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Kryzys CZY nowe iožysko 

ruchu białoruskiego? 
Artykuł poniższy, nadesiany nam ze Śro 

dowiska białoruskiej, 

drukujemy jako wyraz opinji tych przyszłych 

i działaczy białoruskich 

adnie niedługo liczy 

wileńskiej młodzieży 

  

   nasz     obyw 

kraju z którymi w; 5 

jako z siłą społeczną o określonem obliczu 

kulturalno-politycznem. Należymy do tego 04 

  

łamu społeczeństwa polskiego który pra 

nawiązać ze społeczeństwem białoruskiem 1 

ci wzajemnego zrozumienia i współpracy 

  

    vė podstawy do zgodnego współży 

działaczach 

stworzy 

W. dorastających 

chcemy 

nych w przyszłości, lecz wyznawców wsp: 

nej idei. Rozumiemy niezwykłą trudność I 

go zadania, trudność zcspoler'a w jedną kon 

struktywną formę politycznych ideałów róż- 

nych narodów. Ałe wierzymy, że kiedyś 

ba będzie taką formę znaleźć jeżeł s 

uniknąć bratobójczej bezwzględnej walki. 

zbędne jest poznanie się wzajemne niezbędna 

jest poważna i szczera dyskusja. Chętnie prze 

to udzielamy głosu przedstawicielowi h 

skiej młodzieży, którego artykuł — trzeba to 

zaznaczyć — mieści w sobie zadatki nieza- 

białoruskich 

   widzieć nie przeciwników politycz- 

  

   

   

   
    

    

  

  

przeczalnego talentu publicystycznego. 

T Red). 

Po burzy, która przeleciała nad 
ziemiami białoruskiemi w Polsce w 
czasie bujnego rozwoju Białoruskiej 
Hromady, nastąpiło w ruchu białoru- 
skim odprężenie i zacisze. Po silnem 
napięciu — bezwład. 

Hromada ujawniła wielką ży- 
wotność haseł socjalnych 
w masach ludności białoruskiej. Wy- 
tłumaczyć można to częściowo zadu- 

chem jaki panował w stosunkach ag- 
rarnych na t. zw. kresach wschodnich. 
Ziemie te przestały właściwie być te- 
renem kolonizacy jnym, jakim były 0a 
giś. Chłop białoruski przeważnie sam 
nie mógł wyżyć z kilku „sznurów 
ziemi, którą posiadał. Przy niedosta- 
teczności zdobywania nowych obsza- 
rów uprawnej ziemi przez meljorac- 
ję wykluczona była możliwość osadni 
etwa z innych miejscowości Polski. 
bez krzywdzenia chłopa tutejszego 
Tymczasem głód ziemi w centralnej i 
uprzemysłowionej Polsce zmuszał po 
prostu nie liczyć się z konjunkturą go 
spodarczą tych ziem. Zamiast nadzie- 
lać chłopa tutejszego ziemią musiano 
rozdawać ziemię osadnikom, którzy 
walczyli o niepodległość Polski. Pry- 
mitywność i niedoskonałość technicz- 
na nowych gospodarstw, brak kapita- 
łu, nie sprzyjały rozwojowi tych osad. 
Brak ziemi powodował niechętne spo 
glądanie na przybyszów chłopa tutej- 
szego. To też nie zawsze razem z płu- 
giem osadnika szerzyła się kultura. 
Pędził on zazwyc ywot cichy, ule- 
gając niekiedy asymiłacji ze strony 
środowiska białoruskiego. 

Nie jest to jednak jedyna przyczy- 
na żywotności haseł socjalnych na 
ziemiach naszych. Szukać jej należy 
głębiej w psychice chłopa 
białoruskiego, który był świad 
kiem wielkich przemian socjalnych i 
politycznych w. XX-go. Przemiany ie 
wpłynęły na jego psychikę, gdyż od- 
czuł je na własnej skórze, głodując ja 
ko „bieżeniec* w pierwszych latach 
rewolucji bolszewickiej, jadąc na da- 
chach wagonów tysiące wiorst w po- 
Szukiwaniu chleba, rozsiewając na 
bezkresnych obszarach Rosji łzy i tru 
py. Chłop białoruski, wyrwany ze spo 
kojnego trybu życia przedwojennego, 
przyzwyczaił się do wszelkich możli 
wości i zmian. Zmiany w życiu odby- 
wały się z szybkością kinematograficz 
ną. Musiały zostawić ślad w jego psy- 
chice, Po powrocie na zagony rodzin 

ne, rzecz jasna, trzeba było zaczynać 

wszystko ma nowo. Było trudno. 
Chłop czekał pomocy, wsparcia, któ- 
rych często nie doznawał w należytej 

mierze, albo wcale. Zrozumiałe dlacze 

go. Polska też znajdowała się w poło- 
żeniu chłopa, który przyszedł na swój 
zagon, ażeby zaczynać wszystko na 
dowo, 

„Hromada“ budowała na tej 
podstawie swoje ogromne powodze- 

nie. Zaogniając kwestje socjalno-ag- 
rarne, rzucając hasła podziału spra- 
wiedliwego ziemi, zdobywała popular 
ność wśród mas białoruskich, tworząc 
na podstawie nastrojów swoją orga- 
nizację. Nastrojom tym początkowo 
nadawała ona ton. Później jednak na 
stroje zalały sterników ruchu, każąc 
im iść z prądem. Czekano. Coś się sta 
nie. Rewolucja. Wojna. Kataklizm. 
Naprężenie jednak długo trwać nie 
może. Hromada zabrała pod swój 
sztandar elementy fermentujące i nie 

       

  

    

  

  

   

  

   
  

  

  

        

duwała ujścia fermentacji. Kazała cze 
kać. 100.000 czekało, czekało. Nic! 

Z chwilą, gdy nie się nie stało, znikia 
też ideowa podstawa Hromady. 

Nastąpiło zacisze, które trwa jesz 
cze dotychczas. Czyż kryzys ruchu 
białoruskiego? Czy ma to znaczyć, że 
ruch białoruski rozwija się tylko na 
socjalnem podłożu? Czy nie jest to po 
zorne zacisze? Gzy się nie dadzą sły- 
szeć w tem zaciszu lekkie, lecz silne 

smery budzenia się? 
Uważa się dość powszechnie, że 

ruch białoruski jest sztucznym nowo- 
tworem, nie mającym racji bytu, wy- 
mysłem ludzi, którym służy on jako 
środek do pewnych kombinacyj poli- 
tycznych. Dlaczego takie mniemanie 
się wytworzyło? Chyba dłatego, że 
białoruska idea palityczna była do- 
tychczas tułaczką. 

Idea samodzielności państwowej 
w przeszłości W. Ks. Litewskiego nie 
miała głębszych podstaw naturalnych 
Położenie W. Ks. Litewskiego pomię- 
dzy Wschodem, a Zachodem robiło 
je miejscem ścierania się tych dwu 
dziejowo wrogich sił. Walka Wscho- 
du i Zachodu wzbogacała kraj ducho- 
wo, bynajmniej jednak nie materjal- 
nie, a tembardziej politycznie. Poło- 
żenie geograficzne ziem białoruskich 
zawsze czyniło z nich teren krzyżowa 

nia się interesów ekspansji terytorjal 
nej Rosji ; Polski. Czy wobec tych na 

turalnych warunków możliwy jest do 
urzeczywistnienia ideał niepodległej 
Białorusi jako zupełnie samodzielnego 
i niezawisłego państwa? Na to trudno 
dać odpowiedź ze względu na historję 
tego kraju. Jednak obecnie na Wscho- 
dzie europejskim zaczyna się bardzo 
doniosły historyczny pro- 
ces, który może w przyszłości wy- 
wołać skutki nieprzewidziane. Na tery 

   

  

   

    

torjam byłego imperjum rosyjskie 
go już są zarodki państwo- 
wości wielu narodów. Rozż- 
wój tych państwowości idzie drogą 
nienormalną. Jest on spaczony. Gdy- 
by się ten proces dokończył, na Wscho 
dzie powstałaby zupełnie inna sytua- 
cja dziejowa. Czy to się stanie, trud- 
no powiedzieć. Jeżeli jednak z repub- 
lik sowieckich będzie się tworzyć co- 
raz bardziej zespolona i scentralizo- 
wana całość, idea miepódległościowa 
białoruska będzie skazana na śmierć. 

Słabe dane naturalne dla samo- 
dzielnego bytu idei politycznej biało- 
ruskiej robiły z niej tułaczkę. Była 0- 
na albo małą, żebrząc trochę tu i ów 
dzie, albo idealistyczną, chcąc nietyl 
ko swój naród, ale wszystkich ludzi u 
szczęśliwić. I tu i tam chciała żyć jed 
nak nie żyła samodzielnie. Los jej 
zgóry był określony przez słabość от 
ganiczną. Życie idei politycznej biało 
ruskiej było przeto nienormalne i 
często tragiczne. 

Naród białoruski idzie na- 
przód. To fakt. Z fazy pierwszych 
kroków, kiedy nieśmiałość przezwy- 
cięża się pieśnią, przechodzi on do 
wzmocnienia kroku. Jesteśmy świad 
kami odradzania się narodowości 
hiałoruskiej. Tu należy poczynić jed- 
ną uwagę. Wyrasta ruch białoruski z 
głębszych podstaw, które, mimo sil- 

nych wiatrów od wschodu i zachodu, 
stoją nienaruszone i składają się na 
odręgną fizjognomię kulturalno-naro 
dową narodu białoruskiego. Odrodze- 
nie białoruskiego narodu w istocie 

swej jest uświadamianiem .„biatorus- 
kości*. Nastąpiło zatracenie się uświa 
domienia cech odrębności narodowej. 
Istniały one. nie były tylko uświada- 
miane. przeciwstawiane, wydobywa- 
ne. „Młody* ruch białoruski doprowa 
dza uświadomienie tych cech do umy 
słów ludności, która jest białoruską, 

   

   

  

  

  

   

lecz często mie wie, że jest białoruską. 
Ruch ten ma'mocne podstawy i argu- 
menty przekonywujące, gdyż cechy 
„białoruskości** istnieją. Tworzą one 
odrębne oblicze łudności białoruskiej. 
Uświadomienie narodowe organizuje. 
Pociąga za sobą pewne ideały. Wśród 
nich jest ideał niepodległości. Ideal 
ten jest gwiazdą przewodnią ruchu 
białoruskiego. 

Idea polityczna białoruska wyka- 
zała dotychczas brak samodziełności 
istnienia. Przyczynę tego wyjaśniliś- 
my. Stąd tak żywotne różne unje, 
związki, federacje i t. d., które znaczą 
zarty historji rozwoju polityki biało- 
ruskiej. Odczucie krachu i niepowo- 
dzenia jdei politycznej białoruskiej 
jest bodaj najznamienniejszą cechą 
ruchu białoruskiego doby dzisiejszej. 
Do urzeczywistnienia idei tej dążono 
podczas wojny, rewolucji i długo: je- 
szeze pe nich. Jest to psychologicznie 
zrozumiałe. Wojna przyniosła woł- 
ność i niepodległość wielu narodom. 
Dlaczego Białoruś nie zdobyła niepod 
ległości? Mimo usiłowań! Mimo obwie 

szczenia niepodległości Białorusi? Mi 
mo powstania słuckiego? Czy nie cią 
żyło nad tą ideą fatum położenia geo- 
graficznego? 

e wiemy jakie losy czekają tę i: 
deę w przyszłości. Jedna pewna jest 
rzecz, którą można stwierdzić obecnie 
to: istnienie wszelkich danych dła 
rozwoju bogatej kultury białoruskiej. 
Psychologja powojenna, która pchnę 
ła ruch białoruski w ślepą uliczkę po- 
lityki i stworzyła nadmierny przerost 
tej strony ruchu na niekorzyść strony 
kulturalnej, zanika powoli. 

Obecny okres ruchu białoruskiego 
który już nabiera coraz wyraźniej- 
szych rysów, można nazwać dobą po 
zytywizmu białoruskiego. 
Zaczyna się praca u podstaw i od pod 
staw. Organizacje białoruskie ujaw- 
niają obecnie silne dążenia do poczy- 
nań kulturalnych i gospodarczych. 
Towarzystwo Szkoły Białoruskiej (*. 
zw. Ta-Be-Sza) wzmacnia się obecnie 
tam, gdzie pokazuje wyraźnie swoje 
oblicze kulturalne. Białoruski Insty- 
tut Gospodarstwa i Kultury, Towarzy 
stwo Białoruskiej Oświaty — są rów- 
nież placówkami krzewiącemi pracę 
kulturalną. Obecnie ujawnia się dużo 
sił twórczych w społeczeństwie bialo 
ruskiem, które codzień przybierają 
formy organizacyjne. 

Podniesienie kultury — 
oto tendencja obecnego ruchu białoru 
skiego. Ruch ten jest jeszcze słaby. 
Często napotyka przeszkody wewnę- 
trzne i zewnętrzne. Z jednej strony 
działa jeszcze zasada: niema kultury 
bez polityki, która jest w związku z 
drugą zasadą: „każdy Białorusin — to 

    

  

wywrotowiec“.   

pozytywizm 
Zmiana 

Z tem wszystkiem 
białoruski już się zaczął. 
łożyska ruchu  białorus-. 
kiego musi być obeenie notowana 
przez stacje meteorologii państwo- 
wej. Gdy wody wylewają — nie huczą. 
Może wylew jeszcze nie znalazł łożys 
ka. Może jakaś przeszkoda pchnąć e- 
nergję twórczą narodu w innym kie- 
runku. Stosunki agrarne nie są jesz- 
cze należycie unormowane. Socjalny 

zaduch jeszeze panuje zaostrzony po- 

wszechnym kryzysem. Z nadejściem 
każdej wiosny, gdy słońce silniej przy 

grzeje, a w chacie chłopskiej niema 
jęszcze świeżego chleba ciężko jest od 
dychać. Socjalne nastroje są silne i 
ślepe. gdy się obudzą. 

Hromada jest zjawiskiem poucza- 
jącem nietylko dla ruchu białoruskie- 
go, ale i dla polskiej polityki w spra- 
wie białoruskiej. Jer. 
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Dr. Kazimierz Malanowicz. 
Ppłk.-Lekarz, Komendant Szpitala Okręg. Wojsk. Ili w Grodnie 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 6 czerwca r, b, w Grodnie, 
przeżywszy lat 49. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele garnizonowym w Gro- 
dnie, poczem nastąpi przewiezienie zwłek do kościoła Szpitala O.W. Wilno. 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła szpitalnego odbędzie się dnia 10 b. m. 
o godz. 9-ej rano na cmentarz wojskowy. 

Korpus Oficerski Szpitala O. K, ili 
i Szpitala 0. W. Wilno.   

Powrót Marszałka Józefa Piłsudzkiego. 

  

6 b. m. rano powrócił do Warszawy, Do 
kilkudniowym pobycie w Wilnie, Pan Mar- 
szałek Józef Piłsudski. 

Na zdjęciu naszem widzimy Pana Mar- 
szałka  opuszczającego wagon na dworcu 
głównym w Warszawie. 

  

Po paralie paktu 4-ch. 
Oświadczenie ministra spraw zagra- 
nicznych Becka w sprawie paktu 4-ch. 

WARSZAWA (Pat). Pan minister 
Spraw zagranicznych, do którego 
zwróciliśmy się z zapytaniem 6 stano 
wisko rządu R. P. wobec parafowania 
paktu 4ch oświadczył: 

Podany do publicznej wiadomości 
tekst paktu ezterech mocarstw. para- 
fowany 7 b. m. w Rzymie, zawiera 
postanowienia dość ogólnikowe, róż- 
niące się znacznie od pierwotnych pro 
jektów. Niemniej przeto historja nego 
cjaeji w sprawie paktu i niektóre fra 
gmenty obecnego paktu stwarzają ko 
nieczność pewnych precyzyj. Przede- 
wszystkiem wyjaśnić należy, że żadne 
postanowienia powzięte na podstawie 
tego paktu, które dotyczyłyby bezpo- 
średnio lub pośrednio interesów pań- 
stwa polskiego, nie będą miały dla 
rządu polskiego w żadnym wypadku 
mocy obowiązującej. 

    

Rząd polski nie przyjął żadnych 
zobowiązań co do jakiejkoiwiek współ 
praey z blokiem 4-ch państw, jako er 
ganem międzynarodowym. Stanowis- 
ko rządu w tej dziedzinie było w odpo 
wiednim czasie jasno sformułowane. 

Wejście w życie paktu 4-ch stwo- 
rzy praktycznie kryzys w dziedzinie 
organizacji Ligi Narodów. Rząd poi- 
ski zajmie w odpowiedniej chwili sta- 
nowisko w tej sprawie. Już dziś stwier 
dzić nałeży, że decvzje i postanowie- 
nia Rady Ligi Narodów oraz jej orga 
nów mogą mieć moc obowiązującą je 
dynie przy śŚcisłem  respekiowaniu 
litery i ducha paktu Ligi. W razie ja- 
kiehkolwiek nienormalności w funk- 
ejonowania Rady Ligi, rząd polski był 
by zmuszony zarezerwować Sobie cał 
kowieie wolną rękę. 

Praktyczne skutki paktu 4-ch, 
Nadzieje francuskie. 

PARYŻ, (Pat). — Havas podaje, 
iż w mniemaniu rządowych kół fran 
cuskich, parafowanie paktu czterech 
stanowi pierwszy etap odprężenia eu 
ropejskiej sytuacji politycznej.  Jesz- 
cze przed podpisaniem ostatecznem 
paktu zostaną wznowione rokowania. 
by ustalić znaczenie praktyczne pak- 
tu. Rokowania te będą dotyczyły rów 
nież poprawy stosunków francusko: 
włoskich oraz stosunków Włoch z Ma 
łą Ententą. 

Znaczenie przywiązywane do za- 
kończenia rokowań, dotyczących pak 
tu, odpowiada dążeniu rządu fran- 
cuskiego, ujawnianemu Od szeregu 
lat. do rozszerzenia możliwości poro- 
zumienia ze wszystkiemi krajami, nie 

  

poświęcając jednakże nie z istnieją- 
cych traklatów i układów. Dlatego, 
albo w najbliższej przyszłości. albo 
po podpisaniu paktu przez Francję, 
rząd francuski wznowi i potwierdzi 
w liście, skierowanym do rządów Ma- 
łej Ententy, zapewnienia i gwarancje 
jakim wyraz dał niedawno w swem 
przemówieniu w Genewie Paul-Bon- 
cour. Wszystkie narody, związane z 
Francją traktatami, otrzymają podob 
ne zapewnienia. 

Chociaż jeszcze nie jest znana ani 
data podpisania, ani data ratyfikacji 
paktu przez parlament, prawdopodob 
nie Daladier i Paul — Boncour omó 
wią znaczenie paktu w piątek w Iz- 
bie Deputowanych. 

Musselini telefonicznie namówił Hitlera. 
LONDYN, (Pat). — Reuter dowia 

duje się, że zgoda Niemiec na para- 
fowanie paktu 4 mocarstw nastąpiła 
dopiero wczoraj po południu w wyni 

  

ku rozmowy telefonicznej Mussolinie 
go z Hitlerem, po której Hitler wyco- 
fał swe zastrzeżenia. 

Dymisja gabinetu w Hiszpanii. 
MADRYT (Pat). Gabinet podał się 

do dymisji. Przyczyną dymisji było 
to, że przezydent republiki przed wy- 
rażeniem swej zgody na proponowa- 
ne przez premjera zmiany w łonie $« 
binetu, zastrzegł sobie przeprowadze- 
nie narad z przedstawicielami ugru- 
powań republikańskich. 

MADRYT (Pat). Jako przyczynę 
dymisji gabinetu hiszpańskiego poda- 
ją brak zaufania prezydenta republi- 
ki do obecnego rządu. Jako następcę 
premjera wymieniają ministra Ler- 
roux. 

PARYŻ (Pat). Społeczeństwo hisz- 
pańskie zoskoczone zostało nieoczeki 
waną dymisją rządu premjera Azany. 
Wezorajsze głosowanie na kongresie 
socjalistów radykałów wykazało, że 
Azana może liczyć na stałą większość 
w kortezach. Mowa była jedynie o pe 
wnych zmianach w rządzie. 

W całej Hiszpanii panuje silne 
podniecenie, gdyż osół społeczeństwa 
zdaje sobie sprawę z powagi chwili, 
która decyduje 6 dalszej zasadniczej 
linii politycznej republiki maz 

kiej. 3 i 

  

Oibrzymi požar w porcie kronsztackim 
Talin, (CPS). W nocy 7 1 na 2 ezerwca 

wybuchł w Krenszt. wielki pożar, którego 
łuna widziana byłe w Finlandji w okolicach 
Teriok. Pożar był tak wielki, że obserwato- 
rowie widzieli chraz pożaru gałem Okien: 
W ten sposób udałe się stwierdzić, że pożar 

  

  

pochłonął kronsztacką twierdzę w rejonie 
Gruczewa. Rybacy, którzy w czasie pożaru 
znajdowałi się na morzu opowiadają, że wi 
qzieli znaczną ilość okrętów posiadających 
Środki gaszące. Pożar szałał 24 godziny. 

Premier Jędrzejewicz 
u P. Preżydenta. 

WARSZAWA, (Pat). — Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu dzisiejszym na dłuższej audjen- 
cji prezesa Rady Ministrów Janusza 
Jędrzejewicza, tkóry informował p. 
Prezydenta o bieżących pracach rzą- 
du. 

   

  

Posiedzenie komitetu 
ekonomicznego ministrów. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 8 p. 
m. odbyło się pod przewodnictwem 
premjera Jędrzejewicza posiedzenie 
komitetu ekonomicznego ministrów. 
Na posiedzeniu tem komitet ekonomi 
czny wysłuchał j przyjął do zatwier- 
dzającej wiadomości sprawozdanie mi 
nistra Zawadzkiego z konferencji blo 

ku państw rolniczych w Bukareszcie 
oraz przedyskutował j uchwalił instru 
keje ala delegacji polskiej na świato- 
wą konferencję gospodarczą w Lon- 
dynie. Ponadto komitet ekonomiczny 
ministrów wysłuchał sprawozdanie 
władz Funduszu Pracy z dotychczaso 
wej działałności funduszu. 

Powrót pos. Łukasiewicza 
do Warszawy. 

MOSKWA, (Pat). Po dwóch 
dniach pobytu w Mińsku poseł Rze- 
czypospolitej Polskiej w Moskwie Łu 
kasiewicz wyjechał do Warszawy. 

Jednym z wyników mojego poby- 
tu w Mińsku — oświadczył poseł Łu- 
kasiewicz będzie nawiązanie bardziej 
ścisłej łączności między akademją 
nauk w Białórusi Sowieckiej a podob 
nemi instytucjami naukowemi w Pol 
sce, w celu wymiany wzajemnych 
prac. 

MOSKWA (Pat). Cała prasa za- 
mieszeza sprawozdania z pobytu pos- 
ła Łukasiewciza w Mińsku. Oświad- 
czenie ministra, udzielone przedstawi 
cielowi Białoruskiej Agencji Telegra 
ficznej, ukazało się in extenso na pier 
wszej stronie „„Izwiestij". 

Kronika  telegraficzna. 
— Polieja wiedeńska aresztowała wczo- 

raj 61 żołnierzy, w tem 5 podoficerów, na- 
leżących do narodowo — socjalistycznego 
Stowarzyszenia _ „Deutschen  Sobiatenbund* 
za zdradę stanu, : 
— Prezydjum Banku Rzeszy zwrócło sę 

do Hitlera z listem, w którym donosi, że 
Bank Rzeszy wstrzymuje całkowicie: od & 
lipca przychód dewiz na spłatę wszystkich 
zobowiązań zagranicznych, które Niemcy 
zaciągnęły przed kryzysem z lipca 1931 r. 

] Genewie rozpoczęła się dziś XVII 
sesja międzynarodowej konferencji pracy. 

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca i współczucia w ciężkiej godzi- 
nie śmierci, trag. zmarłego Męża i Ojca 
).p. Józefa Jakukowskiego 
tą drogą składamy serd. „Bóg zapłać” 

ona, córki, synowie, 
synowa i rodzina. 

KES R ORAZ CZONY 

Prasa niemiecka o pakcie 
4-ch. : 
— Sala prasa niemiecka 
parafowanege paktu e: rech, umieszczając fellnbtZEsnia dłużsże se szezenie mowy Mutsoliniege. W. komenta- rzach dzienniki akeentują wyraźnie moment Pewnego rczezarowznia z pewodu nieuwzglę dnienia pewnych postulatów niemieckich. —- Krytykowana jest forma rokowań, w któ- rych nadużyć miane telefonu. Jest te — jak zaznaczają pisma. tutejsze — pierwszy wypa dek po wojnie dojścia do skutku międzypań stwowej umowy bez zwoływania konferencji Wskazuje się przytem, że Niemcy w każ dym razie zachowały swakodę działania wo bec wszystkich mecarstw. Prasa hugenber gowska nazywa pakt rozwiązaniem tymeza- sowem. Jakkolwiek postułaty niemieckie w zpkresie równouprawnienia, rozbrojenia i rewizji nie zostały w pełni przefersowane, t jednak dzienniki widzą w pakcie środek do laszego ich traktowania, przyczem wska zuje się tn zwłaszcza na kwestję rewizji „Boersen Ztg.* jest również zdania, że pakt, chociaż niewystarczający, zawiera pew ne ARE, poprawy. S Е „»Vossische Ztg.* podkreślał kompra- misowy charakter paktu, Style, s iż zasadnicze jego znaczenie leży w tem iš wogóle został zawarty. Pakt, który wy- szedł z iniejatywy Mussoliniego, musiał osi gnać jakiś rezultat, rezbicie się bowiem aa. kowań stanowiłoby dle Mussoliniego zbyt- nie rozczarowanie į ; s siigę. inie i narażałoby jego рге- 

  

   

    

BERLIN, (Pat). 
podaje peiny tekst 

   

  

Dlaczego Hitler przystąpił 
do paktu 4-r m 

PARYŻ, (Pat). — Prasa par ska < tuje przystąpienie Hitlera db pów EE żadnych zastrzeżeń konieczneścią zdobycia przez nowy regime niemiecki kilku Iat "spo koju dla dokonania kenselidaeji wewnętrz nej. Niemniej ważnym motywem, który skłenił Hitlera do szybkiej decyzji jest sy- tuacja finansowa i gospodarcza Rzeszy. — 10-letni rozejm, na który zgodziła się Rze sza, podyktowariy był również zbliżającą się konfereneją londyńską: 
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Myktip ziemi Czytszowej I ddierżanj 5 
zajętej pod budynki w miasiach i miasteczkach. 

Dawno oczekiwana przez dziec- 
żawców cz nszowych ę gruntów w Wil- 
nie ustawa została już ogłosze “ 
Dzienniku Ustaw i odt nabrał no 
cy obowiązującej (Dz. U 29, poz. 
250/85 1). Pełny tytuł iej ustawy 
brzmi: usiawa z dnia 28 marca 1933 r. 
o wykupie przez dzierżawców grua- 
tów, zajętych pod budynki, oraz grun 
tów czynszowych w miastach i mia- 
steezkach na obszarze sądów apelacyj 
nych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. 
Sam tytuł dokladnie określa grunlu 
objełe ustawą. Trzeba tylko dodać że 
ustawa nie dotyczy: 1) państwowych 
czynszów 21 

  

        

    

i dzieržaw wieczystych, 2 
gruntów kolei želaznych użytku pu- 
blicznego, 3) gruntów państwowych, 
uznanych przez Ministra Spraw Woj- 
skowych za niezbędne dla celów obro 
ny Państwa, 4) gruntów fundacji o ce 
lach społecznych lub naukowych i o») 
niektórych (art. 542 ze znaczkiem od 
1—27, t. X. cz. I Zwodu Praw). 

Poza temi wyjątkami, grumiy czyn 

szowe, znajdujące się w posiądaniu i 
użytkowaniu na zasadzie umów wie- 
czysto — czynszowych, wieczysto — 
dzierżawnych, emfiteutycznych i in- 
nych, ogólnie nazwanych gruntami 
czynszowemi, — mogą być na żądanie 
dzierżaweów bez zgody właścicieli 
tych gruntów wykupione na własność. 
Równięż właściciele budynków miesz 

  

  

  

  

kalnych, wybudowanych przed 05 
września 1932 r. na dzierżawionych 
gruntach, o ile w dniu ogłoszenia u- 
stawy (29 kwietnia 1933 r.) grunty ic 
są w ich posiadaniu i o ile z właści- 
cieiem nie zgodzą się dobrowolne, 
mają prawo do wykupu żych gruntów 
na własność bez zgody właścicieli, 
chociażby umowy dzierżawne wygas 

  

ły, lub budynki uległy zniszczeniu 
przez działania wojenne, pożar, lub 
inne klęski żywiołowe. 

Ustawa wyraźnie rozróżnia WwY- 
kup gruntów czynszowych od wyka- 
pu gruntów, wydzierżawionych ana 
określony termin, 

Wykup gruntów czynszowych mo 
że nastąpić na warunkach następu ją- 
cych: 

Jeżeli warunki opłaty określone 
są w umowie czynszowej, wykupu do 
konywa się według tej umowy. Jeżeli 
żaś w umowie niema warunków wy- 
kupu, to czynszownik powinien po- 
rozumieć się z właścicielem i ustalić 
warunki dobrowolnie. Jeżeli wresz- 
cie dobrowolne porozumienie się nie 
nastąpi, czynszownicy mają prawo 
zwrócić się do Sądu Grodzkiego z proś 
bą o wykup. W takim razie ustala się 
w pieniądzach roczną wartość płaco 
nego czynszu i mnoży się ją przez 20. 
Otrzymana w ten sposób suma stano- 
wić będzie wynagrodzenie, które o- 
trzyma właściciel za wykupioną zie- 
mię. 

Np. jeżeli ktoś płaci rocznie 50 zł. 
czynszu — to cena wykupu wyniesie 
1000 złotych. Termin i warunki wy- 
płaty tej ceny ustawa pozostawia wza 
jeranemu porozumieniu sie stron, a 
jeśli by to porozumienie do skutku nie 
doszło, Sąd może wvpłatę ceny roz- 
łożyć na raty. W takim razie jedną 
piątą część sumy (200 zł.) trzeba bę- 
dzie zapłacić odrazu po uprawomoc- 
nieniu się wyroku, pozostałe cztery 
piąte (800 zł.) mogą być odroczone na 
przeciąg lat 6, z płatnością w ratach 
półrocznych i z doliczeniem 5 proc. 
od «całego miespłaconego kapitału. 
Spory co do ceny wykupu rozstrzyga 
ostatecznie Sąd. 

  

Po uprawomocnieniu się wyroku 
Sądu Grodzkiego każ dzierżawca 
czynszowy, który nie miał oddzielnej 
księgi hipotecznej, zgłosi do właści 
wej kancelarji hipotecznej wniosek o 
założenie oddzielnej księgi hipoteez- 
nej dla wykupionej nieruchomości na 
swoje imię. W księdze tej może być 
wpisana niezapłacona byłemu właści- 
cielowi cena wykupu. 

Wykup gruntów, wydzierżawio- 
nych na określony termin odbywa się 
trochę inaczej, Pragnący skorzysiać 
z prawa wykupu powinni udowodni! 
że grunt pierwotnie był wydzierżawio 
ny celem postawienia na nim budyn- 
ków mieszkalnych, Dla stwierdzenia 
tego wystarczy, jeżeli właścicieł wie- 
dział, że dzierżawca buduje się i nie 
sprzeciwiał się. Dzierżawcy nie mogą 

  

     

    

  

  

      

    

korzystać z prawa wykupu gruntu 
dzierżawionego, jeżeli do dnia 49     

kwietnia r. b. dom został faktycznie 
zniesiony i jeżeli w umowie dzierża w 
nej jest powiedziane, że po ukończe- 
niu dzierżawy budynki stala się wlas 
nością właściciela gruntu. Jeśli zaś w 
umowie zastrzeżono tylko, że po u- 

kończeniu dzierżawy, budynki mają 
być zniesione to dzierżawca może 
korzystać z prawa wykupu grunia. 
Poza tem nie mają "rawa żądania wy 
kupu osoby, kióre: 1) nie są obywa- 
telami polskimi, 2) byli skazani za 
dezercję z wojska polskiego, lub za 
przestępstwo przeciw Państwu Ро!- 
skiemu, : 

8) wydzierżawiły grunt na ekspio- 
atację (np. na wydobywanie żwiru, 
albo na prowadzenie jakiegoś przed- 

  

siębiorstwa (przemysłowego, czy leż 
handlowego), 

4) sprzedały na rozbiórkę swoje 
budynki, a nowych budynków nie po- 
stawiły, 

5) zostały już zobowiązane przez 
Sąd do zniesienia budynków, 

6) z własnej winy nie uiściły na 
czas opłat dzierżawnych, zgodnie z 
przepis. ustawy z dn. 12 lutego 1930 
roku (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 136). 

Jeżeli więc nie zachodzi żadna z 
wymienionych przeszkód, dzierżawca 
gruntu, zajętego pod budynki może 
żądać w Sądzie Grodzkim wykupu 
tego gruntu na własność, 

Grunt, ulegający wykupowi, nie 
powinien przewyższać dziesięciokrot 
nej powierzchni zaietej pod budynsk 
mieszkalny wraz z zabudowaniami, 
stanowiącemi razem z nimi jedną ca- 
łość gospodarczą. Np. jeżeli dom zaj- 
muje 50 mtr. kw., składziki i inne bu 
dowle 50 mir. kw., czyli razem zabu- 
dowania zajmują 100 mtr. kw. — to 
wykupić można niewięcej niż 1000 
metr. kw. Chyba że zostaje taki maty 
kawałek, że nic samodzielnego nie atu 
żna z nim zrobić. W takim razie dzier 
żawca będzie obowiązany wykupić i 
ten „nadprogramowy* kawałek. Sąd 
może zezwolić na wykup więksześo 
obszaru, jeżeli zachodzi potrzeba u- 
trzymania jednostki gospodarczej ze 
względu na prawidłową zabudowę 
miast. W wyniku postępowania wy- 
kupowego, Sąd wydaje wyrok, w któ 
rym dokładnie określa powierzchnię 
i granice podlegającego wykupowi 
gruntu, oraz cenę gruntu. Cenę wyku 
pu stanowi wartość gruntu w chwiii 
wszczęcia postępowania wykupowe- 
go, zmniejszona o tyle setnych części, 
ile lat upłynęło od pierwszego wznie- 
sienia budynków przez dzierżawców, 
nie więcej jednak, niż 50 setnych. To 

    

W PRZEDDZIEŃ. 
Poświęcam iklasom młodszym ginin. 

im. E. Orzeszkowej, 

A więc dowidzenia, moje kochane. 
Znowu lato przychodzi! W tym 
roku jakieś nadąsane i nieużyte, cho- 
ciaż świecące słonecznym przepychem 
ranków, zimnych, aż do dreszeza, 
przebiegającego po skórze, chociaż 
jesne, łecz szumne i rozdygotone od 
wiatrów. W szkołach, po korytarzach 
i klasach wre już niecierpliwa radość. 
Część młodzieży wymyka się z pod 
łagodnej ręki szkoły i wsiąka w lato 
i'w słońce. Na ławkach pozostają wol 
ne miejsca, po których błądzi oko nau 
czyciela z roztargnionem nie zadowo 
leniem. Bo właściwie można było jesz 
cze tydzień poczekać. Dzięki właśnie 
tym pustym miejscom w szpary mię- 
dzy minutami lekcji napływa znie- 
cierpliwiony bunt pozostałych i szpa- 
rami temi odpływa energja nauczycie 
la. Dezercja jest zaraźliwa. 

W trzeciej klasie dałam upust swo 
jej goryczy na wieść, że jeszcze cztery 
„zwolnione ostatni raz są tego dnia 
w szkole. 

— Niedołęgi! powiedziałam grobo- 
wo. Pozbawiam was mego szacunku. 
Dezercja! Fe! 

Ale pogodziłyśmy się w pożegnal- 
nym uścisku. Przedsmak lata nastra- 
ja klasy do szczerości i filozoficznych 
rozważań. Naprzykład ostatnie wy- 
pracowanie. 

— Napiszcie, co chcecie! 
dam. Więc piszą. 

»-.Jaka szkoda, że brat mój umarł 
— zwierza się jedna. Coprawda nie 
czuję dla niego żadnego uczucia, bo 
to było przed mojem urodzeniem, ale 
bardzo mi przykro, że nie mam go te- 
raz, kiedy mógłby mi przedstawić 
swoich kolegów. A tak lubię towarzy- 
stwo chłopców. 

powia 

„„.Bardzo panią kocham — pisze 
druga — bo pani jest taka śmieszna. 
Zawsze coś zabawnego powie. Na 
mnie pani powiedziała: „„Irko! prędzej 
białą mysz mogłabym nauczyć imie- 
słowów, niż ciebie*. Zapisałam to w 
swoim pamiętniku. 

Tutaj chciałam się obrazić. Śmiesz 
na! Też! Ale zorjentowałam się, ze 
„Śmieszna* może oznaczać w tym sło- 
wniku tylko komplement. 

„..Powiem pani, że nie lubię swe- 
go brata oświadcza inna. Chwała Bo- 
gu, że mam tylko jednego, inaczej nie 
dożyłabym chyba dorosłego wieku. 
Targa mię za włosy. Łaje. Krzyczy. I 
chodzi do ubikacji palić papierosy. 

„„«Pani chciałaby dowiedzieć się 
czegoś o nas. Lecz trudno jest mówić. 
Ale skorzystam z tego, że pani pozwo- 
liła prosić o radę i proszę. Niech pani 
powie, co zrobić, żeby kochali mię lu- 
dzie. Bo zdaje się, że nikt mnie nie 
lubi“. 

„.„„.Chciałabym zostać  literatką. 
Wogółe być sławną. Na aktorkę je- 
stem za brzydka chyba? Co do sportu 
to mam słabe serce. Więc chyba pisar 
ką, bo rysunków nie lubię. Ale jak 
przypomnę, że trzeba pisać takie gra 
be tomy, to mi się zimno robi. Zresztą 
wzięłam raz do czytania taką gazetę. 
Nazywała się „„Piony* czy coś takiego. 
To była najmądrzejsza gazeta, jaką wi 
działam. Nie zrozumiałam nic a nic. 
Poszłam do tatusia — on też nic. A 
ciocia nakrzyczała na mnie, że czy- 
tam głupstwa, nie pvtając. A ja sobie 
przepisałam: „z zielonych izb kaszel 
czerwonym sznurem jak korek stalo- 
wy wyskoczy”. 

Jak powiedziałam to raz przy o: 
biedzie, tatuś krzyknął brr... i kazał 
mi odejść od stołu... 

A ja właśnie będę takie rzeczy pi- 

КО К4 В. В Wai К КТ 

Odroczenie obrad nad rozbrojeniem. 
— Komisja głó 

rozbrojeni owej za- 
pierwsze czytanie pro 

jektu konwencji i odroezylła się do dn 
3 lipca. Komisja dyskutowała nad 
Sprawą wydatków wojskowych. W 
konkluzji debaty sprawozdawca 
stwierdził, że komisja jednomyślnie 
wypowiedziaia się za jawnością wy 
datków. Co się tyczy ograniczenia wy 

wniły się różniee poglą- 
Za ograniczeniem wypowiedzie 

li się prócz przedstawicieli Francji, 
Polski. Belgii i Małej Ententy, delega 
ci Szwecji, Hiszpanji i Norwegji. 

мта konferencji 

kończyła 

    

    

  

     

  

     

   

  

Przeciwko ograniczeniu -— delegat 
Włoch. Delegat Japonji, uznając, że 
ograniczenia są pożądane, wypowie 
dział zdanie, że natychmiastowa ich 
realizacja jest niemożliwa. — Wobec 
tego sprawozdawca stwierdził, że by 
łoby pożadane. by przewodniczący 
kontynuował rokowania z delegatami 
celem szukania kompromisu. Odpo- 
wnednia rezolucja została przyjęta. 

Następnie toczyła się dysku nad 
kwestją przyjęcia projektu angielski: 
go jako podstawy konwencji bez prze 
sądzania poprawek i propozycyj, ja 
kie będą mogły być przedstawione w 
drugiem czytaniu. Propozycje prezyd 

   

   

jum w tym względzie, z pewnemi za 
strzeżeniami złożonemi w toku dys- 
kusji, zostały p 

Wreszcie dość 

  

yjęte. 
  

niespodziewanie 
delegat japoński wygłosit eŃXpose w 
sprawie bombardowania powietrzne- 
go, zaznaczając, że nie mógł tego uczy 
nić w czasie dyskusji nad tą spraw 
Oświadczył on, że Japonja ma 
śię zgodzić na zakaz bombardow 
powietrznego tylko pod warunkiem 
zniesienia okrętów — awiomatek o- 
raz zawarcia układu, zapobiegaj. 2 
używania samolotów i innych 
ków powietrznych dla celów wojen- 
nych. Japonja jako kraj w yspiarski 
jest narażona na poważne niebezpie 
czeństwo ataku ze strony samolołów, 
słartujących z awiomatek i zmuszona 

jest liczyć się z tą groźbą. Przy 
okazji delegat japoński ponown 
atakował londyń i 
wiądczając, że 
i zmniejszenie 

  

   

  

   

    

    

tej 
   

za- 

zi traktat morski. oś 
wywołał on nieafność 
poczucia bezpieczeńst- 

   

wa. ! 
Wystąpienie japońskie spotkało się 

ze sprzeciwem delgatów Wiełkiej Bry   

tanji i Stanów Zjednoczonych i repli 
ką Hendersona jako jednego z auto 
rów traktatu londyńskiego. 

    

„Korytarzdla Polski jest sprawą decydującą” 
List otwarty b. ambasadora angielskiego w Waszyngtonie. 

LONDYN (Pat). Lord Howard ot 
Penrith, b. członek delegacji brytyj- 
skiej na konferencję paryską i b. am- 
hasador Wielkiej Brytanji w Waszyn 
gtonie, zamieszcza w ; dzisiejszy. 
„Times* list otwarty, w którym wypo 
wiada się na temat granicy polsko-nie 
mieckiej, 

Na wstępie swego listu wybitny dy 
plomata angielski przypomina fakty, 
które rozważane swego czasu w Pa- 
ryżu, wpłynęły mu rzecz ustanowie- 
nia t. zw. korytarza polskiego. Są to 
fakty historyczne, etnograficzne, jęży 
kowe, polityczne i religijne. Korytarz 
przed datą pierwszego rozbioru Pals- 
ki, t. į. przed rokiem 1772, nigdy nie 
był składową częścią Niemiec, ałe na 
leżał do „polskiej prowineji Pomorza, 
w ciągu 7 iub 8 stułeci. Mapy i statys- 
tyki sporządzone przez zząd pruski, 
wykazywały zawzse, że większość lu 
dności Pomorza była niewątpliwie po 
ska. Te samc mapy i statystyki wyka 
zały, że mieszkańcy tego obszaru po 
sługiwali się przeważnie językiem poł 
skim. Obszary te wysyłały do sejmu 
pruskiego głównie posłów ze stronni- 
etwa polskiego. Przeważająca więk- 
szość ludności była katolicka. Właś- 
nie te pruskie mapy i statystyki by- 
ły używame przez delegacje brytyjską 
przy redagowaniu sprawozdania. W 
linen 1918 r. rhady sojusznicze oŚwia- 

  

   

<ezyły, że Polsce ma być przywróco- 
ay wolny dostęp do MOFZA, gdyż trud 
no było przypuszczać iż naród о prze- 
szło 30 miljonowej ludności z terytor 
jum większem aniżeli Wiochy, miał 
by nazawsze zadowołnić się odcię- 
ciem od wolnego dostępu do morza. 
Przywrócenie Polsce tego skrawka 
ziemi zdawało się nam w Paryżu ak- 
tem elementarnej przyzwoitości. Dmó 
wiwszy następnie ruch tranzytowy do 
Prus Wsehednich, oraz stwierdziwszy 
doskonałe działanie tego ruchu, Lord 
Howard of Penriih kończy swój list 
następującą uwagą: 

„Społeczeństwo angieiskie winno 
zapamiętać, że o ile korytarz dla Nie 
miee jest ważną sprawą dumy narodo 
wej, o tyłe dła Polski jest en niewąt- 
pliwie sprawą decydującą”. 

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

Pa 30,34 — 30,04. Nowy York 7,41 — 7,33, 
ryż 36,18 — 35,00. Szwajcarja 7 
174,84. Berlin 207,25. Tend. iprze 
rzymana. 

AKCJE: Bank Polski 74,50 — 75,5 
Cukier 38. Tend. niejednolita. 

DOLAR w obr. pryw. 7,37. 
RUBEL złoty 4,89. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do- 
larowa 57,50. Dillonowska 66,78. Stabiliza- 
cyjna 57.75. Warszawska 36,75. 

      

znaczy. jeżeli ktoś zbudował dom trzy 
dzieści lat temu, to będzie miał zmniej 
szoną cenę wykupu 0'30 procent; je- 
żeli zaś 20 lat temu — to zniżka ceny 
wyniesie 20 procent i t. d., nie ZĘ 
jednak niż 50 proc. A więc np. 
grunt jest wart 1000 zł., Bala zbu 
dowano 50 lat temu —- to cena wyku- 
pu wyniesie tylko 500 zł.; jeżeli zaś 
wzniesiono budynki 25 lat temu — t» 
cena wykupu będzie większa i wynie 
sie 750 zł. Słowem: im dłużej stoją 
zabudowania dzierżawcy, tem mniej 
płaci on za wykup dzierżawionej zie- 
mi na własność. 

Sąd może cenę wykupu rozłożyć 
na rały, jednak nie dłużej, niż na lat 
dziesięć. W wyroku Sąd określi wyso 
kość į terminy płatności rat, płatnych 

   

sała. Proszę mi tylko zacząć wiersz 
o utopionem szczenięciu. Nie umiem 

zaczynać. 

Hm! zwierzenia były niespodzie- 
wane. Wkraczały na szersze tory. Do 

tykały spraw rodzinnych, zarówno jak 
politycznych i społecznych. Nie wszyst 
ko nadaje się do powtórzenia. Ale nie 
które są godne uwagi. 

„.„.Jak wyjdę zamąż, nie pozwolę, 
żeby mię nazywano, pani Janowa, 
czy tam Stefanowa. To mój mąż niech 
nazywa się „Zosiowy“ i już”... 

„..Mężczyźni nie mają cywilnej 
odwagi. Nie lubią przyznawać się do 
winy. Koledzy mego brata kłamią i 
on też. A nam chcą imponować. Ma- 
ma powiada, że mężczyźni jakoś zgłu- 
pieli i nie umieją sobie dawać rady. 
Ja myślę, że ich wyprzedzimy. Ale ta- 
tu$ mówi, że kobieta nie może być 
genjuszem. A gdybym ja spróbowała? 
Jak pani myśli?*. 

Te dwunasto, trzynastoletnie dziew 
czynki już bardzo często o sprawę mę 
ską bojowo potrącały. Ale każda w 
tej chwili składała broń, gdy chodziło 
o najiniodSzeg0 D sa 
                               
la, že ze względu na jej ojca i 0 LE 
ka — braciszka można rodzajowi m3- 
skiemu pozwolić istnieć na tym świe- 

i a braciszek to są rzeczy 
zupełnie różne. Braciszka niepodobną 
nie przytulić do serca. A z bratem róż 
nie bywa. Go do kolegów część dziew 
czynek przepada za nimi skrycie lub 
otwarcie, a część wzgardliwie kręci 
noskiem, filozofując na ten temat dość 
pesymistycznie. 

Ale! Ale znalazłam tam poruszoną 
i sprawę teatru międzyszkolnego. 

„.„g„Niech pani poprosi, żeby nie 
mówiono nam przemówień. Aż drża- 
łam, żeby to się zaczęło. Zaczyna się 
ruszać kurtyna, serce bije, a tu wy- 
chodzi jakiś pan i gada. Szczęściem 
miałyśmy „irysy“ do jedzenia. Ale i 

         

do depozytu sądowego. Niezapłacenie 
„choć jednej raty powoduje egzekucję 
całej pozostającej ceny wykupu. Od 
niezapłaconej części ceny wykupu 
trzeba płacić zgóry odsetki w wys%- 
kości 5 procent. : 

Prawo dzierżawcy do wykupu 
gruntu wygasa po upły wie:5 łat od dn 
29. kwietnia r. b. Kto więc do dnia 29 
kwietnia 1938 roku nie zażąda w Są- 
dzie wykupu ziemi dzieržawionej, 
może być po tym terminie eksmito- 
wany. 

Oczywiście, uwagi powyższe nie 
wyczerpują wszystkich przepisów no 
wej ustawy. Straciliśmy tylko te, które 
bezpośrednio interesują dzierżawców 
gruntów czynszowych. 

  

  

W. R. 

tak było okropnie! Już skończył, West 
chnęłyśmy z ulgą. Aż tu wychodzi dru 
gi. O, Jezu! Nie można było wytrzy- 
mać! Koledzy (wsirętni) rzucali w nas 
zapałkami. Chłopcy wogóle zachowują 
się okropnie i są ordynarni“. 

„„/Przemówienia są strasznie nud 
ne. Aż mię żołądek rozbolał od gada 
nia tych dwóch panów na „Niebieskim 
Ptaku'. A „Ptak był śliczny”. 

„Chłopcy źle się zachowują w 

teatrze. Tatuś powiedział, że łatwiej 

jest wytresować stado hipopotamów, 

niż teraźniejszą młodzież nauczyć 

grzeczności (Przypuszczam, że miał na 

myśli tylko chłopców). Oni nawet plu 
li na siebie w teatrze, a jeden i we 
mnie trafił, Tatuś rozmawiał o tem 

z wujaszkiem. Powiedzieli, że kary 
cielesne powinny być w szkole, a nie 
takie ceremonje jak teraz, ale ja mys'ę 
że takie rzeczy nie nadają się do szko 
ły. Chociaż chłopcy są naprawdę okro 
pni i trzeba, żeby w taetrze był poli- 

cjant, któryby ich pilnował. Bo niki 
nie mógł z nimi dać rady. 

„.„.Chciałybyśmy, żeby  przedsta- 
wienia były zrozumiałe i nie takie ża- 
łosne.B o wszyscy mówią chórem i 
tak straszno się robi. A chłopcy z te- 
go się śmieją. Żeby było coś wesołego 
i nie z noszeniem trumny Kraka, jak 
w Legendzie, ale z tańcami. Bo to ta- 
kie nieżyciowe. W życiu się nie mó- 
wi chórem. Zresztą niech będzie baj- 
ka. Może wtedy i chłopcy będą siedzie 
li spokojnie. Takie rzeczy pewnie dla 
nich za mądre, a oni wtedy dokazują 

bo im nudno. 

Go do zachowania się chłopców 
przyznałam najzupełniej rację moim 
dziewczynkom, Czasami—wbrew zda 
niu Foerstera — myślę, że dobrzeby 
tu zrobiły szkoły koedukacyjne. Iłe 
razy widziałam na jakimś terenie mło 
dzież mieszaną, doznawałam uczucia, 
że, rozdzielanie jch, robi się im krzyw 
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Przerwanie lotu dookoła ziemi. 
Powód iądowania nieznany? 

MOSKWA (Pat). Lożnik Mattera 
zmuszony byi de lądowania w Proko 
piewsku o 6060 kim. od Nowosybirska 
skąd niezwłocznie wysłano na pomoc 
samolot z mechanikiem i instrumenia 
mi. jaka była przyczyna lądowania i 
czy samolot jest uszkodzony dotych- 
czas niewiadomo. 

   

  

Gęsta mgła przyczyną przy- 
musowego lądowania 

Matterna. 
MOSKWA (Pat). Przyczyną przy- 

musowego wylądowania Matterna w 

okolicy Prokepjewska, na półnoeny 
wschód od Nowosybirska, była gęsia 
mgła, Przy lądowaniu Matter uszko 
dził samolot. Letnik wyszedł z wy- 
padku bez szwanku. 

  

Mattern odurzony 
wyziewami benzyny. 

. LONDYN (Pat). Wg otrzymanych 
tu doniesień, łotnik amerykański Ma 
tern w 4 godziny po opuszczeniu Ou 
ska zauważył, że Tutka: doprowadza- 
jąca benzynę do motoru, przecieka. 
Wyziewy benzyny odurzyły letnika 

żę w chwili jądowa- 
nia był niemal bez przytemności. 

MOSKWA fPatj. Jak wynika z na 
deszłych tu szczegółów przymusowe- 
go lądowania Matterna start w dalszą 
drogę nie będzie mógł nastąpić przed 
godziną pierwszą w nocy według cza- 
su nzoskiewskiego. Skutkiem wypad- 
ku Mattern utracił przeszło półtorej 
doby. To też zamierza on skrócić mar 
szrutę lecąc z Czyty na Kumczatkę a 
stamiąd do Ameryki 

    

  

  

45 ministrėw na ekonomiczneį konferencji 
londyńskiej. 

LONDYN (Pat). 
sta dclegatów na 
fereneję ekonom 

wśród delegatów 

iš li 
kon 

Ogłoszona dz 
cehšwialow 

   

      

    

   

e 20 ministrów spraw 

innych aktywnych 
członków gabineiów. Ogółem, z wy- 
jątkiem Parany, wszystkie 87 zapr 
szonych rządów postanowiły w 
delegatów i nadestały ich nazwiska. 

sów, handlu i 

   

    

Organ Watykanu przeciwko 
zwyrodniażemu kapitaliz- 

mowi. 
W korespondencji z New Yorku 

organ Stolicy Apostolskiej zaznacza, 
że społeczno-ekonomiczne poczynania 
prezydenia Roosevelia wywałały nie- 
poxój w kapiłalistycznym świecie Sta 
nów Zjednoczonych. Ten zwyrodniały 
kapitalizm stoi w obliczu klęski; w je 
go katastrofalnej sytuacji nie zmieni 
nic wołanie o ratunek, z jakiem żółta 
prasa Iearsta zwraca się do partji 
republikańskiej, będącej, jak wiado- 
mo w opozycji do stronnictwa Roose- 
velta, Fiearst domaga się utrzymania 
nadal „amerykanizmu', za którym 

kryją się jednak zwolennicy wysokich 
stawek eelnych ij wyznawcy Ku-Klux- 

Klanu. 

Fr. Mauriac wybrany | 
de Akademii Francuskiej. 
Franciszek Mauriac, znakomity pisarz 

katolicki Francji został wybrany 28 & 
na 31 głosuj Ь na członka A 
Francuskiej, (KAP.) 

Gorkiį umierający? 
MOSKWA, (Pat). — W Moskwie krąż 

pogłoski: ° bardze groźnej chorobie Maks 

   
  

  

    
"META MORPHOSA: 

radykalnie usuwa piegi, wagry, 
plamy, zmarszczki i inne wady cerd 

dę, trudno uchwytną, a jednak niewąt 
pliwą. 

'Tego roku obie moje klasy trzecie 
męska i żeńska, nawiązały dzięki me- 
mu pośrednictwu mały węzeł przyjaź 
ni. 

— Kobiety są bardzo miłe w to- 
warzystwie, zdecydował mój syn, opu 
szczając wraz ze mną wesoły teren 
wieczorku w gimnazjum Elizy Orzesz 

kowej. 
A przedtem iść nie chciał i opierał 

się jak wółŁ On? Na wieczorek? Do 
tych bab? Co tam będzie 1obił? A jak 
która go zapros: do tańca? Jezus Mar 
jal.. Ale poszedł na mój wyraźny roz 
kaz. Narazie patrzył z podełba i fu- 
kał coś pod nosem na grzeczne naga- 
bywania dziewczątek. Ale gdy Wan- 
deczka M. krzyknęła: No, Zygmuś, za 
łożę się, że prędzej dobiegnę do końca 
korytarza — nie wytrzymał sapnął z 
zadowoleniem i kłusem puścił się z 
gromadą dziewczynek w maratoński 
bieg. 

Potem dziewczynki przyszły na 
wieczorek do „Lelewela, oczywiście, 
pod moją opieką. Orkiestra pokazała 
co umie ale z tańcem w młodszycn 
klasach gorzej. Ostatecznie Wanda 
(Nr. 2) z Zygmusiem znikli w bocz- 
nym korytarzu więc popędziłam w 
parę chwil za nimi. Trafiłam w samą 
porę. Otaczało tych dwoje zapaśni- 
ków grono trzecioklasistów, okrzyka 
mi zachęcając ich do walki. Wanda 
właśnie zawijała rękawy bluzki jak 
bokser, który ma wymierzyć ostatni 
cios przeciwnikowi. 

A zapeszony Zygmuś krzyczał: 
— Żeby nie moia szlachetność i 

nie to, że jesteś dama, tobyś już dawno 
leżała na obie łopatki. 

— Sprobój. Położysz się na jedną 
łopatkę, bo druga ci wyskoczy — od- 
gryzała się Wanda. 

  

— Stop! eo za warjacje? Przecież - 
— to nasz gość! A ty zaraz do boksu 
grozilam Zygmusiowi. 

    

    

    

Intronizacja Ottona jako 
króla węgierskiego? 

LONDYN (Pat). „Daily Herald“ 
zamieszcza sensacyjną pogłoskę o za 
mierzonej jakoby intronizacji Ottona 
w prz) zdniu w Budapesz 
jako k rskicgo. Żi-letni ks 
żę odiecicć ma rzekome aeroplanem 2 
Zurichu do Budanesziu, gdzie ma być 
uroczyście przyjęty. Pucz ien jest ja- 
koby, jak twierdzą pisma, aprobowa- 
ny nietyłko przez ekscesarzową Zytę, 
ale i przez czynniki węgierskie i włos- 
kie. 

  

    
   

    

      

   

Goście paryscy w Krakowie. 

KRAKÓW, (Pat). Przybyli tu 
przedstawiciele samorządu m. Pary- 
ża z p. de Fontenay na czele. Goście 
zwiedzili kościół Marjacki, Bibljotekę 
Jagiellońską i inne zabytki miasta, po 
czem udali się autami do Mnikowa na 
Święto „pieśni i sportu. Po powrocie 
i zwiedzeniu muzeum narodowego u- 
dali się goście do Grand-Hotelu, gdzie 
pódejmowani byli przez  prezydjum 
miasta. W przyjęciu wziął nadto u- 
dział wojewoda krakowski dr. Kwaś- 
niewski, rektorzy wyższych szkół. po- 
słowie i inni. Po zwiedzeniu Wielicz- 
ki goście powrócili do Krakowa, po- 
czem, po krótkim pobycie w teatrze 
im. Słowackiego na przedstawieniu 
„Skąpea”, wzięli udziął w obiedzie i 

raucie, wydanym przez hr. Artura Po 
tcekiego w sałonach pałacu pod Bie- 
lanami. 

Rada Banku Polskiego. 
WIARSZAWA, (Pat). — Dnia 8 czerwsa 

odbyło się pod przewodnictwem prezesa dr 
Wróblewskiego posiedzenie Rady Banku P>l 
skiego, na którem Rada wysłuchała sprawe 
zdamia dyrekcji oraz trzech kom'syj Rady 
o działalności Banku. 

LEFT ZOWWRER EC ALT 

Wylašnienie. 
Ostatnio ukazała się w prasie niepraw- 

dziwa wiadomość o wyjeździe zagranicę ka- 
pitana Mieczysława Bohdana Lepeckiege, 
który miał tow. zyszyć Marszałkowi Senatu 
'Raczkiewiczowi w jego podróży d Aperyke 
Południowej. W związku z pow 
jaśniamy, że w podróż udał się nie kpt. 
Mieczysław Bohdan Lepecki, adjutani Mar- 

szałka Piłusudskiego i autor licznych ke 
żek podróżniczych, lecz p. Bohdan Lepecki, 
redaktor pi: „Polacy Zagranicą*. 

    

  

          

    

  

    

  

— Niech pani się nie gniewa! To 
ja go wyzwałam na pojedynek — 
oświadczyła Wamda. 

To dzielna baba! wyraziła jej 
uznanie cała klasa trzecia. Jak walnie 
to można się przewrócić. 

Wspomnienie tego wieczorku od- 
biło się również echem w przedwaka- 
cyjnem wypracowaniu na „dowolny 
temat > 

„-.Chciałybyśmy mieć wspólną za 
bawę z chłopcami. Może jakie przed- 
stawienie. Ale takie jakie same chcee- 
my. Pani nam pomoże. Bez tych chó- 
rów. Takie, żeby można było „pękać 
ze śmiechu*. My każemy, żeby chłop 
cy byli grzeczni. Jak ich mniej, to 
oni zawsze grzeczniejsi. 

„„.Chłopcy z trzeciej na wieczor- 
ku powiedzieli, że pani z nich żartuje 
np. tak: „Siedzisz jak małpa na pu- 
dlu“, a na jednego złośnika to powie- 
działa pani: „sapiesz, jak dychawicz- 
na żyrafa strasznie. śmieszne! Niech 
pani powie, co jeszcze pani na nich 
mówi. Dobrze? 

Nie, nie powiem. Halinko. Powiedz 
my lepiej sobie „dowidzenia* na lato. 
Lato jest długie i przedziwnie krótkie 
zarazem. Czeka na was tyle godzin 
przepojonych słońcem i błękitem prze 
branych rzęsistym srebrnym deszczem 
i złotą nicią błyskawic. Od szkoły od 
grodzą was rzeczki i strumienie, ро- 
ziomkowe polanki i malinowe zagajni 

  

  

    ki i lasy szumne — żywiczne — smol 
ne. Ode mnie odgrodzą was nowe 

przyjaźnie i nowe zachwyty, nowy 
śmiech i nowa radość. Dowidzenia! 

Darujcie, że w tym roku bywałam 
często smutna i czasami niecierpliwa. 
Nie moja to wina ani też wasza. W 
myśli ogarniam was serdecznym uś- 

ciskiem, aby z objęć wypuścić na słoń 
ce i na radość! 

Dowidzenia! 

Eugenja Kobylińska-Masiejewska. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Przejazdem 

Przejeżdżając Wileńszczy autem 

czy koleją, a wreszcie i starym sposo- 

bem, który się wydaje przedpotopo- 

wym .koniaczkiem* (to znaczy ko- 

niem), uderza ogromnie spóźniony 
stan ozimia. Owsy pokurczone i zż 

kłe, świadczą swym zbiedzonym wy- 

glądem o „.piekuszczych* chłodach, 

jakie trapią nas tej wiosny. Wydaje 

Się że tego roku będziemy się ogrze- 

wali wspomnieni: szłorocznych 

upałó w czerwcu łudzie chodzą i 

jeżdżą w korzuchach, wedle przysło- 

wia, które pewnie tutaj powstało „Io 

świętego Ducha nie zrzucaj korzucha, 

a po świętym Duchu... w tym samym 

korzuchu*... Drzewa nawet nie są roz 

winięte, olchy, topole, dęby, robią 

przykre wrażenie wyschniętych, tak 

mało rozpuściły się im liście, drzewa 

owocowe, zaledwie zaczynają kwitnąć 

zjadane przez plagę egipską, która od 

dwóch lat nawiedza Wileńszczyznę: 

liszkę, piędzika zjadaiącą liście i kwia 

ty, mimo środków ochronnych, o któ 

rych zresztą nie wszyscy wiedzą. Na- 

si fachowcy powinni zwrócić uwagę 

na tę klęskę, niosącą i tak zubożałe- 

mu rolnikowi przykrą niespodzienkę. 

Liszka to, jstne licho, nazywa się 

piędzik przedzimizk (cheimatobia bru 
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mata L.) zjawia się w paždzierniku ia 

ko motyl ice, które w odróżnieniu 

od samców pełzają a nie fruw wła 

żŻą na drzewa, składają jajk z nich       
   

  

to na wiosnę wyłazi tysiące 7 
żółtych gąsiennie i te dopiero wypra- 

wiają sobie uczty z liści i pąków kv 

towych! W pi i to szka- 

      

    

    radzieństwo złazi Ž ikopuje 
się w ziemię, a w połowie październi- 
ka wylę się dorosłe i za     
czyna się de caVo, niszczenie ogrodn. 

Ratować się można stosując opry 
skiwanie zielenią paryską z wapnem. 
i opasując drzewa papierem, smarowa 
nym lepem. Obecnie z ramienia Stacji 
Ochrony Roślin prowadzonej pod kie 
runkiem prof. Pruffera, wyjeżdżają 

asystenci na prowincję, z odczytami 

- tych szkodnikach. Jednak walka z 

niemi i uświadamianie ludności jest 

utrudnione, z powodu braku persone- 

(czyt. etatów). A przecież wobec 

Propagandy sadzenia sadów i korzyści 

   

  

. płynących z handlu owocami, przy 

wzmożeniu się ruchu letniskowego. 

powinno by się jaknajszerzej rozpow 
szechniać wiadomości o tej klęsce któ 

   ra objęła pow. święciański i dziśnień- 
ski. a może i inne. Nasza wileńska 

przez wieś. 
szkoła ogordnica za mały nacisk kia- 

dzie w. mauczaniu o walce z owym 

piędzikiem. Powinny się tem zająć 

energicznie organizacje rolnicze, po- 

winny być w gminach rozmieszczone 

instrukcje jak się bronić przed szkod- 

nikami. Widzieliśmy całe sady omo- 

tane szarą przędzą i zupełnie nagie. 

Owoce będą drogie i mało ich będ 

my mieli jeśli tak pójdzie dalej. 

Coraz więcej śmiga aut po @го- 

gach wojewódziwa, i coraz więcej 

dróg możliwych do przebycia, jednak 

gdzieniegdzie pokutują jeszcze drogi 

niemieckie, i te są istną torturą. Szosa 

z Wilna w kierunku Narocza, vis Mi 

chaliszki, Kobylnik, dużo postąpiła 

naprzód, jednak spory kawał trzeba 

jeszcze objeżdżać i to stanowi potęż- 

ną tamę ochocie turystycznej w tam- 

tym kierunku. Dobrzeby było przed 

zaczęciem sezonu letniego wykończyć 

ten odcinek drogowy. W schronisku 

„Kupa, znajdą się z łatwością ludzie 

wysiadający z podjazdówki, ale do 

dalszego pensjonatu po drugiej stro- 

nie jeziora, droga dojazdowa jest mę- 

cząca. Mimo to zamówień było dużo 

i na lipiec już tam pełno, tylko ci, co 

zamówili na czerwiec, piszą prosząc 

o zwrot zadatków, wobec tych chło- 

dów. Mizerne krowiny „szczyają” chu 

de trawki, a niewybredne kozy beczą 

z głodu, ogryzając zeschłe łodygi i ko 

rę drzewek przydrożnych, gdyż pasi- 

wiska i dyrwany świecą nagą ziemią. 

   

      

   

Cicho i niewesoło na wsi. Praca 

codzienna społeczna i komunalna 

idzie powoli i mozolnie naprzód, bru 

kują się ulice małycąh miasteczek, po 

wstają tygodniowe dni targowe. p 

bywają w dalekie miejscowości dokio 

rzy, (np. do m. Komaje, które tego 
dotąd nie miało), wzrasta pragnienie 

oświaty, podniesienia stanu szkolniet 

wa, ale to wymaga funduszów, które 

są bardzo ograniczone. 

  

nieste 

  

Wszelkie letniska, powstawanie no 

wych miejse turystycznychi letnisko 
wych, jest witane bardzo przychylnie 

przez ludność okoliczną jako środek 

zbycia ogrodowizn, drobiu, masła, 

mleczywa i owoców. Np. koło Kupy 

zakładają już wieśniacy sady, ogrody 
warzywne i starają się o powiększe- 

nie obory, co było by łatwe, gdyż naj 

lepsza krowa kosztuje najwyżej 150 

zł. ale niedostateczne pasze wstrzy- 
mują od rozwoju mleczarstwa. 

z R—er. 
7 

Niepomyślne tegoroczne 
horoskopy na Urodzaj, 

Podług zasięgniętych przez nas ix- 
formacyj ze sfer rolniczych, przebieg 
tegorocznej wiosny j początku lata nie 
wróży pomyślnych urodzajów. Wpra- 
Wdzie oziminy przetrwały naogół do- 
rze, lecz jare poniosły znaczny uby- 

w ziarnie, które w dużym stopniu 

zbutwiały w ziemi na skutek długot 

wałych chłodów i słoty. Niepom 
ne warunki wiosny spowodowały, 
tównież i warzywa ucierpiały, którycii 
rozwój został częściowo zatamowany. 

o samo da się powiedzieć o trawach, 
a jeśli chodzi o zboże, to panuje prze- 
konanie, że w roku bieżącym będą one 
Posiadały znacznie mniej słomy, niż w 
łatach poprzednich. 

. Niepomyślnie zapowiada się TOwW- 
nież urodzaj na jagody. Trzeba się 
spodziewać, że w roku obecnym ja- 
gody ukażą się na rynku znacznie juź 

niej niż w latach ubiegłych, a i cena 
== nie prawdopodobnie będzie wyż- 
za. 

  

   

    

  

Trudno przewidzieć urodzaj owo- 

£ówy, jednak sądząc z dotychczasowej 
Pogody i panujących w początku lata 
chłodów, urodzaj na nie będzie rów- 
nież lichy. 

Swięciany. 
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA KOŁA „SI 

RODZINA POLICYJNA*, 

Dowiadujemy się, że Koło Stow. „Rodzi- 
na Policyjna* w Święc'anach przejawia oży- 
wioną działalność na polu kulturalno- oświa- 
towo-społecznem. 
(W dniu 5 czerwca rb. t. j. w 2-gi dzień 

Zielonych Świąt, Sekcja teatralna Stow. „Ro- 
dziną Policyjna* w Święcianach, urządziła 
imprezę widowiskową w sali Domu Kolejc- 
wego w Ignalinie, na którą złożyły się dwie 
aTcywesołe komedje pod tytułem 1) „Bła- 
Żek Opętany* ze śpiewami iudowemt i tań 
čan w strojach krakowskich i 2) „Tatuś 
pozwolił". 

Obie sztuki wypadły nadzwyczaj dóbrze 
<zego dowodziły niemilknące oklaski licznie 
zebranej publiczności, 

Ponadto wsqfomniana Sekcja urządziła 
podobne imyprezy w ub. miesiącu w Świę- 
<ianach & Łyntupach, gdzie również spot- 

kała się z oklaskami g uznaniem licznie ze- 

branej publiczności. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na bezin 

Sresowną pracę pp. członkiń i członków 
ci cj; Stow. „Rodzina Policyjna* w Świę 

anach z przewodniczącą Koła p. Janowska 
NA czele, poświęcających czas i pracę na 
ardzo doniosły cel, gdyż uzyskany dochód 

2 imprez przeznaczono na zasilenie fundu- 
Szu dożywiania dzieci bezrobotnych. 

Oby Stowarzyszenie „Rodzina Pol a 
w Święcianach, było wzorem i prźykładem 
dla innych stowarzyszeń, które pracą i zuo 

jem swych członkiń i członków zasila Fuu- 
dusz Bezrobotnych. 
а Ze swej strony życzymy powodzenia w 
alszej owocnej pracy Stowarzyszeniu. 

Dazorca cerkiewny okradł 
w Przy pomocy syna. 

pow. mołodeczańskim y 
stwierdzona została kradzież = T 
scowej. Zlodzieje wylamali kl6dkę w skrzyni 
i skradli przechowywaną tam gotėwkę 23 zi. 
> groszami i 8 kawałków płótna. Żadnych 
at śladów wiamania nie stwierdzona 
nelrzenie padło na dozorcę cerkiewnego. 
tóry jednak zeprzeczał swą winę, a narazie 

  

  

  * 

  Bun — 

żadnych dowodów takowej nie było. Po 
kilku dniach znaleziono w cerkwi 2 szłuki 
podrzuccaego płótna, pochodzącego z kra 
dzieży. I w tym wypadku nie umiał wytiu 
mzaczyć się dozcrea jak dostało się to plótna 
do zamkniętej cerkwi, Kiedy wieś jednak 
dowiedziała się co właściwie w cerkwi zo 
stało skradzione, na posterunek policji zgło 
sił się mieszkaniec tej wsi Rezaanczyński 
i zameldował, że dozorca eerkiewny Jan 
Kozłowski przy pomocy syna przyniósł do 
niego kiłka sztuczek płótna i ehcieli zamie- 
nić na tytoń. Część tranzakcji doszła do 
skutku. Zamieniane płótne okazało się wias 
nością eerkiewną, 

Dozorcę z synem aresztowano, (c) 

0i, te kobiety! 
Szeregowiec zastrzelił się, narze- 
czona otruła się na placu cwiczeń. 

W tych dniach na placn ćwiezeń garni 
zonu w N. Wlejec rozegrał sę końeowy frag- 
ment welkiego dramatu miłosnego. 

Na place ćwiezeń przybiegła zdenerwo- 
wana panienka lat 30 i zaczęła poszukiwać 
wśród ćwiezących się żołnierzy kołegów B. 
Łedzińskiego szeregowca 85 p, p. 

Kiedy kilku szeregowców ebstąpiło zde 
nerwowaną niewiastę dowiedzieli się, że 
chodzi jej o sprawdzenie pogłoski, że na 
rzeezony jej Łodziński popełnił samobój- 
stwo. Kiedy potwierdzili tę pogłoskę, nie- 
wiasta, błyskawieznym ruchem wyjęłą z to- 

rebki buteleczkę i całą zawartość wychyliła 
do ust. Po tem zajściu niewiasta upadła 
na ziemię, wijące się z bólu. 

Żołnierze, którzy byli świadkami zajściu. 
pośpieszyli jej z pomocą, gdyż nie ulegało 
wątpliwcści, że niewiasta otruła się. Pogo- 
towie ratunkowe z Wilna odwiozło ją do 
Szpitala Sawicz. Niewiastą tą była Marja 
Bienkiewiczówna, mieszkanka stacji Basiu- 
my w pow. lidzkim. Płyn, który zażyła Gka 
zał sią esencją oetową w połączeniu z kreo- 
zatem. 

Jak udało się nam dowiedzieć, przyczyną 
targnięcia się ma, życie Binkiewiczówny była 
następująca historja: az 

Od dłuższego czasu Łodziński i Binkie- 
wiezównaą uważali siebie za parę narzecze- 
nych. Termin ślubu był wyznaczeny na czas 
kiedy Łedziński zwolni się ze służby wojsko 

wej. Binkiewiczówna tymczasem nie próżno- 
wała, a przyjmow/ła adorację innych i nawet 

aby wywołać zazdrość przed 19 dr nap: 

sała do narzeczonego © swoim powodzeniu. 
List ten wywołał wręcz Gdmienny skutek. — - 
Łodziński przejął się zdradą narzeczonej i 
wystrzałem z rewolweru przed kilku dniami 
popełnił samobójstwo, Przedtem jednak dat 
znać narzeczonej, że ena go do tego dopro 
wadziła. Binkiewiezówna po otrzymaniu li- 
stu nie przyjęła go poważnie. Dopiero po kil 
ku dniach, kiedy przyszła wiadomość ed kole 
gów narzeczonego, że on już nie żyje, zroż- 
paczona narzeczona, pojechała sama stwier- 

dzić zgon narzeczonego, będąc przyszykowa- 
na udać się za narzeczonym nawet na tam- 

ten świat, 
Stan zdrowia, Binkiewiczówny b. paważny. 

(e). 

Aresztowanie międzynara- 
dowego oszusta. 

, Onegdaj wieczorem w pobliżu Druskie- 
nik aresztowano międzynarodowego oszusta 
i włamywacza hotelowego Daniela Kasztan- 
ka. 

Kasztanek grasował ed dłuższego Czasu 

na terenie Niemiec, Gdańska i Polski. D0- 

  

     

  

  

tychczas uchodziło mu to bezkarnie, gdyż 
potrafił w odpowiednim ezasie zbiec. 

Aresztowsno go w chwili, gdy udawał 
się do Druskienik na „robotę sezonową* w 
nadziei, że czeka go tam obfity połów. 

Kasztanka przekazana do dyspozycji po- 
lieji warszawskiej, poszukującej go bezsku- 
tecznie cd dłuższego czasu. fe). 

КОН BRB JSB R 

Ku czci P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Staraniem Komitetu złożonego z 
przedstawicieli Akademickiego Legjo- 
nu Młodych, Akademickiego Oddzi 
Strzelea, korporacji Piłsudja odbyła 
się w dniu 7 bm. w Wielkiej Sali Miej 
skiej uroczysta akademja ku czci p. 
Prezydenta R. P. prof. Ignacego Moś- 
ciekiego z okazji objęcia przezeń w 
dzy po ponownym wyborze. 

    

Na scenie dookoła portretu p. Pre 
zydenta na tle zieleni ugrupowały się 
malowniczo poczty sziandarowe Fe- 
deracji PZOO., P. W., когрогасу] ака 
demickich i innych. Salę wypełniła 
publiczność, wśród której byli obecni 

przedstawiciele władz z p. vicewoje- 

wodą Jankowskim na czele, reprezen 
tanci wojskowości z gen. Skwarczyń- 
skim, prorektor Januszkiewicz, i inni. 

Akademję zagaił akademik Cisek, po- 

czem przemawiał student Janczewski, 

mówiąc o działalności p. Prezydenła 
В. Р., jako Głowy Państwa. 

Okrzyk na cześć p. Prezydenta R. 
P. przy dźwiękach hymnu narodowe 
go publiczność powstawszy z miejse 
powtórzyła z zapałem, ur i 

  

   

dzając go 

rącą manifestację na cześć p. Prezy- 

denta. 

  

O działalności p. Prezydenta, jako 
światowej sławy uczonego mówił stu 
dent Suroż. Artysta Teatru Miejskiego 
Tomaszewski deklamował fragmenty 
„Wyzwolenia*, zaś artystka p. Bier- 
nacka dekłamowała „Sejm Lechonia. 

P. Niedzielko odśpiewał pięknie arję 

Mozarta i Gomesa. P. Rewkowski z 
Konserwatorjum wykonał kilka utwo 
rów. Orkiestra 6 p. p. Leg. odegrała 
szereg pieśni, a na zakończenie Aka- 
demji Pierwszą Brygadę. 

Asy letnictwa w Wilnie. 

Porucznik Orłowski Józef, as akro- 
bacji na plecach, który niedawno po- 
pisami swemi wywołał ogromny €n- 

tuzjazm na zawodach lotniczych w 

Bułgarji w obecności króla — przy- 

rzekł przybyć do Wilna na wiełkie za 

wody lotnicze organizowane przez Ae- 

roklub Wileński w dniach 17 i 18 b. 

m. Przybędzie do Wilna znakomity 

konstruktor szybowców inż. Grzesz- 

czyk twórca szybownietwa polskiego, 
którego najnowszym rekordem jest 
utrzymanie się przez przeszło 10 go- 

dzin w powietrzu. Między innymi za- 

powiadany jest lot holowany szybow- 

ca za samolotem   
    
    

Życie 

SYMONOBMCZOW.- е ОЕ 

WI L E-N SK 1 

Najście na mieszkanie wśród nocy. 
W nocy z dnia 6 na 7 bm, kolo godz. 12 

w nocy gdy cały prawie dom już spał rozległ 
Siry dzwonek od drzwi irontowych 

ństwa Feldmanów zam. przy        

  

   

  

syn, niepytając kto dzwoni drzwi 
„ Doe przedpokeju wiargnęło 5 lub 

6 oschaików, w czapkach Instytutu Nank 
Handlowo — Gespodarczych „uzbrojonych 
w grube laski.      
przerażenej Fełdmanow 
wtargnęli de pokej 
sublekatcrów Bronisława Sawieza i Bror 
ława Ejgirda. Fełdmanowa sądziła narazie, 
%0 spóźniena wizyta kolegów jej subłekatn- 
rów. Ale wydało się jej podejrzanem, iż 
oscbniey edrzzu zamknęli za sobą na klucz 

drzwi od pekoju subiekaterów i weszli w ела 

     

     

    

    
     

pkach zbyt Lunezueznie, Po chwili 7 pokoju 
dołeciały ją okrzyki, odglos bėjki i rozlegi 

się brzęk Uuezonego szkła. 

Dopiero wówczas Feldmanewa uprzytom- 
niła sobie, że na mieszkanie jej », raczej na 
suhlckatorów dokonano napadu, Nie zwle- 
kając więc powiadomiła telefonicznie © zaj 
šeiu trzeci komisarjat, skąd na, miejsce wy 
padku niezwłocznie wysłano kilku poliejan 
* 

  

USUWA KREM 
  

Przedłużenie terminu skła- 
dania odwołań od wymiaru 

dodatku przemysłowego dla 
właścicieli taksówek. 

Władze skarbowe przedłużyły termi 

składania odwołań od wymiaru poda 

przemysłowego od obrotu dla właścicieli do- 

rożek samochodowych do dnia 10 b. m. 

Termin dwołania, jak wiemy, upłynął już 

w dniu 15 maja r. b. W związku jednak 

z ostatnim wyrokiem Sądu Naj 

sprawie zaklasowywania taksówek 

dze skarbowe, zaliczającym taksówki do ka- 

tegorji dorożek i wskutek tego obniżający 

znacznie kategorję świadectwa przemysłowe- 

go, jakie muszą |jposiadać (pisaliśmy o tem), 

Izba Skarbowa chce dać możność wszystkim 

właściciełom taksówek skorzystania z tego 

wyroku. W. interesie właścicieli taksówek 
jest złożyć przed dniem 10 b. m. uzasad- 

nione odwołania. (h) 

OFIARY. 
Na najbiedniejszych: 

   

    

  

   

Nan czówna D. — — — — tzł 

Salnikówna М. — — — — — 12 

1 zt 

  

  

Z nastaniem ciepiejszych dni tysiączne 
e iakó ciągną nad Wisłę, 

Ja wybrzeżu Kościusz 

    

   
   

  

czkowiczów, rozsiadły się liczne karuzele, 
huśtawki i inne wszelkiego rodzaju etabli- 
sements rozrywkowe. 

W chwili kiedy policjantom dozorea ka 
mieniey otworzył bramę, wyszło im na speł 
kanie kilku młodych ludzi ubranyeh w ezap 

ki sluchaezy Instytułu Handlowe — Gospo- 
darczego, Policjanci nie przypuszezałi nawet 
że ie są sprawcy nocnego alarmu i nie ха!- 
rzymali ich. Dopiero później okazało się, iż 
napastnikcm udało się w porę ułotnić się, 

gdyż posłyszeli, iż właścicielka mieszkania 
alarmuje połie 

We środę n 
na mieszkznie Fel 

   

  

   

  

   
ranera sprawców najścia 

dmanow ujęto. 

Okazali się nimi sł 
irstytutu Henryk 

Y Kijak, Ze 
w większ ezienkowie iub Syj- 

patycy „obozu narodowego. 

  

    

  

uchacze wspemnia:    
    

Po spisaniu protokółu zatrzymanych zwol 

niono. | | | 

а1а 

„Prater Wiedeński” 
tylko jeden dzień 11 b, m 

w ogrodzie po-Bernardyńskim. 
Moc niespodzianek i atrakcyj 

Początek o godz. 13-ej 
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Święto Morza 
Obchodzić będzie cała Wileńszczyz 

ma wraz z rodakami za granicą w dn. 
29 b. m. aby zadokumentować przed 
całym światem uczucia i wolę narodu, 
bezwzględnego utrzymania swego sła 
nu posiadania nad Bałtykiem, W ce- 
lu urządzenia Święta Morza w Wil- 
nie zorganizował się w Wilnie spe- 
cjalny Komitet Święta Morza. Na ze- 
branie organizacyine przybył samo- 
lotem z Warszawy b. min. inż. Ka- 
mieński, jako vice prezes Głównego 
Komitetu Święta Morza w Warszawie. 
Z Wilna udaje się inż. Antoni Kamień 
ski na objazd szeregu miast w in- 
nych województwach. Na terenie ca- 
łej Wileńszczyzny powstaną miejskie, 
gminne i powiatowe Komitety Święta 

Morza. 

Tania wycieczka do Gdyni. 

Liga Morska i Kolonjalna Oddział 
w Wilnie, w związku ze zbliżającem 
się „Świętem Morza*, pragnąc udo- 
stępnić szerokim masom zwiedzenie 
perły naszego wybrzeża Gdyni, urzą- 
dza około 20 b. m. tanią wycieczkę do 
Gdyni, w ilości 400 osób. 

Całkowite koszty, obejmujące prze 
jazd III kl. w obydwie strony, utrzy- 
manie w ciągu 2-ch dni w Gdyni z no 
clegiem, wycieczką statkiem na Heli 
zwiedzenie portu holownikami — wy 
niosą zł. 40. od osoby. Przy większej 
ilości uczestników opłata powyższa 
będzie jeszcze niższa. 

Zapisy już przyjmuje i udziela 
wszelkich informacyj sekretarjat Li- 
gi w Wilnie, ul. Wolana 10, tel. 9-32 
w godz. 9 rano — 8 ppoł. 

Cenne wykopaliska archee- 
logiczne w pow. suwalskim. 

Na terenie powiatu suwalskiego podczas 
robót natrafiono ostatnio na mnóstwo przei 
miotów przedstawiających cenną wartość 
archeologiczną. Przedmioły te w postac. 

monet, toporków, dzbanów, bransolet i t. p. 
zabezpieczono do czasu przybycia specjatnie 
delegowanej komisji. 

  

KURJER SPORTOWY 
Z wystawy sportowej. 

4522 OSOBY ZWIEDZIŁY JUŻ WYSTAWĘ; 
SPORTOWĄ, 

W ciągu pierwszych czterech dni trwania 
Wystawy Sportowej w pawilonach Targów 
Północnych frekwencja publiczności, biorąc 
oczywiście pod uwagę miejscowe warunk, 
była naogół duża, Wystawę zwiedziło w ci4- 
gu czterech dni 4522 osoby. 

Wycieczek zbiorowych na wystawę przy- 
było 32, w tem znaczna liczba z poza Wilna, 
a mianowfcie z Bydgoszczy, Śląska, Białego 
stoku, Grodna, Głębokiego, Horodzieja i Mo- 

stów. 

5 GR. ZA WEJŚCIE NA WYSTAWĘ. 

Celem spopularyzowania wystawy: Oraz 

celem dania możności zwiedzenia tej piek- 
nej imprezy przez jak najszersze rzesze p"- 
bliczności — Komitet Wykonawczy Wiysta - 
wy na ostatniem posiedzeniu ustalił, że wy- 

   

cieczki zbiorowe szkolne i żołnierskie płacą 
za wejście na Wystawę po 5 groszy, a wy- 
cieczki podoficerów oraz pracowników po- 
szczególnych instytucyyj po 10 gr. od osoby. 

MEDALE ZŁOTE W:YSTAWCOM. . 
Specjalnie powołany przez Komitet Sąd 

Konkursowy wyróżnionym na W 
eksponatom przyznawać będzie nagrody 
Nagrodamć. będą medale złote, srebrne i bron 
zowe oraz dyplomy uznania. Niezależnie ou 
nagród przyznanych przez Sąd Konkursowy, 
wszystkim wystawcom Komitet Wystawy wy 

da specjalne dyplomy pamiątkowe za udział 

w Wiysławie. 

  

ORKIESTRA NA WYSTAWIE. 

Z dniem wczorajszym na Wystawie Spor 
towej przygrywa stale orkiestra specjalnie 
zainstalowane głośniki roznoszą muzykę po 

terenie całej Wystawy, 

Łotysze przyjeżdżają na regaty. 
Wielkie międzynarodowe regatv 

wioślarskie odbędą się w tym roku 9 
lipca w Trokach. 

Organizatorzy podzieleni na szereg 
komisji zaczęli już intensywnie praco 
wać by nie było potem absolutnie żad 
nych niedociągnięć. 

Najbardziej nas jednak interesuje 
strona sportowa. Otóż dowiadujemy 
się iż onegdaj wioślarze Łotwy nade- 
słali wioślarzom wileńskim długi list 
z prośbą o niezbędne szczegóły. List 

ten kończy się obietnicą przyjazdu do 
Trok. 

Regaty zapowiadają się więc impo 
nująco, bo i zeałej Polski również na- 
pływają liczne zapytania. Wiemy, że 
wybiera się do nas Warszawa i Po- 
znan. 

Szkoda tylko, że jakoś u nas na 
Wilji jest głucho i kluby nie trenują 
swych osad, za wyjątkiem P. K. S. i 
osady Pogoni. 

Oddaję swój głos na   

  

jako najbardziej zasłużonego 

sportowego. 

Imię i nazwisko głosującego 

dla Wilna działacza i organizatora 

  

Obniżenie cen wsiepu na 
wystawę Sportową. 

Komitet Wystawy Sportowej, pra 
gnąc spopułaryzować tę wystawę i 
udostępnić ją dla szerszych rzesz pub 
liczności, postanowił na wczorajszem 
posiedzeniu obniżyć ceny wejścia o 
30 proc. Obniżka obowiązuje od piąt 
ku dnia 9 bm. 

A. CEJZIK TRENUJE 
LEKKOATLETÓW. 

Na stadjonie Ośrodka W. F. przez 
cały dzień panuje ruch. Jedni trenują 
by zdobyć POS. drudzy zaś słuchają 
uważnie wskazówek trenera Cejzika 
by poprawić swoją formę i dojść do 
jeszcze lepszych wyników. 

Władze lekkoatletyczne Wilna sta 
rają się bytność w Wilnie p. Cejzika 
całkowicie wykorzystać i prócz trenin 
gów asów lekkoatletycznych prowa- 
dzony będzie specjalny kurs instruk- 
torski dla tych wszystkich, którzy w 
przyszłości będą mogli trenować u sie 
bie w klubach początkujących zawod 
ników. 

Próba pobicia rekordu przez 
Mollisona nie udała s'ę. 

"Wypadek przy starcie. 
LONDYN, (Pat), — Lotnik  Mollison 

wraz ze swą małżonką Amy Johnson — 
Molliscn usiłowali wystartować wczoraj z 

aerodromu w Croydon z zamiarem osiągnię 

cia Nowego Jorku i pobicia rekordu lotu 
bez iądewania. Samolot uległ jednak pod- 
czas startu wypadkowi. Lotnicy wyszli z 
wypadku bez szwanku. 

Wchec uszkodzenia samolotu mało pra 
wdpodobne jest, aby mogli wznowić próbę 
łotu wcześniej, niż przed tygodniem. 
EEB LARA 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 

dronarjusze. sadoMe 
та пн 

  

SEN SPRAWIEDLIWEGO. 

Wywiadowey adli na trop złodzieja. 

Wrikraczają do mieszkania, w którem schro- 

i eprze dchwilą, Ku wielkiemu swemu 

eniu widzą podejrzanego osobnika jhż 
rozebranego w łóżku. Chrapie. 

W sądzie zeznają świadek (wywiadowcaj 

  

   

    

   
    

  

     
c oskarżony wdawał że śpi? 

Świadek: . | bardzo mocno chrapał. 
Sędzia: Czy oskarżony przyznaje się że 

chrapał? 
Oskarżony: Tak. 
Sędzia: Czy oskarżony zawsze ma ssa 

twardy? 
Oskarżony: Zawsze. 
Sędzia: Dlaczego oskarżony chrapie i sen 

ma twardy? 
Oskarżony: Skutkiem czystego sumien'a. 

SPRAWA © WEKSLE. 

— Dlaczego oskarżony 

- 

nie wykupił wek- 

  

   
sli w przepisanym czasie? 

— Termin był zły. 
— A dlaczego oskarżony podpisał weksel 

na tak; termin. Czy oskarżony nie wiedział, 

  

że wykupić nie będzie mógł? 
— Skąd? Wróżką jestem czy co? 

OBRAZOWO, 

Pomiędzy dozorcą domu, a lokatorem z 
1-0 piętra wynikła krwawa bójka na pie 
i zęby. 

— (o przerwało waikę? — pyla sędzi: 

ва годрга 
— Wspėlny wysėlek całej kamienicy. 

PRZESŁUCHANIE. 

— Gdzie następnie udali się oskarżeni? 

— Tam gdzie pan sędzia wie 
— Co to znaczy, gdzie wiem? 

proszę mówić wyraźnie. 
— Nie mogę 
— Dlaczego nie możecie? Przed sądem 

trzeba wyznać cał qprawdę. 
— Ałe panf sekretarka jest kobietą... 

FACH. 

— (zem oskarżony: jest z zawodu? 

— Czem? Izraelitą. 

METODA. 

— (o zamierzał uczynić oskarżony? 
— Pouczyć tych panów jak się należy 

ać przy stole. 
zem polegało to „pouczenie*? 
runtownem pobiciu i zdemolowa- 

      

  

  

gdzie? 

    

   

  

— Wyznanie? 
— Przecież pan sędzia widzi. 
— Zajęcie? 
— Z mężem. 
— (o to znaczy „z mężem? 
— Robię z mężem co potrzeba. 

— To znaczy, że pracuje z mężem? 
— Niech będzie pracuję. 

ARGUMENT. 

— Uprzedzam świadka, że za fałszywe 
zeznanie groz 5 dat więzienia 

— Dawniej było 6 i też się nie bałem. 

RÓŻNICA, 

— Czy oskarżeni grozili poszkodowane- 
mu, że go zabiją? 

— O zabigu nie bylo mowy. Słyszałem 
tylko jak wołali, że muszą mu uciąć łeb 
nożem. 

  

OKOLICZNOŚĆ. Е 

— (o może na swoje usprawiedliwienie 
podać oskarżony? 

—- Jestem żonaty, panie sędzio. 
(Sędzia spojrzał na oskarżonego ze zro- 

zumieniem. Na jego surowem obliczu od- 
malowało się współczucie). Ost. 

Zebranie organizacyjne „Butwiln” 
Pierwszy zarząd spółdzieini. 

Onegdaj w Izbie Rzemieślniczej 
odbyło się zebranie organizacyjne 
Spółdzielni szewckiej „Butwil“ przy 
udziale około 100 przedstawicieli wi- 
leńskich firm. Zebrani, po zapoznaniu 
się ze statutem, zaczęli wpisywać się 
na członków Spółdzielni. 

Narazie zapisały się 38 osoby. Kił 
kadziesiąt osób zgłosiło gótowość do 
wstąpienia do spółdzielni, jednak nie 
posiadały przy sobie kart rzemieślni- 
czych lub pieniędzy na opłacenie wpi- 
su i z tego powodu nie zapisały się na 
członków na zebraniu. Uczynią to 
później. ё 

Członkowie Spółdzielni wybrali za- 
rząd w składzie następującym: Wła- 
dysław Zubowicz, Teofil Gawroński, 
Aleksander Mycko, Jankiel Lipkowicz 
i Eljasz Fiszman. 

W poniedziałek 12 bm. odbędzie 
się pierwsze posiedzenie zarządu, na 
którem zostanie rozpatrzony projekt 
działania „Butwilu* w sprawie do- 
staw do Rosji Sowieckiej i innych. 

Zmiana trasy linji autobu- 
soweį Nr. 3 

Z dniem 9 bm. wobec zamknięcia prze- 
cięcia ulic Trockiej, Niemieckiej, Domini- 
kańskiej i Wileńskiej, autobusy linji 3, —- 
poczynając od ul. W. Pohulanka (róg Za 
walnej) będą kursowały ulicami Zęwalną, 
Gdańską, Wileńską, Ludwisarska i Bonifra 
terską z przystankami przy ul. M. Pohuian 
ka, Portowej, Ludwisarskiej i Bonifrater- 
skiej. 

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 9 czerwca 1933 r. 

10,30: Transm. z Teatru Wielkiego w War 
szawie otwarcia I Międzynarodowego konkur 
su „Tańca Artystycznego”, 11,40: Przeg'ąd 

prasy. Kom. meteor. Czas. 12,05: Audycja 
dla poborowych (muzyka). 13,20: Kom. me- 
teor. 14,40: Program dzienny. 14,45: Muzy 
ka operetkowa (płyty). 15,15: Giełda roln. 
15,25: Rozmait. 15,356: Czajkowski — Tro 
(płyty). 16,20: „Mała skrzyneczka“. 16,40: 
„Krajoznawcy i krajoznawstwo* — odczyt. 
17,00: Koncert. 17,55: Program na sobote. 

18,00: Aud. Akad. Koła Przyjaciół Stanów. 
Zjedn. 18,10: Muzyka tameczna (płyty). — 
18,40: Wiad. bieżące. 18,45: Polakom na Ko- 
wieńszczyźnie. 19,00: Rozmait. 19,10: Pogad. 

LOPP-u. 19,20: „O lnie i wełnie*. 19,30: 
„Handlarze i kupcy” .— felj. 19,45: Pras 
Wiad. sportowe. Dod. do pras. dz. D. c. k 
dz. radj. 20,00: Koncert symfoniczny. — 
22,00: „Podróże do dalekich krajów* — 

'felj. 22,15: Muzyka taneczna z Ciechocin- 
ka. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka ta- 
meczna. 

WARSZAWA. 

PIĄTEK, dnia 9 czerwca 1933 r. 

12,10: Płyty gramofonowe. 15,35: Płyty 
gramofonowe. 16,25: „Przegląd wydawnietw; 
perjodycznych *.
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Wiatr półn.-wschodni 
- bez nwan 
pozełolie deszcze. 

Tena 
Uwaz 

  

  

— Pogoda 8 czerwca br. według P. 1. M. 
Pogoda sioneczna przy zmiennem zachmi    

  rzenfu. Ciepio. Słabe wiatry wschodnie i 
północno — wschodnie. 

MIEJSKA 

— Regulacja W W drugiej połowie 

  

        
  

miesiąca czerwca projektowane są roboty 
rzece Wilji. W ciągu tego lala ma być pogłę 
biona rzeka Wiilja na przestrzeni wynoszą- 
<ej około 7 klm. 

Jednocześnie dowiadujemy się, iż do chwi 
fi obecnej na terenie miasta Wilna ur 
wano brzeg Wiilji na przestrzeni 1250 metrów 
Jednocześnie umocowano brzegi przy ulicy 
Zygmuntowskiej, Areenalskiej i częściowo 
przy ulicy 1-szej Baterji. 

Dalsze wzmacnianie brzegu trwa. 

  

  

iu 

      

  

ARTYSTYCZNA. 

wa Niezależnych Artystów Sztak 
a się przy Teatrze 

„Lutnia za 6, otw. ca 

dziennie w g. 10—18 į cieszy się wielkiem 

  

   

     
    wa potrwa jeszcze kilka dni; — 

LITERACK 4 

— 184-ta Środa Literacka w dniu jutrzej- 
szym (w sobotę) o godz. 20.30 będzie miala 

za temat najwybitniejsze dzieło wielkiego 
dramaturga Henryka Kleista „Pentezylea”, 
świeżo przeiłumaczone przez Witolda Huie 
wieza. Na wstępie tłumacz wygłosi referat 
D. t. „Henryk Kleist", poczem artyści dra 
tyczni pp. Hohęendlingerówna,  Bierns 
Paszkowska i Ronard-Bujański wykonają 
estradowo dwa fragmenty tragedji o <ró- 
lowej Amazonek. 

„Wstęp wolny dla członków, wprowadzeni 
goście płacą 1 zł., młodzież studjująca 75 gi 

Będzie to przedostatnia Środa Literacka 
w bieżącym sezonie, 

        

     

  

Ai SPRAWY AKADEMICKIE 

— Zarząd Koła Polenistów Sł. U. S. B. 
pedaje do wiadomości: członków Koła, że 
w niedzielę dn. 11 czerwca r. b. odbędzie si; 
w lokalu Seminarjum Polonistycznego USB 
Walne Zebranie członków Koła Polonistów 
St USB. Zebranie rozpocznie się o godz. 
10.80 w pierwszym terminie, w drugim (waż- 
nym bez wzgłędu na iłość obecnych) o gk 

  

   

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum im 
J. Słowackiego podaje do wiadomości 
egzamin wstępny do klas III (l-ej nowe 
typu), IV, V, VI, VII odbędzie się 16.V b. 

Egzamin: rozpocznie się o godzinie 8-0] 
Kandydaci mogą składać (podania do dnia 
12 czerwca włącznie, 

“ — Prywatna Szkoła Powszechna Haliny 
Słewiczowej (9 rok istnienia) ul. Jagielloń- 
ska 8. Zapisy dzieci do I—V oddz. codzien 
nie od godz. 12 do 4 po południu. 

   

  

Ё (G ska Z KOLEI 
— Tanie wycieczki krajożnawcze orga- 

nizuje wil. dyrekeja P, K. P. Wileńska Dy- 
rekcja Kolejowa w najbliższym cząsie urzą- 
dzi szereg wycieczek krajoznawczych po W:. 
leńszczyźnie, Nowogródczyźnie i Białosto"- 
czyźnie. Zac 

Taryfa tych pociągów będzie bardzo nis- 
ka, umożliwiająca szerokim warstwom lud. 
ności korzystanie z tych wycieczek. 

>>., ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Klub Włóczęgów. Zebranie Klubu w 

dniu dzisiejszym nie odbędzie się. W sobo- 
tę 10 w i niedzielę 11 bm. odbędzie się wy 
cieczka wioślarska Klubu. O miejscu i godz. 
zbiórki podane zostaną zawiadomienia spec 
jalnė, 

— Zwiazek Polakow Ziemi Kowieńskiej 
w Wilnie prostuje niniejszem, mylnie poda- 
ny w prasie codziennej adres sekretarjatu 
Związku, który mieści się przy ul. W. Po- 
hulanka 19 m. 7. — Zapisy członków, przyj 
mowanie listów do Litwy, informacje. Tele- 

fon 143 (wtorki, czwartki godz. 18—20), 

  

wia 

    

MIGNON G, EBERHART. 

GDY MINIE 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne Zebranie Stowarzyszenia „Opie- 
ka nad Rodakami na Okczyźnźie* odbędz © 
się w sobotę, dnia 10 czerwca b. r. o godz. 6 

(18) po południu w sali Techników przy ul. 
Wilenskiej 33. 

Zarząd Stowarzy: 
mie roczne z pracy 

i opiekuńczej nad 

złoży sprawozda- 
o oświatowej, jak 

polski 

   

      

  

   
  

     

   

    

poczem I wybo 7 Na za- 
kończenie zebrania wygłosi krótki wykład 
ks, Jan Rzymełka, misjonar. O nie * 

    czeństwach wynarodow: zagraża jącyci 
naszym wychodźcom*. 

Stowarzyszenie Opieka Polska 
gorąco na to zebranie i szerszą | 
kiórej nie jest obojętnym los naszych wy- 
chodźców dotkniętych ciężko kryzysem pra- 
cy w krajach emigracyjnych, 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie Zrze- 
szenia Asystentów U. 5. B. w Wiilnie odbędzie 

ę w poniedziałek dn. 12 czerwea r. b. w 
ali Gmachu Głównego U. S. B. o godz 

19-ej w pierwszym terminie, o godz. 19,30 

w drug'm, z następującym porządkiem dzien 
nym: 1) Odczytanie protokółu z poprzed. 
niego Walnego Zebrania, 2) S 
Zjazdu Delegatów Sitowa 
Rzplitej Pol., mającego się odby 
w dn. 15i 16 czerwca r. b. 34 Wolne wnios 

     

  

   

    

  

     
   

  

— Zebranie Kół Przyjaciół Harcerstwa 
W piątek dnia 9 bm. o godz. 18 odbędzie 
się zebranće członków Kół Przyjaciół Har- 

cerstwa istniejących w m. Wilnie. Zebran e 
odbędzie się w gmachu gimnazjum im. 
Orzeszkowej (pl. Orzeszkowej). 

Wszyscy członkowie Kół sympatycy has 
cerstwa proszeni są o przybycie na zebranie 

— Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina Woj 
skowa* podaje do wiadomości iż w dniu 
10 bm. o godz. 7 m. 30 w lokalu własnyja 
(Mickiewicza 13) p. dr. Erdmanowa wygłosi 
odczyt na temat „Higjena kobiety* 
wolny. Członikinie proszone są o najliczniej 
sze przybycie. 3 

— Zebranie absolwentów I. № Н. — & 
W dniu 10 czerwca rb. o godz. 17,30 w į 
wszym, lub o godz. 18 w drugim terminie 
odbędzie się walne roczne zebranie Absoi 
wentow Instytutu Nauk Handlowo — Gos- 
podarczych w lokalu Instytutu. 

  

   

       

   

SPRAWY RZEMIEŚLNICZA: 

— Instytut Rzemieślniczy. — Dowiaduie 
my się, że dyrektorem nowotworzącego si; 
Instytutu Rzemieślniczego mianowany z/stał 
p. Wierusz Kowalski. Instytut będzić miał za 
zadanie koncentrowanie całej akcji kultural- 
mo — oświatowej wśród szerokich rzesz rze 
mieślniczych. Instytut mieścić się będzie w 
resursie rzemieślniczej, Otwarcie Instytutu 
spodziewane jest w końcu bież. miesiąca, 7 i 

  

    

RÓŻNE. 

   moralną i materjałną nad młodz 
ką, studjującą w *nnych miastach na 

zych uczelniach zawodowych (Politec2- 
nice, Wyższej Szkole Handjowej, Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytu- 
cie Dentystycznym, Akademji 'Weterynar;'. 
Instytucie Wychowania Fizycznego. Akade- 
mji Sztuk Pięknych), składa tą drogą ser- 
deczne podziękowanie za hojne subsydjum 

    

  

   

  

  

    

Wileńskiemu Bankowi Ziemskiemu oraz 
Bankow“ Chrz ńskiemu na Antokolu. 
Subsydjaum zostało wysłane Akademickim 
Kołom Wilnian w Włarszawie, Lwowie i Po- 
znaniu. 

— Właściciele sodowiarń skarżą na 
sprzedawców ulicznych. Właściciele sodo- 
wiarń i sklepów ze słodyczami złożyli, do 
Magistratu memorjał, wskazując na konku- 
rencję, ą czynią im uliczni sprzedawcy 
słodyczy i napoi chłodzących, skutkfem cze 
go frekwencja w sklepach tej kategorji spą 
dia bardzo iznacznie, Autorzy memorjału 
domagają się wejrzenia w tę sprawę, tent- 
bardziej że na skutek spadku frekwencji 
nie są w stanie opłacać podatków. 

Memorjał ten Mag'strat skierował 
Staróstwa Grodzkiego. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskiia 

Dziś w piątek dnia 9 czerwca dana będzie po 
raz ostatni świetna, egzotyczna komedja 2 
nepospolitym humorze „Dżimbi* w której 
święci prawdziwe triumfy i zbiera zasłużone 
oklaski, zn: mita vstką Teatru Poznań: 

skiego — Jadwiga Zaklicka, która kunsztem 
swej gry i swą egzotycznością zdobywa sym- 
patję * uznanie widzów. Świetnie zgrany zes: 
pół tworzą p. p.: Łodziński, Pospiełowsk* 
Dejunowicz, Janowski, Biernacka, Paszkow- 
ska i inni. 

— Druga premjera w Teatrze Letnim, — 
Jutro, w sobotę dnia 10 czerwca o godz. 8 
min. 15 w. odbędzie się premjera jednej z 
najświelniejszych kormiedji amerykańskie 
Barry Connersa p. t. „Roxy*, cieszącej się 

    

do 

    

  

  

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

—fGdyby się okazało, że on popeł- 
nił samobójstwo... — zaczęłam z west 
chnieniem. 

— (Chciałaby pani? Co więcej? 
Chciała mi pani zadać litanję pytan. 

— O, tak Czyja ręka ukazała się 
wtedy w oknie — pan pamięta? I «0 
tam robiła? I kto zabrał perukę? I w 
jakim celu? I kto ją schował w fotelu? 
I czyja ręka gospodarowała pod mo- 
ją poduszką? I kto odniósł zpowrotem 
perukę i zdobył się ma tyle panowania 
nad sobą, żeby ją wło na głowę 
Frawley'owii zcze przywiązać ręsz 

nikiem? I dlaczego otruto psa? I kto 
to zrobił i kiedy? IL... 

— Powoli. Jedno pytanie na raz. 
Nie wiem kio pierwszy raz zabrał pe- 
rukę, ale ten, kto to zrobił, wiedział, 
że ja przeszukałem ubranie zabitego 
i pokój i chciał się dowiedzieć nume- 
ru wiadomej skrytki. Może przypusz- 
czał, że Frawley chował go w peruce, 
a tak mu rozpaczliwie zależało na tej 
wiadomości, że nie mógł zlekceważyć 
najnieprawdopodobniejszej szansy. Ja 

osobiście nie przywiązuję wielkiej wa 

gi do epizodu z peruką. Kradzież jej 

z pod poduszki pani to także drobnost 
ka. Posądzam o to pani pacjentkę. Pe 
Р ž 

    

    

   

      

  

  

Wydawniciwo „Kurjer Wileūski“ S-ka 5 ogr. odp. 

wnie miała skrupuły, że zmarły pożo- 
słał bez włosów i postarała się temu 
zaradzić. Baba jest zdecydowanie о)- 
wążna. Niech się pani postara zbadać, 
jak dalece może ona władać nogami. 
Nie ufam jej ani odrobiny 

— Jak ja to mogę zbadać 
— Nie wiem. Pani miewa dobre 

pomysły. Niech pani coś wykombinu- 
je i powie mi, co z tego wyniknie. 
Niech pani nie pyta, dlaczego ja ją 
posądzam o zabranie peruki z pod po 
duszki pani. Ktoby się tak łatwo zmę- 
czył, żeby mieć rękę mokrą od potu? 
Kto, jak nie ona po pięciu latach je 
dżenia na kółkach? Dlaczego jej ręka 
wydała się pani taka gorąca, lepka i 

  

  

   

   

    

—- ©! — szepnęłam i zaraz wy- 
wilgotna. 
buchnęłam z okrzykiem: — Ależ na- 
turalnie! Ja to samo myślałam. (Nigdy 
nie kłamię; nigdy Ale człowiek ma 
zawodową ambicję). 

— Możemy uważać problemat pe- 
ruki za rozwiązany — oczywiście © 
tyle, o ile. Co się tyczy psa, to musia- 
no go otruć w jakąś godzinę po na- 
szej konferencji w kuchni. Pani pa- 
mięta, że tej nocy zostawiono go w ba 
wialni. Ktoś widocznie obmyślił sobie 

  

   
  

niezwykiem powodzeniem na wszystkich sce 
nach. 

Rolę tytułową kreować będzie znakomity 
gość Teatru Poznańskiego — Jadwiga Zaxii- 
cka. 

  

       

Reżyserja dyr. T. Trzcińskiego. — Deko- 
racje W, Makojnika. 

— Teatr muzyczny „Luśnia. epy ge 

śeinne teatru Polskiego z Warszawy. — D 

    

wystąpł zespół teatru Polskiego z Wars 

wy z Janiną Romanówną i Alek: em Wę 

gierko na czele. Znakomici arty ulub'eń 

cy publiczności, odegrają sztukę Geraldy'nexo 
„Jan į Krystyna“ (Historja dwojga serc!). 
Jest to sztuka pełna uroku i wdzięku, odz 
wierciadlająca przeżycia dwojga ludzi, icn 
radości i smutki, opromienione wielką m'ło 
ścią. Sztuka ta w Paryżu w teatrze „Komedji 
Francuskiej osiągnęła niebywały sukces. — 

W Polsce dotychczas jeszcze nie była grana. 

W! dniu dzisiejszym odbędzie się premjera 

  

   
  

  

tej sztuki w Wilnie. Bezwątpienia ten intere . 
sujący (. wartościowy utwór cieszyć się bę: 
dzie u nas wielkiem powodzeniem. Reżyseria 
A, Węgierko. Urządzenie sceny według proj 

któw art. — mal. Zofji Wegierkowej. — Ce- 
ny miejsc normalne. Początek o godz. 8.30 
wwiecz. Jutro w dalszym ciągu „Jan ć Kry- 

   

  

      

  

styna“'. 

— Występy teatru niuz ego „Łutnia 

w Grodn Białymstoku. D zespół teatru 

„Lutnia* odegra w Grodnie „Peppinę* z M. 

Gabriel; jutro zaś po raz drugi „Kobieta, 

która czego chce” z H. Makowską. — 

W Białymstoku dnia 11 bm. po poł. po 

cenach zniżonych „Peppina*, wieczorem - - 

„Kobiela, która czego che 

KINA I FILMY. 

LEGENDA „ORLĄTKAĆ, 

(„Orlątko“ — „Helios“). 

      

   

  

     

    

egenda Napoleona*? Zdaje 

iem co wiemy o Napo- 
lejsze fakty, samo jest 

tak potężne, tak etne, że aż f ntastyczne 

w swojej świetności, wspaniałości, rozma- 

chu, barwności, że mało jest legend, któreby 

choć © owo temu sprostały. Wielkość 

i czyny starego orła przerastają niejedna, 

najbardzi bajeczną, legendę. Jego dzieje, 

są z tych, przy których badaniu często nie 

staje badaazom tchu, tak są szalone w swem 

tempie, tak olbrzymie w genjuszu. 

"Taki był Orzeł, lecz Orlątko?... Rzecz 

rozumiała, że dzieci chociażby tylko, bl 
ch nam ojców, ściągają na siebie nas: 

zainteresowanie, Cóż dopiero dziech ojców 

tak wielkich, jak pierwszy cesarz Francu 

ko się tworzy — legenda. Musi 

ę, bo jak dotychczas wskaziije 

ów — nie było syna TÓW 

nego bardzo wielkiemu ojcu. Genjusz dzie- 

dziczny nie jest, jak nie są dziedziczne, 

żadne, wielkie, duchowe cechy. Duch jest 

tu bezpotomny. Orlątko więc także, dależu 

odbiega od Orła, conajmniej tem chociażby, 

że jest dopiero „orlątkiem*. Dlatego też 

trzeba było dorobić, ] — dotworzyč —- 

legendę. 

Legenda Rostanda, jednak, należy do mniej 

ciekawych. Cóż można powiedzieć o jego 

„Olątku*? Biedny, chory młodzieniaszek, 

wcale nie orlę, zaledwie — zniewiešciale, 

źle chowane, trudne do określenia kle 

Wątłe, nerwowe, dogasające dziecko j i 

goś starefo, dobrego rodu Marzena, umiło- 

wania, dość proporcjonalne do pochodzenia, 

ale jednocześn'e brak woli, brak ambi yi 

do odgrywania wielkiej roli. Podobno, jed- 

mak, naprawdę, coś przecież z ojcowskiej 

wielkości było w tem chorem dziecku. Po- 

dobno nawet zdradzało jakiś majestat, pew- 

ną wielkość i gdyby nie słabość fizyczna. 

gdyby nie ktbra tak wcześnie znisz- 

czyła kruche ciało, może duch stworzyłby 

jeszcze w niem młodego — orła. 
Film sporo wad jeszcze ze sztuki Rostan- 

da podkreśła. Adaptacja jej dla kina doko- 
nana została dość niedbale, czy tylko nie 
zręcznie. _ Właściwi to - należałoby tu 
stworzyć coś zupełnie nowego dla-realizacji 
ekranowej, a stworzono teatr z całym jego 
w wielu wyadkach nawet, śmiesznie. ana 
chronicznym : aparatem środków  techni:z. 

i artystycznych (dekoracje, monologi! etc. 

Turżański który to reżyserował dziwnie nie 
umie operować dekoracjami w kinie. Zawsze 
coś jprzeszarżuje, czegoś nie dociągnie. Pa- 
miętamy np. tę jego tekturowo-kredową wieś 
w „Trojee“. Coś zupełnie z kiepskiej „pa- 
noramy'. Efekty bardzo tandetne, obok 
pełnie ciekawych, zresztą, zwłaszcza przez 
piękne zdjęcia. Aktorsko na poziomie reszty, 
czyli także, -teatr na całego. Wyk. postac 
tyt. stanowczo za bardzo już kobiecy | mi 
mozowaty, Amentkę mogli mu znaleźć cie- 

kobiec 
fękowo 

  

Czy istnieje „L 
e nie. To 

lieonie, jako naj 
    

      
   

  

    

        

  

      

   

   

  

   
zow. S 
tu zjawić 
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Camerata. nu 
(ski 

hrabianka 
najlepsze 

WŚRÓD PISM. 
— Już się ukazał Nr. 6, czerwcowy Pax'u, 

miesięcznika Poroz. Akad. Kat. Stow. w Wii 
nie, Do nabycia w księgarniach. Cena pojed 
num. 20 gr. Zawiera artyku Buddą 
dynamo?, Wartość społeczn tolicy: 
Paradoksy komunizmu, Chrze 
społeczny w Ang] Pozatem 
wozdan“, „Disiecta membra“, „Kamuszki na 

kwiatuszki“. 
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nie jest żyć w ciągłej obawie, że pies 
zgóry, że się go pozbędzie. Nieprzyjćm 
może narobić alarmu w najkrytycz- 
niejszym momencie. Mówię z punktu 
widzenia winowajcy. Możliwe, że Je 
rycho przeszkadzał mu w czemś - 
choćby w usunięciu ciała. Może pierw 
sza próba nie powiodła się przez niego 
i dlatego go otruto. Nie mogę absolut 
nie wykryć, kto zabrał truciznę ze 
śpiżarni. Pierwszego dnia po przyjeź- 
dzie tutaj towarzystwo kręciło się po 
całym domu. Co mi pani jeszcze po- 
wie? 

— Och, mam jeszcze okropnie du- 
żo do powiedzenia... 

— Sz! Sz! 
O'Leary podniósł rękę i słuchał 

chwilę z oczami utkwionemi w belko- 
wate drzwi do łazienki, przedzielają- 
cej jego pokój od Paggi'ego. Mnie wy 
dało się, że drzwi poruszyły się delikat 
nie. Na jego znak przeszłam na pal- 
cach przez pokój i otworzyłam je & 
rozmachem. lazienka była pusta, lecz 
drzwi do pokoju Paggi'ego właśnie się 
przymykały. : 

O'Leary, który usiadł na łóżku, zo 
baczył to co ja. 

Cofnęłam się do jego pokoju, za- 
mykając za sobą drzwi z pewną osten 
tacją. 

Podniósł brwi. 
— Signo- Paggi jest ciekawy — 

rzekł lekko. — Ciekaw jestem, czy... 
Nie dokończył, bo rozległo się pu- 

kanie w drzwi od galerji. Poszłam ot- 

  

  

  

PAN, 

  

„Dzień spółdzielczości 

Centralny Komitet Dnia Spółdziel- 
czości w Polsce organizuje w niedzie 
lę dnia 11 czerwca 1933 r. wzorem 
lat ubiegłych obehody  „„Dnia Spėl- 

dzielczości* na terenie całej Polski. 

  

  

   

W związku z tem kuratorjum Ok- 
ręgu Szkolnego zarządziło, aby w so- 
botę dnia 10 czerwca 1933 r. we wszy 
stkich szkołach zostały zorganizowa- 
ne dla młodzieży powyżej lat 10 jedno 
godzinne pogadanki o spółdzielczości 
przyczem nadmienia się, że niezależ- 
nie od pogadanek mogą być urządza 
ne w dniu 11 czerwca 1933 r. przez 
młodzież pod kierunkiem wychowaw 
ców bardziej uroczyste obchody i 
zgromadzenia szkołne lub  między- 
szkolne pod hasłem propagowania 
idei spółdzielczości która na terenie 
szkół znajduje wyraz w uczniowskich 
organizacjach spółdzielczych. 

Z życia żvdowskiego. 
BILETY 

  

LGOWE DLA UCZE 

ZJAZDU. 

Ministerstwo Komunikacji udzieliło uczest 
nikom Pierwszego Zjazdu Kupiectwa Żydow- 
skiego 4 województw 50 proc. żki na kole- 
jach i 25 proc. na zamiejscowych autobus 

Związek kupców zarezerwował wię 
ilość tanich pokoi hotelowych i obiadów, 

  

NIKÓW   

     

  

      

OKUPOWANA GMINA. 

Pomysły ludzkie są nieocenione. Lokal 
gmimy obsadziło wczoraj kilku biedaków, 
wraz z rodzinami, grożąc, że w razie nieotrzy 
mania mieszkań w tanich domach nie ruszą 
się z miejsca. Policja interwenjowała, 

ZEBRANIE ZWIĄZKU RZEMIE: 

  

NIKÓW 

Na zebraniu związku teferował przewodn 
ezący p Kruk przebieg i uchwały du Rze- 
mieślników w Warszawie. Dłużej się zatrzy- 
mał referent na ustroju i kompetencjach przy 
musowych cechów, 

Naogół panował w referacie ton pesymisty 
czny. 

   
  

  

Dźwięk. Kino-Teatr | Premjera. Super- 
H E L i 9 s produkcja Foxa 

Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Tel. 15-41 

„ woj 

MIŁOSTKI KSIĘCIA PANA 
W rolach główn 

CENY ZNIŻONE: Na 

d dzień procesu przeciw terorystom ukrainskim. 
LWÓW, (Pat). — Czwartkowa rozprawa 

przeciwke terorystem ukraińskim rozpocze- 
ła się od przesłuchiwania Motyki, który w 
dalszym ciągu 4aprzecza wszystkiemu, co 
powiadał na rozprawie dGraźnej przeciw 
Danylyszynowi i towarzyszom. Nie umie 
dać cdpowiedzi na zapytania prokuratora, 
dlaczego zeznania jego pokrywały się z chu 
zeznaniami braci Biłasów. 

Na wniosek prokuratora dekenano rea 

sumpcji wczorajszej uchwały w sprawie ad 
czytywnnia niektórych ustępów z zeznań Bi 
łssa, złożonych na rozprawie Bilasa. 

Następnie oskarżony Jarosław Biłas, brat 

straconego Wasyła Biłasa zaprzecza, jakoby 
sależał de U. O. W. Tak samo zeznaje 6s- 
karżóny Kossak. Obaj zaprzeczają tem sa- 
mem swym poprzednim zeznaniom, 

Pe przesłuchaniu oskarżonej Kewaliko- 
wej, rozpoczęło się postępewanie dowode- 
we. Pierwszy zezmawał św. komendant P. P. 
w Gródku Jagiel, Majew. który ošwiad- 
czył, że cskaržony Kusp jest czynnym 
człenkiem U. O. W. Na zakończenie zezna- 
wał nadkomisarz Maksymiljan Petry, na- 
czelnik Urzędu Śledczego we Lwowie. 

Na tem rozprawę cdroczeno do piątku. 

   

    

  

Komitet obchodu 250-lecia 
odsieczy Wiednia. 

WARSZAWA, (Pat). — Komitet 
obchodu 250-lecia odsieczy Wiednia 
i 400-lecia urodzin Batorego komuni 
kuje, że protektorat nad uroczystoś- 
ciami obchodu, organizowanego na te 
renie całej Rolski, raczyli przyjąć na 
propozycję Komitetu Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej prof. Ignacy Moście 
ki i p. Marszałek Józef Piłsudski. 

W skład komitetu honorowego 
wchodzą: prezes Rady Ministrów i mi 
nister WR. i OP. Jynusz Jędrzejewicz. 
marszałek Sejmu Świtalski, marsza 
łek Senatu Raczkiewicz, ks. kardynał 
Kakowski, minister spraw wewnętrz 
nych Pieracki, minister skarbu Za- 
wadzki, minister sprawiedliwości Mi 
chalski, minister rołnictwa i reform 
rolnych dr. Nakoniecznikoff —- Klu 
kowski, przemysłu i handlu Zarzycki, 
komunikacji Butkiewicz, opieki społ 

cznej dr. Hubicki, poczt i telegrafów 
Kaliński, pani marszałkowa Aleksan 

dra Piłsudska, prezes BBWR. Walery 

Sławek, pierwszy wiceminister spraw 
wojskowych gen. Fabrycy, drugi wice 
minister spraw wojskowych gen. Sła- 

Składkow. gen. Sosnowsk 

    

  

  

       
   

NAJNOWSZA KOMEDJA z 

gen. Rydz—Śmigły, gen. Gąsiorowski, 
gen. Jarnuszkiewicz, gen. Stachiewiez 
gen. Orliez — Dreszer, biskup — poło 
wy ks. Gawlina, prezes Akademji U- 
miejętności. 

Prace przygotowawcze są w peł- 
nym toku i wywołały żywe zaintere- 
sowanie „zarówno wśród najszerszych 
sfer społeczeństwa polskiego, jak i za 
granicą. 

Spadek dolara w Londynie. 
LONDYN, (Pat). — Dzisiejszy spadek do 

lora, który deszedł przy zamknięciu de 4,12 
i pół centa za funt szterling, wywołuje w 
Lendynie powszechne przekonanie że jest tę 
celowa operacja Banku Angielskiege, który 
gra na zniżkę, aby jak najtaniej wykupić do 
lary niezbędne na spłatę przypadającej za 
tydzień raty długu wojennego, Co do tego, 
że Angija, ze względu na dobro wszechświą 
towej kenferencji ekonomicznej, na której 
powodzeniu tak zależy Mac Donaldowi, do- 
kena spłaty, nikt nie ma wątpliwości — cho 
dzi o to tylko, ile i w jakiej formie. — 
Suma nominalna. jaka należy się Ameryce. 
wynosi 79,950 tysięcy dolarów. 

Zdrowie żony Venizelosa nie 
budz! obaw. 

ATENY (Pat). Zdrowie żony Veni 
zelosa nie budzi obaw. Ranny pod- 
tzas zamachu poliejant zmarł. 

  

który zachwyci, oszołomi, wzruszy cudo- 
wnemi pieśniami i oryginalnem ujęciem 

ych: fenomenalny tenor Jose Mojika i uwodzicielska Conchita Montenegro. 
|-szy seans balkon 50 gr., parter 70 gr., wieczorowe od 50 gr. Początek o godz. 4.ej 

DZIŚ PREMJERAI 

Uastą Kurianom : hójntant Jogo Wysokośi 
Wyświetla się równocześnie z kinem „ATLANTIC* w Warszawie. Ма5%а Виг!ап, bawiący obecnie w War- 

DZIŚ PREMIERA: 

szawie, był z małżonką dnia 2 s. m na uroczystej premierze tego filmu, owac. witany przez rzesze wielbicieli 
  

D-Z'1-$4 
Sensac. dram. z za kulis 
rozpraw sądowych p. t. 

Świetne dzieło Mauricea Tourneura. NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

OSKARZON 
Fascyn. proces na tle miłości i zdrady 
W rol. gł. urocza Gaby Morlay i je 

„ znakomity partner Andre Roanne 

  

Dźwięk. teatr świetlny | DZIŚ! 

ADRIA 
Wielka 36 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 16-28 

Dwa dźwiękowo- 
śpiewne super-przebojel 

NAD PROGRAM: Sensacja 

AFERA MĘŻATKI Rewelacyjne arcydzieło w 10 akt. W rol. główn.. 
Jeanetie Mac Donald i Wiktor Mac Laglen 

p. t. KAWALEROWIE DZIKIEGO ZACHODU. Sensacyjno-dźwiękowo-śpiewny dra- 
mnat w 9 akt. W rolach tytułowych: Georg O'Brien, Conchita Montenego i Wiktor Mac Donald, 

"= Tajemnica ? sekretarki 
W rolach głównych 
Ciaudette Colbert 

i George Metaxa. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

Oświadczenie. 
W związku z pismem umieszczonem 

w Nr. 30 „Kurjera Wileńskiego" z r. 1930 

dotyczącem nieporozumienia między mną 
a p. Szczepańskim Władysławem, nastąpiło 
całkowite wyjaśnienie, wobec czego oświad- 
czam, iż treść powołanego pisma była krzy- 
wdzącą dla p. Szczepańskiego Władysława, 

Wilno, dn. 20 kwietnia 1933 r. 

Gregor Józef. 

DZIŚ! Wielki podwójny program 
1) Przepiękny film polski p. t. 

W rol. gł.: Jadwiga Smosarska i Jerzy Marr oraz przezabawny Lopek-Kazimierz Krukowski i W. Walter 
2) Wspaniały dźwiękowiec p. t PARADA MIŁOŚCI. 

TAJEMNICA 

KUPI 
okazyjnie SZAFĘ do u- 
brania i bielizny w do- 
brym stanie (pożądana 
mshoniowa lub palisan- 
drowa), oraz nieduży stół 
toaletowy lub do kart. 
Oferty telefonicznie do 
Admin „Kurjera Wileńz.* 
tel. 99 lub pisemnie tam- 

že pod „Szafa“ 
  

  

ZOT YYYY YYYY 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytnieiszem pismie 

„KURJER WILENSKI“ 
AAAAAAA, 

  

worzyć. W progu stał Brunkex w bia- 

łym, wykrochmalonym kitlu z prze- 

wieszonemi przez ramię świeeżmi rę- 

cznikami i prześcieradłem. 

— Czy już mogę zabrać tacę, pro- 

szę pana? — zapytał bezbarwnym glo 

sem. 
—— Bierzcie odparł O'Leary 

ostrzej niż zazwyczaj w rozmowie ze 
służbą. — Czy nie byliście czasami 

przed chwilą w pokoju signora Pag- 
gi ego? 

  

    —N ie,proszę pana. Wszedłem 
prosto ze schodów, Czy mógłbym zmie 
nić pościel, proszę pana? Pan mógł- 
by tymczasem usiąść tu na fotelu? 

— Nie pozwalam — krzyknęłam. 
— Klašė się natychmiast. Pan jest bla 
dy jak... — O! do licha! 

Gdyby nie to, że go pochwyciłam 
za ramiona i złożyłam ostrożnie na 
poduszkach, byłby mi zleciał na zie- 
mię. Porwałam torbę lekarską ze sto- 
lika, wyjęłam flakon z solami trzeź- 
wiącemi j podsunęłam mu pod nos. 
Odepchnął mnie kapryśnie, zrzędząc, 
że nie jest kobietą i pomstując na bab 
skie Środki. Tymczasem Brunker stał 
obok i wodził bezrzęsemi oczami po 
pokoju. Nie wiem, dlaczego, ale mi się 
jego zachowanie wydało trochę imper 

tynenckie. 

— Słuchajcie, Brunker — rzekłam, 
uspokoiwszy się. — Możecie mi po- 
móc. Zmienimy pościeł, nie ruszając 
pana z miejsca. 

— Dobrze, proszę pani. 

  

  

    

    

Biskupia 4, tel. 3-40 
  

Sprzedaje się dom 
na b. dogodnych warun- 
kach z powodu wyjazdu 
w N. Wilejce w śródmie- 
ściu, ładnie položeny. 
Dowiedzieć się: N. Wilej- 
ka, zauł. Młynowy Nr. 4 

(za apteką) 

  

Z powodu wyjazdu 

sprzedaję dom 
z placem bardzo tanio 

ul. Wodociągowa 31     
| 

O'Leary mruknął parę gorzkich 
uwag pod adresem pielągniarek wo- 
góle, ale nie mógł się zbuntować otwar 
cie z braku sił. Ja oczywiście udałam, 
że nie styszę. 
— Lubicie Hunting'a End? — zwró 

cił się do Brunkera. 
Służący sięgnął po brzeg prześ ie 

radła i potrząsnął wolno głową. Na je 
go płaskiej twarzy nie malował się 
den wyraz. Bezrzęse oczy były jak 
szklane. 

— Nie, pros.ę pana, tegobym nie 
powiedział. 

— Dlaczego? 
— 0! Dużo byłoby gadać, proszę 

pana. Czy mam podwinąć, proszę pa- 

ni? 
Skinęłam głową. 
— Jakto dużo? — nalegał O'Leary. 

—- Nieprzyjemny dom, proszę pa- 

   

  

na. н 

y wy i Aneta zawsze przyjeź 

państwem? 
ę pana. 

+— Czy 
dżaliście tutaj: 

— Tak, pre 
— Mówiliście któregoś dnia, że 

dawno już służycie u państwa Kinge- 
ry'ch. Od piętnastu lat... ? 

° — 065 koło tego, proszę pana. 

— Jakim sposobem dostaliście się 
na służbę do nieboszczyka pana Kin- 
gery'ego? 

Pan dal ogłoszenie, že potrzebu 
je służącego. Zgłosiłem się i widać, że 
się podobałem, bo zostałem przyjęty. 
Od tego czasu jestem u państwa. Ca- 
ła prawda, proszę pana. 

    

   

   

    

  

  

  
Redaktor 

STAREGO RODU 
W rol. gł: J. Mac Donald i Maurice Chevalier 

Energiczne 
l inieligentne osoby 
Zapewniony byt do 1000 

złotych miesięcznie. 
Informacji 
Bankowe w Grodnie przy 

ul. Hoovera 9 

Młody, lat 24, 
odsłużona 
posiadaj. trzyletnią pracę 
biurową, pozostający od 
dłuższego czasu bez za- 
jęcia — prosi o jakąkol- 
wiek pracę. Oferty do 
Adm. „Kurjera Wileńsk.* 

pod „A. B,“ 

Buchalter-6kspėrt 
poszukuje pracy godzin. 
Zakładai organizuje księ- 
gowość, przeprowadza re- 
wizję i kontrole. 
sub „Buchalter“ 

ministracji „K. W.* 

Dr. GINSBERG 
shoroby skorne, wene 
ryczne | moczopłoiowe 

Wileńska 3 tei. 567. 
od godz. 8—1 1 4—8, 

Akuszerka 

Mara Lalnejova 
przyjinuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

"W: Z. P.- Ni; 69, 

udziela T-wo 

  

wojskowość, 

  

ZGUBIONĄ książkę woj- 
skową, wydaną przez P. 
K. U. Wilno — Miasto na 
imię Michała Szymanels, 

unieważnia się. 

  

KRAWCOWA 
poszukuje robotę 

oraz szyje po domach 
Nieświeska 21, m. 3 

Oferty 
do Ad-   

    

  

— Gzy nieboszczyk pan był dla. 
was dobry? 

— O, dobry, proszę pana. 
— Dobrze płacił? 
—0O, dobrze, proszę pana. 
— To musieliście sobie coś odło- 

żyć na czarną godzinę. Ostrożnie z tą 
poduszką. Sss! ależ boli! 

— Dajcie pokój, ja to zrobię — 
rzekłam. 

— Mówię, że musieliście sobie 

coś odłożyć na czarną godzinę powtó 
rzył O'Leary. 

— Powinienem był, proszę pana — 
odparł z goryczą służący j odzyskując 
swój zwykły spokój, zapytał: — Co 
więcej, proszę pana? 
wił go skinieniem i kiedy ciężkie 

— Narazie nic. — O'Leary odpra- 
drzwi na galerję zamknęły się cicho, 
lecz solidnie, uśmiechnął się słabo. 

— Umie trzymać język za zębami, 
oho! Wczoraj wypytywałem go o ostat 
nie polowanie Hubera i zajęło mi to 
dużo więcej czasu, niż analogiczne wy 
wiady z innymi. I w rezultacie nie do 
wiedziałem się od niego niczego nowe- 
go. Nie widział nic, nie słyszał nic i 
nie wie nic o żadnym z gości. A jed- 
nak założyłbym się, że on i Aneta wie 
dzą więcej o tej kompanii, niż oni sa- 
mi. 

      

odpowiedzialny Witołd 
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