malnemu trybowi życia. Bliskość tru- 
pa i świadomość, że morderca jest 
wśród nas, budziły taką samą, nawet 
większą grozę, ale pomimo to pierw- 
sze wstrząsające wrażenie już prze- 
szło. Tyłko, że wyrwane z odrętwie- 

   
  

KJ Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

nia nerwy powodowały zniecierpliwie 
nie, kłótliwość, i drażliwość. Nadto 
prymitywny strach przed śmiercią i 
umarłymi, drzemiący w sercu każde- 
go człowieka, podrywał się w nas za 
każdym poświstem wichury, trzas- 
kiem ognia lub innym niespodziewa- 
nym odgłosem. Raz, kiedy ktoś szurg 
nął krzesłem, wszyscy, nie wyłączając 
O'Learye'go, podskoczyli na miejs- 
cach z pobladłemi twarzami, poczem 
jedni sięgnęli po papierosy, a drudzy 
udali niby to ożywienie. 1 ciągle wszy 
sey obserwowali śnieżycę. 

Jeszcze było daleko do wieczotu, 
gdy O'Leary zjawił się przed drzw 
mi Łucji i poprosił o pozwolenie wej 
cia. 

    

— Niech pani nie wychodzi, pan 
no Saro. Pacjentka może pani potrze 
bowąć — rzekł, widząc, że wstaję (7 
oeciąganiem). ‚ 

Usiadłem w nogach łóżka z robót- 
ką na kolanach. 

— Niech pan siada, młody czło- 
wieku — rzekła Łucja. — Dobrze pan 

dziś wygląda. Więc pan jest detekty- 

    

    

Mody paryskie. 

  

— 

          

my piękny pla 
any przez jedną ze 
Iwórui mody. 

    
   

  

„Wilner Tog“ 
Pa Zów 

omawia w ,, * 219 b m, fatalne 
położenie dyplomacji hitlerowskiej. To oda- 
sobnienie ityczne mie przeszkadza jednak 
Hitlerow vawą łapą się po Gdańsk, 
przy dzie okoju Europy, nie wyłącza- 
jąc Polski, pr której ta akcja jest prze- 
cież skierowana. 

Autor 2 łu kończy: 
„Podczas gdy sytuacja Hitlera w polityce 

międzynarodowej przedstawia się nie najłe 
piej, to polityka polska — a lo można z rała 

powiedzieć — nigdy niemo- 
gia pochlubić się tylu dodatniemi wynikam:*. 
co dziś, Z tą chwilą gdy ipogorszył się sto- 
sunek do Hitlera, tem samem musiał się au. 
tomatycznie w stosunku do Polski poprawić. 
Stosunki z Sowietami nigdy nie były tak do- 
bre jak dziś. Polska ma teraz cały szereg 
szans dla powiększenia swego eksportu, d. 
zdobycia szeregu nowych rynków zbytu, dła 
podniesienia swego prestige'u i wagi na grun 
cie międzynarodowym. Czy będzie obecny mo 
ment należycie wykorzystany? w mer. 

ULTYMATYWNE ŻĄDANIA NAUCZY- 
CIELSTWA. 

Namczycielstwo żyd. szkół powszechnych 
wystosowało do Zarządu Żyd. Gminy ulto- 
matum z następującemi żądaniami: 1) wsta- 
w,enia do budżetu 50000 zł, dla szkół wszyst 
kich central, 2) wypłaty 20000 zł, za pierw- 
szych 5 miesięcy 1933 r. i 3) punktualnej 
wypłaty subsydjum co miesiąc. Ultimatwn 
zaznacza, że jeśli żądania nauczycielstwa nie 
zostaną spełnione Komitety rodzicielskie 
wraz z nauczycielstwem przystąpią do oku- 
powania Gminy. Na ostatniem posiedzeniu 
Zarząd Gminy uchwalił jeduakowoż wstrzy- 
mać udzielanie wszelkich subsydj6w do paž- 
dziernika. Złośliwi twierdzą, że ostatnia uch- 
wała jest próbą wydobycia cię Gminy z nie- 
wygodnej sytuacji w stosunku do nauczy- 
cielstwa. 

AKCJA ZBIÓRKOWA NA RZECZ OFIAR 
HITLERYZMU, 

Egzekutywa Ogólnopolskiego Komitet 
dla walki z prześladowaniem Żydów w Niem 
czech proklamowała. w całym kraju akcję 
zbiórkową na rzecz ofiar hitleryzmu. Egze- 
kutywa zwróciła się do lokalnych komite- 
tów, by z dniem dzisiejszym przystąpiły do 
energicznej pracy propagandowej i zbórkce 
wej na rzecz tej akcji. W myśl uchwaw 
przedstawcieli Żydostwa Polskiego, którzy 
wzięl) udział w Zjeździe warszawskim w 
końcu kwietnia, akcja ta ma nosić charakter 
masowy i objąć ma najszersze warstwy spo- 
łeczeństwa żydowskiego. 

Jak się dowiadujemy rozpoczął i W;l. 
Komitet akcję zbiórkową. w. mer. 

BET ZEE RZNSOZYOOCE DZ CEDOZEE 

Humer. 
TAKT PIJAKA. 

Pijany gość wraca późnym wieczorem do 
domu. Zatzcza się. Wpada na słup latarni - 
wy. 

— Pppa.., przepraszam... nie zauważyłem, 
Idzie dalej. Po ehwili wpada na drug: 

słup latarniowy. Ta sama scena, 
— Ррра.. przeprasza... nie zėuwažylem. 
Znowu wpadł na latarnię, wyrżnął mocn › 

głową w słup. 
= 0o!... a będzie 

przeczekać ten pochód!... 

  

    

    

      

     

   

    

       

    

  

      

  

  

trzeba 

wem? Dobrze. Kto zastrzelił Fra- 
wley'a? 

— Nie wiem, pani — odparł spo- 
kojnie O'Leary. — Jak się pani dziś 
czuje? 

— Średnio — odparła, wylicza 
jąc szybko swoje dolegliwości. Wysłu 
chał tej niemiłej litanji ze zwodniczą 
troskliwością i wyraził przypuszcze- 
nie, że może za mało zjadła na obiad. 
Na te słowa Łucja rzuciła mi dziwne 
spojrzenie, obciągnęła rękawy szare- 
go swetra i umilkła, 

Sądzę że O'Leary nie wiedział, że 
trafił w sedno, bo ciągnął dalej, jakby 
nigdy nic. >; 

— Wczoraj nie chciałem pani na- 
chodzić, bo pani była za bardzo wytrą 
cona z rówiiowagi. Czy dziś mogłaby 
mi pani pomóc? 

O eo idzie? — zapytała podej- 
rzliwie, opuszczając krzaczaste brwi. 

— Chciałbym, żeby mi pani odpo- 
wiedziała na kilka pytań. 

— Jakich pytań? 

Naprzód chciałabvm wiedzieč 
— sięgnął do kieszeni i cofnął pośpiesz 
nie rękę bez ołówka — co to za kobie- 
ta ta niska blondynka? Czy to napraw 
dę baronowa von Turcun? 

— Naprawdę — odpaliła szybko 
Łucja i zniżająe głos do chrapliwego 
szeptu, dodała złośliwie: — Malowa- 
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WCIZE 
  

Ukarany kierownik czytelni 
„Rytas“, 

Kierownik czytelni (mającej 142 tomy) 1i- 
tewskiego towarzystwa „Rytas* we wsi Łyż 
my, pow. oszmiańskiego, Antoni P etkietis, 
dat 27, posiadający wykształcenie średnie i 
ukończone państwowe kursa pedagogiczne, 
zaczął w chwilach wolnych, przeważnie wie 
czorami, zb erać dzieci ze wsi do lokalu czy 
telni i udzielać im lekcyj czytania i arytme- 
tyki. 

Zwróciło to uwagę kierownika  szkolv 
państwowej, znajdującej się w tej wsi, oraz 
policji, która pewnego wieczora wkroczyła 
do lokalu czytelni i zastała tam dzieci. Spra- 
wa poszła do starostwa. Pietkielis został пКа 
rany trzymiesięcznym aresztem za stworz» 
nie szkoły, nie mając na to pozwolenia. 

Pietkielis zaapelował. Przed sądem da! 
następujące wyjaśnienie: 

Mając wiele wolnego czasu, wprowadz ł 
zwyczaj odczytywania na głos utworów li- 
lewsekich dziex i i 
ne ieczory litera 
le wiele osób. Język litewski literac ь 
wany obecnie ma Litwie, różn się bardzo 
od języka rolników, zamieszkałych po wsiach 
polskich na pograniczu polsko — litewskiem 
Różnice są tak w elkie, że słuchacze nie ro- 

zumieli często zunełnie treści. Trzeba bvio 
śm objaśniać, tłomaczyć i wypisywać słówka. 
Pisał więc na tablcy. Rozdawał be 
zeszyty, co demoralizowało oczy 
ci, uczęszczające do szkoły polskiej. 

Krótko mówiąc, Pietkiel s stworzy. 
łę, nie posiadając na to pozwolenia. 

Sąd po zastosowaniu wszelkich okolicz- 
ności łagodzących, zmniejszył mu karę a» 
50 zł. grzywny. WŁOD. 

Naciasanie „na krečka" 
Policja zlikwldowala „maraton“ 

taneczny. 
Te tłumy ludzi, jakie dobijały się do kasy 

eyrku w Warszawie by za drogi bilet ga 
pić się na kręcących się jak mary zawodni 
ków konkursu długości tańca, doprowadza 
do pasji każdego zdrowomyślącego ezłowie- 
ka. Szereg artykułów w prasie protestowało 
przeciw widowisku, żerującemu w obrzydii- 
wy sposób na, nędzy uczestników, a głupo- 
cie widzów. 

Niejaki Mucci, iraneuski Włech, speeja- 
lista od takich imprez, dowcipnie wszystko 
to zorganizował ij dobrze zarobił, Spanie na 
arenie, karmienie na arenie i inne takie 
drohazgi mile przypominały cyrk, dawały 
dreszczyk, wprawdzie mniejszy, niż przy 
klatee w zwierzyńcu, ale zato rzadszy, nic 
eodzenny.. I kiedy, jak pisał na ten temat 
Jaracz, teatry świecą pustkami, kiedy akfo- 

rzy głodują, pan Mueci miał kilka razy 
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DZIŚ! Film o którym mówi cały świat! Niebywsła dotychczas sensacja! Najpiękniejszy 
film sezonu. wyprodukowany kosztem miljona dolarów. 

IGLI 
W rol. gł: 

Bźwięk. Kine-Taatr 

HELIOS 
Fiłońska 38, tei. 9-28 
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Niewidziane zjawisko—dziecko wśród Iwów i tygrysów 
pełna wdzięku Frances Dee. 

  

dziennie komplet, pan Mucei nie mógł zmie- 
ścić ciekawych, 

Wreszcie skeńczyło się to jednak. Wgią- 
dnęły w sprawę organa sanitarne, Stwier- 
dzono wadę serca, u nicktóreh zawodników 
złe warunki higjeniczne i zaduch w sali, ka 
zano zlikwidować zabawę prędko. Ponieważ 
Mueci nie mógł się zdecydować na likwi- 
dację tak intrztnego przedsiębiorstwa, w so 
botę władze stareścińskie i policja wkro- 

czyły de cyrku, Dalszy przebieg b. ciekawy. 
—lUezestnicy zagraniezni podnieśli iarum. 
Oni cheą tańczyć dalej, oni nie ustąpią! 
Trzeha bylo už siły i rozebrać podłogę. 
Przy tej okazji okazała się druga, stronu 
medalu. Oto nie liczyli cni weale na żadną 
nagrodę, Są to poprestu zawodewcey, „pra- 

cujący* z Muccim od kilku lat. Oni rzecz 

   

    

jasna zawsze turniej wygrywają, oni też 
etrzymują nagrodę, którą zwraczją za ku 
lisami tego... teatru dlu głupeów. Starzy, 
wprawni, rutynowani zawodnicy są na pen- 
sfi—dniówke %tórh ma wynosić (jakeby) 
10 dol dziennie. Zato fórsa, którą się wy- 
łudza od pulliczneści przypomoey dowcip- 
nego speakera die, pary, która odtańczy nix- 
zura, polkę i t, p. forsa czasem znaczna: 
kilkadziesiąt zł. — idzie do podziału. 

Zrozumiałe, że przy takiej organizacji 
imprezy, zagraniezni „zawodowey protesto 
wali przeciwko utracie solidnego, choć mę 
czącego zarobku. Natomiast zwahieni dla 
dekoracji „amatorzy* krajowi wyszli, mó 
wiąe grzecznie, na durnia, Wynagrodził ich, 
już na własną rękę (i to „jakoby“) dyrek- 
tor eyrku, Staniewski. 

Ciekawe, czy pomysłowy impresario epró 
buje jeszcze gdziekełwieck w Polsce zalnsta- 
lować swoją pompę pieniędzy, Władze sd 
ministracyjne powinny bezwzględnie nie do 
puścić do tego. — Memy townrzystwa opięki 
nad zwierzętami, Ludzką głupota też ktoś 
musi się zaopiekować. mi. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Marja Janowa Kasprowiezowa, Dzten- 

nik. Cz, Iil: Bunt, cz. IV: Pojednanie (1924 
26). 8-ka, str. 304. ZŁ 12, Wydawnietwa 
Domu Książki Polskiej w Warszawie, Ри- 
mietniki Marji Kasprowiczowej, składając: 
się z notatek, episywanych z dnia na dzień, 
równolegle z biegiem samego życia, są nie- 
zwykle cennym dokumentem ze względu na 
nieznany, intymny mate: jał biograficzny, d: 
tyczący znakomitego poety naszego Jana Ka 
sprowicza. 

Wydany obecnie tom drugi obejmujący 
ostatnie cztery lata życia poety, zawiera 
o wiele ciekawszy okres przeżyć wewnętr/- 
nych autorki oraz końcowy okres życia i 
twórczości znakomitego poety. W tym bo- 
wiem  czasis powstały: najcudowniejs/a 
„Księga ubogich* Mój świat”, w któ: 
z najczulszą prostota 
topogląd poety, j 

  

  

        
    

  

DZU 

  

  

kino REWJA 
Sala Miejska 

Balkon | Parter 

  
25 gr. |od54gr. 

NAD PROGRAM: Wądzwyczajne 

Musujący hu- 
morem i wer- 

wą f:lm p. t. KIKI     ul. Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielkn 47, tel. 15-41 

DZIŚ film nowej ery! 
Arcydzieło RENE CLAIRA „14 L į P C 
„POD DACHAMI PARYŻA”, Raymond Corzdy „Miljona*, Paul Olivier słyn. z filmu „Niech Żyje Wolność” 

NAD PROGRAM: modatki dźwiękowe. Poczętek o godz: 4, 6, £ i 10.30. В 

Росга!ек о койг. 4—6—8— 10-е) уу в; 

66 w 

z dawno niewidz. 
a tak uwielb, naj- 
większą gwiazdą 

Clairowskiego zesp.: 

  

TE 

* "чп"т!т!""тттп"'п. 

DREKŻENA 1 AATROLIGATORNA 
„ZNICZ” 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

  

roboty w zskresie drukarstwa 

PU%ATUALNIE — TANIO —- SOLIDNIE 
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tesencja 
ciowej. 

Drugi tom „Dziennika“ jest jednoczešn'e 
historją powstania domu Kasprowiczów na 
Harendzie, o której nikt nie wiedział, póka 
nie osiadł w niej Kasprowicz, a która odtąd 
przeszła do historji drogich dla na- 

długiej i uciążliwej tułaczki ży- 

  

   

  

  

  

    

   
   

rodu wspomnień i pamiątek. Tu bowiem 
osiadłszy, Kasprowicz stworzył ostatnie swe 
dzieła i lu po ciężkiej chorobie dokonał 
pracowitego żywota. Gzem była ta przystań 
ua Harendzie dla strudzon*go oety i jak: 
miała wpływ na jego ostatnie T e, o tem 

  

dowiadujemy się wiele z „Dziennika”. 
Ostatnie kartki „Dziennika* żony poety 

w minorowych akordach śmierci mówia o 
ostatnich chwilach Kasprowicza, o jego гоз- 
staniu się z otaczającym go światem i ludź- 
mi, Otwanrła się furtka, wiodąca do jego gaz- 
dostwa i wyprowadziła go na krzepkich ra- 
meonach sąsiadów przez ulubioną kładkę 
na potoku, przez wrota, wiodące w zacza- 
rowaną krainę Tatr, Zakopane, w krainę 
wieczystej ciszy i spokoju — gazdostwo u'e- 
bieskie. 

- Historja tych dni, historja tych lat dru- 
giego m stwa 'Kasprowicza, ujęta kunsz- 
townie pr. sutórkę w opisy zdarzeń co- 
dziennych, żyje w „Dzienniku* swem włas- 
n*m życiem i mówić będzie każdemu го- 
zumnemu czytelnikowi jakim poeta Kaspro- 
wiez byl człowiekiem. 

  

  

   
  

— Wisdysław Pohlóg-Malinowski. Naro- 
dows Demokracja 1887-1918 (Fakty i do- 
kumesty). Nim przysiąpimy do dokładnego 

zaznaczyć” 
koniecz- 

  
      

  

    ret, 

  

          ; nam. a raczej przypomina, dzieje 
stronnictwa, kióre ze wstrętem odniosło się 
do „mrzonek“ niepodległościowych, i poza- 
stawiło ujemne ślady swych poglądów w na 
rodzie. Autor prze ł archiwa  Rapers 

PPS. i uniwersyteckie, zachowując 
jeszcze dużo dokumentów na przys y 
nictwa. Poli / nasi, posłowie i publicyści, 
prz 

         

  

  

  

    
     

          

  

CENY ZNIŽONE: 
Na 1-szy sesns 

Balkon 40 gr. 
Parter 70 gr. 
Wiecz. 0d 50 gr. 

Bustes Grabhe oraz ы 
dedatki dźwiękowe EEE 

Mary Pickford 
obotę i dnie świątezne od godz 2-ej 

Annabella 

    

obsadzie słynnego 

    

Dźwięk. teatr świetlny | DZIŚ! 

ADRIA 
Wielka 36 

Po raz pierwszy w Wilnie. 
Najnowszy PAT i PATACHON jako 
NAD PROGRAM: Płomienny hiszpan: BONOSE J MOJICA godny następca JANA KIEPURY w najpiękniej- 

szym dźwiękowo śpiewnym filmie p. t PIE я 

PASAŻEROWIE „arcywspaniała komedja-- 
farsa w 10 aktach. NA GAPĘ 

TRUBADURA. 
  

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill Gredno 

zawiadamia, że w dniu Bi |2 czerwca 1933 r. o godz. 
Urzędu przy ul. 3 Maja 10-ej odbędzie się w lokalu 

Nr. 8 w Grodnie 2 przetsrgi nieograniczone na 
budowlane w Białymstoku, Grajewie, Grodnie, Lidzie, 
Porubanku pod Wilnem i Wilnie, 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Wileńskim 
„Przeglądzie 

"Technicznym* w Warszawie i Ilustrowanym Kurjerze 
Dzienniku Wojewódzkim* w Wilnie, 

Codziennym* w Krakowie. 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill 

  

Uwadze p, Fryzjerom! 
Młody fryzjer męski ze 
strzyżeniem pań, 4-letnią, 
praktyką, będzie praco- 
wał na męskim salonie 

roboty | та wyuczenie damskiej 
pracy. Czas według umo- y 
wy od zarsz. Łaskawe | korepetycyj. 
zgłoszenia do Administr 
„Kurį. Wil.“ pod „Fryzjer“ į pod 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozostająca w krytyczn. 
waruakach materjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w sdministracji, 
sądownictwie, handlu lub 

Kniahinin, pow. Wile: 
„oczekująca“ M. 

Akuszerka 

Mara Leknerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z.P. Nr. 69. 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

Zgłoszenia: 

  

   

  

Do wynajęcia Mas 

  

6 d 
Nr. €50/Bua. dom na letnisko : 

poczta Jaszuny, zašcianek | jek równi 
————— |Bekariy, p. J. Tarasewicz 

a nie wymaga wzaiemnošci. 

wino, ul. Jagiellońska 16, m. 

wości i dzieł klasycznych, 

ładnie oprawioną książkę. 

  

na dziewka z pod latarni, jeżeli pan 
ciekawy. = 

O'Leary chrząknął energicznie i 

zapytał: 
— Czy to stara znajoma państwa ? 

za stara — nastraszyła wię 

  

Łucja. — Przyjechała do Barringtonu 
sześć lat temu i była w wielkiej przy- 
jaźni z Heleną Paggi dopóki się nie 
pogryzły. Coprawda całują się przy 
spotkaniu, ale wolałhy się kąsać. O, 
znam nawylot miłą Tereskę. Musia- 

łam z nią utrzymywać stosunki... za 

życia Hubera -— dokończyła powoli. 

— Brata pani? — zapytał O'Leary. 

— Tak. Pan wie. 
— On umarł — tutaj? 
— Niech pan nie udaje. Przecież 

Matil sprowadziła pana poto, żeby pan 

zbadał tajemnicę jego śmierci. — Po- 
chyliła się wprzód i zaraz cofnęła na 
poduszkę, na której tle twarz jej wy- 
glądała jak bryła ziemi. — Ale paa 
tego nie wykryje — dodała nie uprzej 
mie. 

— Może i nie — zgodził się spokoj 
nie detektyw i spojrzawszy na zaśnie- 
żone okno, zapytał niespodziewanie: 
— Co pani sądzi o tej sprawie? 

Popatrzyła na niego bacznie, tak 
jakby chciała się przed nim schować 
w swoją pajęczynę. 

— Nie o tem nie wiem, młody czło 
wieku, Niech pan nie zapomina, że ja 

  

Drakarnia „ZNICZ, Wilno Biskupia 4, tel. 3-40 

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 

1. 5. MILL. 

Biblioteka Nowošci 
zeopatrzona w znaczny dobór ostatnich ne- 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

SDA TAKAS TS OOTOWOE TT STBSYAZOCTK a 

  

minową 

Unieważnia się 
kartę rowerową, wydaną 
na nazwisko Włodzimie- 
rza Płużańskiego za Nr. 
1343 przez Magistrat m. 

Wilna. 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

domu po 
Łaskawe 
„Kurjera 

  

posady     
o tem nie wiem. — Umilkła jakby na 
dobre i nagle dodała: Człowiek, któcy 
żył tak jak Huber, musiał być przy- 
gotowany na nagły koniec. 

Wzdrygnęłam się. Takie słowa z 
ust siostry i to siostry tak kochającej 
że wstrząs spowodowany śmiercią bra 
ta, przyprawił ją o paraliż! Chociaž-- 
pomyślałam — može to przejadanio 
się tak jej dogodziło, nie żaden dra- 
mat. 

— Pani nie pchwalała sposobu ży- 
cia brata? — zapytał łagodnie O'l.e- 
ary. 

— Pochwalała! — parsknęła stara 
w sposób tak okropnie wulgarny, na 
jaki może sobie pozwolić tylko arysto- 
kracja. Więcej nie powiedziała, ale to 
wystarczyło. 5 

— Więc baronowa i signora Paggi 
już nie są w przyjaźni? Czy pani wic, 
co było powodem zerwania? 

Łucja potrząsnęła kilkakrotnie 
szpakowatą głową i nie odpowiedzia- 
ła. : 

— Pewnie pani Helena była. zaz- 
drosna o męża — rzekł O'Leary. 

W ogromnych oczach kaleki zami 
gotały ponure ognie. 

— Gdzieżtam. O Hubera się pożar- 
ly. Ot, co! Teresa myślała, że go już 
usidliła, kiedy tamta weszła jej w dro 
gę. Helena była wtedy bardzo piękna 
i Huber — oszalał. Ale toby długo nie 

  

  

     

  

poszukuje. posady 

gażowana do biura na ter- 

wykonuję różne prace w 

„Maszynistka“ 

Poszukuję 
  

lub kacjerki, 
dobre referencje. 

Zgłoszenia do Administr. 
„K. W.* dła W. P. 

   

„ Redaktor 

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

własne 
Lwowska 24, m. 10 

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) przy uł. 

Miłej Nr. 5 DO SPRZE- 

DANIA. O warunkach do- 

wiedzieć się w Admini- 

stracji „Kurjera  Wileńs- 

kiego“ pod płac. 

zynistka 

  

iež może być a 

pracę, również 
  

b. niskich cenach 
oferty do Adm. 
Wileńsk.* pod 

ekspedjentki 
posiadam   

   

  

trwalo. Tak — rzekta z upodobaniem 
wiedžma Huber miał ogromny 
gust. Mawiał, że piękność i inteligen- 
cja nie chodzą w parze i wybierał to 
pierwsze. Łatwiejsze do prowadzenia 
— dodała ze szkaradnym chichotem. 

— W jakiem stadjum było jego... 
zainteresowanie się panią Paggi, kie- 
dy umarł? 

— W najwyższem — odpowiedzia 
ła szczerze Łucja, nie zdając sobie 
sprawy ze swego nietaktu. — O, He- 
lena była śliczna; Teresa zawsze chu- 
derlawa. Pewnie dlatego tak mu się 
szybko znudziła. I po drugie leciała 
na małżeństwo. Znudziło jej się być 
biedną wdową. Ałe Huber nie myślał 
o małżeństwie po śmierci swojej Ma- 
til, matki Matil. Gdyby ona żyła, pew- 
nieby nie doszło do tego i owego. -— 
Sposępniała i dodała z prostotą: — O, 
inaczejby było. Po jej śmierci Huber 
zmienił się okropnie — poprostu stra- 
cił duszę. Niech pan nie zapomina, że 
on był zły — zły — zły! — dokończy- 
ła ż naciskiem. 

I znów jej ciemna twarz zacięła się 
i sposępniała. 

— Ale był dobrym bratem — zary+ 
zykował O'Leary. 

Prześwidrowała go wzrokiem. 

(D. c. n.) 

odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
   

    

|
 

  
 


