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NIEGOTOWI 
PARTNERZY 

Dzisiaj rozpoczyna się w Pradze 

Konferencja Stałej Rady Małej Enten- 

ty, utworzonej na podstawie porozu 

mienia zawartego w Genewie 16 lutego 

r. b. pomiędzy „Czechosłowacją, Ru- 

munją i Jugesławją. Oprócz spraw 

organizacyjnych na porządku dzien- 

nym konferencji figuruje szereg pun- 

któw, mających w przeddzień dojścia 

do skutku w tej czy innej formie pak- 

tu 4-ch mocarstw szczególne znacze- 

nie. Państwa Małej Ententy potrafiły, 

nie tracąc niczego ze swojej suweren 

ności, zjednoczyć swoją politykę za- 

graniczną w odniesieniu do najważ- 

niejszych dla nich zagadnień europej- 

skich i poddać ją jednolitemu kierow- 

nictwu. Stwarza to z luźnego donie- 

dawna związku trzech państw silną 

nazewnątrz jednostkę polityczną. Ze 

stanowiskiem obecnej Małej Ententy 

muszą się mocarstwa już poważnie 

liczyć. 

Jednym z punktów programu ob- 

rad otwierającej się dziś konferencji 

jest stosunek Małej Ententy do Polski. 

Kwestja ta stała się aktualna z powo- 

du zarysowania się współnego stano- 

wiska wobec rzymskich projektów 

Mussoliniego. Jako kandydat na sła- 

łego uczestnika paktu Małej Ententy 

Polska nie wchodzi w rachubę ze 

względu na inny kierunek jej politycz- 

nych zainteresowań. Chodzi więc za- 

pewne 0 ustalenie maximum współ- 

działania w zakresie pewnych proble- 

mów chwili bieżącej, co bezsprzecz- 

nie może znacznie wzmocnić pozycję 

tych państw, które zasadniczo sprze- 

ciwiają się hegemonji mocarstw. 

W pewnym związku z tą konferen- 

cją stoją doniesienia Agencji „Ex- 

press* o działaniach stałego delegata 

Polski przy Lidze Narodów, min, Ra- 

czyńskiego. Miał on mianowicie zło- 

żyć Paul-Boncour'owi protest, zapo- 

wiadający wycofanie się Polski z Ligi 

Narodów oraz z konferencji rozbroje- 

niowej w razie podpisania paktu 4-ch 

nawet w nowej redakcji francuskiej. 

Oficjalne źródła zachowują dotąd mil- 

czenie w tej sprawie, to też być może, 

że stanowczy protest polski usunął z 

paktu 4-ch te postanowienia, „które 

miały „ułatwić* rewizje granie. Jest 

to sprawa odrębna, której nie mamy 

zamiaru w tej chwili tu rozwijać. Jed- 

nocześnie jednak, według tegoż donie- 

A. T. E.“ miał Min. Raczyński 

  

sienia „ 

zaproponować 

rowi spr. zagran. Titulescu zawarcie 

paktu 7-miu, złożonego z Polski, Małej 

Ententy, Litwy, Łotwy i Estonji. Tę 

oto propozycję miałaby konferencja 

w Pradze poddać rozważaniom. 

Mimo całej sympatji do tego ro- 

dzaju współpracy wymienionych 

państw, wydaje się, że coś tu jest na- 

plątane. Po pierwsze, dysproporcja 

pomiędzy iemi „małemi* państwami 

jest nazbyt wielka, aby można bylo 

ich interesy wewnątrz bloku zrówno- 

;ć, Następnie, wrażliwość na za- 

rumuńskiemu minisl- 

wa 

  

miary rewizyjne jest bardzo różna. 

W Łotwie i Estonji jeszcze tej groźby 

bezpośrednio nie odczuwają, a Litwa 

wyraźnie staje po stronie rewizjoniz- 

mu, o ile, oczywiście, dotyczy on nie 

jej granie, lecz Polski. Nie można kle- 

cić błoku z państw o rozbieżnych, i 

nawet sprzecznych tendencjach poli- 

tycznych. Litwa: pomimo wałki, jaką 

toczy u siebie z wewnętrzną niemczy- 

zną, jest pod kątem układu między- 

narodowych sił przedłużeniem poli- 

tycznem i strategicznem Prus Wscho- 

dnich. 

Gdyby państwa bałtyckie stanowi- 

ły jednostkę tego typu co obecna Ma- 

ła Ententa, sprawa wyglądałaby, oczy- 

ej. Sześć miljonów ludno- 

ści, stojącej na bardzo wysokim pozio- 

mie rozwoju gospodarczego j cywiliza- 

cyjnego i znajdującej się pod jednoli- 

tem kierownictwem w dziedzinie po- 

lityki zewnętrznej, stwarza już bardzo 

  

  

wiście inz 

Nie doszli do porozumienia. 
Dyskusja paktu © określeniu napastnika. 

GENEWA, (Pat). — Komisja głów- 
na konferencji rozbrojeniowej konty 
nuowała w poniedziałek dyskusję nad 
projektem paktu o określeniu napastni 
ka, opracowanym na podstawie pro- 
pozycji delegacji sowieckiej. — W dy- 
skusji zarysowały się bardzo wyraźnie 
dwie sprzeczne tendencje: jedna przy- 
chyłna dla paktu i dla ścisłego ustale 
nia kryterjów celem określenia napast 
nika, druga przeciwna automatyzacji 
w określeniu napastnika i zmierzająca 
do powierzenia organizacjom między 
narodowym ustalenia, kto jest napast- 
nikiem. Tej ostatniej tezy, którą wy 
sunąt reprezentant Wielkiej Brytanji 

i Nadolny bronili dziś delegaci Niemiec 
Węgier i Bułgarji, w szczególności de 
legat Włoch. Tezę przeciwną sformu 
łował przedewszystkiem Paul — Bon- 
eour, który zaznaczył. że określenie 
napastnika jest podstawą całego gma- 
chu bezpieczeństwa międzynarodowe- 
go. Jeśliby podobna teza została przy 
jęta, to mówca byiby bardzo zaniepo 

  

kojony o rozwój dalszych prac konte 
rencji, Powzięcia decyzji w tym kierun 
ku domagali się także delegat sowiecki 
oraz delegat połski minister Raczyński, 
podkreślając, że chodzi tu o -kwestję 
zasadniczą. Krytykował ostro tezę de- 
legata włoskiego przewodniczący komi 
tetu bezpieczeństwa Politis. W szcze- 
gólności podkreślił że teza delegata wło 
skiego, iż należy wziąć pod uwagę pro 
wokację, które mogą zmusić państwo 
sprowokowane do obrony, usprawied- 
liwia pewne aktv. należące do przesz 
łości. 5 

Komisja wróci do tej sprawy po za 
kończeniu 1 czytania. W międzycza 
sie przewidziane są rozmowy. których 
celem jest zbliżenie sprzecznych tez 
Niemożność dojścia do jednomyślnego 
ustalenia kryterjów napaści — co jest 
warurkiem wszelkiej akcji w dziedzi- 
nie organizacji pokoju — niewątpliwie 
zaciąży na dalszym rozwoju wypad 
ków na konferencji. 

    

  

Anglja i Francja za paktem 4-ch. 
Zmiana stanowiska Małej Ententy. 

LONDYN. (Pat.) „Times* twier- 
dzi, że między Wielką Brytanj 
Francją doszło do porozumienia w 
sprawie paktu 4ch mocarstw i, že 
zostanie en rychło parafewany, Wiel 
ka Brytanja, według „ Timesa” - 
dza się obecnie na włączenie art, 16 
paktu Ligi, dotyczącego sankcji. Nie- 
chętne stanowisko Małej Ententy u- 
legło zmianiewobec zapewnienia. że 
pakt nie wpłynie na stosunki tych 
państw i Francji, że sprawa rewizji 
terytorjalnej do paktu włączona nie 
będzie i, że o ile sprawy te zostaną 

  

   

  

poruszone, to będzie to musiało na- 

stąpić w drodze normalnej procedu- 
ry Ligi Narodów przy utrzymaniu 

zasady jednomyślnej decyzji. Ozna- 

cza to. że kraj nteresowany nia 

głos w każdej dotyczącej go sprawie. 

„Morgen Post“ podkreśla tę wia- 

domość „Timesa*, twierdząc nawet, 

że Francja udzieliła Małej Entencie 
powyższego zapewnienia na pismie. 
W tych warunkach, podkreśla .„Mor 
gen Post*, pakt 4-ch mocarstw utra- 

cił swoją ostrość i jego zęby zostały 

wyjęte. : ; 

  

   

  

  

Konferencja państw Małej Ententy. 
PARYŻ. (Pat.) Opinja połityczna 

przypisuje wielkie znaczenie dzisiej- 
szej konfereneji państw Małej Fnien- 
ty, na której przedewszystkiem uinó- 
wiona będzie sprawa paktu +-ch, 
wzbudzając największe zainteresowa- 

nie. Rezolucja, która ma być jutro 
przyjęta: będzie zawierała kategorycz 
ne zastrzeżenie przeciwko wszelkim 
próbom zmian terytorjalnych. Kunfe- 

nież podstawy bloku gospodarczego 
państw Małej Ententy, przyczem po- 
wstać ma porozumienie ekonomiczne, 
które rozpocznie natychmiast swą 
działalność. Wreszcie poruszena bę- 

  

   dzie kwestja, czy państwa Małej En- 
tenty będą mogły uzgodnić swe sta- 
nowiska i stworzyć jeden wspólny 
front w czasie konfereneii agrarnej 
w Bukareszcie, która odbedzie się w 
dn. 4 czarwca. 

Papen o polityce Niemiec. 
Możliwość przywrócenia monarchii 

  

rencja prawdopodobnie ustali rów- 

BUDAPESZT. (Pat.) „Budapesti 
Hirlap* zamieszcza wywiad z Pape- 
nem, który oświadczył że jest możli- 
we, iż z czasem w Niemczech będzie 
przywrócona monarchja, jako w) 
jednolitej woli narodu. Na podstawie 
prawa o samostanowieniu narodów, 
dodał Papen, musi być przyznany ka- 
żdemu narodowi wolty wybór fernty 
rządu. 

Co do polityki zagranicznej, spra- 
wa Alzaeji i Lotaryngji, została załat- 
wieona. Wobee Polski Niemcy nie mają 

   

żadnych agresywnych zamiarów i res 
pektują ramy istniejących traktatów. 
W sprawie Ansehlussu oświadczenie 

   
  

Papena usiłuje również wywrzeć wr:t- 
żenie uspokajające, Niemey nie mają 
zamiaru wchłonięcia Austrji, pragnae 
jedynie, aby ludy niemieckie Rzeszy 
i Ausirji szły naprzód wspólną drogą. 

Sprawa kelonij jest otwartą rana, 
gdyż Niemey są jedynm narodem, nie- 
posiadającym kołonij. Na zmianę sto- 
sunków z Rosją nie wpływa różnica 

politycznych regimów. 

  

Kampania hitlerowców przeciw zatrudnieniu 
Polaków w rolnictwie. 

LIPSK, (Pat). — Prowinejonalne koła hit 
ierowskie prowadzą na terenie Saksonji zaw 
ziętą kampanję przeciwko zatrudnieniu Po- 

laków w rołnietwie. Kozsyłane są specjalne 
listy z pogróżkami do pracodawców, w któ- 
rych kierownietwo partji domaga się natych 
miastowego zwolnienia z pracy robotników 

OMR S A RAT O USA ADA SA DISK 

poważny czynnik w stosunkach mię- 

dzynarodowych. Ale i nasze M.S.Z. i 

Min. Raczyński doskonale wiedzą jak 

jest dziś w istocie ze sprawą już nawet 

nie bloku tych trzech państw, ale 

choćby tylko jakiegoś zbliżenia i po- 

rozumienia. 

W ciągu 15-tu lat od powstania 

państw bałtyckich sprawa ta nie po- 

sunęła się ani o krok naprzód. Dziś 

jest z tem gorzej niż przed 10-ciu laty. 

Za taki stan rzeczy odpowiedzialność 

ponosi głównie Litwa, ale i pozostałe 

dwa państwa nie chciały dotąd nicze- 

go poświęcić dla wspólnego dobra. 

Praca polskiej dyplomacji ma tu bar- 
dzo ograniczone możliwości—dopóty 

dopóki czynnik litewski pozostaje po- 
za sferą jej wpływów. Każde z państw 

bałtyckich, wzięte oddzielnie, może 

mieć pewną wartość dla jednego Z 

wielkich konkurentów w politycznej 

grze europejskiej, lecz. jako czynnik 

samodzielny, posiada minimalne zna- 

Testis. czenie. 

Polaków. Wypadek taki zdarzył się wczo 
raj w Frchhurgu gdzie zarząd partji narodo 
wo-seejalistyeznej oficjalnie, pod grożbą pub= 
licznego napiętnowania, wezwał pracodaweę 
do bezzwłoeznego zerwania kontraktu «e 
wszystkimi Polakami. 

Konferencja Małej Ententy 
Prasowej 

przeciw rewizji traktatów, 

PRAGA. (Pat.) W poniedziałek roz 
poczęła się tu doroczna konferencja 
Małej Ententy Prasowej, 

Po całodziennych obradach w sai 
ratusza odbyła się manifestacja anty- 
rewizjonistyczna, na której brzema- 
wiali przedstawieciele wszystkich 3 
państw. 

Ze strony Czechosłowacji przema 

wiał wiceminister spraw zagraniczn 
Krofta, który, podkreśliwszy n.eheż- 

pieczeństwo pomysłów rewizjonistycz 

nych .dla pokoju światowego, oświad- 
czył: „Nie możemy donusz.ć. by W 
jakikolwiek sposób zmi*niono trakta 
ty pokojowe wbrew nasze; woli. Zde- 
cydowani jesteśmy bronić się przeci 
wko rewizjonizmowi nietylko słowa- 
mi, ale — gdy będziemy zmuszen: do 
tego — również krwią i żelazem. W 

tym samym duchu przeniaw.ali przed 
stwiciele Rumunji i Jugosławji, po- 

czem uchwalono rezolue.ę. protestu- 

jącą przeciwko propagandzie rewizjo- 
nistycznej, 

      

Po wyborach w Gdańsku. 
Zwycięstwo hitlerowców. 

GDAŃSK. (Pat) Wynik wczoraj- 
szych wyborów do Volkstagu przy- 
niósł bezsprzecznie wielkie zwycięst- 
wo hitlerowcom, którzy sami otrzy- 
mali ponad 50 proc. ogólnej ilości 
głosów. Nadzwyczajne wydanie pis- 
ma „Danziger Sontagszeitung* uwa- 
ża ten wynik za bardziej pomyślny 

dla hitlerowców aniżeli w Rzeszy, 
gdzie zdołali oni skupić dookoła sie- 
bie zaledwie 44 proce. całej ilości gło- 
sów. Zdaniem pisma, jest to dowo- 
dem, że ludność Gdańska dała wyraz 
jasny swej woli kroczenia po tej sa- 
mej linji rozwoju, jak to się stało w 
Rzeszy. 

Z innych stropnietw politycznycza 
zdecydowaną porażkę ponieśli nie- 
miecko-narodowi, uzyskują 4 man 
datów i dając do nowego Vołkstagu 
zaledwie 4 posłów. Partja centrum 

  

  

utrzymała stan posiadania a nawet 
zdobyła ponad 1000 głosów więcej, 

Ostateczny podział mandatów 
GDAŃSK. (Pat.) Urzędowo ustalo- 

ny dotychezasowy podział mandatów: 
Hitlerowey 8 

— 18 

— ; 5 

  

niż 'w wyborach poprzednich, nie- 
mniej jednak w nowym Volkstagu 
będzie miała o jedno miejsce mniej z 
powodu wyższego rozdzielnika wy- 
borczego. Organ  partji centrowej 
„Danziger Landeszeitung* wyraża 
zadowolenie z faktu, że mimo ciężkiej 
walki, jaką partja stoczyć musiała, 
ilość głosów oddanych na nią nawet 
się zwiększyła. Pismo centrowe uwa 
ża, że powodzenie hitlerowców nie 
jest tak wielkie, jak niektórzy się 
spodziewali. 

Gazeta socjalistyczna przyznaje, 
że socjaliści ponieśli poważne straty, 
uważa jednak, że przy obecnie pa- 
nujących w Gdańsku warunkach, lud- 
ność pracująca pozostała wierna par 
tji socjalistycznej, która w nowym 
Volkstagu będzie nasilniejszą partją 
opozycyjną i wogóle najliczniejszą 
frakcją po hitlerowcach. 

Centrum — — — — 10 
Niemiecko-narodowi — — 4 
Lista posła Czarnieckiego — I 
Lista połska dr. Moczyńskiego 1 

Gandhi zakończył głodówkę. 
POONA, (Pat). — Gandhi zakończył gło- 

dówkę, która trwała trzy tygodnie. Pierw- 
szym pokarmem był sck pamarańczowy. -— 
Doktorzy przypuszezają, że Gandhi bardzo 
prędko powróci do zdrowia. Gandhi, który od 
początku postu nie golił się postanowił pez- 

być się brody z chwilą ukończenia postu, — 
Dopiero pe ogoleniu się dopuści on do siebie 
fotografów i dziennikarzy, 

Stan zdrowia Ganhiego nie wzbudza po- 
ważniejszych obaw. Dokterzy nie pozwalają 
Gundhiemu jednak jeszcze mówić. 

Ziazd dziennikarzy w Bukareszcie. 
BUDEPESZT, (Pat). — W dniu 

29 bm. w gmachu Akademji Węgier- 
skiej odbyło się otwarcie sesji Komite 
tu Wykonawczego Międzynarodowej 
Federacji Dziennikarzy. Zebrało się 
około 200 delegatów z 23 krajów. —- 
Posiedzenie otworzył węgierski mini- 
ster spraw zagranicznych Kanya, wyg 

laszając przemówienie, w którem powi 
tął imieniem rządu gości oraz podkre- 
Ślił znaczenie prasy jako jednego z naj 
potężniejszych środków zbliżenia mię 
dzynarodowego. Komitet Wykonawczy 
Międzynarodowej Federacji Dzienni- 
karzy przyjęty został w południe przez 
regenta Horthy'ego. 

Kpt. Skarżyński wystartował do Kurytyby. 
RIO DE JANEIRO. (Pat.) Kpt. 

Skarżyński wystartował dziś o godz. 
9.45 do Kurytyby. Przy odlocie obecni 
byli: minister pełnomocny Rzeczypo- 
spolitej p. Grabowski, szet gabinetu 
ministra spraw wojskowych, attache 
wojskowy poselstwa argentyńskiego 
oraz szef departamentu lotnictwa, któ 
ry w imieniu ministra wojny ofiaro- 

  

wał kpt. Skarżyńskiemu spadochron, 
życząc w gorącem przemówieniu dał- 
szych sukcesów lotnictwu polskiemu. 
Kpt. Skarżyńskiego eskortowała eska 
dra pod dowództwem asa lotnietwa 
brazylijskiego płk. Braga. 

KURYTYBA. (Pat.) Kpt. Skarżyń- 
ski wylądował o godz. 14.10 

  

Odroczenie sprawy zabójstwa studenta 
Grotkowskiego. 

LWÓW, (Pat). — W dniu 29 przed Okrę- 
gowym Sądem Karnym we Lwowie rozpo- 
częła się rozprawa przeciwko Katzowi, Thu- 
nowi Sehemerowi, oskarżonym w związku z 
zabójstwem studenta Uniwersytetu Jana Grot 
kowskiego. Na wstępie rozprawy trybunał od 

rzuelł wniosek ebreny 6 niedopuszczenie ро- 
wództwa cywilnego i zarządził, że z powodu 
cheroby sędziego Teopiia, który miał przewed 

iez rozprawie, rozprawa zostaje odroczo 
s 

  

17 lekarzy — delegatów Ligi Narodów 
w Warszawie. 

WARSZAWA. (Pat.) W dniu 29 b. 
m, przybyło do Warszawy 17 lekarz 
różnych narodowości, deleżowanych 

przez Ligę Naredów, celem 4107 
nia się z organizacją i działalnością 
polskiej państwowej i samorządowej 
służby zdrowia. Wśród przybyłych 
znajdują się najwybitniejsi lekarze- 
higjeniści, zasłużeni w swych państ- 
wach na polu działalności społeczno- 
higjenicznej i zdrowotnej. W godzi- 
nach przedpołudniowych gości przyął 
w sali reprezentacyjnej Min. Op. Społ. 
p. min. Hubicki, w obeeności podsek- 

   

      

  

  

retarza stanu dr. Piestrzyńskiego i dr. 
Ducha oraz wyższych urzędników Mi. 
nisterstwa. Powitawszy gości, p. mi- 
nister życzył im» by podróż ich po Pol 
sce dała jak najbardziej owocne wy- 
niki. Odpowiedzial p. ministrowi, dzię 
kując za przyjęcie, prof, dr. Husse- 
mettin (Turek). Następnie lekarze 
zwiedzili Państwowy Zakład Higjeny 
oraz obecni byli na.specjalnie urządza 
nym dla nich odczycie o Polsce, w 
Polskiem T-wie Krajoznawczem. 0 
godz. 15.30 złożvli wieniec na grobie 
Nieznanego Żołnierza. 

e 

  

W sprawie afery Morgana 
LONDYN. (Pat.) Sekretarz skar- 

bu w Ameryee Wootlin oświadczył, 
że niema zamiaru zrezygnować z po- 
wodu rewelacyj w toku dochodzenia 
przeciwko  Morganiowi, Roosevelt 
miał stanowczo sprzeciwić się oŚ- 
wiadezeniu Woodina. 

Angija spłaca dług wojenny 
Ameryce. 

LONDYN. (Pat.) Nadeszła tu wia 
domość z Londynu, że skarb angielski 
najprawdopodobniej wpłaci ratę dłu- 
gu wojennego Ameryce w dniu 15 
czerwca. Naskutek dewaluacji dola- 
rowej rata wynesić hędzie taktycz- 
nie 19 miłjonów 506 tysięcy dola- 
rów, ca Anglja może spłacić z lat- 
wością. 

  

Protest przeciw wygórewa- 
nym podatkom. 

PARYŻ. (Pat.) Zgodnie z zapowie- 
dzią w dn. 29 maja o godz. 2 po poł. 
prawie wszystkie sklepy i magazyny 
oraz kawiarnie został zamknięte na 
znak protestu przeciwko zbyt wielkim 

podatkom, których — jak twierdzą 
kupcy parysey — handel nie może wy- 
trzymać. Zamkniętych było 380 tysię- 

cy sklepów. Pozatem w wielkim Pała- 
eu Sportowym odbył się wiee, który 
zgromadził przeszło 60 tysięcy uczest- 
ników. Na wieeu przyjęto jednomyśl- 
nie szereg rezolucyj, protestujących 
przeciwko polityce budżetowej rządu 
oraz zbyt wielkim podatkom. : 

Podobne manifestacje odbyły si 
jednocześnie i na prowineji. 

Nowy rząd gdański prze- 
strzegać będzie konstytucję 
i umowy międzynarodowe. 

Wynurzenia dr. Rauschninga. 

GDAŃSK, (Pat). — Upatrzony na stanowi 
sko prezydenta Senatu gdańskiego dr. Rausch 
ning, przewodniezący gdańskiego Landbunda, 
udzielił dziennikarzem niemieekim następu- 

jącego wywiadu: : 
Nowy rzad narodowy w Gdaūsku prze: 

strzegać hędzie przepisów konstytucji i istuie 
jących umów międzynarodowych, stanowią 
cych niezbęćną podstawę prawną niezależne 
šei wolnego miasta. Zarządzenia, które mog 
ły mieć miejsce w Niemezcch, dadzą się zre 
plizować w wolnem mieście jedynie na dro 

«daweczej. Niema mowy 6 „paragra 
fie aryjskim*. Co się tyczy stosunku do Poł 
ski, te podzielamy punkt widzenia Adolfa 
Hitlera, że przyznanie się do własnego nare 
du zawiera w schie również zchowiązanie de 
poszanewania narodów obcych. Na. Wsehc- 
dzie stosunki zmienione być mogą jedyne 
na podstawie równouprawnienia i wzajemne 
go szacunku zainteresowanych narodów. -— 
Narodowi socjaliści. gatowi są uregulować 
2 Polską wszystkie miezałatwione zazadnie- 
nia, lecz na zasadzie wzajemności. Gotowość 
de pokoju nie jest jednakże gotowościa do 
poddania się pod jarzmo, — W końcu Rauszh 
ning omówił zagadnienia, gospodarcze, zaz- 
naczająe że reformy w tym zakresie wzaro- 
wane na planach przebudowy ustroju w da- 
chu korporacyjnym w Niemczech, moga być 
jedynie dokonane stopniowo. 

Hitlerowska skromność. 
GNAŃSK, (Pat), — Władze hitlerowskie 

s hostów i demonstracyj 
z iesionego przez hitle 

rGwców w wyborach du Sejmu gdańskiego. 

Prezydent Senatu Gdańskiego 
wyjechał do Berlina. 

BERLIN. (Pat.) Biuro Wolfa ko- 
munikuje: Desygnowany przez раг- 
tję narodowo-socjalistyczną na pre- 
zydenta Senatu Gdańskiego przywód 
ca Lanabundu dr. Rauschning wyje- 
chał w nocy do Berlina. W poniedzia 
łek przed południem dr. Raschning 
złoży wobec przedstawicieli prasy 
oświadczenie w sprawie polityki W. 
M. Gdańska. 

  

   

      

   

Austrja nie ustąpi. 
WIEDEŃ, (Pat). „Neues Wiener 

'Tageblatt'*" donosi, że Rada Ministrów 
na jutrzejszem posiedzeniu ustali sta- 
nowisko rządu austrjackiego  wobee 
zarządzeń niemieckich. Dziś odbyła 
się konferencja kanełerza Dolfussa z 
naczelnikami krajów związkowych. 
Koła rządowe zdecydowane. są nie u- 
stępować pod żadnym warunkiem pod 
presją niemiecką. 

„Weltblatt“ donosi, że zarządze- 
nia, które planuje rząd austrjucki idą 
w dwóch kierunkach: pierwsza grupa 
zarządzeń dotyczyć będzie stronnie- 
twa narodowo-socjalistycznego w Au- 
strji, druga — eksportu niemieckiego 
do Austrji. 

„Graf Zeppelin* w drodze 
de Rzymu. 

BERLIN, (Pat). — Sterowiec „Graf 
Zeppelin“ wystartował w poniedziałek 
nad ranem z Friedrichshafen w drogę 
do Rzymu z 25 posażerami na pokła 
dzie. Wśród gości znajdowało się kil- 
ku dziennikarzy włoskich i niemiec- 
kich. 
DES DETERS STATE 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 

    

BEZ PASZPORTÓW 
ZAGRANICZNYCH I WIZ 

LETNIE WYCIECZKI 

. MORSKIE 
Anglji, Szkocji, irtandji, Francji, . Belgji, 
Kołandji, Danji, Norwegii i Szwecji 

w lipcu i sierpniu 1933 roku. 

CENY BILETÓW OD 100 ZŁ. 
Informacje i sprzedaż biletów w. biurach 

UNJI GDYNIA-AMERYKA 
w Warszawie-Marszałkowska 116 
w Gdyni - ul. Waszyngtona 
we Lwowie - ul. Na Błonie 2 
w Krakowie -ul. Lubicz.3 
w Rzeszowie-ul. Groltgera 1004 

oraz w biurach podróży. 

PRACUJESZ NA LĄDZIE- 
ODPOCZYWAJ NA MORZU 
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Tragedja poety ukraińskiego. 
Jak już doniosły dzienniki, w Char 

kowie, w stolicy ukraińskiej republ:- 
ki sowieckiej pózbawił się życia wy- 
strzałem z rewołweru jeden z wybit- 
niejszych poetów i nowelistów Ukrai 
ny współczesnej, Mikołaj Chwyłowyj. 
Śmierć jego wywołała silne wrażenie 

  

    

    we tkich ośrodkach ukr kie 
go życia kulturalnego i rzuca snop 
Światła na panujące obecuie na Ukrai 
nie stosunki kulturalne i polityczne. 

Mikołaj Ghwyłowyj urodzii się w 
18953 roku we wsi Trościanec w Char 

* kowszczyźnie w rodzinie robotniczej 
Ojciec jego był Rosjaninem natomiast 
matka Ukrainką. W ten sposób z. 
lowyj posiadał bardzo ważny w Z. 
SR. — sioki 

  
   

    

  

  

roku 1917 ogtosii kilka swo- 
ich wierszy, które zwróciły uwagę 

krytyki, W dalszych latach Chwyl»- 
wyj ogłasza szereg nowel i powieści 
które są wypełnione romantyzmem 

walki rewolucyjnej. Kulminacyjny 
okres twórczaści Chwylowego przypa 
da na lata 1925—1929. kiedy wydaje 
większą powieść „Waldsznepy*, w któ 
rej uwydatnia narodowe dążenie 1a 
rodu ukraińskiego i podnosi kolizję 
tendencyj zozwojowych kultury ukra 
ińskiej z rosyjską. W 1925 roku słaje 
na czele grupy literatów ukraińskich, 
Którzy, chociaż należą do partji ko- 
munistycznej, temniemniej podkreś 
ją w swoich dzielach samodzielno 
kulturalną Ukrainy i jej łączność z 
kulturą. Europy zachodniej. Dział ul- 
ność grupy Chwyłowego w życiu - 
terackiem- jest niejako dalszym cią 
giem t. zw. opozycji ukraińskiej w 
partji komunistycznej, którą zapo- 
czątkował komisarz oświaty Szumski, 
zarzucając ignorowanie interesów po 
litycznych i gospodarczych Ukrainy 
przez partję komunistyczną. W ro 
ku 1926 władze sowieckie rozwiązują 
grupę literacką Chwylowego, zarzu- 
cając jej nacjonalizm. Pod groźbą re- 

          

   

presyj Chwylowyj ogłasza swoją 
pierwszą deklaracę skruchy, potępia- 

    

jąc swoje „błędy*. Jednakowoż już 'v 
r. 1927 Chwylowyj, obdarzony żywym 
temperamentem publicystycznym, 0- 
głasza niezwykle silnie napisany pam 
flet literacki „Myśli przeciwko prądo- 
wi”, w którym zapowiada walkę prze 
ciwko hegemonji kultury rosyjskiej 
ma Ukrainie i nawołuje - literatów 
ukraińskich do systematycznej łąc 
ności z wartościami kulturamemi Eu 
ropy Zachodniej, gdyż jedyny ratunek 
kultury ukraińskiej, zdaniem Chwyło 
wego, jest w symbolicznej „ucieczce 
od Moskwy. I znów cały system re- 
presyj zastosowany wobec Chwylow e 

go zmusza go do ogłoszenia drugiej z 
rzędu skruchy publicznej. w której wy 
rzeka się ideałów narodowych. W prze 
ciągu następnych dwuch lat Chwy!o- 

„wyj wydaje dwumiesięcznik pod na:- 
wą „Literaturnyj jarmarok*. W tym 
okresie podnosi ponownie kolizję kal 
turalną i psychologiczną Ukrainy i 
Rosji i nawołuje do utworzenia ukra- 
ińskiego frontu kulturalnego, któryby 
zatrzymał na północnych granicac 
Ukrainy gwałtowny marsz ros] 

        

kultury / proletarjackiej, przejęt: j 
swoistym mesjanizmem i mistycy/- 
mem, właściwym narodom azjatyc- 
kim i sprzecznym z indywidualiz- 
mem narodu ukraińskiego. Poraz trze 
ci Chwylowyj wyrzeka się swych błę- 
dów i potępia dążenie wyzwoleńcze 
Ukrainy. 

Po tem trzykrotnem przymusowem 
wyrzeczeniu się ideałów narodowych 
Chwylowyj nie znajdując w sobie siły 
twórczej prawie nic nie napisał, Wła- 
dze sowieckie, względnie zrzeszenie 
literatów sowieckich, wysyłają Chwy- 
lowego poza granice Ukraińy. Wyjeż- 
dża on wpierw do Pragi i Wiedni 
gdzie wykorzystując swój pobyt na- 
wiązuje kontakt z przywódcami ko- 
munistycznej partji Ukrainy: Zachod- 
niej (K. P. Z. U.) i pod jego wpływem 
następuje w tej partji rozłam, -gdvž 
większość podziela stanowisko naro- 
dowe Chwyłowego i wypowiada po- 
słuszeństwo Kominternowi. Po po- 
wrocie do Charkowa Chwylowyj nie 
może już dłużej zatrzymać się na 

    

  

rainė, | ady; is sowieckie „do 
radza ją no , jak i wielu innym Ukra- 
ińcom, wyjazd do Rosji. Dłuższy czas 
Chwylowyj przebywa w Moskwie. W 
ostatnim dopiero czasie na wielokrot- 
ne domagania się i prośby władze so- 

ieckie zezwałają Chwyłowemu po- 
wrócić na Ukrainę, jednakowoż pod 
warunkiem, iż jako zmobilizowany ko 
munista wysłany będzie do kolekty- 
wów rolnych w charakterze selkora. 

13 maja Chwylowyj został wezy 
ny do Charkowa, gdzie miała się odbyć 
konferencja literatów rosyjskich * 
ukraińskich, zwółana przez czynniki 
sowieckie dla zamanifestowania „bra- 
terskiej jedności” kultury ukraińskiej 
z rosyjską. Obecność Chwylowego na 
tej konferencji miała dodać specjalne 
go splendoru: inspirowanej przez włi- 
dze sowieckie manifestacji. Zupełnie 
niespodziewanie po przybyciu 
Charkowa Chwylowyj strzelił sobie x 
skroń, pozostawiając ostatni swój ut- 
wór literacki, napisany bezpośrednio 
przed śmiercią i zatytułowany „Mój 
testament*. Treść tego testamentu jest 
przejętą miłością do Ukrainy i ponow 
nie nawołuje do walki o samodziel- 

Testameni 

  

  

    

  

  

do 

   

  

ność kulturalną Ukrainy. | 
Chwylowego skwapliwie ukrywany 
przez władze rozpowszechnił się jeń- 
nak po całym kraju, wywołując tem 
większe wrażenie na Ukrainie. 

Charakterystycznem jest, że prasa 
sowiecka albo zupełnie pominęła mil 
czeniem tragiczną śmierć Ghwylowe 
go, albo zamieściła krótkie wzmian 

w których usiłuje rzucać oskarżeni: 
pod adresem tragicznie zmariego poe- 
ty. „Komunist* pisze m. in. że w chwi 
li kiedy na Ukrainie rozwija się w 
szybkiem tempie budowa ustroju о- 
cjalisty cznego. Chwylowemu zabrakło 
mocy TAWOMICY jnej i dlatego też praw 
dziwy komunista nie może nie potępić 
szaleńczego kroku, który przerwał ż 
cie ułalentowanego pisarza. 

Kto zna jednak ciężkie warun 
pracy literackiej na Ukrainie sow 
kiej, ten zrozumie rozpaczliwy kro 

    
  

  

   

  

    

        

lał umrzeć niż podporządkować 
ponurej rzeczywistości, wyklucza ją- 
cej wolność myśli i nieskrępowany 
rozwój twórczości literackiej. 

M. K 
LT ADRESAS EIETREST SKC 

Odsłonięcie pomnika 
Leona Bourgeois. 

CHALONS—SUR—MARNE, (Pat). 
Odsłonięcie pomnika Leona Bóurgeois 
odbyło się niezwykle uroczyście w obec 
ności prezydenta republiki Lebrun, mi 
nistra spraw zagranicznych Paul-Bon 
coura, przedstawicieli władz, licznycii 
organizacyj oraz olbrzymich tłumów 
publiczności. 

* Prezydent Lebrun wygłosił mowę, 
w której podkreślił zasługi wybitnego 
męża stanu, jakim był Leon Bourgeois 
i jego wysiłki, mające na celu dopro- 
wadzenie do zbliżenia narodów. 

Paul-Boncour przypomniał, że Leon 
Bourgeois od czasu konferencji haskiej 
w roku 1899 i 1907, a więc niedługo 
przed Wiłsonem, powziął myśl o stwo 
rzeniu stowarzyszenia narodów i wy 
stępował jako gorący patrjota, zwolen 
nik zastosowania zasady przymusowe- 
go arbitrażu, ograniczenia ciężarów wy 
nikających ze zbrojeń, oraz kontroli, 
połączonej z układem wzajemnej pomo 
cy. Wszystkie te postulaty stanowią 
niewzruszoną podstawę tezy francus- 
kiej organizacji pokoju. Łeon Bour- 
geois uważał, że rozbrojenie stanie się 
możliwe dopiero po zapewnieniu bez- 
pieczeństwa i zorganizowaniu mechani 
zmu pokojowego załatwiania konflik 
tów międzynarodowych. 

Odsłonięcie popiersia 
ś.p. T. Hołówki w Sejmie. 
WARSZAWA, (Pat). — We czwar 

tek 1 czerwca o godz. 10,30 w gmachu 
Sejmu odbędzie się odsłonięcie popier 
sia Ś. p. posła Tadeusza Hołówki. — 
Popiersie to, ufundowane staraniem 
komitetu uczczenia pamięci ś. p. Ho- 
łówki, ustawione zostało w wielkim 
hallu. na tle witraża, oświetlającego 
ten sall o dsali obrad i gabinetu Mar- 
szałka Sejmu. 

    

LISTY Z WARSZAWY. 
Bądźmy gotowi. 

Tydzień LOPP. Z aut ciężarowych, 
nałądowanych młodzieżą, sypią się ko- 
lorowe ulotki — „bądźmy gotowi * 
Megafony naprzemian grają i krzyczą 
— „bądźmy gotowi!* Tylko patrzeć, 
a zaczną znów, jak w roku zeszłyne 
spacerować po ulicach ludzie — już 

  

gotowi: potwory o szklanych oczach i 
ryjach płóciennych zamiast nosów. 
Przedsmak przyszłej wojny. Wojny 
tak nikczemnej, że na myśl o niej 
wzdryga się najgłośniejszy krytyk pa 
cyfizmu. 

Gazy! 
Łuki, miecze, szable, ba! nawet ka 

rabiny maszynowe i grube berty wy- 
dają się wobec nich bronią naiwnych, 
liczących się z honorem żołnierskim, 
idealistów. Tu już bezapelacyjnie tri- 
umfuje taktyka fetorem wojującego 
tchórza. To, co w poprzedniej wojnie 
uważaliśmy za podłość — rzucanie z 
nieba bomb na spokojnych mieszkań- 
ców — ma być właśnie momentem ry 
cerskim. Cnoty żołnierskie ześrodku - 
ją się w łotniku, który zabija, ale i 
umierać umie. 

Więc — niech żyje Skarżyński! 
Ostatnio rozentuzjazmowała War 

szawę wiadomość o wiedeńskich suk- 

cesach Bajana i Dudzińskiego. Teraz 
już naprawdę widać, że Żwirko nie 
był zjawiskiem przypadkowem. Pol- 
skie lotnictwo zaczyna -zdobywać na 
dobre sławę — tę samą sławę, jaką 

przed rozbiorami cieszyła się w Świe 
cie całym polska konnica. Okazuje się 
że łam, gdzie przedewszystkiem po- 
trzebna jest brawura, Polak zajmaje 
stanowisko wybitne. 

A gazy? Jak stoimy z gazami?... 
Tajemnica. 

  

Tą bronią żadna armja się nie 
chwali. Wiadomo tyłko, że na gwałt 
produkują i gromadzą ją Niemcy. Tu 
wspomnieć należy o paradoksalnej 
sytuacji, w jakiej znalazł się Hitler. 
Armia niemiecka zawdzięcza gazy tru 
jące Żydowi. Wymyślił je i dotąd kie- 
ruje ich produkcją pierwszorzędny 
chemik, dr. Haber, Podobno kilka ra- 
zy już prosił o dymisję, solidaryzująz 
się z prześladowanymi spółwyznawea 
mi. Hitler mu jej odmawia w obawie, 
by nie przeszedł na służbę do innego 
państwa. Biedak drży pono o swoją 
skórę. Wie, że jeżełi dadzą mu dymi- 
sję, to tylko... na tamten świat. - 

Sądzę, że mało jest ludzi, którzy 
jego tragedję biorą do serca. 

KU R. R WILENSKI 

Wyrok w sprawie nadužyč przy 
budowie gmachów min. P. i T. 
Inżynier Ruszczewski skazany na 6 lat więzienia 

i zapłacenie 1.344.963 zł. 
WARSZAWA. (Pat.) W dniu 29 

b. m. po południu w Sądzie Okręgo- 
wym zapadł wyrok w sprawie prze- 
ciwko inż. Ruszczewskiemu, oskarżo- 
nemu o szereg sadużyć, popełnionych 
przez niego przy budowie gmachów 
Ministerstwa P. i T. Na mocy wyroku 
oskarżony został skazany na łączną 
karę 6 lat więzienia, przyćzem po za- 

KO kar: stosowaniu ustawy amnęst 

  

Wybór rektora Uniwersytetu 
Poznańskiego. 

IPOZNAŃ. (Pat.) Rektorem Uni- 
wersytetu w Poznaniu wybrany z0- 
stał w dniu dzisiejszym prof. zwy 
czajny weterynarjina Wydziale Rol 
niczo-Leśnym dr. med. weter. Stani- 
sław Runge. Wybrany w pierwszem 
głosowaniu obecny rektor dr. Stani- 
sław Pawłowski wyboru nie przyjął. 

  

Prof. Makarewicz honorowym 
członkiem  Akademji' Umie- 

lętności w Bostonie. 
WARSZAWA. (Pat.) Amerykańska 
Akademja Umiejętności: w 
wybrała na ostatniem posiedzeniu 
swym członkiem zagranicznym ho 
norowym w dziale nauk prawnych 
prof. d-ra Juljusza Makarewieza уе 
Lwowa, 

Powolanie Banku Akcep- 
tacyjnego. 

WARSZAWA, (Pat) W Dniu 29 
maja w gmachu Państwowego Banku 
Rolnego odbyło się konstytuujące ze: 
branie Banku Akceptacyjnego i pod- 
pisanie aktu utworzenia Banku. Prze- 
wodniczył walnemu zgromadzeniu 
akcjonaruszów Banku Akceptacyjne- 
go prezes Banku Polskiego dr. Wrób- 
lewski. Walne zgromadzenie dokona - 
łe wyboru 9 członków Rady Banku 
Akceptacyjnego i 5 członków Komisji 
Rewizyjnej. Na pierwszem konstyti- 
cyjnem zebraniu nowoobranej Rady 
Banku na prezesa Rady jednogłośnie 
powołano dr. Władysława Wróblew- 
skiego. Na stale urzędującego wice- 
prezesa Rady. delegowanego do Zarzą 
du Banku wybrany został również 
jednogłośnie Kazimierz Siamirow 
W końcu Rada zamianowała dwó 
dyrektorów: Zdzisława Czałbowskie- 
go, dotychczasowego dyr. Oddziału P. 
B. Roln. w Lublinie i p. Kazimierza 
Grossmana, b. dyrektora Banku Kwi- 
lecki i Potocki w Poznaniu. W ten 
sposób powołanie do życia Banku Ak- 
cepłacy jnego stało się faktem dokona- 
nym. 

   

      

  

Finansowa konferencja 
w Relchs-banku 

BERLIN, (Pat). — W poniedziałek 
przed południem rozpoczęła się w gma 
chu Reichsbanku konferencja wierzy- 
cieli zagranicznych w sprawie transfe- 
rów dewizowych należności niemiec- 
kich. Przewodniczy prezydent Banku 
Rzeszy dr. Schacht. Udział bierze 40 
delegatów zagranicznych  instytuc 
bankowych, wśród nich przedstaw sie 
le nietylko krótkoterminowych obliga- 
cyj niemieckich, lecz również delega 
ci instytucyj emisyjnych długotermino 
wych niemieckich pożyczek zagranicz 
nych Ameryki, Anglji, Francji, Szwaj 
carji i Holandji. Narady potrwają pra 
wdopodobnie do końca tygodnia. 

      

Pomoc dla bezrobotnych 

nie jest filantropją 
lecz samoobroną! 

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

30,08 — 29,78. Nowy York 7,58 — 7,50. Pa- 
ryż 35,19 — 35,01. Berlin w obrotach nieot. 
208,50. . Tend. miejednołita. 

AK Bank Polski 74,25 — 78,75 —- 
74,00. Lilpop 11. Starachowice 8,85, Tend. 
słabsza. 

DOLAR w obr. prywatnych 7,40 — 7,42. 
RUBEL złoty 4,90. 

    

Spółczucie dła ofiar szalejącej dziś 
i zech „judenhecy“ — to naj- 

aktualniejszy moty w politycznych or- 
jentacyj (i dezorjentacyj) Warszawy 
Niema numeru gazety bez Hitlera i 
go barbarzyństw. Oczywiście, więk- 
szość pism komentuje je tak, jak na to 
zasługują; znalazły się przecież i orga 
ny, reklamujące... mądrość politycz- 
ną awanturniczego kanclerza, Daje to 
świadectwo mądrości owych organów 
ale niektórym głowiznom do przeko- 
nania trafia. 

Stara sklepikarka, poczciwa—choś 
do rany przyłóż, chwali przedemnuą 
swojego wnusia: 

— Panie, jakie to roztropne dziec- 
ko!... Jeśli tak dalej będzie się rozwi- 
jał, to nie, tylko drugi Hitler. 

Młody ziemianin» zdrowy byczek, 
rozmawia z przygodnym sąsiadem w 
wagonie kolejki podmiejskiej: 

— Oj, przydałby się i nam taki 
Hitler, oj przydał! 

Sąsiad jest innego zdania. Gdzież 
sukcesy polityki hitlerowskiej? Osa- 
motnił Rzeszę, namnożył jej wrogów... 
Młodzieniec obrzuca rozmówcę nieuf 
nem spojrzeniem i miłknie. Snadź nie 
trafił na swojaka. Może czytełnik czer 
wonej prasy, albo zgoła — „Robotni- 
ka? 

Oponent jednak nie daje za wy- 
grane i rozpoczyna dość interesujący 
wykład. 
  

   

Bostonie, 

  

5 lat więzienia. Sąd postanowił zali- 
czyć oskarżonemu areszt prewenc 
ny. W związku z powództem cywit- 
nem, popieranem przez Prokurałoej 
Generalną, Sąd posianowił zasąi 
od oskarżonego na rzecz Skarbu Pań 
stwa sumę 1.344.963 zł. Na wniosek 
prokuratora Sąd po naradzie posta- 
nowił zmienić dotychczasowy Środek 
zapobiega awczy — kaucję w w ysoko- 
ści 10 tysięcy złotych — na ar 

    

      

Min. Rzeszy Goebbels 
na audjencjach w Rzymie 
RZYM, (Pat). — Agencja Stefanie- 

do donosi, że król przyjął na audjencji 
przybyłego w d. 29 bm. rano do Rzymu 
ministra propagandy Rzeszy Goebhbel- 
sa. Po audjencji Goebbsels odbył dłuż 

‚а rozmowę z- Mussolinim. 

Przed zjazdem katolików 
niemieckich. 

Ks. kardynał Hlond w Wiedniu. 

WIEDEŃ: (Pat). Bawiący'tu pry- 
mas Połski ks. kardynał Hlond złożył 
rezoraj wizytę kardynałówi Innitze- 

rowi. Obaj dostojnicy kościelni omo- 
wili sprawę udziału Polaków w zjeź- 
dzie katolików niemieckich i w obcho 
dzie 250-ej rocznicy odsieczy Wied- 
nia. 

Ks. kardynał Hlond zwiedził poza- 
tem - Kahlenberg i oglądał miejsce. 

gdzie w dn. 12 września odprawiona 
będzie msza połowa. Ks. kardynał 
Hlond obiecał przyjechać nasten dzien 

do Wiednia r celebrować mszę na Ka- 

h!enbergu. 
W godzinach popołudniowych na 

cześć ks. kardynała Hlonda wydal 

śniadanie charge d'affaires poselstwa 

polskiego w Wiedniu radca Mošcick 

We wtorek rano ks. kardynał wraca 

do Polski; 

   

  

  

  

   

  

nie zatyka por, 
nie psuje cery, 
nie zawiera metali. 

    

Śmierć i pogrzeb 
syna piewcy Podhala. 

W ubiegłym tygodniu w hotelu 
Saskim w Warszawie zmarł 34-letni 
b. urzędnik bankowy Kazimierz Tet- 
majer syn piewcy Podhala. 

Śmierć ukochanego syna wywar- 
ła na ojcu, niedawnym laureacie na: 
grody literackiej m. Warszawy, 
wstrząsające wrażenie. Pomimo, iż 
dwaj lekarze  orzekli, że nastąpił 
zgon, ojciec nie chciał wierzyć w 
śmierć syna i twierdził. iż jest to je- 
dynie letarg. To też stanowczo nic 
zgodził się na pogrzebanie zmarłego. 
Dopiero po 5-ciu dniach nieszczęśl! - 
wy starzec chociaż dalej nie wierzy 
w śmierć syna, podlegając jednak 
perswazjom rodziny i przyjaciół po- 
zornie zgadza się na urządzenie po- 
grzebu. 

   

Jednakże przed samym wypad- 
kiem pogrzebu nastąpił przypływ 
smutnych retleksyj i poeta wyrażał 
się, iż do Pog grzebu nie dopuści, albo 
wiem syn jego. żyje. Ponieważ pers 
wazje nie pomagały, jeden z Só 
katów wysunął myśl powołania leka- 
rza i komisji sądowej. 

  

Komisja miała przybyć przed 0p- 
rzędem pogrzebu do kościoła. Kazi- 
mierz Przerwa-Tetmajer już przed 
godz, 6-tą rano przybył do kościoła 
Karola Baromeusza, i na klęežkaon 

przed trumną oczekiwał przybycei 
komisji, wierząc, iż ta orzeknie, że 
syn jego żyje. Po nabożeństwie ża- 
łobnem trumnę ze zwłokami, mimo 
oporu zrozpaezonego Oj wywie- 
zióno z kościoła. Przerwa-Tetmai 
błagał aby zaczekano na przybycie 
komisji, lecz ta spóźniła się. 

    

  

   

    

    

   

    

Tymczasem komisja sądowo-le- 

     

  

karska, w osobach  prokratora Ka- 
rola i dra Weldta, oczekiwała już 

przy bramie cmentar Komisja, ule 
gając stanowczym żądaniom pogr4- 
żonego w rozpaczy Ojca, poleciła 
irumnę odlutować. Jedno spojrzenie 
wystarczało, aby stwierdzić, że zwlo 

ki znajdują się w stanie zupełnego 

rozkładu. Zdawało się tedy, że opir 
komisji przekona zbolałego ojea. Je- 

dnak w momencie opuszczania trum 

ny do grobu, zaprotestował on po: 

nownie. Wreszcie zdruzgotany uległ 
perswazjom i zdaleka obserwował, 
zupelnie skamieniały z bólu. rosnący 
kopiec na grobie. 

Pogrzeb syna piewcy Podhala wy 
wołał na licznej grupie przyjaciół 
wstrząsające wrażenie. 

      

     

  

     
sseTsty 

odsieczy Wiednia. 
strstygaz oj 

  

W r. b. przypada 250-ia rocznica ocalenia 
Wiiedńia przez króła: Jana Sobieskiego, W 
związku z tem podajemy na naszem zdjęciu 

„.Bo co to jest, proszę pana ceniy 
ten hitleryzm? Dyktatura drobno- 
mieszczaństwa i  „lunmrpenproletarja- 
tu, rozmnożonego przez bezrobocie. 

Dia drobnomieszczaństwa ma on uun- 
tysemityzm, a dla włóczących się ех- 
robotników 1-0 majowe święto pra 
cy, oraz szereg demagogicznych wol, 
usiłujących szanować komunizm. W 
rezultacie jednak popułaryzują jego 
postulaty. Nie darmo Hitler podaje się 
za narodowego socjalistę.. a Hugen- 
bergowi coraz jest mniej wygodnie w 
tej kompanji. Wcale nie widać aby się 
Hitler zbytnio z ziemiaństwem 1 - 
nansjerą liczył. Żywioł, który on ko- 

kietuje, żywioł, na którego fali wy- 
płynął — to przedew: kiem tłuin 
miejski z kołtunem na czele. 

A więc polski ziemianin, wzdycha 
jący do hitlerowskich rządów, jest naj 
widoczniej człowiekiem. nie orjentu- 
jącym się zupełnie w rzeczywistości. 

Nie mniejszą wszakże dezorjenta- 
cję zauważyć można śród łyków miej- 
skich. 

Człeczyna, który wiązał dotąd ści- 
śle katolicyzm z antysemityzmem, an 
tysemityzm z nacjonalizmem, nacjo- 
nalizm z germanofobią — obecnie p 
łapać się nie może w sensie zdarze 
Ci dostojnicy Kościoła, stojący w obro 
nie niemieckiego żydowstwa; ci kupcy 
z Nalewek, przemawiający w duchu 
„Ligi samowystarcezaluošei“; te lutry- 

    

   

  

  

  

   
   

      

   

kościołek. wybudowany na Kohlenbergen 
pod Wiedniem, dla upamiętnienia tego zwy- 
cięstwa, 

« 

heretyki, bijący równocześnie Żydów 
i Polaków... Wszystko się pokiełba- 
siło. 

Ostatecznie chaos, który to w móż 
gownicach tworzy, będziemiał pewne 
skuiki dodatnie. Zmusza on. bądź co 
bądź, do niejakiego wysiłku głowiny, 
dłu których w normalnych warunkach 
myślenie jest zadaniem zbyt trudnem. 
Stojąca kałuża, zarośnięta szlamem 
gotowych akcjomatów, trochę się po- 

  

ruszy, część pewników odpłynie, przez 
nowe zastąpione prawdy. Mózgi sių 
przewentylują. 

Na razie jednak dyktatura kołtuna 
w Niemczech imponuje warszawskie- 
mu kołtunowi, łagodzi jego dotychc za 
sową germanofobję i osłabia czujność 
wobee agresywnych w naszą slroaę 
manewrów Berlina. Że Niemcy do- 
skonale wiedzą © takim efekcie ich 
polityki; że rozumieją, iż „judenhecą* 
kokietują nacjonalistów polskich — 
nie brak dowodów. 

Zdarzył się niedawno w pewnej 
restauracji warszawskiej bardzo cha- 
rakierystyczny wypadek. W czasie t. 
zw. „atrakcyj* monologujący artysta 
zaczął recytować satyrę па Hitleca. 
Nagle wstaje jakiś gość, Niemiec, i na 
cały głos protestuje. Oświadcza, że nie 
pozwala, by w jego obecności obraża- 
no „wielkiego człowieka. Odwaga. 
czy bezczelność ? Zapewne, trochę tego 
i tamtego. ale przedewszystkiem -— 

\ 
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Niedziela wilnianina. 
IDni šwiąteczne dla ludności miejskiej 

mają swe ustalone szablony. „Na trawkę”. 

Tem hasłem zwołuje się młody i stary, ła- 

dują się ciasno, bardzo ciasno do podmiej 

skich kociołków, wyładowują się, przeje 

chawszy parę stacyj „na trawkę”, obsiada ją 

drzewa i w błogiem farniente (bezczynie) 

trwają, obżerając się zapasami i rozrzucz. в 

wkoło papiery i butelki. „Szczęściem bie- 

ra miejskie łono, gdy trawkę widzi zielo 

k pisze Boy. Potem znów tłok w ko- 

lejce, jeszcze większy niż zrana, bo każdy 

chce wracać ostatnim statkiem czy povią- 

giem, i poż 

zasypia. przeciętny 

dziny. 

  

        
   
      

łonem 

tilister na 

gnawszy się z natury, 

łonie.,:- ro- 

Tak robią rozsądni ludzie, mający o hi- 

gjenie pojęce „nowoczesne“, że trzeba raz 

na tydzeń. odetchnąć świeżem powietrzem, 

od którego lubią się odgradzać 

zaklejaniem akien od września do czerwca. 

Ale są tacy co na trawkę nie wyjeżdżają, 

przez lenistwo, przez 

na kolejkach, 

takich, 

wiłnianie 

miechęć tłoczenia się 

a. wreszcie, bodaj najwięcej 

z powodif?.. pustka w kieszeni. 

  

Tacy szukają rozrywek miejskich. Dla ta- 

kich miasta tworzą ośrodki zabaw, 

niewybrednych 

karuzele, 

  

tanich, 

a zawsze lubianym. Jakieś 

huśtawki, siłómierze, 

siatkówki, loterje szczęścia "i: t. p. Prawie 

każde miasto posiada taki gdzieś na krań- 

cach placyk, dokąd $р1ез 

dzielna drobnom'eszc: 

niej rozrywki 

  

gimnastyki; 

/ publiczność nie- 

ska, dla użycia ta: 

mniej higjen'cznej 

cieczka zamiejska, ale zdrowszej niż dusziie 

kino, 

  

   

niż wy- 
  

Wilno takiego placu, takich rozrywek dla 

szerszych warstw nie posiada. Są tanie kon- 

są niedrogie festiwałe z celem spc- 

łecznym, 

ludności przeciętnej, mie wiedzącej jak spę- 

dzić niedzielę, Widzieliśmy jakiem 'powodze- 

niem cieszył się Luna+Park, jak gęsto na 

Targach Północnych oblegano wszystkie naj- 

pomysły loteryjne i spra- 

certy, 

ale to jeszcze nie to, o co chodzi 

  

bardziej „naiwne 

wności, strzelania do celu, rzucania kulami 

i tp. Jeśli się coś takiego w Wilnie usa- 

dowi, jest oblegane; ostatniej niedzieli 

do jakiejś imprezy tego rodzaju koło Placu 

Katedralnego, na „Dzikiem polu* od Mic- 

Ikiewicza, Uoczyli się łudzie do tabliczek 

czekolady, na Łukiszkach, od rana do wie 

czora tkwili na „dzikiej łączce* przy. siat- 

   

    

kówce. 

Dlaczego nie znajdzie się nikt w Magi- 

stracie ktoby zorganizował takie 

ludowe? Panem et circensis, Lo 

pragnienie ludzkie, od rzymskich po kryzy- 

rozrywki, porty na 

to cdciągnięcie ludzi od knajpy, 

cd picia w zaduchu, od bójek wynikłych z 

takich posiedzeń, to odrobina wesołości, e- 

mocji konkurencyjnej, wrażeń świątecznych. 

rozrywki 

  odwie 

  

e 

sowe czasy, świeżem 

powietrzu, 

  

Dlaczego w różnych miastach grywają 

na płacach i w ogrodach niedzielami orkie- 

stry, wojskowe lub amatorskie, popisując się 

melodgami, które u nas słyszy tylko dany 

zespół w obrębie murów szkolnych lub 

swych organizacyj, albo w rzadkich momen 

tach występów na uroczystościach? Ile razy 

grywały orkiestry na placach w dni obcho- 

dów słuchały ich produkcji duże gromady 

ludzi z wielkiem zaciekawieniem. 

Dawać szerszym masom kulturalne wra- 

żenia, rozrywki, mie narażające ani zdrowia 

ani kieszeni na wysiłek nadmierny, to za- 

danie nie jest w Wilnie spełniane w 

szerokim zakresie jak tego wymagają skrom 

ne potrzeby mieszkańców. "Knox 

SEA TR ONE IAWEOOZZYWIDE WDK 

tak 

i 

WŚRÓD PISM. 
— Ukazał się 'Nr, 24 „Wiadomości Lite- 

raekich* i zawiera: artykuł Piotra Dunin- 
Borkowskiego „Propaństwowowość i anty 
państwowość; reportaż Ireny 
z procesu Gorgonowej „Wizj 
wywiad Aleksandra Janty-Poł 
Sergiejem Eisensteinem; recenzję 

i. recenzję P. 
Hulki-Laskowskiego z ksią Stefana Osse 

go; sn recenzuje poezje Marjan 

Pi echala i Olgi Dauksztówny; w kolumn'e 
plastyki artykuł Stanisława Sze ń 
o sztuce Pankiewicza i Tytus 
wystawie grupy „Pryzmat* oraz kronika wy 

   Krzywiekie 
i upiory 

    

       

    

    

  

   
staw i artykuł o drzeworycie Mińskim, po 

Arystofa- nadto Boya-Żeleńskiego „Fredro, 

nes, Tuwim a cenzura“, feljeton 
Nowtko skiego — „Odżywotniająca 
kronika filmowa Stefanji. Zahorskiej, 

     
kroni- 

ka tygodniowa i recenzje teatralne Anton'e- 

  

go Słonimskiego oraz wyniki losowania w 
ikonkursie „Polska widziana z samolotu". 
W numerze 10 ilustracyj. 

liwość pe 
zwłaszcza 

rachuba: liczenie na pob 
wnej części publiczności 
że na estradzie siał notory 
mita Ławiński. Protest sko 
wyrzuceniem awanturnika z 
i protokółem policyjnym, Ale wyobraź 
my sobie, coby było, gdyby Polak od- 
ważył się na taki sam postępek w Ber- 
lini Gnatów by nie czuł. Toć lam 
wystarcza nieco głośniej mówić po pol 
sku w miejscu publicznem, by się na 
razić na poturbowanie. Tymczasem u 
nas mowa niemiecka wszędzie swobod 
nie rozbrzmiewa, niekiedy nawet avo 
gancko, i nie. к 

Ostatnie jednak posunięcia dyplo- 
macji berlińskiej trochę otrzeźwia ją- 
ce wpłynęły na opinję nawet zachwy- 
conych mądrością Hitlera elementów. 
"Te obietnice respektowania trakiałów 
w przeddzień zamachu na poz 
Gdańska nazbyt mocno przypomnia- 
ły metody krz ; szydło wylazło 
z worka nieco za prędko, za widocz- 

nie. 
Bądźmy gotowi! — woła L. O. P. P. 
— Gotowiśmy! — odpowiadają: 

Skarżyński, Bajan, Dudziński. 
Wszyscyśmy to samo za nimi pow 

tórzyć powinni. 

     

    

                

Benedykt Hertz. 

zu      

  

 



  

R 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Śmiertelny cios siekierą. 

Teściowa Ignacego Bižukajeia, Šniežkowa 
jak to się często zdarza miała ciągłe jakieś 

pretensje do niego, Biż jć nie sobie z 1е 

go nie robił a na „łajanie* sdpowiadał po- 
dobnież. 

e mogła jednak darować teściowa, że 

‚ pozwala sobie paść konia, na jej polu, 
w pew. eszmiańskim w tfołwarku Kuraszowa, 

Qnegdaj przybyła na połe ze swym mę- 
wymyślać tradyeyjnym zwy- 

      

      

    

Wtedy „kcchana* teściewa poleciła mężowi. 

by zabrał konia z pola i zzprowadził do swej 
óbory, W ten spesób zaaresztowany koń miał 
być wydany zięciewi dopiero po zapłaceniu 

cdszkodawania, 
Kiedy zięć przekonał się, że teściowa nie 

żartuje, a teść zbliżył się do konia by wy- 
konać polecenie żony, Biżukajć zagroził, że 

rie siekiery, Nieszezęśliwy teść dopingo- 

przez żonę, stoczył walkę z zięciem 

  

wany 
© konia, w ezasie której wyprowadzony z ró 
wnawagi zięć z eałego rozmachu uderzył 
teścia Stanisława Śnieżko siekierą po głow 

  

Kiedy zięć oprzytomniał po zabiciu te$- 
cia uciekł z pola i już od dwóch dni ukry- 
wa się w zaroślach folwarku Kuraszowo, 

Policja prowadzi dochodzenie, poszukując 
jednocześnie zbiegłego zięcia — merderey. 

(e). 

Nożem w brzuch za obrazę. 
We wsi Jarmoliezach pow. wilejskiego 

pokłóciło się przed sklepem kilku parohków 
© to, że sklepikarz jednemu z kupujących 
Alekszudrowi Gryszanowi edmówił kredytu 
Jakób Seweryn zaczął z tego powodu kp. 
z Gryszana, dodając, że na nim się 

  

  

wszędzie poznali, Oburzony tem Gryszańi wy 
jał z kieszeni nóż i wbił go w brzuch Sewe- 
rynowi. 

Seweryna odwieziono de szpitala w W: 
lejee w stanie ejężkim, 

Gryszana aresztowano. (e). 

  

N.-Wilejka. 
WYSIŁKI KOŁA PRZYJACIÓŁ 

HARCERSTWA, 

Ruch harcersk: rozwija z roku na ra 
liczba harcerzy stale wzrasta, obozy har 
skie zdoby ą sobie co raz to więcej zw 

ków, to też odpowiednio do tego w 
wydatki i koszty utrzymania tych tak 

bardzo pożytecznych placówek. Koniecznem 
stało się więc tworzenie placówek, któreby 
dawały pomoc już nietylko moralną, ale 
przedewszystkiem materjalną, W tym © 
powstały, też Koła Przyj Harcerstwa, 
które w większym lub mniejszym stopniu 

udzielają drużynom pomocy i opieki. 
Rów w N. Wilejce istnieje od 4 lai 

Koło Przyjaciół Harcerstwa, którego zarząd 
z p. Zebry ije się trzema 

miejscowemi dr erskiemi w li 
bie około 150 ha Koło, jako ta 
miestety nie. jest bardzo zasobne, fundusze 

6 musi przez organiz p żnych 
= DOdZIYU: godnej wy- 

zasilać dra 

ine na urzą 
Zrozumi 

ystarc 
ydatna po- 

które 

      

    

  

a-   łenni 

        

          

  

  

    

   
     

    

    

  

   
   
   

  

    

  

   

   

harcers 

  

jest, że i te środki byłyby 
gdyby nie ścisła współpr 

D-twa G 

  

msc. miejscowego arnizonu, 

nietylko że pozwala na urządzanie zabaw 
w salonach Kasyna Garnizonowego, lecz ор 

dzięki OE om rócz tego w roku ubiegłym, 
Zarządu Koła, wypożycz 
obozów sprzęr i namiot 
środki lokomocji, Dzięki też ta 

  

   

  

   

  

  

          

    

dalej dzięk: popieraniom imprez pr 
no oficerskie, Koło ma możność nietylko 

istnienia, ale i faktycznie spełn swoje 
zadanie — to znaczy opiekować stę istnieją 
cemi w N. Wilejce drużynami. 

Międ innemi urządzono podczas kar- 

nawału ulig-dancing"*, który -cieszył się 
otbrzymiem powodzeniem. 

Obecnie Koło urządza w sobotę dnia 3 
czerwca Doroczny wiosenny „Dancing w 

sa ach kasyna garnizonowego, na który 

pośpieszyć winno całe społeczeństwo nie tyl- 
ko N. Wilejki, ale i żądni wrażeń i zabawy 
wilnianie, gdyż komunikacja kolejowa i av- 
tobusowa jest bardzo dogodna, prz) 
podkreślić należy, że imprezy Koła Przyj 
Harc, mają już ustaloną dobrą opinje. A 

więc w sobotę w dniu 3 czerwca spoty 

się wszyścy wilnianie w salonach Kasyua 
Garnizonowego, gdzie [przy dźwiękach orkie 
stry salonowej 85 p. strz. 'wl. zabawa za- 
pewniona. 

Me NL 

Rudziszki. 
70-TA ROCZNICA POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO, 

Pod przewodnictwem kpt. Kusztro w dn 
17 maja utworzono komitet obchodu tej 
rocznicy, Jest ona u nas aktualna o tyl 
że mamy ych pamiętnik 
ważniejsze w puszczy rudnie 
rozrzucony szereg mogił powsta! 

Kompleks puszczy rudnickiej- przedsta- 
wia drogą pamiątkę dla serca Połaka. Tu 
bohaterski Sendek odniósł jedno z. więk- 
szych zwycięstw nad Moskalami rozgramya- 

j 3 roty lejb-gwardji Pawlowskiego pulku 
odraz setkę dońców. O tem zwyciestwie 
całej puszczy w najbliższym czasie poinfos 
mnjemy czytelników w osobnym artykule. 

Termin obchodu naznaczono na 11 czerw 

ca b. r. w Dębowym Ка przy mogile po- 
wstańców. część programu spoczywa w 

sielstwa, które ten obchód za- 
troną gospodarczą zaopiekował 

KOP. Dia oddania sprawiel 
»m miejscu bez żadnej 
ogółne uznanie dla &' 

Dulemby W dwóch tych 
osobach uzyskaliśmy najlepsz, ych ludzi pra- 
ty, których inne miejscow am 

śmiało zazdrościć. Można po ь 2 
czycielstwa z KOP-em wydźwignęło Rudzi 187. 
*i 7 dotychczasowego letargu. 

Zalesie 
pow. Małodeczański. 

ZEBRANIE BBWR I MANIFESTACJA KU 

  

  

  

   

   

    

   

   
     

  

     
   

    

i 

     

    

       

  

  

inicjowało. 
się miejscowy 
diwości musze w 

  
    

              

     

CZCI P, PREZYDENTA R. P. 

W dniu 15 maja o godz: 14 w lokain 
budynku szkolnego w Zalesiu, Eye się 
zebranie członków i sympatyków Kola B. В. 
W. R. na które przybyli mieszkańcy nasię 

sych miejscowości: stacja i kolonja Za- 
Amelino, Oleniec, iotchowo, Zan - 

iewicze, Michniewicze, Irenino i 

    

        

la ze » przybył kierownik Sekret 
tu Pow iatowego BBWR p. Łukaszew 
ry wygłosił dłuższy odczyt o sytus     

  

  

  

       

    

ty: zno-gospodarczej państwa. W  przemó- 

'ojem p. Łukaszewicz, szczególny 
k położył na sprawy realne a ma- 

: podkreślił, s wysiłek re! 
ników jest gwarancją pop ich bytu. 

     

    
droga do tej poprawy je: przez orgar 

Zacje rolnicze. Przytem zachęcił i przedst 

wit płynące dla zorganizowanego rolnictwa 
kor ilustrując to pržykladami z Sie: 
nie hodnich kraju, a także zagrani 

Z wielką pomo rolnictwu przy 
Izby Rolnicze, które reprezentują Sajórdty 

rolnictwa. Rząd dokłada swych sił dla u- 
trzymania zdrowych podstaw rolnictwa, 

  

   
    

pnzez obniżenie wydatków publicznych po- 
oraz artykułów 

Prz 
tanienie środków przewozu, 
monopolowych i skartelizowanych. 
racjonalną poiitykę celną, bierz 

Tolnictwo: zabezpiecza przed konkurencja 

Przywozową zbędnych produktów rolniczych, 
a utrzymania cen ziemiopłodów na odpo 

wiednim poziomie ustanawia premje wywo- 
Zowe, W dalszem swem przemóweniu po- 
Tuszył sprawę popierania przez rząd surow- 
<ów krajowych, konwersje pożyczek i zohw. 
wiązań wobec skarbu państwa, częściowe 
umorzenie pożyczek na odbudowę. Przede- 
Wszystkiem zaznaczył, że jako środek opa- 
Rowania kryzysu, jest utworzenie Funduszu 

racy. 

W drugiej części 

  

       

  

przemówien'a 
e 

swego 

"Sg 

omówił szczegółowo przebieg Zgromadzen'a 

Narodowego z dnia 8 maja 1933 r. 
Zgremadzeni no przemówieniu kierown'- 

ka Sekretarjatu Powiatowego uchwakli 
stępujący protest, który został odczytany 
przez p, Moszkowskiego: 

„My mieszkańcy Zalesia i okolic, zebrani 

w dniu 25 maja potępiamy szkodliwą ls 
interesów państwa działalność epozycji, a 
w szezeglnceści niewłaściwe i karygodne za- 
chowanie się cpozycji podezas ostatnich ob- 
rad Zgromadzenia Narodowego i wyborów 
P. Prezydenta, raz składamy nowoobranemu 
Panu Prezydentcwi Prof. Jgnacemu Moście 
kiemu“ wyrazy czci i hułdu*. 

Orany. 
ZAKOŃCZENIE KURSU OŚWIATY POZA- 

SZKOLNEJ. 

Ww cichej i spokojnej wiosce w. Zerw'- 
mach zdawałoby się nie dzieje i lt 
dzie nie у celów jak tyll 
zdobycie kawałka chleba. Jednak jak si4 
okazało tak nie jest — gdyż już od trze: 

      

     

   

  

    

        

  

lat wre tam praca kulfuralńa i to nawct 
gorączkowa. Sprężyną akcji jest kierown 
szkoły w Zerwinach p. Czesław Wieliczko. 

  

w roku bieżącym 'prowadzony był tam kare 
olnej wraz z zajęciami św= 

em przygrywało radjo. 
Dnia 21 maja wieczorem zaczęła ściągzć 

ludność z tej wsi i z żnnych wiosek przy- 
bylo nauczycielstwo z gminy orańskiej i sze 
reg gości z Oran, którzy udali się do sal, 
gdzie miało być odegrane przedstawieni: 

p. t. „Ameryka w łaźni. Na wstępie p. Cze- 
sław Wieliczko króciutko przemówił o zn» 
czeniu pracy nad sobą i podał szkic z do- 
robku (Kursu Oświaty Pozaszkolnej w Zerw - 
nach; 'Następnie f/ostała odegrana komedja, 
gdzie w czasie antraktów jprzygrywała wi:ej- 
6ka orkiestra, Wiobec ciekawej treści kome- 
dji i ślicznie udekorowanej sceny, 3 
z największem zainteresowaniem przyglądali 
się grze aktorów, 

zakończenie 

           >wemi, na    

  

      

została zoraganizowana 
zh wa taneczna. Mil. 

Kościeniewicze, 
pow. wilejskiego. 

KÓŁKO ROLNICZE W ŁOCEWICZACH. 

  

Istnieje od 1928 roku; nabiera oznak ży- 
ża od chwili objęcia opi i przez p, Adama 

zaczęły doch >- 
śe do miejsca swego przeznaczenia próbki 
mawozów sztucznych, sprowadza się próbk 
nasion. owsa i ikartoff:, zakupu jesię prosiaki 
rasowe; został założony sklej tytoniowy z 
sim, pożyczonych na ten cel b teresown e 
przez p. Sk.; zostały zorganizowane 4 ze- 
społy P. R., zakupiono i rozsprzedano 59% 
sztuk drzewek owocowych; zebrania mie- 

       

  

     
     

   
sięczne ja się w terminach ściśle о- 

kreślonych i cieszą i frekwencją; 
na zebrania te m agronom 

  

     

     
Tyle. przy dobryca 

jeden człowiek, po- 
opiekuna 
którą 6- 

nowy «z Buds 
ch może zrobić 

ważnie rtaktujący swe obowiąz 
w stosunku do okolicznej ludności, 
lacza istotnie ojcowską opieką, 
    
KASA STEFCZYKA W KOŚCIENIEWICZACH 

W końcu kwietnia członkowie Kasy da 
wiedzieli się, że rok 1932 został zakończony 
zyskami w wysokości 614 zł. 25 gr., z tego 
500 zł. przeznaczono do funduszu na pokry 
cie pożyczek wątpliwych, 94 zł. 25 gr. — 
do funduszu zasobowego, a 20 zł, — na re- 
mizę Straży Ogniowej w Kościeniewiczach. 

Jak się to stało, że w tak ciężkim dla rot- 
mika roku Kasa dała zyski? Zarząd Kasy 

prowadzi rozumną, oszczędną i przewidujacą 
gospodarkę, a członko: — zrozumieli na 
czem polega dobro ich spółdzielni i starali 
się spłacać przynajmniej odsetki od zaciąg- 
miętych pożyczek. Przy uzupełnia ących wy- 
borach do Rady Uadzorcz j : do niej 
ponownie: Włacław Połubiński — kom. P, P. 
i Kaz, Horodniczy — nauczyciel — związi 
wiec. Do Zarządu Kasy należą: Jan Wo 
wódzki, Amioni Zieńko i Michał Sierotko. 

Tegoroczna działalność Kasy nie ogra- 
niczyła się li tylko dło załatwiar 
lacyj kasowych, a skierowana by 
ku udostępnienia nabycia naw. 
nych; sprowadzono lytułem próby 1 wagon 
10 tonnowy „Sylwinu”, który w ciągu jedne- 
go dnia zo: rozsprzedany. 

Kasa istnieje od 1927 roku; posiada 
17.311 zł. udziałów;. funduszu zasobowego -- 
1.500 zł.; funduszu specjalnego — 900 zł.; 
ma długu w Centr, Kasie i Pańtsw. B. Roln. 
w Wilnie 14,800 zł. Ma 485 członków; sto- 

sunek ich do Zarządu i Rady Nadzorczej-- 
pełen zautania, 

Utonął z powodu ataku 
epiiepsji. 

Józef Buczel 18-letni wieśniak podczas 
łewienia ryb na wędkę koło jeziora Zabae- 
kiege w pów. postawskim dosiał ataku. epi 
lepsji, wpadł do jeziora i utonął. 16). 

Z pogranicza. 
POSTRZELENIE NA GRANICY. 

Wi ckeliecy Izabelina w czasie usiłowania 
przedostania się na teren polski patrol li- 
tewski postrzelił Jana Uliszyca b. posła soejsl 
— demokratycznego. 

Uliszye w niedzielę o świcie pod kierun 
kiem specjalnego przewadnika przedestał się 
do Polski. Jak się później okazało rzekomy 
przewodnik Ufiszyca był konfidentem litew- 

skiej palicji politycznej i pozestawał w kon 
takcie z placówkami pogranicznemi. 

Nie daleko wiech granicznych zbieg wpadł 
w zasądzkę poliejantów i dwóch agentów cy 
wilnych, którzy go ranili, a później wywiezli 
wgłąb teryterjum litewskiego. 

        

  

    

   

  

  

        

NA POGRANICZU POLSKO — Lt 
TEWSKIEM, 

Z pogranicza donoszą, że w rejonie Łoż- 
dziej zauważono kilka stad dzików, 

DZIKI 

              

   

  

KAV ROS E NR W ELE Ń SKI 

Sprawozdawcze zebranie ze zjazdu 
gospodarczego w B.B W.R. 

Wczoraj, w dniu 29 b. m., odbyło 
się w sali Rady Wojewódzkiej B. B 
W. R. w Wilnie zorganizowane prze” 
Kadę Grodzką zebranie sprawozdaw 
cze ze zjazdu gospodarczego w War- 
szawie. 

Na zebranie przybyło około 300 
osób ze w s r społeczeń* 
stwa wileńskiego, Szczególnie licznie 

stawili się przedstawieciele handlu 
i przemysłu. 

Obrady zagaił treściwem przemó 
wieniem prezes Rady Grodzkiej inż. 
Jensz, poczem udzielił głosu dyrek- 
torowi Izby Przemysłowo-Handio- 
wej p. dyr. Barańskiemu, który zdał 
relację z przebiegu obrad sekcji prze 
mysłowo-handlowej na zjeździe. Po 
dyr. Barańskim mówił o przebiegi 
obrad sekcji pracy i uchwalonych 
tezach pos. dr. Brokowski. Następ- 

   

  

       

    

  

nie zdawał relację z sekcji finansn- 
wej dyrektor Wileńskiego Oddziału 
Banku Polskiego Wysocki. Zkolei 
przemawiał prezydent m. Wilna dz. 

    
Maleszewski, który w dłuż 
wodzie zobrazowai wyniki p 

m w;- 

cy sek 

  

cji samorządowej, ze szczególnem 
podkreśleniem przyjętych na zjeź- 
dzie tez ze strony Wilna: Ostatni 

  

przemawiał b. poseł Taurogiński, 
zdając relację z przebiegu obrad sek 
cji rolnej 

Wszysey mówcy 
dzo żywe interesowanie 

    

podkreślili Баг- 
się zjazdu 

gospodarczego w Warszawie postula-' 
tami, wysunięte mi przez Wilłeńszczy- 
znę'i stwierdzili korzystny ogólny wy 
nik zjazdu, kładąc nacisk na wysuni» 
ty naczelny postulat nowych form pra 
cy gospodarczej w Pełsce:- 

- 

  

Z mityngu lotniczego w Warszawie. 

Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, ŚRaciago znūko- 
mitej lotniczce polskiej p. Zofji Mikulski 

  

    
  

gratulację z powodu odniesionych przez nią 
sukcesów w czasie mityngu, 

S TNA T KITA T TEST Z ROWICARROZZOETZZ ACO 

Pięć lat samorządu uczniów, 
„Przez samorząd do służby spo- 

łecznej* takie hasło widnieje na wy 
stawie uczniowskiej Gimn. Pedago 
śów, przy ul. Portowej Nr 5, którą 
onegdaj zwiedzał p. Kurator i grono 
zaproszonych osób. P. dyr. Hirszberg, 
objaśnił w przemówieniu, jak powsia 
ła organizacja samorządu szkolnego, 
zapoczątkowanego przez p. Kabak- 
$ilberbergerową, a prowadzona dalej 
przez wybierany zarząd samopomocy 
z pośród uczniów, którzy się szybko 
wciąg: nęli w pracę, nie będącą bynaj- 
mniej zabawką: ałe istotnem przygo: 
tówaniem do życia obywatelskiego. 
Kolejno wymienia p. dyr. Hirszber; 
prezesów: Giersz, Krawczyński, Ep- 

steinówna, Szklaniewicz, Erlich, roz- 
wijałi z kolegami aparat samopomo; 
cy. popełniając mieodzowne błędy. 
szukając dróg, porzucając jedne, u 
znajdując drugie, wytwarzając to 
wszystko na terenie szkoły i życia po 
za szkołą: co przedstawiało jakiś re- 
alny dorobek. (Celem było zawsze 
wdrożenie się w twórczą pracę, wy- 
najdywaną przez samych uczniów. 
Stałą pomoc otrzymywał samorząd 7 
Komitetów rodzicielskich, od władz: 
szkolnych, przysposobienia wojsko 
wego (por. Lipczyński), Czerwonego 
krzyża (kap. Muller), to też dziekuje 
im p. Hirszberg serdecznie. Stwierdza 
dodatnie wyniki pracy samorządu: 
wzmocnienie i zrozumienie haseł mto- 
ralnych, wprawę w pomocy społecz: 
nej, samodzielności, zmysłu krytycz- 
1ego, bezpośrednie poznanie otocze- 
nia. Na tradycji żydowskiej rozwijać 
poczucie państwowości polskiej, to 
zasada; która przyświeca ogólnemu 
programowi- uczniów i nauczycieli. 
P. Kurator odpowiedział zaznaczaj 
że hasłem nowej szkoły jest zerwanie 
z werbalizmem i dziś młodzież musi 
sama przez doświadczenie wspomaga- 
ne przez pedagogów dochodzić do po- 
trzebnych wiadomości, musi je prze- 
żywać. aktywnie wyrabiać swą po- 
stawę społeczną. Samorządy szkolne, 
zapoczątkowane w szkołach średnich, 
najlepiej spełniają to szczepienie t 
orji na wiecznie zielone drzewo życia. 
W Gimn. Pedagogów dało specjalnie 
rozległe rezultaty. 

            

   

Samorząd uczniów Gimn. Pedago- 
gów obejmnje szeroki zakres pracy. 
Czytelnia posiugiwała się 15 gazetamii, 
dziś jest trochę mniej, Koło naukowe 
odbywało wieczory dyskusyjne, od- 
czyty, referaty, sprawozdania z wy 
cieczek i zwiedzania Wilna. Otwi 
ram nierwszy lepszy zeszyt: wyciecz 
ka w mury uniwersytetu i kościoła 
św. Jana. „Wyszliśmy pełni wrażeń”, 
pisze panienka. O wrażeniach tych 
opowiedzieć może w gazetce, do któ- 
rej kupili powielacz, opowie na wie- 
czorku dyskusyjnym, oło sekcja teat- 
ralna grywa Sędziów Dyspiańskiego 
sztuki Szolem Alejchuma i in., po pol- 
sku i po żydowsku, urządza purimo- 
we wieczorki. 

  

      

Skarb z 20 gr. miesięcznej składki. 
(a 15 zł. z Komitetu Rodzicielskiego! 
kupuje aparat fotograficzny (sekcja 
fotografów), powiełacz za 50 zł, i wy- 
daje gazetkę, udziela pożyczek, zapo- 

móg, daje niezamożnym, składki dią 
bezrobotnych (20 zł.), szerzy zamiło- 
wanie do P. K. O. rozdając książecz- 
ki na 10 i 20 groszowe składki, Koope- 
табума ma 86 zł. w kasie, i towaru 
za 180, sklepik funkcjonuje znakomi- 
cie. Kasa pożyczkowo-oszczędnościo- 
wa miała obrotu do 1000 zł. Prócz za- 
pomogi pieniężnej uczniowie mają po- 
nioc koleżeńską sanitarną: dwaj dy 
żurni idą do chorego kolegi, jeśli go 
niema przez trzy dni w szkole, zaj- 
mują się sprowadzeniem lekarza, któ. 

ry opłaca się z ogólnej kasy. Harcer- 
stwo opiekuje się śniadaniami dla 
biednych: 30—40 paczek przynoszą 
dziennie uczniowie, i zaraz odsyła się 
te do szkół powszechnych. 1200 takich 
posiłków wydano z tej szkoły, To 
piękny czyn społeczny Ratownictwa 
uczy Czerwony Krzyż, hareerstwo ob- 
jęło ten dział i widzimy dowody pra- 
cy nad wyszkoleniem w tym kierun- 
ku. Dziewczynki szyją z płytlna blu: 
zy dla siebie i chłopców, (propaganda 
Inu); introligatorstwo, szycie, sporty. 
(własnoręcznie zrobiony kajak), nar- 

ty. programy wycieczek zimowych u 

letnich, wspominanych z radośc 
gólne żywe zajęcie się tym całokształ. 
tem kosmosu młodzieńczego, daje się 

sażyć wśród członków samor 
gólne wrażenie twórczych wysił. 

ków i racjonalnego wciągania młodzie 
ży w przyszłe zadania społeczno-oby- 
watelskie, do których się w samorzą- 
dzie przygotowują; jaknajlepiej świ 
czy o kierunku szkoły, pracującej ; 
widać żywo i realnie. 

Po uprzejmej pogawędce i przy- 
jęciu, zebrani wyszli z dodatniem 
wrażeniami j przekonani o korzyści 

zerząnia ram-samorządów w Szko- 
R. 

  

         

        

  

     

    

Doniosłe wyniki akcji mnuzyko- 
loga Edwarda Wrockiego, 
W jednym z numerėw „Kurjera“ 

poinformowaliśmy naszych czytelni- 
ków o zainicjowanej, przez ad hoc 
zorganizowany Komitet, opiece nad 
zbiorami wileńskiego muzykologa Ed 
warda Wrockiego: znajdujące się obec 
nie w Warszawie. 

Dziś już możemy 
interesowanych tą ważną sprawą o 
pomy: ślnym: wyniku świeżo odbytego 
pierwszego zgromadzenia organizacyj 
nego członków rzeczonego Komitetu 

Zebranie to odbyło się w s 
certowej.T. O. N. takowe : 
Wrocki, następnie wybrano pr 
jum, na przewodniczącego prof. Ant. 
„onikowskiego. 

O dziejach zbiorów pomienio- 
nych wyczerpująco zreferował p. Ed 
ward Wrocki, poczem zapadła nastę? 
pująca uchwała obecnych: | 

„ „Wiułee tego, że zbiery muzyczne Edwav- 
da Wrockiegc, zapewne . największe i naj: 
wszechstronniejsze w Polsce, mają słu 
w myśl ich twórcy i organizatora sprawie 

publicznej, a mianowicie ku powołaniu do 
życia w Pelsce specjalnej instytucji, któraby 
była fundameniem dła- dzieła — wiedzy i 

sprawy muzycznej instytue, Centralnej Bił 
jeteki muzycznce—= teGretycznej, Arehiwum 
i Muzeum muzyczne — historycznego, sku- 

piajycego porszpra e po świecie pamiatki 
muzycznej przeszłości, zarazem publicznego 
warsztatu naukowego dła fachowców i wSzy- 
stkieh zainteresowanych, wobec tego, ż 
zbiorami temi należy roztoczyć zorganizowa 
mą opiekę, by się rozwijały i eelewi sv - 
mu służyły, czemu dał wyraz Ed, Wroci 

powiadomić za    
  

  

   

  

   

     

    

  

    

  

    
swoich publikacjach, że następnie najgoręt | 
szem pragnieniem Ed. Wrockiego jes 
poprzednio wymłenicne instytucje 
ryehlej powstały, wobee tego wreszcie, że 
p. Edward Wrocki przeznacza tą drogą na 
rodowi swe zbiory, czyli owae ofinrnego swe 

go i idecwego Ž 
maja 1933 r. wyražoją p. Ed, 
najgerętsze podziękowanie za jego dzieło, a 
zaruzem stwierdzają, że utworzenie Sto 

rzyszerfia Przyjaciół Zbiorów muzyc 
Ed. Wrockiego, staje się rzeczą konieczną 
i w tym celu dla ułożenia Słaiułu Słow: 
rzyszenia Graz póczynienia niezbędnych kra 

ków organizacyjnych powcłują Komitet orga 
nizaeyjny*. 

в Po przyjęciu rezolucji powołano 
Komitet organizacyjny w składzie o- 
sób: pp. Dołęga -Chodakowską, M. Gli 
era, prof. W. Maliszewskiego, rekt. 
E. Morawskiego, Stefana Natanso: 
prot. Ant. Ponikowskiego, Lucynę Ry- 
bowską, dyr. Ad. Wieniawskiego: gen. 
St. Wró:blewskiego i E. Wrockiega 

Na zakończenie zebrania p. A. Bo- 
rawski zaofiarował zarządowi Stow. 
„dzwonek Staszica, oraz zbiór foto- 
grafij dzwonów swej kompozycji i 
tychże modeli. Pp. K. Miller i H. Hel- 
ler złożyli w darze pe jednym rękop:- 
sie, p. M, Glier zaofiarowa. swą kole- 
kcję starodawnych instrumentów. 

Diaulos 

Ci i) Mb J O A As 

= Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

wilja u Państwa Mickiewiczów. 

     

  

     

   

    

    

  

   Wyd. L. 

= (Teatr dla Miodziežy): Scena Wi- E 
leńska. 

= Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
"Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

(i i 

Utworzenie Koła Przyjaciół 
K. P. W. w Lidzie. 

W ubiegłym tygodniu w sali Ogni- 
ska Kolejowego odbyło się organiza- 
cyjne zebranie Koła Przyjaciół Kole 
jowego Przysposobienia Wojskowego 
w Lidzie, Zebranie na którem było 
ponad 100. osób zagaił i następnie mu 
przewodniczył p. dr. Krapowski, za- 
znajamiając zebranych o charakterze 
i celach Koła, którem jest szerzenie 
kultury i oświaty wśród kolejarzy. bo 
Koła przystąpiły 64 osoby, które na 
miejscu podpisały dekłaracje. 

Następnie wybrano Zarząd Kola w 
składzie: prezes — p. sędzia Borysow 
ski, wiceprezes p. Wróblewska, skarb 
nik p. kpt. Traczewski, sekretarz 
p. Nosewicz, jako członkowie: pp. 
Dramowicz, Olczyk, Jurago i Strunic- 
ka. Komisja Rewizyjna: pp. Lichw 
rowicz.  Batorówna, Jakubowska. 
Przy Kole utworzone są względnie zo 
staną sekcje: odczytowa, dramatyez- 
na i chóralno-muzyczna. 

        

  

KURJER SPORTOWY. 
WIOSENNY TURNIEJ TENISOWY. 

Na kortach AZS. rozegrany został 

pierwszy wiosenny turniej tenisowy 
który zgromadził 29 zawodników ze 
wszystkich prawie klubów. 

Wśród pań pierwsze miejsce i na- 
grodę Prużana zdobyła p. Dowboro- 
wa, zwyciężając p. Florczakową 6:1: 
6:0. 

W grze podwójnej panów zwycię 

żyli "akddemicy* Grabowiecki i Tur- 

czyński, mając za przeciwników Kluc 
ka i Mireckiego, których pokonali 
8:10, 6:2, 7:5 į 6:2. 

W rozgrywkach indywidualnych 

panów finał jeszeze się mie odbył, ale 

najwięcej szans ma Grabowiecki, któ 

ry w doskonałej znajduje się formi=, 

który w eliminacji pokonał z łatwoś- 

cią Mireckiego 6:1. 6:1. Wynik tea 

mówi nam najlepiej, o słabej grze Mi- 

reckiego, a o doskonałej Grabowiec: 

kiego. 

      

    

SUKCES HEBDY. 

PARYŻ, (Pat), -— W międzynarodowych 

misirzestwach tenisowych Francji  mistcz 

Polski Hehda odniósł sensacyjne zwycięstwo 
nad doskcnałym tenisistą australijskim Grał 

hem w 4 setach 8:8, 6:2, 7:9, 7:5. Walka hy- 

ła zacięta, Hebda znajdował się jednakże w 

świetnej formie i mecz rozstrzygnął na swo 

ją korzyść, 

Następnym przeciwnikiem Hebdy będzie 

Wilde, anglik. W razie zwycięstwa doszedłby 

do skutku mecz rewanżowy pomiędzy Hebda 

a Menzlem. 

OSZCZEPNIK FIŃSKI 

WIŁ NOWY REKORD, 

HELSINFORS, (Pat). — Słynny oszczen- 

nik fiński Matti Jarvinen, stając do zawodów 

w mzlem mieście fińskiem St, Michel, już w 

pierwszych rzutach csiągnął w rzucie oszcze 

pem fantastyczny wprost wynik 74,28, mir. 

dotychczasowy rekord wynosił 74,02 mte, i 

ustanowiony zestał również przez Jarvinena 

26. 6. 1932 r. w Aho. 

SŁYNNY USTANO- 
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Szatański pomysł 
czyli kij ma dwa końce. 
Pan Aleksander Fiedorowicz, stały miesz- 

kaniec Wilna, przechodząc koło rynku Drze- 
wnego, znalazł paczkę. Zawierała ulotki ko- 
munistyczne. 

leksander zpoczątku przestraszył się 
jak nieszczęścia, chciał rzucić na bruk    

  

i uciekać w panicznej trwodze — potem 

zaś wpadł na szatański pomysł. 
Postanow znalezione ulotki podrzucić 

    

y przy ulcy Rudnic. 
ych przekonań pa 

z którym miał 

właścicielowi kamie j 
znanemu z. konserw 
nu Szłomie Kazimirskiemu, 
oddawna na pieńku. 

W kilka godzin potem ulotki leżały w ubi- 
kacji domu К mierskiego, a pan Aleksander 
stal przed dyżurnem przodownikiem w 'ko- 
misarjacie P. P. i składał drżacym od wzru 
szenia głosem sensacyjne zameldowanie: 

— Ten kamienicznik, przy Rudnickiej, 2< 
lo jest taki pobożny i bogały, to czysty ko- 
munista, że tak można powiedzieć, prawdzi 

wy komsomolee 
— Z czego to pan wnioskuje? 
— On ma w wc ulotki komunistyczne. 
— Gdzie, w wódce!?... 

— Panie komisarzu, nie w wódce, a w 

takim miejscu, gdzie lak przykro pachnie 

i są dwa zera. 
— No to dobrze zrobił, że je 

  

   

  

  

  

     

    

tam wrzu-_ 

cił. ; 
   Panie komisarzu, one są dobrze za 

winiele w papier i przygotowane do bunło- 

wania nieuświadomionych mas. 

W ten sposób pan Kazimirski został w 

skarżony o działalność komunistyczną i sta- 

nął przed sądem. Do winy nie przyznał się. . 
Sprowadzeni przez niego świadkowie wiaro- 

godne wybielili mu opnję. A a 

Pan Aleksander nie dawał jednak za wy- 
godnie wybielili mu opinję. ю 

Kaziuzirskiego  iiniewinniono. — Регбапа 

sprawka Fiedorowicza wyszła najaw i za- 

siadł on zkolei na ławie oskarżonych pod 

zarzutem składania przed sądem fałszywych 

zeznań. 

            

ok brzmi przykro da pana Aleksan- 
półtora roku więzienia i pozbawienie 
obywatelskich na przeciąg lat Ś-ciu: 

Wtod. 

Zarobił... 
Wincenty Lepiejko 154 65, obywatel gmi- 

ny smorgońskiej, włąściciel gospodarstwa rol 

mego we wsi Żaguny, jest jak się to mówi 

„nie w ciemię bity“. Ма chłopski rozum i 

spryt nienajgorszy — potrafi wyciągnąć ko. 
rzyści z nadarzającej się ku temu okazji, = 

Pewnego jednak dnia zagalopował się... 
We wsi zaczęto mówić, że Lepiejko zaj 

muje się odkażaniem spirytusu. Doszło to 

do uszu władz skarbowych i... do dr jego 
chaty zapukało dwa: KOMNATY 

  

   

      

— Chcemy u pana dokóWać į rew 
— Złóżcie wpierw kaucję! — krzyknał 

triumfująco Lepiej — Złóżcie kaucję, któ 
rą zabiorę sobie jako odszkodowanie, jeżeli 

    

   
Lepiejko chciał zarobić а 

jak przypuszczał wsp. a okazj: 3 

— Daję sto złotych. Znajdziecie aparat — 

    

   eli nie — zabiorę wasze 100 złotych. 

zgoda!? — gorączkował się! 
Spróbuwano tłumaczyć mu, że w proce- 

durze prawnej podczas rewózji nie jest prze- 

widziana kaucja. Lepiejko jednak trwał w 
uporze, 

— Dawajcie kaucję — ryczał. 
Potem wyciągnął z [pod pieca siekierę i 

wpadł z nią na policjanta, Wyrwano mu ją z 
ręki. — Schwycił wtedy za drąg. Próbował 
wszelkiemi sposobami zmusić komisarzy -dv 
złożenia kaucji. 

Uspokojono go wreszcie i dokonano + 
wizji. Aparatu do odkażania spirytusu de 
turowego nie znaleziono. 

Za stawianie czynnego oporu policji Łe- 
piejko stanął przed sądem i dostał 6 miesię- 
cy aresztu z zawieszeniem na 3 lata, 

— Zarobił... — burknął po wyroku 09u- 
szczając ławę oskarżonych. WŁOD. 

WILNO. + 
WTOREK, dnia 30 maja 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12,05: Audycja dła poborowych (muzyka). — 
13,20: (Kom. meteor, 14,40: Program dzienty. 
14,45: Miłość w muzyce (płyty). 15,5: Giełda 
rolmiczą, 15,25: Kom. Wil. Aeroklubu. 15,35 
Wfród książek. 15,50: Koncert dla młodz 

yty). 16,25: „Egzaminy dojrzałości* — od- 
. 16,40: Wędrówka mikrofonu po wysta 
sportowejw ogrodzie Bernardyńskim, — 

Koncert symofoniczny. 17,55: Program 
środę, 18,00: Muzyka taneczna (płyty 

„35: Wiad. bież. 
mieck*ej polityk 
Ftewski, 18. Rozmait. Godz. odc. 
pów. 19.16: Rozmait. 19,15: „Ze świata radjo 
wego. 19,30: Felj. muzyczny z Krakowa. «— 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20,00: Go- 
dzina życzeń (płyt, sportowe 
21,00: Dod. do pr j. 21,05: Koneest 
22,00: (Kwadrans literacki Koncert so- 

tów. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka la 
neczna. 

  

No. 

    

    

   

      

      
   

          

  

‘° — odęzyt 
     

    

   

  

   

    
WARSZAWA. 

WTOREK, dnia 30 maja 1933 r. 

15,30: Komunikat Państw. Urzęd. Wych. 
izycznego i Państw. Zw. Sport. 1 sza 

m włoski i europejski” Mach- 
cz (Lwów). 19,20: „Bieżące wiadomości 

20,00: Koncert pod dyr. J. Ozimiń 

  

    
    

niew 
rolnicze, 

skiego, R. Wwaga (bas). W przerwie wiad. 
sportowe. = 

NOWINKI RABJOWE. 
RADJO NA WYSTAWIE SPORTOWEJ. 
W serji wędrówek mikrofonu, które mają 

na celu zbliżenie radjosłuchaczy z na 
kawszemi zjawiskami bieżącego życia, dzisiaj 
o godz. 16,40 rozpocznie się przechadzka nuk 
rofonu wileńskiego po wystawie sportowej 
w ogrodzie po-Bernardyńskim, 

POPOŁUDNIOWY KONCERT 
SYMFONICZNY. 

We wtorek o godz. 17 na koncercie sym 
fonicznym wykonana zostanie pełna tragizmu 
i melancholji Sonata g-moll Mozarta i weł 
ka uwertura Beethovena „Lenora*, Jako so 

api młody pianista Adam Kapuściń- 

y odegra z towarzyszeniem orkiestry 
mistrzowski koncert Mozarta. 

WIECZÓR ARYJ OPEROWYCH I PIEŚNI. 
Koncert wieczorny o godz. 20 będzie po 

pisem znakomitego basa Romana Wragi, kto 
ry odśpiewa arje z oper Mozarta oraz kilka 
pieśni komeralnych. 

POGOTOWIE RADJOWE. 
Bezpłatne pogotowie radjowe na listowne 

łub telefoniczne żądanie / radjoabonentów, 
zamieszkałych w Wilnie, maprawia natych 
miast detefony i aparaty kryształkowe. — 
Zgłaszać się należy pod adresem: Witoldowa 

21, tel, 12—14. 
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Samobójstwo pod kołami pociągu. 
Onegdaj na szlaku: kolejowym _Barano. 

wieze—Stołpee, zdarzył się. tragiczny wypa- 
dek, Oto' 21-letni Michał Olszewski, miesz- 
kaniec wsi Ułasy, gminy stołowiekiej, rzuci 
się pod pociąg osobowy, zdążający z Bara- 
nowiez do Stołpeów, ponosząc Śmierć «' 
miejscu, Pociąg na ehwilę został zatrzyma- 
ny na szlaku, a z pod kół wagonów wydo 

byto zmasakrowane, ldlało młodego samo- 
bójey. Е 

Według przeprowadzonego / dochodzenia 
Olszewski popełnił samobójstwo . na tle rož- 
paczy, z powodu odmowy ojezyma przepi: 
sania na niego majątku. Zwłoki samobójcy 
zabezpieczono do decyzji władz sądowo- 
Įskarskieh: й A.



Konferencija bez wyniku. 
Co będzie z teatrami wileńskimi? 

Wczoraj wieczorem w lokalu Ma- 
gistratu odbyła się konferencja, po- 
święcona losowi teatrów wileńskich 
w przyszłym sezonie. W konferencji 
wzięli udział poza prezydentem mia- 
stu d-rem Maleszewskim, który prze- 
wodniezył obradom, kurator Szelą- 
gowski, dyrektor teatrów Szpakie- 
wicz, prof. Morelowski, konserwator 

Lorentz, ławnik Fedorowicz, dyrekior 
Hulewicz i p. Charkiewicz. 

Obrady miały na celu ustalenie 
formy organizacyjnej teatrów wileń- 

skich. W związku z tem poddany z0- 
stał dyskusji projekt magistratu pro 
wadzenia w przyszłym sezonie jedne- 
go tylko teatru: subsydjowanego przez 
miasto t. j. teatru dramatycznego na 
Pohulance. Dłuższa debata, jaka się 
wywiązała na ten temat, nie doprowa- 
dziła do powzięcia konkretnej dec 
zji. Zebrani postanowili zwołać je 
cze jedną konferencję, w szerszym już 
zakresie, która ma się odbyć w naj- 
bliższą środę, 

  

  

      

  

Dyrektor Rychłowski złożył ofertę 
na dzierżawę teatrów wileńskich 

Dowiadujemy się, że dyrektor Rv= 
chłowski złożył do Magistratu ofert 
na prowadzenie w Wilnie w przysz 
łym sezonie dwuch teatrów: drama- 
tycznego na Pahulance i muzycznego 

    

    

x Lutni, 2 a 

Zaznaczyć należy, że zespół teatru 
operetkowego „Lutnia“ ubiega s 
również o dzierżąwę 

przyszłym sezonie, 

tego teatru w 

KRONIK 
Duis. Felikia P. M 

Jutro: Anieli 

  

Wschód siońca - 1. 3 m 24 

Zachos sy fm042 

Spostrzeżenia Zakładu Msteorologji U.S B. 

w Wilnie z dnia 29/V — 1933 roku 

Ciśnienie średnie 759. 
"Temperatura + 13. 
Temperatura najwyższa + 16. 
Temperatura najniższa + 6. 
Opad 0,5. 
Wiatr północny. 
Tend. bar. — lekki wzrost. 
Uwagi: przelotny drobny deszcz. 

  

— Pogoda 30 maja br. według P. I, M. 
Pogoda naogół słoneczna, o zachmurzeniu 
umiarkowanem. Temperatura bez zmian. — 
Słabe wiatry miejscowe, 

MIEJSKA. 

— Propagandowy tydzień P. C. K. 
W okresie od 1 do 10 czerwca odbę- 
dzie się na terenie Wilna tydzień pro 
pagandowy Polskiego (Czerwonego 
Krzyża. W związku z tem 4 czerwca 
w Ogrodzie Bernardyńskim odbędą 
się pokazy obrony przeciwgazowej. 

W sobotę zaś 3 czerwca obrado- 
wać będzie w sali miejskiej zlot kół 
młodzieży PCK z terenu całego woje- 
wództwa wileńskiego. 

GOSPODARCZ 1 

— Zmiana na stanowisku nacze|- 
nika wydziału podatkowego Izby 
Skarbowej. Naczelnik drugiego wy- 
działu podatkowego Izby Skarbowej 

w Wilnie p. Malinowski został prze- 
niesiony do Łucka, 

Kierownictwo wydziałem drugim 

objął wyższy urzędnik Izby wileńskiej 
p Andrzejewski. 

Zaznaczyć należy, że wydział dru- 
gi skupia wszystkie sprawy podatko 
we na terenie działalności wileńskiej 

Izby Skarbowej, 

  

3 LITERACKA 

—- Obchód ku czci Cyprjana Norwida od 

będzie się dnia 31 bm. w Si dzibie Związku 

Literatów, w ramach kolejnej środy literac 

kiej, Na program obchodu złożą się trzy prze 

mówienia: prof, Manfreda Kridla o liryk: 
Władysława Arcimowicza refe 

jako zzyśliciel* i 
go „O religijnym pierwias 

twórczości Norwida” w „drugiej części wie 

czorii drtęści Teak WatlkiEgo fecytować bę 
dą wybtane utwory Wielkiego Poety. 

Początek o godz..20,30. Wstęp dla wpro 

wadzonych gości 1 złoty, młodzież akademi 

cka korzysta ze zniżek, Wieczór ten zorgami 

„zowany w związku z 50 rocznicą zgonu twór 

cy Promethidiona zgromadzi niewątpłiwi 

łą elitę kulturalną Wilna. 

ZEBRANIA E ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wiłeńskiego Towarzystwa 
Neurelogieznego łącznie z Wileńskim Od 

działem Polskiego Towarzystwa Psychjatry- 
cznego odbędzie się w piątek dn, 2 czerwca 
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MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

b. r. o godzinie 12 w południe w Klinice 
Neurolegicznej z. następującym porządkiem 
abrad: 

1. Dr. J. Borysowicz: P 
(neurinoma) mostowo-mó 

2. Dr. Mał jew: Obecny st. 
układu nerwowego — wrażenia z pobytu u: 
Klinice prof, L. Puuseppa w Dorpacie, 

3. Dr. A. Wirszubski: Przypadek zatruc'a 
alkoholem metylowym. 

4. Prof, St, Wiładyczko: Schorzenia uk! 
du nerwowego na tle zatrucia kwaseni s: 
wiowym. 

— Z T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie, —- 
Doroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa 

yjaciół Nauk w Wilnie odbędzie się we 

ę 31 maja rb. o godz. 6 wiecz, w siedzi 
bie Towarzystwa przy ul. Lelewela 8. Osobne 
zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

— Cykl wykładów muzycznych zorganiz 
wanych przez RWZA. (Ostrobrams 9. - 
Dzisiaj o godz. 18,30 wykład na temat „Cho- 
pin i kierunki narodowościowe. — Ilustra- 
cje z płyt. Wstęp 99 gr. i ulgowe 75 gr. 

RÓŻNE. 
— Peprawa warunków zdrowotnych w 

Wilnie. Ostatni rejestr władz sanitarnych no 
tuje na terenie Wilna następujące wypadki 
zasłabnięć na choroby zakaźne: ospa wietrz- 
na 1, tyfus brzuszny 1, tyfus plamisty 1, pło 
nica 5, błonica 4, róża 4, grypa 1, gruźlica 
10 (w tem 1 zgon), jaglica 2, tężec 1. 

Ogółem w ub. tygodniu chorowało 
osób, w tem 2 zmarły. 

Trzeba doc e w osłałnich tygodniach 
sytuacja pod względem stanu rowotnego 
ludności uległa radykalnej poprawie. Dzięsi 
skutecznym zabiegom sanitarnym * lekarzy 
rejonowych grążącą miastu epider t 
brzusznego udało się zażegnać całkov 

TEATR | MUZYKA 
— Dbiś pierwszy gościnny występ Jadwi- 

gi Zaklickiej w Bernardynee. Dziś we wtorek 
dnia 30 maja o godz. 8 m. 15 w. otwarcie 
"Teatru Letniego w Bernardynce, Będzie to 
równocześnie premjera tryskającej humorem 
egzotycznej sztuki „DŻIMBY* i pierwszy goś- 
cinny występ znakomitej artystki JADWIGI 
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ZAKLICKIEJ w tytułowej roli tej kome 
którą reżyserował jeden z najwybitniejszyc 

polskich reżyserów i teatralogów dyr. Teofhi 
Trzciński. 

"„DŻIMBI* — to mala uroeza afrykanka, 

która już samem ukazaniem się zdobędz' e 
z pew ą całą widownię, tegabardziej, że 
p. 4. aklicka jest (jak podkreśliła zgodnie 
prasa całej Poiskh 'dealną i niezrównaną ed 

twórczynią tej roli. 
Obok świelnej artystki u rolach 

głównych ulubieńcy Wilna: Łodziński, Pos- 
piełowski, Dejunowicz, Janowski, Biernacka, 
Paszkowska, Braunówna, i inni 

dekoracyjne Makojnika, 

    

  

     
  

  

   

      

    
  

«i nieważiie: 

We środę dnia 31 maja i czwartek dnia 

1 czerwca — „Džimbi“ po raz drugi i trzeci 

z Jadwigą Zaklicką w roli tytułowej. 

— zd „Mademciselle“, — We czwar 

tek dnia 1 czerwca Słały Teatr Objazdowy 

Teatrów Miejskich ZASP. w Wiilnie wyrusza 

na mowe artystyczne tournee, Z jedna z naj- 

   

КОВЕ JJ" BOR 

piękniejszych sztuk współczesnych — głośną 
komedją Jakėba Deval'a „Mademoiselle“. 

W roli tytułowej wystąpi: Irena Ładosiów 
na, dalszą obsadę tworzą jpp.: Celina Nied'ź- 

       

        

    

   

    

   

wiecka Wiestawsk: tanisł: Gro 
licki, Wžadyslaw Neubelt, zisław Elwicki, 
Jam Bu rownik & go Teatru Ob       

w Pawłowski oraz Zofja 

  

jazdowego!. 
Zonerowa, Režy 
skiego. 

— Teatr muzyczny 

  

Lutnia. 

em pow 

worna komedja muzyczna O. 
bieta, która wie czego chce 
na scenie „Lutni* wielki sukces artystyczny 
W roli tytułowej znakomita artystka H. Ма 
kowska jest przedmiotem codziennych ent 
zjastycznych owacji. Sztuka ta grana będz 
tylko w ciągu bieżącego tygodnia, poczem 
zupełnie schodzi z repertuaru z powodu koń 
czących się występów H. Makowskiej, 

— Widewiska dla dzieci i młodzieży w 
„Lutnić. W Zielone Święta odbędą się 
„Lutni* dwa poranki dla dzieci i młodzi 
Program zapowi baśń „W ne ęto ja 
ską”. Każda osoba dorosła nabywająca bilet 
na parter, ma prawo do bezpłatnego wprowa 
dzenią dziecka na zarezerwowane mie 

parterowe, Gciv biletów od 25 gr. Począl»k 
o godz. 12,30 po poł. 

— Występ H. Orąońówny w „kutni”. = 
Jedyny wystęz fanki OrdonóWóy odbędz e 
SIę WG srodę dnia 7 czerwca w teatrze „Lut 

. Będzie to 1 

arującej a 
nicę. Program z ra najpiękniejs 
ki z jej bogatego repdrtuaru. Bilety w kasie 
„Lutni* codziennie od 11 40 9 w. 

— Reduta w Wilnie. W: dniach 13 i 14 
czerwca Instytut Reduty z Warszawy wy- 
stawi w Wiilnie w Ogrodzie Bernardyńskim 
kolejno dwie sztuki opracowane pod kie 
rownictwem M, Limanowskiego i J. Oster- 

: „Człowiek, którego zabiłem* M. Ros- 
tamda i „Mur. ka“ 7 Szaniawsk 
go. W?! tej ostatniej niez 
wesołej komedji w rolach pensjonarek wy- 
stąpi „młódź* redutowa — słuchaczk* Insty 
tutu. 

Reduta zabawi w Wilnie jedynie dwa 
dni, w swym dwumiestęcznym letnim ohjeź- 
dzie po Polsce. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAJŚCIE W SĄDZIE GRODZKIM. 

QOnegdaj pokój dla aresztowanych w gma 
chu Sądów Grodzkich stał się widownią ua 
stępującego wypadku, 

W godzinach porannych przyprowadzone 
z więzienia Łukiskiego na rozprawę sądową 
za zuchwałą kradzież więźniów Rynkiewięzua 
i Birknasa. 

W kiłka chwil później do tegoż pokoju, 
w którym się mieści również kancelarja T-wa 
Opieki nad Więźniami wszedł rzekomo €c- 
lem załatwienia jakiejś sprawy w kancelax 
ji T-wa jakiś osobnik. 

W chwili kiedy ćw osobnik znalazł się 
w pobliżu aresztowanego Rynkiewicza ten 
zręcznym ruchem wsunął nieznajomemu do 

zeni jakieś zawiniątko. 
Aczkeiwiek uczynił to z niezwykłą zręcz- 

neścią, ruch ten zauważył znajdujący się w 

pokoju przedownik Klecki, który podbiegł do 
nieznajomego i wyciągnął z kieszeni zawi- 
niątko wręczone przez Rynkiewicza. 

Rynkiewicz wraz z kolegą rzucili się wów 
czas na przodownika z zamiarem odebrania 
zawiniątka. — Na pomoc przadownikowi pa: 
spieszyło dwóch obecnych w pokoju polie 
jantów. 

Wywiązała się zacięta walka pomiędzy po 
licjantami, a aresztowany 
liejanci, Awanturujących się więźniów 
najomege (jak się później okazało niejakiego 
Lcmono ego) zakuto w kajdanki, 

W. zawiniątku znajdował się tajemnieży 
gryps, dotyczący bardzo sensacyjnej i zawik- 
łanej sprawy pewnego przestępsiwa, 

Na podstawie tego grypsu, z polecencz 
władz śledczych dokonano dalszych areszto 
wań, Bliższe szczegóły tej sprawy trzymane 
są ze względu na dalsze dochodzenie w Ścis- 
łej tajemniey. (e). 

    

    

     

    
   

     

   

    

  

   

  

      

    
       

  

  

    

  

     
    

      

    

  

   

  

  

  

   

  

KAMIENIEM PRZEZ OKNO, 
Wczoraj w godzinach porannych, gdy Jó- 

zet Jurego szewe z zawodu siedział przy 
swoim warsztacie i wykonywał jakiś obsta 
lunek, nieustalony narązie sprawca (prawda 

podobnie jego nieprzyjaciej, z którym ma 
porachunki na tle konkuregeji) gisnął do 

niego kamieniem. Szyba została strzaskaną, 
zaś kamień rzuecny z wiełką siłą trafił ga 
w głowę, powodując poważne uszkodzenie 

ciała, 

RZEKOMY WYWIADOWCA. 

Wczoraj wieczorem zatrzymany został 

przez wywiadowców wydziału Śledczego na 

ulicy Miekiewieza niejaki W. H., który zacze 

piał przechodzące panie, podając się za wy 

wiadówceę policji. W: jakim to czynił eelu nie 

zestałó narazie wyjaśnione. Polieja, prowadzi 

dochodzenie. (e). 

Echa głośnych nadużyć w N. Wilejce 
Dowiadujemy się, że w związku z ostst- 

niemi głośnemi nadużyciami w banku „Ro- 
la“ w Wilejce, prezes Rady Nadzorczej 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Skąd pan może wiedzieć? Różnie 

bywa — wrzasnęła kucharka, Stała 

„trochę z boku, ogromna, tłusta» bryło- 

wała. Oczy jej wyglądały jak dwa por 

celanowe paciorki, osadzone w ž0L-- 

tem cieście. W jednej ręce trzymała 

długi, błyszczący nóż o krzywem о- 

strzu. Jeżeli tego dnia piła, to strach 

przywrócił jej trzeźwość. Wysluchališ 

imy chcąc nie chcąc, potoku jej fran- 

cuszczyzny, który urwał się na paru 

angielskich zdaniach, niezwykle do - 

bitnych i wyrazistych przez sam kon- 

trast: — To pan nie wie, że umacii 

chodzą? Sama widziałam. 

—— 0—0—0—0—0! — załkała kon 

. wulsyjnem crescendo Helena. 

— Musieliśmy być dobrze pod ga- 

zem, stara pijanico — rzekł ostro Pag 

* gi. pomimo ogólnej bladości, czerwo- 

my jak pomidor. — Nie wygadujcie 

łupstw! 

# "p Aneta! — zawolala Matil — po 

„óżcie ten nóż! 
Barre przystąpił szybko do kuchar 

ki, wyrwał jej nóż z rozmachanej z 

francuską żywością ręki i cofnął się 

za innych. 3 

Baba uspokoila się magle, spušcila 

aczy i stanęla jeszozė dalej. 

    

AEA IS TATTO 

— (zart się ma w tym domu — 

zamhuczała ponuro. — Czart. Czart. 

Czart. Słuchajcie, zimnokrwiste Ame- 

rykany — w powietrzu czuć krew. Je 

dno z was nie dożyje rana. 

—Aneta! — krzyknęła zdławio- 

nym głosem Matil, a mnie włosy stanę 

» ły dęba. 

O'Leary patrzył na kucharkę. Po 

przednia wściekłość już go opuściła. 

ale był jeszcze silnie wzburzony. 
— Poco to gadać takie rzeczy? —- 

szekł spokojnie. —Dajcie pokój. Cho 

ciaż — ja sam... zdaje mi się, że do- 

brze wróżycie. 

Słowa jego wpadły w ciszę jak o 

stre kamyki w spokojną powierzchnię 

jeziora. Wydało mi się, że widzę roz- 

szerzające się kręgi najprzód: zrozu- 

mienia, a potem trwogi. 

= Co — co — pan mówił?... — 

wyjąkał z niedowierzaniem Morse. 

— Mord! Mord! — mamrotała pra 

wie niedosłyszalnie Teresa, wpatrując 

się błędnym okiem w O'Leary'ego.- 

— Pan chyba żartuje, panie 

'O'Leary — rzekł Barre. — Bo — bo 

w takim razie musimy się pilnować — 

„jedni drugich — jedni... Musimy się 

strzec... : 

  

+ Wydawnietwo „Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. 
    

tego banku p. Ostromięcki podał się do dy- 

misji na skutek czynionych mu zarZittów bra 

ku dostatecznego nadzoru, 

— Przed kim? — zapytał O'Leary 

i ach! to było okropne, wszyscy 44- 

częli spoglądać na siebie, trwożnie, 

bacznie, pytająco. Przed kim mogliś- 

my się strzec? 

<= Niema co szukać ciała w domu 

— ciągnął chłodno: detektyw. — nie 

jest wykluczonem, że je schowamo w 

domu, ale ja mam wrażenie, że prę- 

dzej wyrzucono je gdzieś w Śnieg. w 

każdym razie będę szukał i skoro tyl- 

ko Śnieg stopnieje, przyrzekam pań- 

stwu, że je znajdę. 

Spojrzałam na Matil, lecz w oczach 

j była tylko trwoga, ani śladu bólu 

; tępej rozpaczy po straconej miłoś- 

  

—- A eo do tego ehodzenia umat- 

łych — dodał żywo O'Leary — cży to 

prawda, panno Saro? 
— Nie — mie wiem — wyj 

zaskoczona. 

— (o? 
Opamiętałam się. . 

— Och, nie! Umarli nie chodzą. 

Powiedziałam to tak dalece bez 

przekonania, że Aneta skinęta głową 

w moją stronę, jakby porozumiewa w- 

cz0. 
— Zapewniam panią, że nie cho- 

dzą — rzekł O'Leary. 

kałam 

  

  

— O dziesiątel 

rano byłem w pokoju Frawley'a i cia 

ło leżało na swojem miejscu. To żna- 

czy, że po tej godzinie ktoś je stam- 

tąd zabrał. Kot pewnie wślizgnął się 

niepostrzeżenie i nim mógł potem 

wyjść. Stwierdziłem, że okno i drzwi 

   

МЕВ ЗК Nr. I4f (2682) 
    

Pech komunisty 
uśmierconego oficjalnie. 

     
   

   

    

  

agę poli wileńskiej zwróciła tajem- 
1 dama. zamies: a przy ul. Mosto- 
wej 23. Przypuszcza jest to komu- 
nistka, utrzymuj 
ką. Podejrzeni 

Wydelegow 

Rosją sowiec- 

  

sprawdziły się. 
dła przeprowadzenia re- 

zkaniu wywiadowca znalazł 
azdko puste, pełne jednak dokumentów 

kompromitujących. Zagadkowa  jejmościan- 
ka natomiast ginęła. Wywiadowca posta- 
nowił czeka Schował się za drzwiami 
trwał na posle gu długich ge- 
dzin. Opłaciło ór do pokoju 
wszedł młody m a widok wywia- 
dowcy chc 

gdy t 1 
— Jestem z policji śledczej! 
Przybysz okazał dokumenty na imię Mie 

czysława Wierzbickiego. Nie był jednak 
tym, za kogo się podawał. | 

W kartotekach policji politycznej znale- 
ziono jego fotografję, na której figurow 
jako Jan Zabawski, oskarżany o działalno: 
wywrotową i poszukiwany listami gończe: 

  

          

    

   

    

   

     

    

        

  

   

      

Zabwskiego vel Wierzbickiego posadzu= 
no na ławie oskarżonych. Wiczoraj przed 
sądem twierdził z uporem, że jest Wierz- 
biekim. Świadkowie jednakże stwierdzili po- 
nad ką wątpłiwość, że mówi niepraw. 
dę. Czynił to dlatego, by uniknąć wysokiej 
kary, na którą byłby skazany jako Zabaw 
ski, poprzednio - podejrzany o działalność 
wywrotową. Wierzbickiego zaś czekał łago 

    

    

    1 

  

      

dny wyrok. 
W toku rozpra у na jaw cie- 

kawe szczegóły Jkatrj Zabawskiego — 
instruktora technicznego, które to stanowi- 
sko jest cenione w partji. 

Zabawski był podejrzany o działalność ko 
munisiyczną już jako uczeń 6-ej klasy gim- 

  

        

  

nazjum. l w roku 1927 do Rosji So- 
wieckie ; rótce polem rodzina jego, za 
mies „gminie rowskiej, otrzy- 

  

   

    

że Jan Zabaws 

  

mała oficjalną wiadomo 

  

   

        

został zabity rw Moskwie, podczas rozru- 
chów w tamtejszym garnizonie 
kłamstwo. którem usiłowano ušmi 
baw dla władz polskich. W rzecz 
wistości Z. bawił na specjalnych kur: 
dla instruktorów komsomolców w Mińsku 
i wprawiał się tam do roboty antypaństwo- 

na terenach zagranicznych. "Wkrótce 
po ukończeniu kursów, przybył do Pol- 

ski i tu wpadł. 
Nie mógł sobie darować 

prędko ująć. Pisał w „grypsach* z wi 

nia do swych przyjaciół, że z rozpaczy g0- 
tów jest popełnić samopójstwo. 

S skazał go na 7 lat więzienia i pe 

praw na przeciąg lat 10. Włod. 

    

że dał się tax 
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Dźwięk. Kino- Teatr Dziś Premiera. 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26. 

PAN 
Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziś nieod- 
wołainie 

ostatni dziań 

ANITY PAGE i 

Ii-e mielsce parter 

25 gr. 
na wszystkie seanse 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

wschodnia. 
ballada arabska p. 
DON JOSE MOJICA 

  

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

 „KURJER WILEŃSKI" i 

aji kaka 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—]| i 4—€ 

Dr. Wolfson | 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ry zło | moczopłolowe 

Wileńska 3 tel. 597. 
oi godz. 8—1 1 $—ó. 

Žž. WP 

  

       

  

do łazienki są tak z czego 

wynika: że złoczyńca wszedł przez 

bawialnię. Otóż nie chce mi się wie- 

rzyć, aby, począwszy od dziesiątej, 

bawialnia była choć przez chwilę pu 

sta i wszystkie drzwi do pokoi sypial 

nych zamknięte... — Urwał nagłe. — 

A| była taka chwila, wtedy gdybyśmy 

ratowali psa. Byliśmy w cy w cią- 

głym ruchu, ale mogło się zdarzyć, że 

bawialnia opustoszała. W każdym ra 

zie, jeżeli opustoszała, to na bardzo 

krótką chwilę. Wypytam państwa 

szczegółowo 0 wszelkie poruszenia. 
Yo mi ułatwi zadanie, jeżeli... 

— Powiem panu — wyrwała się 

"Teresa. — Ja siedziałam w bawiałni 

prawie do tej chwil. Siedziałam z 

książką koło tamtego okna i czytałam. 

W moim pokoju jest okropnie zimno. 

Istna lodownia. Nie mogłam w nim 

wytrzymać. I kiedy wszyscy poszłi do 

psa — zostałam tutaj. — Wzruszyła 

niecierpliwie chudemi ramionami. — 

Nie lubię chorych psów. Ten jedyny 

raz zostałam w bawialni sama. Sie- 

działam na tamtem krześle. I — nie 

widziałam, żeby ktoś wszedł do poko- 

ju nieboszczyka. Nie widziałam! 

Opadła na oparcie fotelu. Oczy jej 

błyszczały gorączkowo: usta drżały 

„pomimo sztywno zaciętych warg. 

W zachowaniu jej było coś zagad 
kowego. Czy wyzywała O'Leary'ego, 

aby ją posądził o usunięcie ciała? Co 

w niej było: strach, czy triumf? 01 

grała? Co oznaczało "wyzywające spoj 

  

  

      

   

ч 
: Drukarnia „ZNICZ“, Wiłno: Biskupia 4, tel. 3-40 

BEZDOMNI 

JUTRO PREMIERA! 
Po raz pierwszy 

JOKNA GILBERTA, 

LUISA WOLHEIMA 

Dziś przepiękana baśń 
Przecudna 

t. 

  

M. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

akórne i moczoplciowe, 

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

W. Z. P. 29: 

Z życia żydowskiego. 
DALSZE INTERWENCJE NA RZECZ 

ŻYDÓW POLSKICH W NIEMCZECH. 
ak donosi Ż. A. T.-iczna int njował 

Generalny Konsul Polski 

miejscowych w $ 
wzgl, wydalenia z Niemiec 
wateli polskich. 

GOSPODARCZE UNIEZALEŹNIENIE SIĘ 
OD NIEMIEC, 

Wileński „Cajt* przynosi wiadomość za Ż. 
A. Tel, o mających się wkrótce odbyć ® 
Pradze naradach gospodarczych kupiectwa 
żydowskiego krajów Małej Ententy, poświę 
conych nawiązaniu bliž 

ilowych pomiędzy kupiec 
ji, Jugoslawji i Rumur Ponadto braaa 

jest w rachubę także spółpraca z # 

kołami gospodarczemi Połski, W tym 
mają powstać gospodarcze sekretarj 
Pradze, Bukareszcie, Belgradzie 
wie, których zadaniem byłoby ułatwienie na 
wiązania stosunków gospod CHS TAE © 
krajami Małej Ententy i P DARA edzia F 9 a sviekl, i W pierw- 
szym rzęczi „omiędźy żydowskiemi koła- 

+ nańdlóweji tych krajów, 
Równocześnie opracowywany jest projekt 

przeniesienia centrum składów surow 
z Lipska do Warszawy ew. Pragi, M; in, i ta 
sprawa ma być rozpatrywana na wymien 
nej konferencji w Pradze, 

PAŃSTWOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE 
DLA GIMNAZJÓW TOW. „TARBUT*. 

       

  

w 

           kilku Żydów, obv- 

  

  

m Czechoslowa-        

       

  

      

  

   

    

     

    

     
Zarząd Główny Tow arbut* donosi; 

że.w bieżącym rok 5 dla wszystki 5 
hebrajskich gimn 'arbutu* ustar     
wione państwowe komisje egzaminacyjne 

JEDNODNIOWY STRAJK PROTESTACY 
W GMINIE ŻYDOWSKIEJ. 

Zapowiedziany jednodniowy, protestacy j- 
ny strajk personelu urzędniczego Żyd. Gmi- 
ny Wyznaniowej odbył się wczoraj. Zarówno 
kancelarja gminy jak i inne instytucje pod- 
ległe Gminie (bibljoteka Straszuna,  cmen- 
tarze) były przez cały dzień nieczynne. 

'W niedzielę wieczgrem wystosowała Gm.- 
na pismo do Związku Zawod. Pracowników 

    

   

  

         
         

Handlowych, w którem, powołując na 
wypłace urzędnikom pensyj praw 1a 
cały maj, uw strajk za nieuzasadniony 

  

żąda jego odwołania. 
W związku z tem odbyło się wczoraj zeb 

ranie wszystkich pracowników gminnych, na 
którem ustalono, że przeważająca część urzę 

dników nietylko nie otrzymała pensyj za 
maj, ale nawet za kwiecień, a niektórym za 
wcześniejsze miesiące pensyj nie wypłacon?. 

Na zebraniu powzięto rezolucję przeci*: 
obniżce, niepunktualnym i  nierównomier- 
nym wyplatom pens; w. mer. 

    

Na żądanie publiczności! Największy przebój prod. $owkino w Moskwie 

(Putiowka w żizń Dialog! 
— Droga do życie) 

SLIM Summerville 

wadzi w podziw wszystkich 

„IGRANIE z MIŁOŚCIĄ 

W rol. gł. kob. urocza biała odaliska Marja 

| Kenigsb I Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4-8. 

  

Akuszerka 

Ma LAMNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zsn: 
aa iewo Gedeminowski 

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

rzenie i zacięte usta? 
I O'Leary musiał się poczuć zbity 

z lropu, bo przyjrzał je się bardzo 

przenikliwie. Nie zmieszała się, nie 

spuściła oczu przed jego wzrokiem, 

tyłko rzekła: 

—— W razie czego przysięgnę, że 

mówię prawdę. 

—- Bez ciała nie będzie żadnych 

przysiąg — szepnął Juljan Barre, prze 

rywając sobie kichnięciem i kaszlem. 

Przysunął się bliżej do ognia, spojrzał 

kolejno na Morse'a, Paggi'ego i Kil- 

liana i dodał niedbale, maskując to- 

nem sens słów: — Jeżeli ciało znikło 

to jak dowiedziemy, że tu kogoś za- 

mordowano? 

O'Leary zwrócił się w jego stronę. 

— (Co pan przez to rozumie? 

zapytał ostro. Nie podoba mi się 

pańska uwaga. Niech się pan wytłu- 

maczy 

  

  

   

  

  

  

  Mówię to, co mówię — rzekł 

Вагге. — Jeżeli niema ciała, to jak 

można dowieść mordu? z 

O'Leary przymrużył oczy i jego łe 

likatne rysy nabrały wyraźnej ostroś- 

ce 
— Więc pan zamierza skor 

z sytuacji? — zapytał nieprzy, 

Barre skłonił się z godnością. 

L- Tak jest, panie O'Leary —- 

odrzekł spokojnie. — Pan tu jest in- 

truzem-intrygantem. Panna Matil mia 

! jlepsze intencje. Pozwól mi 

, dziecko, — wtrącił, nie do- 

puszczając jej do głosu — otóż, miała 

  

   

   

Najpotężniejsze arcydzieło filmowe 

w Ś-aktowej najlep- 
szej komedji sezonu 

ti Partnerka jego jest,prze- 
śliczna Rumunka ALICE 
COCEA. Czarujące mel.l 

BIAŁA ODALISKA 
  

Od roku 1843 Isinieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadsine, syplalns L ga- ||| Į00000000000000000000002 

binetowe, kredensy, | х 
stoły, szafy, łóżka St.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ne togodnych warmnkach 

!I'NA RATY. 
NADESZŁY Nowości. 

  

Troki 
ślicznie położony, 300 sąż 
Dowiedzieć się: 
ska 11—3, 

Męczennicy charakteryzacji. 
Amerykańskie czasopismo filmowe „Film 

Weekly“ ogłasza serję szkiców, poświęco 
nych cichym bohaterom — charakte- 
ryzatorom, którym sztuk owa zawdzię- 

przeważną część suk: 

or Wally Westmoor 
ią w Hollywood. W. gabinecie jego roz 

parę minut wezwania telefo- 

niczne oryginalnej treści: S 
— Hallo! Tu studjo 4, Akior N. gra scenę' 

w dżungli. Słońce aktor obiewa sių 
potem. Potrzebny jest natychmiast pot. 

— Hallo! Tu studjo 10. Katujemy ssa- 
a, proszę nam dostarczyć krwawe pregi 

           
      

  

  

    

  

   

  

— Hallo! Kręcimy scenę zabójstwa w 
Zoo, Potrzebne nam jest ukąszenie źmji w 
nogę. 

- Hallo! Halo! 

  

„GramY „Madame Buier- 

  

  

e zz Syn Sidney topi się, prawe 
ykG pł й s ZUDE „wę SIĘ zeuropeizowało! Prędzej! 

2. pamńoci 
I Wally Westmoor pędzi co tchu na po- 

ktorki charakteryzacja jest rów 
+. Wallv zdejmujejej perukę i 

a z całej siły końce powiek, które przy 
mocowuje przepaską. 

Do najsmutniejszych wspomnień Waliy 
Westmoor należy ostatnia posługa, jaką v- 
kazał zmarłej Barbarze La Harr. Aktorka 
w ciągu swej długiej i męczącej choroby 
zmieniła się nie do poznania Gdy Watt» 
Westmoor ujrzał ją na łożu Śmierci, zdała 
mu się, że ma przed sobą staruszkę. Ne 

chcąc, aby przyjaciele i wielbicicle zm j 
zachowali w pamieci ten: widok, Weslmo:r 
przyszedł w mocy do willi zmarłej i ucha- 
rakteryzował ją, a gdy nazajutrz zjawił się 

  

      

  

i- 

  

      

    

  

tłum. pragr r oddać ostatni hołd wielkiej 
aktore ujrzał w Irumnie młodą kobietę 

ającej urody. b. 
RUR WADAMI PROBA 104 100619400 POW OM 

LUKSUSOWE 

Letnisko-Pensjonat we Dworze 
Komfort, kanalizacja, wanny, elektry- 
czność  Wykwintna kuchnia. Samo- 
chód, konie, kort tenisowy. Poczta 
telefon na miejscu. Kąpiele. Referen- ž 
cje z ubiegłych sezonów Zarząd do- 
minjum Rakliszki, poczta Butrymańce 

(powiat lidzki) 

3 

—0004140414 

Rezygnacja radnych P. P. S. 
w N. Wilejce. 

Radni z listy P. P. S. w N. Wilejee: p. p-. 
Borowski, Bałeewiez i Kołodasz zrezygnowali 
ze swych mandatów. 

Poewcdem tego kroku miały być podokne: 
względy natury politycznej. 

    

CENY ZNIŻONE: 
BALKON 40 zr, 
PARTER 70 zr. 
Wiecz. od 50 gr. 

w języku w rosyjskim. 

ostatnich czasów 

“ Wielka klaika i Boris Karloff .. loc w Chicago 
Miodowy miesiąc 

Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny w obsadzie trzech wybitnych gwiazd 

Los dżentelmena 
Dziś czarujący głos ulubieńca publiczności HENRI GARATA wpro- 

Wyśw. się najlepsza jego kreacja 

Początek 

seansów 

o g. 4-ej 

1-e miejsce parter 

50 gr. 
na wszystkie seanse 

Przepych wschod, haremów. Czaru» 
jące pieśni arab. i włoskie odśpiewa 
król dźwięk. ekr. przepiękny hiszpan. 
Nad program: Najnopszy tyg. FOXA 

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

int. od g. 6—8 w. 

+ OGŁOSZENIA _ 

Kurjera Wileńskiego; 
PRZYJMUJE 

na najbardziej 24 
dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego 

UL. BISKUPIA 4 

PA 04L 400704 Kė L40004110 

sprzedam plac 
nad jeziorem 

-to Jań- 
od g. 16—18     
     
jak najlepsze intencje, ałe źle jej po-- 

radzono. Pańska obecność tutaj spo- 

wodowała uż jedno morderstwo i kto 

wie, d czego jeszcze dojdzie, jeżeli pan 

się nie uspokoi. Nie możemy przywió 

cić życia Geraldowi, a możemy — na 

razić inne życie... 
— Rozumiem — rzekł O'Leary, — 

Pańsetwo nie złożyliście żadnych ze- 
znań, prawda? A gdybym je złożył? 

Barre zajrzał mu prosto w oczy. 

— To co się zrobiło, może się pow 

tórzyć — rzekł z naciskiem. 

- Czy pan ma na myśli moje sło- 

wo przeciwko waszemu zbioroweinu 

zeznaniu? 
— Tak, panie. 

— I może — jeżeli się z 
dzę, dostanę —- prezent? 

Barre zignorował obelżywy 

pytania. 

—0, naturalnie, jestem na pań- 

skie usługi — odrzucił uprzejmie. — 

Przyznam się otwarcie, że żal mi bar- 

dzo Frawley'a. Taka nagła śmierć... z 

ręki mordercy — uzupełnił jakby w 

odpowiedzi na odruchowy gest O Loa 

ry'ego. Żal mi go, ale wiem że szur- 

ganie po sądach pamięci jego i Hu- 

bera nie przyniesie nikomu żadnej ko 

rzyści. 
* O'Leary stał i patrzył. Oczy miał 

zagadkowe, twarz spokojną i łagodną. 

— А раптпа Кеа!е? — zapytał. -— 

1 ona jest tu obea. I jąby trzeba prze- 

kupič. 

  

  

wami zgo 

ton 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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