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Cena 15 sroszy 

      

DOKOLA PAKTU 4-LH Przed ko 

Za numer dowodewy 15 gr. 

Deklaracja ambasadora Laroche'a 
w imieniu rządu francuskiego. 

WARSZAWA (Pat). Minister spr. 
zagranicznych Józef Keck przyjął w 
dniu dzisiejszym ambasadora Francji 
Laroche'a który w imieniu swego rzą 
du złożył mu deklarację, zawierającą 
interpretację rządu iraneuskiego nie- 
których postanowień paktu 4-ch mo 

Zgodność poglądów 

curstw. Deklaracija ta opiera się na a- 
nalogicznych zasadach, jak oświadeze 
nie. złożone państwom Małej Ententy 
a w szezególności precyzuje francus- 
ki punkt widzenia na art. 19 paktu 
Ligi Narodów. 

Francji i Rumunji. 
Wymiana not. 

BUKARESZT (Pat). Dzisiejsza po- 
ramna prasa ogłasza wraz z tekstem 

paktu 4-ch mocarstw treść not, wy- 

mienionych przez rządy Franeji i Ru 
munji. 

Nota francuska zaznacza, iż rząd 
republiki francuskiei, pragnąc stoso- 
wać się do brzmienia traktatu francu- 
sko rumuńskiego z dnia 10 czerwca 
1926 roku, obowiązującego zarówno 
Francję, jak į Rumunję do wzajemne 
go komunikowania sobie traktatów 1 
układów, zawartych z trzeciemi mo- 
Carstwami, informuje rząd rumuński 
€© do okoliczności, w jakich odbyły 
Się rokowania, które zostały ukończo 
ne. Pragnąc stwierdzić raz jeszcze, iż 
nowy pakt w niczem nie wpłynie na 
politykę obu rządów, uzgodnioną z wy 
mienionym układem, rząd republiki 
francuskiej pragnie zwrócić uwagę 
rządowi rumuńskiemu na ostateczną 

treść art. 2 paktu parafowanego w 
Rzymie. Artykuł ten wyłącza rozpat- 
rywanie istoty rewizji w wypadkach 
konkretnych. Zastosowanie tego arty 
kułu może jednakże doprowadzić do 
Tozpatrzenia wniosków, dotyczących 
metod i procedury, mających na celu 
zapewnienie pełnej skuteczności a:- 
tykułów paktu Ligi Narodów,.w tej 
liczbie art. 19. Włobec tego rząd fran 
euski pragnie sprecyzować zasady, 
jakiemi będzie się kierował w sprawie 
tego artykułu. 

Po pierwsze nie może być mowy o 
poruszaniu sprawy rewizji, poza zasa 

dami, ustalonemi przez art. 19. Z dru 
giej strony w razie ewentualności roż 
patrywania procedury, jaka winna 
być stosowana w wypadku, gdyby jed 
no lub kilka naństw pragnęło poru- 
szyć sprawę terytorjalną uregulowa- 
ną przez traktaty, żądając by sprawa 
była rozpatrzona przez Zgromadzenie 
Ligi Narodów na podstawie art. 19 
paktu Ligi, rząd francuski nie zgodzi 
się na żadną propozyeję, zmierzającą 
do zmiany warunków, w jakich, w 
myśl paktu Ligi Narodów Zgromadze 
nie Ligi może wezwać członków Ligi 
do ponownego zbadania traktatów, 
nienadających się nadal do zastosowa 
nia lub sytuacji międzynarodowej, 
której utrzymanie mogłoby zagrażać 
pokojowi świata. 

Jednomyślność wszystkich człon- 
ków Zgromadzenia, włącznie ze st:o 
nami zainteresowanemi, musi być na. 
dal konieczną do tego, żeby Zgroma- 
dzenie. Ligi Narodów. mogło. powziąć 
w tej sprawie decyzję. | 

Nota rumuńska, wyrażając podzię 
kowanie rządowi francuskiemu za u- 
dzielone informacje, oświadcza, iż 
rząd rumuński jest w całkowitej zgo 
dzie z poglądami, wyrażonemi w nocie 
francuskiej w sprawie artykułu 2 pak 
tu 4-ch, oraz zastosowania ewentual- 
nego art. 19. Nota kończy się stwier- 
dzeniem zupełnej zgodności i wspól- 
ności poglądów i zamiarów obu rzą- 
dów. 

Daladier uzasadnia zgodę Francji, 
PARYŻ, (Pat). — Na dzisiejszem posiedze 

niu Izby Deputowanych premjer Daładier wy 
głosił dłuższe przemówienie, która spotkało 

Się z uznaniem wszystkich grup. 
W przemówieniu tem premjer podkreślił 

że Franeja jest wierna doktrynie parytetu zło 

tego i nie ma zamiaru przyłączyć się do wyz 
naweów teorji nowego podziału złoła, wy- 
<hodząc z założenia, że Ikpsza, repartyeja 
złota jest pożadama o tyle tylko, o ile się 
ią osiągnie dzięki powrotewi do normalnej 
£ytuaeji. Rząd francuski przyłączy в10 19 

wszystkich wysiłków, mających na celu pod 
niesienie cen na rynkach Światowych, a na 
konferencji londyńskiej będzie brenił inte- 
resów rolników, tak francuskich, jak i wszy 
stkich inmych krajów, kierując się zasadami 
polityki zrzeszonej produkcji. 

й Potępiając zjawisko dampingu, Daladier 
zaleca zorganizowanie wicikieh robót mię- 
dzynarodowych, których plan opracowało 
Międzynarodowe Biuro Praey, a między in- 
nemi budowę kolei transafrykańskiej i ra- 
boty w państwach środkowo — europej- 
skich. Francja pragnie wziąć udział w tych 
ważnych pracach, nie może się bowiem pro 

wadzić polityki osamotnienia gospodarcze: 
go. 

Działająe w tym duchu, rząd franeuski 

zgodził się na parafowanie paktu czterech. 

<zyniąc zastrzeżenia eo do spraw, przystu- 
£ującyeh parlamentowi w tej sprawie, niem 
niej jednak przyjmuje odpowiedziplność za 
ten krok. Przedstawiwszy przebieg rokowań 
premjer wyraził Mussofiniemu wdzięczność 
zą kurtuazję, okazaną przez niego w czasie 

pertraktacyj, oraz wzruszające słowa, z ja: 
kiemi wystąpił w Senacie rzymskim. Ten 

— ustęp przemówienia był gorąco oklaskiwany 
"przez wszystkich obecnych z wyjątkiem soe 
jalistów. Wykazując związek, jaki istnieje 
między paktem 4, a Ligą Narodów, Daladier 
zaznaczył, że wpakcie nie chodzi o utworze 
nie dyrektorjatu państw. Państwa te łączą 
się jedynie, aby zgodnie działać. — Nie cho 
dzi już o sprawę ponownego zbrojenia się 
Niemiec. Daladier przypomina, że przyjacie 
le Franeji znali dobrze przebieg rokowań 
i podkreśla aprobatę Małej Ententy, z którą 
współpraca jest checnie potrzebniejsza, niż 
kiedykolwiek. Podebne zapewnienia jak pań 
stwom Małej Ententy dano też Polsce. Fran 
ефа pozostaje wierna swoim przyjacielom. 
Przykładem tego są stosunki franenskóo — 

helgijskie. 

W. dalszym ciągu Daładier podkreśla nie 
możliweść uwarunkowania pokoju od iden 
tyezności systemów politycznych i wyraża 
żal z powodu niedawnych nieporozumień 
francusko — sowieckich, podobnie jak z 
powodu nieporczumień pomiędzy Jwoma 
wielkiemi narodami łacińskiemi, pomiędzy 

któremi porozumienie jest tak konieczne. 
Wyrażając radość z powodu osiągnięcia po 
rozumienia, Daladier dziękuje Anglji za ulat 
wienie tege dzieła. Jak stwierdził Mussoli- 
ni, ponad paktem istnieją tak dla Włach. 
jak dla Franefi nadzieje uregulowania wspól 
nych interesów na drodze lojałnego zwal- 
czania trudności. 

Wśród żywych oklasków  lewiey, cen. 
frum i części prawicy premjer zakończył 
swe przemówienie energicznem wezwaniem 
do odrodzenia się ducha współpracy naro- 

dów, bez którego niema zbawienia. 

Votum zaufania dla rządu Daladier. 
PARYŻ (Pat). Po przemówieniu 

Daladier odbyło się głosowanie nad 
kwestją zaufania. Izba deputowanych 

347 głosami przeciwko 245 uchwaliła 
wniosek zaufania dla rządu. 

  

Postulaty Międzyn. Konferencji Pracy 
na konferencję londyńską. 

GENEWA (Pat). Międzynarodowa 
konferencja pracy uchwaliła dziś jed 
nomyślną rezolucję przedstawioną 
przez reprezentantów wszystkich 3-ch 
grup: rządowej, pracodawców i robot- 
niczej, a skierowaną do konferencji 

gospodarczej w Londynie. Rezolucja 
zwraca uwagę na konieczność szybkie 

go powzięcia zarządzeń, zmierzają- 
cych do następujących cełów: 

1) przywrócenia ustabiłizowanych 
stosunków monetarnych, 

2) stworzeni. systemu współpracy 
międzynarodowej najbardziej sprzy- 

jającego wstrzymaniu katastrofalnej 
fluktuacji pieniądza, 

3) położenia kresu walce gospodir 

czej między narodami przez zniesie- 
nie ograniczeń w wymianie między- 
narodowej, 

4) powiększenia siły nabywczej i 
utrzymania względnie stworzenia za 
dawulniającej stopy życiowej dla pra 
cowników, 

5) ponownego puszczenia w obieg 
unieruchomionych kapitałów przede- 
wszystkiem: przez politykę robót pu- 
blicznych. 
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Prasa sowiecka o pakcie 4-ch 

MOSKWA, (Pat). — Z pierwszym ko- 
mentarzem w sprawie paktu 4 wystąpiła 
Wieczerniaja Moskwa, pisząe, że dalsze io. 
sy paktu są równie zagadkowe, jak jego 
treść. Pismo wątpi, czy pakt będze podpisa 
ny i ratyfikowany, przyczem nazywa go dy 
plomatyeznym rebusem, otwierającym maż 
łrwość wszelkich manewrów, m. in. nadz 

wyczaj podejrzanych. A 
Nie ulega wątpliwości — pisze dziennik 

że wykorzystany on będzie przez angielsko- 
niemieekich awamturników  dypiomatycz- 
nych, którzy, powołując się na niemożność 
utworzenia jednolitego frontu antysowiec- 
kiego w ramach paktu, będą spukali innyeh 

Przylęcia u Pana Prezydenta 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął prezydjum 
zarządu Związku Żydów, byłych ucze 
stników wojny i walk o niepodległość 
Polski, złożone z pp. dr. Muszkatblat 
ta, Bregmana, Lachowskiego i Flaua. 
„Delegacja złożyła sprawozdanie z dzia 
łalności związku i zaprosiła p. Prezy- 
denta na zjazd, który ma się od- 
być dnia 25 czerwca w Warszawie. 

O godzimie 11.30 Prezydent Rze- 
czypospolitej przyjął posła R. P. w 
Pradze Grzybowskiego. 

Wymiana dokumentów raty- 
fikacyjnych 

pomiędzy Polską I Amzryką. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 9 czer 
wca1933 r. nastąpiła w Warszawie 
wymiana dokumentów ratyfikacyj- 
nych traktatu przyjaźni, handlowego 
i praw konsularnych między Rzeczą+ 

pospolitą Polską. a- Stanami Zjedno- 
czonemi Ameryki Północnej, podpisa 
nego w Waszyngtonie 15 czerwca 
1931 r. Powyższej wymiany dokonał 
ze strony Polski minister spraw za- 
granicznych Józef Beck, ze strony St. 
Zjednoczonych — charge d'affaires 
Stanów Zjednoczonych w Warszawie. 

Szalom-Asz dekorowany or-- 
derem „Polonia Restituta. 

PARYŻ (Pat). W piątek w gmachu 
ambasady odbyła się uroczystość wrę 
czenia przez ambasadora Chłapows- 
kiego znanemu pisarzowi żydowskie- 
mu Szałom Asz krzyża oficerskiego 
Polonia Restituta, przyznanego mu je 
sienią ub. roku. Szałom Asz dziękując 
za przyznane mu odznaczenie zapew- 
nił, że z Polską łączą go zawsze naj- 
serdeczniejsze uczucia, a mistrzami 
jego byli wielcy pisarze polscy. 

Mattern wznowił lot. 

MOSKWA (Pat). James Mattern 
wystartował z Jełowa o godzinie 4 ra 
no. Według informaeyj Reutera Mat- 
tern skierował lot na Krasnojarsk i 
wylądował tam dzisiaj o godzinie 7.30 
zaś o godzinie 11 wystartował w dał- 
szą drogę do Czyty. 

MOSKWA (Pat). Lotnik Mattern 
przybył o godzinie 15.45 wedł. czasa 
moskiewskiego do miejscowości Bie- 
łoje położonej o 90 kim. od Irkucka. 
Lotnik pózostanie tu do soboty, po- 
czem podejmie dalszy lot kierując się 
do Chabarowska. 

Kpt. Skarżyński wylądował 
w Porto Allegre 

LONDYN (Pat). Kapitan Skarżyń- 
ski wystartował dziś (piątek) o godzi- 
nie 10 rano (wedł. czasu miejscowego) 
z Kurytyby do Porto Allegre. 

PORTO ALLEGRE (Pat). Znako- 
mity lotnik polski kpt. Skarżyński 
wyłądował pomyślnie w Porto Allegre 

PETERA 

LONDYN (Pat). Uroczyste otwa:- 
cie wszęchświatowej konferencji eko 
nomieznej odbędzie się w sposób na- 
stępujący: 

Delegaci 67 krajów zbiorą się w 
poniedziałek 12 b. m. przed godziną 
15 w sali posiedzeń konferencji w na 
wym grnachu muzeum geologiczneg:, 
specjalnie na ten cel przerobionyni. 
Punktualnie o godzinie 15 przybędzie 
król Jerzy, którego na salę posiedzeń 
wprowadzą przewodniczący konferen 
cji premjer Mac-Donald i pełniący 9- 
bowiązki sekretarza generalnego Ligi 
Narodów Avenol. Król Jerzy odczyta 
mowę powitalną, po której opuści kon 
ferencję. Następnie wygłosi przemó- 
wienie Mac Donald. Mowa jego będzie 
oceną sytuacji międzynarodowej i:a- 
pelem do zgodnego wysiłku twórcze- 
go celem zapewnienia konferencji po 
wodzenia. Następnie zebranie doko- 
na wyboru wiceprzewodniczących i 
biura konferencji, powoła komisję r: 
gulamimową, redakcyjną i weryfika- 
cyjną, poczem premjer Mac Donald 
zaproponuje ograniczenie mów powi 
talnych poszczególnych delegacyj do 
minimum i skrócenia ich czasu, a tak 

redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. 

nierencją londyńską 
Program etwarcia. 

że uwzględnienie w mowach powital- 
nych odrazu konkretnych wniosków 
poszczególnych rządów. Po przemó- 
wieniach zaproponowane będzie utwv 
rzenie szeregu komisyj dla omówienia 
zgłoszonych wniosków i opracowania 
propozycyj. Mowy powitalno-progra- 
mowe rozpocznie we wtorek rano pre 
mjer Daladier. Następnie spodziewane 
są [przemówienia delegatów Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanji i 
Niemiec, Włoch, Japonji, Rosji Sowie 
ckiej i t. d. Prawdopodobnie nie wszy 
scy delegaci wezmą udział w pierw- 
szej tej serjj mów i po przemówie- 
niach delegatów głównych mocarstw 
inne delegacje zabierać będą głos tyl 
ko w celu zgłoszenia pewnych konk- 
retnych wniosków. Przyczem brana 
jest pod uwagę możliwość wystąpie= 
nia po jednym delegacie w: imieniu 
całej pokrewnej grupy państw. Liczą, 
że przemówienia powitalno-programo 
we zostaną wyczerpane przy końcu 
pierwszego tygodnia konferencji po- 
czem mastąpi powołanie komisyj rze- 
czowych, które niezwłocznie rozpocz- 
ną swe prace. 

Angielska - amerykańsko- francuskie rozmowy 
w sprawie konferencji rozbrojeniowe|j. 

"PARYŻ (Pat). Wczorajsze cało- 
dzienne rozmowy angielsko-amery 
kańsko-francuskie poświęcone byży 
wymianie przyjaznych poglądów we 
wszystkich najważniejszych sprawach 
dotyczących konferencii rozbrojenio- 
wej. Francja nic nie ustąpiła w spra- 
wię stanu materjalnego swych zbro- 
jeń. Znalazło to swój wyraz w oświad 
czeniu złożonem przez Daladier, jako 
ministra wojny, w związku z porusza 
nemi w czasie dyskusji zagadnieniami 
zbrojeń lądowych, morskich, powietrz 
nych, efektywów i t. d. 

Delegaci Anglji i Ameryki dążą do 
porozumienia w najważniejszych spra 
wach przed dniem 27 b. m. t. j. datą 
ponownego zwołania Biura Konferen 
cji Rozbrojeniowej w Genewie. W cza 
sie wczorajszych rozmów wysunięte 
zostało zagadnienie rozbrojenia etapa 
mi. Strony obradujące nie uzgodniły 
jeszcze pojęcia napastnika. Najżywszą 
uwagę poświęcono zagadnieniom kon 
troli zbrojeń. Zasadniczo zgodzono 
się na wniosek, dotyczący kontroli te 
chnicznych zbrojeń i budżetów wojska 
TURI 

wych w okresie 3-ch lat, w czasie któ 
rego nie dokonywanoby redukcji zbro 
jeń. Byłaby to próba oceny wartości 
kontroli j dobrej woli zainteresowa- 

nych. Dopiero po tym okresie próby 
rząd francuski gotów byłby przestud 
jować pojęcie redukcji zbrojeń. 

Najbardziej niepokoi opinję fraa 
cuską pytanie, co trzeba będzie uczy- 
nić, jeżeli Niemcy, pomimo wszystko, 
ponownie się uzbroją. 

Prasa niemiecka ocenia wy- 
niki negatywnie. > 

BERLIN, (Pat). — Pierwsze głosy prasy 
niemieckiej oceniają wyniki  konfereneji 
przedstawicieli rządu francuskiego, angiel. 
skiego i amerykańskiego negatywnie. — 

„Boersen Zeitung“ pisze, że konferencja 
nie zdołała pogodzić tez paktu 4 z kenferen- 
eją rozbrojeniową. Podkrešlając nieustepti 
wość Francji, dziennik pisze, że Niemcy 
nigdy nie wierzyły, w możliwość dojścia do 
kompromsiu z Francją w zasadniczych spor 
nych kwestjach na konferencji rozbrojenia 
wej. Winę, jednak za ewentualne dalsze tia 
seo, dziennik stara się zgóry zrzucić na 
Francję. ; ‚ 

Ostrzeżenie dla państw bałtyckich 
Monarchiści niłemiecko-bałtyccy działają. 

MOSKWA (Pat). „Prawda* w ko- 
respondencjach z Berlina donosi 0 0- 
żywionej działalności tamtejszych mo 
narchistów rosyjskich, którzy pod ba 
tutą Hitlera utworzyli rosyjski zwią- 
zek narodowo-socjalistyczny. 

W związku biorą ożywiony udział 
wszyscy emigranci z państw bałtyc- 
kieh z Rosenbergiem na czele oraz 
członkowie Związku Niemców Bałty 
ckich na czele z gen. vom  Goltzem. 
Należą m. in. do tej akcji b. dowód- 
ea półnoeno-zachodniej białej armji 

Awałow-Bermont, gen. Zacharow, ks. 

Oholenskij i znany z procesu Gorguło 
wa Jakowiew. Głównym terenem dzia 
łalności organizacji mają być państwa 
bałtyckie. W organie związku „Nowo 
je słowo* wydawanym z subsydjów 
Hitlera w językach rosyjskim i nie- 
mieckim pojawił się szereg artykułów 
wybitnych działaczy Związku Niem- 
ców Bałtyckich, proponujących przy- 
łączenie państw bałtyckich do Nie- 
miec. 

„Prawda* wzywa do pilnej obser 
wacji działalności Landknechtów kon 
trrewolucji niemieckiej. 

Szef bezpieczeństwa publ. rob / zamach 
: na Venizelosa? 

Aresztowania 
ATENY, (Pat). — W związku z areszło- 

waniem trzech wyższych urzędników służby 
bezpieczeństwa, podejrzanych © udział w 

organizacji zamachu na Venizełosa, w ko- 

Echa przelotu kpt. Skarżyńskiego. 

  Na zdjęciu maszem widzimy samolot ka- 
pitana Skarżyńskiego RWD5, lądujący na 

lotnisku w Rio de Janeiro w dniu If maja 
1933 r. 

wśród policji. 
łaeh opozycyjnych dało się zauważyć wczu- 
raj wieczorem pewne podniecenie. Rząd wy 
dał niezwłocznie surowe zarządzenia celem 
zapewnienia spokoju. * 

Godną uwagi jest stanowczość, jaką wy 
kazał prezes rady ministrów Saldaris, pole. 
eił on aresztować wszystkie osoby zamie- 
szane w organizacji zamachu, nie zważająe 
na zajmowane przez nie stanowiska. Stano 
wisko Saldarisa spotkało się z uznaniem 0- 
pozycji. Po zebraniu odbytem u Venizelosa 
egłosił on odezwę, wzywającę swych zwelen 
ników do powstrzymania się od wszelkiego 
rodzaju demonstracyj | zachowania, spoko 
ju. — Premjer Sałdaris oświadczył że utrzy 
manie spckoju i perządku jest zagwaranto 
wane. 

ATENY, (Pat), — Wielkie wrażenie wy 
wołała sensacyjna wiadomość © rozkazie 

aresztowania szefa bezpieczeństwa publicz- 
nego w Atenach Polichronopulosa pod za- 
rzutem udziału w zamachu przeciw Venize- 
łosowi. Aresztowanie szefa policji ateńskiej 
wywołuje Hezne jak najsprzeczniejsze ko- 
mentarze. Prócz Polichronopulosa areszto. 

wano 2 innych urzędników połieji, Władze 
które wydały rozkaz aresztowania, uchyla- 
ją się od wszelkich wyjaśnień. 

Auto, którym posługiwali się uczestnicy 
zamachu, znaleziono spalone w pobliżu Ma 
lakasą. W mieście panuje najzupełniejszy 
spokój. Wydano surowe zarządzenia, unie- 
możliwiające wszelkie próby. zamachu stanu 
Stan zdrowia żony Venizełosa poprawia się. 

KURJER WILENSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

  

Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drnkarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. 
Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty— 

z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżki, 

Administracjs zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
INTERWENCJA MINISTRA ZAUNIUSA. 

i chlin odbył konfe: 
strem Spraw Zagr. 

wprowadzonego 
iczenia ruchu 

Niemcami. 

  

   

    

7 Fiewski 

iusem w śpi 
burmistrza Tylży ogra 

ego pomiędzy Lit 
Jak wiadomo, burm'strz tyl zabronił 
mieszkańcom miasta zakupy prodnk- 
tów żywnościowych w Poniemuniu (Kr. Kłaj 
pedzki). Poseł Zechlin wyraził ubołewanie z 
pówodu pogwałcenia przez Niemców małego 
ruchu granicz oświadczył, że burmóstrz 
Tylży z własnej imicjatywy wydał rozporzą- 
dzenie, ograniczające ten ruch. Poseł Zech- 
lin zwrócił się telegraficznie do swego rzą 
du, prosząc © zakaz takich rozporządzeń. 

W toku rozmowy minister Zaunius pow a 
domił posła Zechlina, iż mfeszkańcom Eit- 
kun również zakazano przekraczania gra- 
nicy dla zakupu produkłów w Litwie. 

W związku z pogwałceniem przez Niem- 
ty umowy o małym ruchu granicznym poseł 

litewski w Berlinie dr. 4 s doręczył w 
tych dniach niemieckiemu minóstrowi Spraw 
Zagr. von Neurathowi noię protestacyjną. 

(Wilb*, 

   
       

  

   

    

  

      
  

   

      

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA WYCIECZKĘ 

DO WILEŃSZCZYZNY. > 

Grupa studentów uniwersytetu kowief- 
skiego w dweż. sezonie letnim zamierzała 
urządzić pad kierownictwem Przedstawicw! 
stwa Studentów wycieczkę do Wiileńszczy?- 
ny. Udzielone swojego czasu zezwolenie na 
tę wycieczkę zostało cofnięte z jednocześ- 
nym zakazem urządzenia święta akademi- 

ków. (Wilbi). 

   

DOKOŁA PODNIESIENIA LITEWSKICH 
*' CEŁ IMPORTOWYCH. 

Dnia 30 maja ogłoszona zo. 

ustawy o taryfie celnej na towary żone 
z zagranicy. Cła wwozowe zostały poda'e- 
śione na: tytoń. owoce, futra, różne wyroby 
skórzanej transmisje do maszyn. fornir, gips 
i alabaster, celulozę, szkło, węgiel kam., 48- 

falt, ropę naftową, farby mineralne, meble 
żełazice, tapety, przybory tualetowe, kape- 
łusze, ffhmy kimematograficzne i in. Poza- 
tem zastosowano licencje względem wwożo- 
nego bydła, lłuszczu roślinnego i in, tusz: 

czów. 
„Memeler Dompfboot', pisząc o podnie- 

sieniu ceł litewskich, zwraca uwegę, że cła 

te w pierwszym rzędzie dotykają import £ 
'Nienńec; a-to dlatego, że towary, na które 
cła zostały podniesione przeważnie impor- 
towame są z Niemiec. Pismo stwierdza. .Ż 
podniesienie ceł oprócz zadań ochronnych 
i fiskalnych posiada także charakter handło- 
wo-połityczny. Jest to mianowicie odpo- 
wiedź na zarządzenia tylżyckich narodowych 
sacjalistów przeciw małemu ruchowi grani- 
cznemu i na czasowe zawieszenie litewsko:- 
niemfeckch rokowań handlowych, Godne 
jest uwagi, że podwyższełnie ceł nastąpiło 
akurat przed światową konferencją gospo 
danrczą, na której ma być ogłoszony rozejm 
celny na przeciąg 6.ciu miesięcy, .  (Wilbi) 

ROKOWANIA LITEWSKO-AMERYKAŃSKIE 
W SPRAWIE DŁUGU LITWY, 

Prasa litewską donosi: Dnia 15 czerwca 
upływa termin spłajcednia kolejnej raty długu 
litewskiego Ameryce wraz z odsetkami, co 
wynoćć ok. 1,5 milj. hitów, Jak wiadomo, 
swojego czasu rząd litewski przesłał rządo 
wi amerykańskiemu notę z prośbą © zmniej: 
szenie sumy długu. Radkowania w sprawie 
zmniejszenia długu rozpoczną się w Waszyng: 
tonie w połowie czerwca r. b. Ze strony 
Litwy w rokowaniach weźmie udział poseł 
iitewsk; w Waszyngtonie p. Bałutis. (Wilb). 

GD IRA DSA DZE OSO BOZE CE 

Objawy rezygnacji. 

BERLIN (Pat). Posłanka socjał- 
demokratyczna do Reichstagu Anto- 
nina Pfuelf popelniła dziś w Mona- 
chjum samobójstwo przez zażycie wię 
kszej dawki weronalu. Zmarła brała 
udział w pracach socjaldemokracjj na 
terenie parlamentu od roku 1920 i u- 
czestniczyła w konstytuancie weimar 
skiej. 

Wyrok uniewinniający | 
w procesie 0 operację 

kosmetyczną. 
Wezeraj zapadł wyrok w procesie dr Fe. 

Kksa Roszkowskiego i dr. Djonizego Helina, 
eskarżenych o dokonanie Śmiertelnego za- 
biegu na pacjentce Ufaowskiej, 

Obaj zostali uniewinnieni. 

Japonja — Niemcy o puhar 
Davisa 2 : 0. 

BERLIN, (Pat). — Pierwszy dzień roa- 
grywek o puhar Davisa pomiędzy Niemeami 
a Japenją zakończył się dwiema porażkami 
Niemeów. Spotkanie Saton Cramm zakoń 
ezyło się wynikiem 6:3, 2:6, 6:3, 6:4 na ko 
rzyść Japończyka, spotkanie zaś Nuomi — 
Jennceke wypadło również na, korzyść ge- 
ści w stosunku 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. 

Kronika telegraficzna. 
— Bejkot magazynów żydowskich rozpo- 

czął się również i na terenie Zagłębia Saary. 
Młodzież w mundurach hitlegowskich rozdaje 
odezwy, nawołują4e do omijania sklepów ży 
dowskich. 

— Ambasador Włoski Bastanini udekoro 
wał w imieniu króla włoskiego odznaką ofi- 
cerską korony włoskiej dyr. opery warszaw. 
skiej Tadeusza Mazurkiewicza za zasługź pała 
żone około krzewienia nruzyki włoskiej w 
Polsce. 
— Gabinet brytyjski po dwugodzinnej na 

radzie postanowił wystosować do prezyden 
ta Roosevelta propozycje w sprawie spłaty 
czerwcowej raty długu wojennego. 

Co do propozycyj rządu istnieją dwie 
wersje: jedną — że wielka Brytanja propo 
nuje spłatę jedynie raty kapitału bez pra- 
centów i w dolarach papierowych, druga — 
że gabinet proponuje całą spłatę w srebrze. 

  

zmisna 
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I Zjazd kupiectwa żydowskiego 
4-ch województw północno-wśschodnich 

Sprawa zwołania do Wilna zjazdu 
kupiectwa żydowskiego ziem północno 
wschodnich była już niejednokrotnie 
w sferach organizacyj py wen 
tylowana. Specyficzne cechy życ 
spodarczego województw naszy ie 
dawały się wtłoczyć w szerokie ramy 
postulatów handlu ogólnokrajowego i 
domagały się specjalnego, samoistnego 
przedyskutowania. 

   

Zarysowało się to wyraźnie już 
przed trzema laty, w październiku 
1930 r., na konferencji odbytej nx 
Zamku, gdzie przedstawiciele woj. wi- 
leńskiego mieli sposobność przedsta- 
wić swe odrębne postulaty, a jeszcze 
bardziej na ogólnopolskim Zjeździe 
Związku Drobnych Kupców, odbytym 
przed tygodniem w Warszawie, gdzie 
delegacja wileńska zajęła w kilku 
sprawach odrębne stanowisko. Myśl 
więc zwołania specjalnego Zjazdu nur 
tował oddawna sfery tutejszego ku- 
piectwa i dopiero teraz mogła przy- 
brać realne kształty. 

Położenie kupiectwa wschodniego w 
znacznej mierze różni się od sytuacji 
kupiectwa innych dzielnic Rzeczypo- 
spolitej, gdzie poważną rolę odgrywa 
przemysł i gdzie handel się do niego 
przystosowuje. Wojew. wschodnie 
są nieprzemysłowione i par excellen- 
ce rolnicze i dlatego interesy kupiec- 
twa tych województw niezawsze po- 
krywają się bez reszty z interesami 
pozostałych dzielnic Polski. Geograficz 
ne położenie zaś województw północno 
wschodnich, głównie zaś: województ- 
wa wileńskiego, odciętego od swych 
naturalnych ujść, sprawia, że krew 
całego organizmu Polski nie dochodzi 
tu w takiej ilości i takiem tempie jak 
do reszty dzielnic. Stąd więc położenie 
kupiectwa naszego, które poza trud- 
nościami ogólnokrajow emi ma do zwał 
czania jeszcze inne przeszkody natury 
swoistej, miejscowej jest cięższe i wy 
maga specjalnego podejścia i innego 
rozwiązania. 

Zjazd więc będzie musiał poruszyć 
szereg zagadnień i bolączek, trapiących 
kupiectwo krajowe, najbardziej cier- 
piące pod obuchem przygniatającego 
je kryzysu. Obrady, które zogniskiiją 
się. przedewszystkiem w 3 komisjach: 
gospodarczo-prawnej, podatkowej i 
organizacyjnej obejmą całokształt za- 
gadnień dotyczących handlu naszego, 
a więc politykę miejscowych władz 
podatkowych w stosunku do drobne- 
go i detalicznego kupiectwa, | które 
szczególnie ugina się pod naciskiem 
śruby podatkowej, sprawę wyelimino- 
wania handlu przez bezpośredni kon- 
takt z producentem, sprawę fawory- 
zowania spółdzielni spożywczych i t. d 
Przeoczą ta polityka tę zasadę, że 
przy dzisiejszym. systemie produkcji 
roła hańdlu w organizacji wymiany 
dóbr jest nieodzowna i bez niego funk 
cjonowanie normalnego życia góspo- 
darczego nie da się w obecnym ustroju 
pomyśleć: Powtóre, podcina ta polity- 
Ka te korzenie, na których sama siedzi. 
Borykając się bowiem i miażdżone 
prze zkryzys kupiectwo otrzymuje. z 
boku nagle nowy cios, który je osła - 
bia, a tem samem zmniejsza jego zdoł 
ność podatkową. Zjazd więc. poruszy 
szereg zasadniczych spraw. mających 
istotne znaczenie dla kupiectwa miej 
scowego. Jego zadaniem będzie zorga 

nizowanie działalności, zmierzającej 
do przystosowanie się kupiectwa te- 
go do zmienionych warunków  c0- 
dziennego życia praktycznego, oraz 

    

  

do całego szeregu nowych aktów usta- 
wodawczych (ustawa o oddłużeniu rol 
nictwa, o sposobie spłaty niektórych 
zaległości podatkowych, zmniejszenie 
ryczałtu podatków za f. 1933/34 i t. d.) 
W płasze ie ogólnókrajowej zrobi! 
to wielki Kongers Gospodarczy w War 
szawie, na odcinku krajowym ogólno- 
żydowskim wspomniany zjazd Zwią? 
ku Drobnych Kupców w Warszawi 
a w zastosowaniu do naszych warun- 
ków ma to uczynić Zjazd w Wilnie. 

Pozatem ma jeszcze Zjazd do speł 
nienia poważne zadanie zorganizowa- 
nia i scementowania całego żydow- 
skiego kupiectwa wschodniego. 

Kupiectwu żydowskiemu wschod- 
nich rubieży Rzeczypospolitej przycho 
dzi się zebrać w czasie, kiedy kryzys 
ekonomiczny miażdżącemi obcęga 
dławi organizm gospodarczy Polski. 
Kupiectwo polskie przeżywa dziś ok- 
res zamierania i upadku. Złożyło się 
na to szereg przyczyn natury ogólno- 
światowej nie brak jednak i przyczyn 
lokalnych. Zwołany do Wilna zjazd 
kupiectwa województw _ północno- 
wschodnich będzie miał za zadanie wy 
nalezienie tych przyczyn miejscowych 
i skuteczne im przeciwdziałanie. Stoją 
przed przedstawicielami 128 organiza- 
cyj kupieckich, rozsianych w miastach 
i miasteczkach na terenie z. wschod- 
nich Rzplitej, zagadnienia, które mu- 
szą być rozwiązane w krótkim czasie, 

    

  

   

jeśli kupiectwo to nie ma: się 
stoczyć po równi pochyłej ku prze- 

Dr. Wilhelm Mermelstein, 

Na zjazd kupców. 

Dowiadujemy się, że na zjazd kup 
ców żydowskich, jaki się odbędzie w 
Wilnie w dniach 11 i 12 b. m. poza 
przedstawicielami z centrali Związku 
Kupców przybywają również przed- 
stawiciele ministerstw: Skarbu, Spraw 
Wewnętrznych, oraz Przemysłu i 
Handlu. 

paści. 

  

Pomoc dla bezrobotnych 
nie jest filantropją 
lecz samoobroną! 

К ОВ Т вК W KLGBARZŚ Kal 

licja ratunkowa dla pogoczelców Zdzięciała. 
(Rozmowa z p. wojewodą Świderskim). 

Jako korespondent „Kurjera” 
zwróciłem się do p. wojewody nowo- 
gródzkiego z prośbą o udzielenie in- 
formacji w sprawie akcji ratunkowej 
dla pogorzełców miasta Zdzięcioła. 

Jak wiadomo pożar w tem miaste 
€zku, liczącem około 4 tys. micszkań- 
eów zniszczył dn. 2 b. m. 126 budyn- 
ków mieszkalnych, 89 gospodarczych. 
Pastwą pożaru padł cały dobytek 616 
osób, które zostały pozbawione zupeł 
nie dachu nad głową. 

Pierwszej pomocy udzielił pogo- 
rzeleom p. wojewoda nowogródzki w 
dniu pożaru, przeznaczając 1000 zł. 
na pierwsze potrzeby akcji rałunko- 
wej. Bezzwłocznie ukonstytuował się 
komitet lokalny z burmistrzem Zdzię 
cioła p. Brodowiczem na czele, Ogół 
na akcja opieki nad pogorzelcami 
spoczywa w rękach powiatowego Ko- 
mitetu Klęskowego pod przewodnici- 
wem p. kapitana Majehra. Komitety 
te zorganizowały bezzwłocznie i pro- 
wadzą akcję dożywiania 600 osób, w 
tem 250 dzieci. Niezależnie od tego za 
rządzono zbiórkę odzieży i obuwia w 
mieście Nowogródku i okolicy, Nale- 
ży stwierdzić, że ujęcie akcji ratun- 
kowej przez czynniki społeczne było 
bardzo szczęśliwem posunięciem i wy 
dało poważne rezultaty. P. wojewoda 
z dużem uznaniem podkreśla załnte 
resowanie się natychmiast losem po 
gorzełców nawet miast z poza terenu 
województwa, np. Grodna, 

Komitet bezzwłocznie zwrócił się 
do inspektoratu Powszechnego Zakła- 
du ubezpieczeń wzajemnych z prośbą 
© pomoc i' szybkie zlikwidowanie pre 
mij asekuracy jnych, których efektyw 
na wysokość wyniesie 260 tys. zł. O- 
beenie urzęduje w Zdzięciołe komisji: 
tego zakładu i niewątpliwie w najbliż 
Szym czasie wszystkie formałności bę 
dą zakończone. 

Poważną troską ja sprawa odbn 
dowy zniszczonych budynków. Głów 
ną przeszkodą w tej akcji są małe roz 
miary pareel budowlanych pogprzeł- 
ców. Nie można dopuścić do odbudo- 
wania miasta z pogwałeeniem obowią 

   

zujących przepisów budowlanych, 
gdyż grozić to może dalszem niebez- 
pieczeństwem podobnego pożaru. Wy 
dział powiatowy wydelegował swego 
technika budowianego p. Maciejew- 
skiego, który na miejscu ma sporzą- 
dzić projekty odbudowy. Równocze 
nie aktualną będzie Sprawa przydzie 
lenia przez rząd części gruntów państ 
wowych dla umożliwienia prawidło- 
wej odbudowy. Wszczęto starania u- 
zyskania z lasów państwowych na 
warunkach ulgowych budulca dla po 
gorzeleów. Właściciel majątku Żukow 
szczyzna p. Skoryna odstąpił bezinte 
resownie dla celów rozbudowy swoją 
polową cegielnię obok  Zdzięcioła, 

Drugi raz na 
Wczoraj znowu byłem w Zdzięci: 

ie. Przejeżdżając przez (rynek spojrza 
łem raz jeszęze na zgliszcza, strczace 
dookoła. Plae rynku pusty. Gdzienier 
gdzie tylko przy popękanych murach 
Stoi stary, z długą siwą brodą i głę- 
keko wkięsłemi oczodołami Żyd... Sty 
szał już o nowym planie przebudowy 
miasta... Widać, że miejsce gdzie prze 
żył dzieciństwo i młodość swoją „jest 
mu bardzo drogie... 

Handel tež był tu niezły... Sporo 
klijentów. Przyjdą kupić, ale gdzie 40 
odnajdą? 

Burmistrz m. Zdzięcioła p. Brodo- 
wiez pozwolił handlarzom w ryiko- 
we dni stawiać stragany. Rozmieszcze 
ni są po trzy albo i cztery rodziny w 
jednem mieszkaniu. Sklepikarze te- 
wary trzymają w oknach. Każdy ma je 
dno okno do dyspozycji. Wszyscy bez 
domni podzieleni są na pięć rejonów. 
Każdy rejon ma swego opiekuna, któ 
ry nad nimi stałe czuwa. Do niego 
zwracają się w każdej potrzebie. 

Opiekun rejonu wydaje Świadcze- 
nia, z któremi potrzebujący ewentu- 
alnego wsparcia udają się do piwnic 
„pałacu Sołtana, gdyż tam się mieści 
główny skład darowizn, zebranych 
przez komitet klęskow. " 

   

    

  

  

  

  

Tajemnica lasu Ponarskiego 
nie została jeszcze wyjaśniona. 

Policja w dalszym ciągu z nieustają 
energją prowadzi dochodzenie w celu usta 
lenia tożsamości ofiary zbrodni ponarskiej 
oraz wykrycia: sprawcy mordu. 

Docłwdzenie prowadzone jest nadał w 
dwóch kierunkach: w kierunku ustalenia 
tożsamefci zamordowanej przez badanie 
meldunków o wypadkach zaginięcia oraz 
w kierunku <wykryeia sprawcy czy Sspraw- 
ców mordu niezależnie od tego czy tożsa- 
S zamordowanej zostanie ustalona czy 
e. 
W ciągu dwóch ubiegłych dni policja 

sprawdziła obszerny materjał zgromadzony 
w czasie dalszego Śledztwa. Pozatem ustale 
mo, iż w wielu wypadkach nic melduje się 
policji o zaginięciach osób, Policja więe o. 
kecnie ustala sama ile osób zaginęło ostat. 
nio w Wilnie oraz na terenie Wileńszczyz- 
ny. Podobne zadania otrzymały również U 
rzędy Śledcze innych miast, które prowadza 
takie same wywiady. 

Wczoraj policja prowadziła również ba“ 
dania lasu pomarskiego oraz okolicy. 

ZAMORDOWANA BYŁA 
160—165 CTM. 

Jak się dowiadujemy ekspertyza lekar- 
ska prowadzona z całą skrupułatnością nie 
została jeszcze całkowicie zakończona, Do. 
wiadujemy się tylko, iż w yniku przepro 

WZROSTU 

   wadzonych pomizrėw ezaszki oraz kończyn 
zwęglonych zwłok, ustalono, iż zamordowa 
na była wzrostu cd 160 do 165 etm. 

SAMOCHÓD POD MICKU. NAMI. 

;Onegdaj w godzinach wieczorowych pat 
rol policyjny dauważył wytobliżu "Mickun 
samochód który wydał się policji nieco po 
dejrzany. Na wezwamie policji do zatrzy- 
mania. się, prowadzący samochód udawał, 
żenie słyszy i zwiększywszy tempo usiło- 
wał zbiec. 

Wkrótee jednak samochód zatrzymał się, 

Wśród trzech znajdujących się w samo- 
chcdzie osobnikėw znajdował się oddawna 
poszukiwany przez: policję wileńską oszust i 
fałszćrz Niewiarowicz oskarżony: o fałszo 
wanie książeczek PKO., ojciec jego oraz ie. 
ehnik Siwicki, pochodzący rzekomo z Wii 
na, który samochodem kierował. 

Podczas rewizji w kieszeni bocznej młod 
szego Niewiarowicza znaleziono SFAŁSZO- 
WANE: DOKUMENTY. 

+ Wszystkich ich zatrzymano i Przestano 
do Wilna do dyspozycji wydziału Śledczego. 

Skąd wzięli oni samochód nie zdołana 
narazie stwierdzić. Wiszelkie poszłaki wska 
zują na. to, iż samochód został skradziony. 
Nie ulega też wątpliwości, iż SKRADZIONY 

SAMOCHÓD POCHODZI Z TERENU INNE- 
GO WOJEWÓDZTWA. 

Policja wszczęła również dochodzenie w 
celu ustalenia kto px prawym właścicielem 
samochodu. 

Podczas badania jeden z wywiadowców 
zauważył również na ubraniu młodszego Nie 
wiarowicza płamy krwi. 

Powstałe narazie przypuszczenie, iż zat 
rzymani mogą mieć jakąś styczność ze spra 
wą ponarską nie potwierdziło się. Natomisst 
faktem jest, iż w ręce połieji wpadła „gru- 
bsza ryba. 

Wszystkieh zatrzymanych osadzone w a- 
reszcie centralnym. (ej. 

KTE SLS IAE TK SE SAAB 

GIEŁDA WARSZAWSKA, 
WIARSZAWU, (Pat), -— DE WUZY S Londyn 

30,29 — 29,99. Nowy York 741 — 7,38. — 
Paryż 35,18 — 35,00, Szwajcarja 172,20 —- 
172,68 — 171,77. Berlin w obr. nieof. 207.25. 
Tend. .niejednołta. + 

AKCJE: Bank Polski 75 
cokotwiek słabsza. 

DOLAR w obr. pryw.: 
RUBEL złoty: 4,86. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Doli 
rowa 56,50. Dillonowska 66 7/8. Stabiliza 
cyjna 57 5/8. Warszawska 36 3/4. Śląska 
41 3/4. 

"74,50. Tend.   

7,30. 

przyczem ofiarował również bezplał 
nie opał na (opalanie pieca; nie wyklu 
ezonem jest również że silniejsze eko 
nomicznie jednostki będą mogły uzy- 
skać pewną pomoc kredytową na od- 
budowę zniszczonych budynków. W 
toku jest również akcja uzyskania uig 
podatkowych dla pogorzelców. Pan 
wojewoda nowogródzki, udzielające u 
przejmie swych informaeyj zapewnił, 
że w miarę potrzeby udzieli dalszej 
pomocy tak w akcji dożywiania, jak 
również w akcji odbudowy. Główną 
jednak myślą przewodnią musi być 
szybkie tempo samej odbudowy, tak 
by w najkrótszym czasie warsztaty 
codziennej pracy zostały odbudowane. 

zgliszczach. 
„Pałae Sołtana* — to gmach szko- 

ły zawodowej i internatu, w którym 
się mieszęzą sieroty dziewczęta, słyną 
ce w powiecie nawogródzkim z prze- 
pysznych robót ręcznych. Kierownicz 
ką wspomnianej szkoły jest p. Wanda 
Hryszkiewiczówna, mająca jednocze- 
Śnie nadzór nad darowiznami. Przed- 
mioty dostarezone przyjmuje, waży i 
wydaje odnośne pokwitowania, Poza 
tem wydziela pogorzelcom produkty 
i zabiera kartki, jako dowód, że już 
wydała. 

Kierownikiem naczelnym jest p. 
środowicz, który oświadczył, że dzien 
nie dożywiają przeszło 506 ludzi. 
Chieba rozdają dziennie 250 kg, Do te 
go mają około 250 dzieci, którym da- 
jA mleko lub masło. 

Burmistrz nra nadzieję że po kilku 
tygodniach liczba potrzebujących po- 
mocy nieco się zmniejszy, ponieważ 
niektórzy wyjeżdżają do krewnych 
lub znajomych. Ale w każdym razie 
pomoce jest bardzo potrzebna. 

Dotychczas z pomocą pośpieszyło 
8 miast z Nowogródkiem na czele.. 
Pierwsza udzieliła pomocy wieś Cho- 
dywlany, coprawda najbliżej położo- 
na, Jeszcze tej damej nocy, kiedy całe 
miasto się paliło, dostarczyła wielki 
wóz naładowany przedewszystkiem ar 
tykułami spożywczemi, do tego trochę 
płótna i 10 zł. Potem zaczęły przyby- 
wać transporty darowizn z Horodysz 
cza, Mołezadzi, Dworca, Mira, Nowo- 
gródka. Dereczyna i t. d. Z Barano- 
wiez tylko jeden człowiek, mianowi- 
cie p. rejent Bochwie ofiarował 20 zł. 
Ogółem w gotówce komitet otrzymał 
do 7 czerwca przeszło 3000 tys. zł. Na 
tomiast mąki, chleba, kartofli, masła, 
mięsa, ubrania, obuwia, rozmaitych 
sprzętów i naczynia znacznie więcej. 

Jeżeli chodzi 0 miasto, które naj- 
lepiej odezuło potrzebę przyjścia z 
pomocą nieszezęśliwym * i: najwięcej 
wykazało wysiłku, to trzeba przyznać 
że i w tym wypadku wysuwa się na 
czoło Nowogródek. W ciągu 5 załed- 
wie godzin, dzięki interwencji p. inż. 
Wolnika, burmistrza m. Nowogródka 
zdołano zebrać prawie 500 zł. i pełny 
ciężarowy Samochód rozmaitych 
przedmiotów. 

Wojewódzki wydział opieki społe 
cznej wystąpił do ministerstwa z wnio 
skiem o 'wyasygnowanie na ten cel 6 
tys. zł. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wza- 
jemnych straty całego miasta oblicza 
tylko na 260 tys. złotych. Stąd więc 
wynika, że Zdzięcioł prędko z ruiny 
nie powstanie. 
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Legjen Młodych 
a sprawa ukraińska. 

Trzeci ogólno-polski Kongres Leg 
jonu Młodych, który się niedawno od- 
był, powizął rozmaitego rodzaju uch- 
wały o znaczeniu programowem. 

W ostatnim numerze organ Legjo 
nu Młodych „Państwo Ргасу“ na pod 
stawie uchwał tego kongresu określa 
następująco stanowisko Legjonu Mio 
dych do sprawy ukraińskiej: 

Legjon Młodych stoi na stanowisku, że 
zasadą naczelną polityki narodowościowej 
musi być nienaruszalność i nierozdzielność 
ehszaru terytorjalnego Państwa Polskiego. -— 
Każde działanie skierowane przeciwko tej za 
sadzie, powinno się spotkać z jaknajbardziej 
stanowczym i bezwzględnym ©odporem ze 
strony rządu i całego społeczeństwa. 

Wychedząe z założenia, że zjednanie wszy 
stkich cbywateli Rzeczypespolitej dla idei 
praey dla Państwa pomnoży jego potęgę, Leg 
jen Młedych deklaruje aktywnie życzliwy sto 
sunek de rezwojowych dążeń narodu ukraiń 
skiego, utrzymanych w granieath powyższej 
zasady naczelnej. Władze rządowe od polie- 

janta aż do najwyższego dosiejnika w pań- 
stwie, winny otaezać społeczeństwo i jedno 
stki ukraińskie, stojące na gruneie państwo 
wości polskiej, jaknajbardziej wydatną i 
sprawiediiwą opieką, tak samo jak luduość 
prawo de noermałnego, swobodnego i nieskrę 

Ludności ukraińskiej małeży zapewnić 
powanego rozwoju kulturałnego, w pierw- 
szym rzędzie przez gruntowną reformę sto 
sunków szkclnych w województwach połud- 
niowo — wschodnich, stworzenie ukraińskie- 
go uniwersytetu i udzielanie poparcia ukra- 
ińskim instytuejom kulturalnym, naukowym 
i artystycznym. Obywatele narodewości ukrit 
ińskiej nie moga doznawać z powodu swego 
pochodzenia żadnych utrudnień przy wstę- 
powaniu de wszełkieh działów służby panst 
wowej, tak cywilnej, jak wojskowej. Z nie- 
ubiaganą natomiast bezwzględnością powinny 
być tępione wszełkie działania antypaństwo 
we, prowadzone pod pokrywką ukraińskiej 
pracy kułturalnej, osłoną stanowiska rządo- 
wego, lub społecznego. 

Potępizjąe wszelkie sztuczne melody wy 
naradawiania i nie dążąc do zmniejszenia 

ukraińskiego stanu posiadania w dziedzinie 
stosunków gospodarczych, Legjon Młodych 
uważa za nokaz racji stanu Państwa Połskie 
go stałe utrwalanie znaczenia i reli ludnp- 
Śei polskiej na ziemiach południowo - wsehe- 
dnich pizez ©taczanie speejalnie trosktiwą 
Gpieką wszystkich dziedzin jej žyvia, Dąże 
niem naszem jest aby ludność pGlska i пКга 
ińska nauczyła się jak przystało na dzieci 
jednej ziemi współżyć z sobą па zasadach 
wzajemnego poszanowania swóich odrębno- 
ści narodowych. 

Międzynarodowy konkurs' 
tańca artystycznego 

w Warszawie. 
WIARSZAWA, (Pat). — Dzisfaj w Teatrze 

Wiełkim, w obecności przedstawicieli 
władz, zaproszonych gości, sfer artystycz- 
nych oraz licznej publiczność: odbyło się u. 
roczyste otwarcie (pierwszego międzynarodo 
wego konkursu tańca artystycznego, zorgani 
zowanego pod protektoratem pani Józefo- 
wej Beckowej, małżonki p. ministra spraw 
zagranicznych. 

Otwarcia dokonał jako prezes komitetu 
m*nister Bertoni, witając uczestników Кон- 
kursu w stolicy.kraju, słynącego ze swych 
pięknych tradycyj w dziedzinie tańc 
Następnie przemawiał naczelnik wydziała 
sztuki w Min. WR. i OP. dr. Zawstowski. 

Udział w konkursie zgłosiło 120 tenpfizy 
i taneerek z 21 krajów. 

     

   

      

B WARSZAWA Ę 

Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazytach galanteryjnych. 

Zielone Święta w Warszawie 
Objęcie władzy przez Pana Prezydenta. — Międzynarodowe 

zawody sportowe, 
Wyjeżdżamy w sobotę wieczorem 

pociągiem wycieczkowym do Warsza 
wy na zawody Belgja—Polska, orga- 
nizowane przez towarzystwa „Cóock'* 
i „Orbis, z okazji tygodnia propa- 
gandy sportu Miejskiego Komitetu W. 
F. iP. W. Na dworcu Wileńskim nie 
możliwy ścisk i chaos, Miał być spe- 
cjalny pociąg. Zabrakło jednak kilku 
nastu podróżnych i Dyrekcja Kolejo- 
wa doczepiła tylko kilka wagonów dla 
wycieczkowiczów do pociągu zwykłe- 
go. Brak wobec tego miejsca, ciasnota 
straszliwa — narzekanie ogólne. Nie 
pomogła depesza do Ministerstwa Ko 
leji, wysłana przez Komitet i organizu 
jące Towarzystwa — drogę do War- 
szawy i z powrotem trzeba było odbyć 
w najfatalniejszych warunkach. 
* Olbrzymi, przepełniony pociąg 
przyjeżdża z przeszło godzinnem opóź 
nieniem do Warszawy. Warszawa wi- 
ta nas ładną, choć nieco chłodną i 
wietrzną pogodą. Pomimo wczesnej 
pory, na ulicach ruch wielki, gdyż Ii 
czne wycieczki zjechały z całej Polski. 

Warszawa w Zielone Święta prze- 
żywa doniosły akt objęcia władzy 
przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej — i wielkie międzyna- 
rodowe imprezy sportowe. Około go- 
dziny 1i-ej oddział akademicki „Le- 
gjonu Młodych organizuje na uii- 
cach serdeczną manifestację na cześć 
Prezydenta. Liczna grupa członków 
Legjonu Młodych i ich sympatyków, 
tworzy imponujący pochód, który 
przechodzi przez główne ulice miasta, 

„ wznosząc okrzyki na cześć Pana Pre 
zydenta i Marszałka Piłsudskiego i 
grupūje się przed Zamkiem. 

Przed godziną 12 przybyły na hi- 

storyczny dziedziniec zamkowy od- 
działy garnizonu warszawskiego, 
Świetnie wyekwipowane, budząc swą 
dziarską postawą i sprawnością, ogól 
ny zachwyt licznie zebranej public+- 
ności. Dowodzi niemi pułk. Dojan- 
Surówka. O godzinie 12 zajeżdżają 
przed Zamek liczne auta z przedstawi 
cielami Rządu, dygnitarzami państwo 
wymi, marszałkami Sejmu i Senatu. 
W chwili podpisywania aktu objęcia 
władzy przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, oddziały zgrupowane 
na dziedzińcu zamkowym prezentują 
broń. Orkiestry grają hymn narodowy 
a baterja artylerji ustawiona na Bu- 
gaju, oddaje 101 strzałów hołdowni- 
czych, przyczem liczne rzesze publicz 
ności wiwatują na cześć ogólnie koch 
nego i tak zasłużonego dla Polski Pre 
zydentia M kiego. 

Chwila podniosła — piękna i nie- 
zapomniana. 

Po podpisaniu protokółu Pan Pre 
zydent wraz z panem premjerem, mar 
szałkami obu izb, członkami Rządu i 
generalicją, zeszedł na dziedziniec 
zamkowy. Tu, odebrawszy raport od 
keis oddzialėw-—przeszedl przed 
frontem wojska, a następnie stanąw 
szy na specjalnie przygotowanej try 
bunie odbierał defiladę. Armja Pol- 
ska oddala hold swemu najwyžszemu 
Zwierzchnikowi. 

Z tlumami odprowadzającemi: woj 
sko do koszar idziemy przez Krakow- 
skie Przedmieście. Có krok spotyka- 
my delegatów z różnych ośrodków 
sportowych Polski, którzy zjechali na 
mecz Belgja — Polska. Przy „powita- 
niu rozmowy na temat szans Polski. 
Przeważa nastrój pessymistyczny. Po 

      

wód w ogólnym jakoby spadku formy 
naszych zawodników, w niesnaskach 
i tarciach klubów ligowych. — Prze- 
chodzimy koło hotelu Europejskiego, 
z balkonu którego wywieszony duży 
sztandar czarno-żółto-czerwony, oznaj 
mia siedzibę drużyn belgijskich. Z ho 
telu Bristol powiewają sztandary 
francuski, rumuński i czeski. Tu za- 
mieszkały ekipy kawaleryjskie, które 
zjechały na zawody hippiczne odby- 
wające się w Łazienkach. 

Pierwszy dzień zawodów hippicz- 
nych zakończył się niestety porażką 
naszych kawalerzystów z wielkim tri- 
umfem porucznika Cavaille (Francja) 
że swego rodzaju rekord!) na koniach 
który zajął trzy pierwsze miejsca (tak 
Olivette, Berceuse i Reine Olga. 

Czwarte miejsce uzyskał rtm. Szo 
sland, piąte kapitan Islon (Rumunjaj. 
Po tym jednak wyczynie szczęście od 
wróciło się od Francuzów. Z czterech 
oficerów, którzy stanowią ekipę fran 
euską jeden zwichnał nogę onegdaj na 
treningu; drugi zaś złamał nogę w cza 
sie konkursu: Szef zespołu depeszo- 
wał do Paryża z żądaniem wysłania 
dwóch nowych zawodników. Szanse, 
nasze wobec tych pożałowania god- 
nych wypadków, trochę się podniosły. 

Godzina szesnasta. Idziemy na nie 
cierpliwie oczekiwany mecz Belgjia— 
Polska. Ulice prowadzące do reprezen 
tacyjnego stadjonu „Legji* zatłoczo- 
ne autami i dorożkami, tak że z trud 
nošcią posuwamy się w tym wężu po 
jazdów. Trotuarami płyną tłumy pu- 
bliczności. 

Olbrzymi stadjon wypełniony do 
ostatniego miejsca. Podobno sprzeda 
no około 20.000 biletów. Takich tłu- 
mów chyba Polska ma zawodach spor 
towych nie widziała. Z tego: wynika, 
że sport przenika nareszcie do naj- 
szerszych mas, że budzi coraz więk- 
sze zainteresowanie. Podkreślić przy- 
tem należy, że równocześnie w tvm 

  

    

samym czasie odbywały się zawody 
hippiczne, na których było parę tysię 
cy ludzi i wyścigi konne tak ulu- 
bione i popularne w Warszawie (Gloa 
dnia, nagroda przychówku im.L. Gra 
bowskiego zł. 30.000, którą wygrał 
brawurowo „Wisus* wł. Falewicza i 
Orłowskiego) które również zgroma 
dził kilka tysięcy widzów. 

Reprezentacja piłkarska  Belgji 

(sławna drużyna „Diables Rouges*) 
gra w Polsce poraz pierwszy. Mecz 

obecny jest meczem rewanżowym 0 

puhar ministra Jackowskiego. Pierw- 
szy miecz w Brukseli przegraliśmy. 
Obecnie los puharu się decyduje. W 
razie przegranej przechodzi na włas” 
ność Belgji. 

Godzina 17-ta. Wypełniają się lo- 
że reprezentacyjne przedstawicielani 

władz, dyplomacji i.generalicji — za 
chwilę wbiega witańa oklaskami r-- 
prezentacja belgijska w składzie: 

Belgja — Braets, Pedeken, Hoy- 
dzo słabej formie. Matjas, Kotlarczyk 
Torfs, Brichant Vorhoof, Sares, Vay- 
denevende. 

Połska — Albański, Martyna, Bu- 

łanow, Kotlarczyk II, Kotlarczyk I, 
Dziwis Urban, Matjas, Nawrot, Pa- 

zurek, Włodarz. 
Drużyna ustawia się przed trybu- 
główną — rozlegają się dźwięki 

kmat belgijskiego. Grzmot oklasków 
okrzyki drużyna biało-czerwona 
przybywa. Hymn -olski — wreszcie 
wspólna fotografja. 

Potężny wzrostem i tuszą Czech — 
sędzia Cejnar, gwizdkiem zwołuje ka 
pitanów drużyn do losowania bramek 
i obejmuje w swe doświadczone ręce 
losy meczu. Losowanie! Polsce przy- 

  

    

' pada lepsza połowa boiska — gra z 
wiatrem. Nadzieja rośnie w rozgo- 
rączkowanych umysłach widzów pol- 
skich. 

Mecz się rozpoczął i rozpoczęła się 
rozczarowanie do drużyny polskiej, 

  

która w zupełności zawiodła. Tak beż 
barwnego; zupełnie bez treści, meczu 
międzynarodowego jeszcze 'nie widzia 
łem. Nie możńa zaprzeczyć, że ambi- 
cja naszych reprezentantów czyniła 

wszelkie wysiłki — ale nie się nie kle- 
iło — żadna akcja powodz niem się 

nie kończyła. Zawiódł przedewszyst- 

kiem napad — niezgrany, beznadziej 
ny. Nikt tam „strzelać nie umiał, nie 
umiał walc o piłkę, nie umiał wy 
robić pozycji. No i mecz przegraliś- 
my, mając przez cały czas przewagę 
w polu, (z wyjątkiem kilku minut dru 
giej połowy meczu) i dużo sposobność, 
do strzelania bramki. Wszyscy nasi 
gracze z wyjątkiem Albańskiego, Bu- 
łanowa; Dziwisza i Urbana byli w bar 
dzo słabej formie. Matjas, Kotlrrczyk 
II, Włodarz i Szczepaniak wykazywa 
li niechęć do walki o piłkę, graniczą- 
4 wprost z tehórzostwem. Zawodnik 
bez odwagi nigdy dobrym piłkarzem 
nie będzie. 

  

        

   

  

    

    

Niepowodzenie też Ścigało naszą 
drużynę, gdyż w bierwszej połowie 
meczu musiał ustąpić z powodu wy- 
padku, dobry gracz Kotlarczyk II, z 
środka pomocy a zastąpił go zupełnie 
nieodpowiedni czepaniak, który w 
dużej mierze przyczynił się także do 
porażki naszej drużyny. Kontuzjowa 
nego Matjasa zastąpił młody gracz 
Giemza, okazując dużo zapału i ru- 
chliwości ale mało skutecznej na sła- 
nowisku prawego łącznika. 

Goście reprezentowali się jako dru 
żyna wyrównana, bez słabych punk- 
łów z dobrymi i niebezpiecznymi 
strzelcami. Technika mierna i kombi- 
nacje prymitywne. Górowała nad Po 
lakami szybkością, kondycją fizyczną, 
grą ciałem i dobrą grą głowy. System 
gry angielsko-francuski: półgórnie, 
szybko, niezbyt dokładnie ale groźnie 
i czasem skutecznie. Wyróżnić by na 
leżało z graczy belgijskich, olbrzyma 
bramkarza, bardzo dobrych obron- 

  

  

ców, niezmordowanego środka pomo 
cy i strzelca zwvcięskiej bramki Vor 
hoof'a. 

Źle się stało, że Polska pozweliła 
sobie narzucić grę półgórną; powinna 
była grać, ze względu na silny wiatr 
przyziemnie, z krótkiemi podaniami, 
a wynik meczu byłby inny. 

Mecz przegraliśmy 0:1. Puhar stra 
cony. Niezadowolenie i narzekanie 
ogólne na złe zestawienie drużyny, na 
kapitana związkowego, na graczy... 
Niezupełnie słusznie. Nasze władze 
piłkarskie powinny zastanowić się po 
ważnie nad wynikiem tego meczu. Na 
leży dążyć do podniesienia formy na- 
szych graczy, należy nareszcie ustalić 

sny, polski system gry, odpowia- 
dający szemu charakterowi i na- 
szym właściwościom fizycznym. Wszy 
stkie narody na Zachodzie mają swój 
odrębny styl gry. Włosi do niedawna 
jedni z najsłabszych piłkarzy w Euro 
pie, po przyjęciu stylu połudn. amery 
kańskiego, odpowiadającego ich właś 
ciwościom rasowym stali się potęgą 
piłkarską. Możebyśmy poszukali wzo 
rów u pobratymców naszych Czechów 
i wyrobili swój własny słowiański 
styl. Mecze kończące się niepowodze- 
niem jak ostatni mogą zrazić publicz 
ność, a bez materjalnego poparcia 
Sport piłkarski nie będzie się mógł 
rozwijać. 

Dnia 5 czerwca odbyły się między 

      

  
narodowe zawody lekkoatletyczne 
Belgja—Polska. Zwyciężyliśmy bez 
wysiłku: 65:50 punktów. Belgowie nie 
wyróżniali cię niczem. Zespół ich był 
mniej niż przeciętny. Wygrali jedynie 
w krótkich biegach (100 m) i na 1500, 
gdzie nasz Wilnianin Sidorowicz przy 
szedł na czwartem miejscu, oraz w 
szta/etach. 

Zainteresowanie znacznie mniej- 
sze, i publiczności znacznie mniej, ale 
w każdym razie parę tysięcy widzów 
się zebrało. IL. G. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU " 
Holszany. 
Święto Pieśni. 

Huczne i strojne musiały być przed 
laty uroczystości dworskie na zamku 
Pawła Sapiehy w Holszanach. Grały, 
trąby, kotły grzmiały, śpiewała i piła 
brać szlachecka dając się łaskawie po 
dziwiać plebsowi. Dziś jest nieco ina 
czej. Trąby wprawdzie są tu i teraz, 
ale nie grają. Z kotłów zdjęto skórę i 
użyto tu i ówdzie do wyrobu samo- 
gonki. Pić niema za co. Został śpiew. 
Pozbawiony jednak kultury zwyrod- 
niał. Nagminnie słyszane, pieśni „Pa - 

nie prokurorze, lub „Jak ja będę ха 

kratami* nie są chyba wyrazem mło- 
dzieńczych tęsknot, „Wołga, Wołga” 
też mało ma wspólnego z Wileńszczyz 

ną. 
To też niezmiernie celowa i dobra 

pomyślana akcja gminnych Świąt Pieś 

ni zaradzi złu w porę i skutecznie. Naj 

lepszym tego dowodem są entuzja- 
styczne sprawozdania z tych uroczy- 
stości, tak często spotykane teraz w 
„„Kurjerze“. 

A oto jeszcze jedno. Na rynku ol- 
brzymia scena. Pobudowana jest 
przez Urząd Gminnv t. zw. sposobem 
Szarwarkowym. (Dowód braku gotów 
ki w kasie, ale j bogactwa pomysłów). 
Udekorowana w wieńce i chorągiew- 
ki przez miejscową szkołę, gromadzi 
tłumy ciekawych. Na scenie chór. 
Sześć zespołów szkolnych, chór cer- 
kiewny z Holszan, zespół młodzieży 
dorosłej z Nowosiad, dwa zespoły 
wiejskich orkiestr. Słowo wstępne. 

Śpiew. Trzy pieśni w tem „Jeszcze 
Polska nie zginęła, wykonuje cały 
chór na głosy. Rzecz, pierwszy Taz 
wykonana w ten sposób i pierwszy raz 
tak słyszana, wywiera potężne wraże 
nie. Następne melodje jak „Wilj 

  

   

i inne, w miarę jak płyną ze sceny. 
wyraźnie zmieniają spojrzenia, zmie- 
niają wyrazy twarzy. Początkowe, Ob- 
ce ludowi i skąpe oklaski stają się co- 
raz rzęsistszemi, coraz natarczywsze- 

mi, wreszcie, o dziwo, zmuszają do 
bisowania. A za sceny wciąż dźwięczą 
Symbaly, zawodzą skrzypce wiejskie, 
to znów płyną melodje piosenek. I tak 
©d południa aż do godz. 5-ej. Czy mo 

że być lepsza, skuteczniejsza metoda 

podania ludowi wartościowych pieś- 

ni? 

To też dobrze zasłużyli się sprawie 
w pierwszym rzędzie pp. Pytel i Krep 
ski organizując jeden piękny chór 
szkołny, drugi chór z młodzieżą doro 

słą. Niezmiernie bogaty i urozmaico- 
my materjał wniosły wiejskie zespoły 
szkolne, z których wyróżniał się ze- 
spół z Krywuli. Bezkonkurencyjny był 
<hór cerkiewny z Holszan. Chętnie 

słuchano i szczerem brawem nagra- 

dzane były skoczne kawałki wiejskica 
grajków. Całość była mile oddana i 

Spotkała się z ogólnem HAPOŚEJ, 
$. В. 

   

Postawy. 
PRACA KÓŁ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ. 

W dnia 25 maja r. b. w lokalu Domu 
Ludowego odbył się I O: ns 
Zjazd Kół Młodzieży W 
stawskiego o ilości uczestników i delegatów 
2 całego powiatu 170. 

©О godz. 10 zbiórka w Domu Ludowym 
skąd 'przemaszerowano 2 sztandarami na na 

bożeństwo do kościoła. 

Otwarcie Zjazdu nastąpi 

przy dosyć licznym udzi 
poszczególnych organizacyj i zaproszonyci 

      

Z ramienia Tymczasowego Powiatow 
Zw. Młodzieży Wiiejski. Ž 
<czenkow zagaił Walny Zjazd i powitał obec- 
mych. Po zagajeniu chór Koła Młod: у 
Wiejskiej 
Związku Młodzi Wiejskiej „Trzeba z ży- 
wymi naprzód iść — po życie sięgać nowe*. 
Ną przewodniczącego Zjazdu zaproszono p. 

Ugenjusza Balceraka, zaś na asesorów p. 
azimierza Protassewicza, zastępcę starosty, 

ektora Szkoły Rolniczej w Łusztju p. 
Marcelego Żemralskiego, oraz p. Pregiela ma 
sekretarza. 

„ Życząc owocnych obrad i wydajnej pracy 
Zjazdowi przemówili kolejno przedstawic'ele 
organizacyj: p. Kazimierz Protassewicz, jaźo 
prezes Federacji ZOO, p, Anatol Klenc 2 
przedstawiciel Związku Nauczycefstwa Szkół 
Pow. nych, p. Knoche, komendant Zw. 
Strzeleckiego, p, Bobowski prezes Związku 
Rezerwistów i dyrektor Szkoły Rolniczej p. 
Marceli Żemralski. Następnie p poseł Wła- 

<łysła w iński prezes Wojewódzkiego Zw 
Wiejskiej Ziemi Wil e 

głosił odczyt n. t. „Rola Związku Młodzieży 
iejskiej w howanitn obywatelskiem na 

Wileńszczyźnie”, 

  

    

  

w zermatach odśpiewał hasto 

   

    

     
  

    

    

      

     

  

   
  

  

      

Plan pracy na rok bieżący zreferował 
B. Gurij Kacieszczenkow, podkreślaj 
W dziale organizacyjnym, oświatow 
Wawezym, rolnym i wychowania 

o przyjęciu planu pracy delegaci poszcze 
Sólnych Kół złożyli sprawozdamie z działal- 
mości z przeprowadzonych prac od chwili 
założenia «do dnia Zjazdu, na czem program 
Yczerpano. Wieczorem odbyło się przedsla- 
wiezie teatr uukraińskiego dla zebranej mło 

po przedstawieniu zaś odbyła się za- 
bawa taneczna do rana. 

Zaznaczyć należy, iż ta cicha, państwowo- 
twórcza pra prowadzona przez ośrodki 
Pod nazwą Kół Młodzieży znajduje w spo 
czeństwie tutejszem coraz to większe uzna- 

nie. 

Powstanie zaś Powiatowego Związku do 
Spraw Młodzieży Wiejskiej w osobach: p, 
Drewsa — inspektora Szkolnego, zastępcy, 
Kacieszczenkowa — sekretarza i skarbnika 
P. inż, Jaroszewicza, kierownika O, T. O. 

1K. R. przyczyni się niewątpliwie do podnie 
Sienia | rozwoju zapoczątkowanych prace 
przez młodzież, która częstokroć samorzu:- 
are. względnie przy wydajnej pracy nauczy- 
<iela idzie naprzód, budując podwaliny Mło 
dej Wsi, skupiając wszystko co zdrowe i 
twórcze, gotowe zawsze prowadzić wałkę © 
ideały państwowe f lepszą dolę wsi. Śmiało 
śdzie młodzież I z rozmachem od chwiii 
założenia Kół podejmuje. samodzielnie pra- 
<ę, podkreślając na każdym kroku swą rolę 
z mowychowi czą i samowykształceniową. 
= 544 i swobodna inicjatywa stała 
S ówną siłą i ostoją Związku, one budziły 
udarność wśród członków i wyrabiały 

  

     
  

  

  

   

    

   

    

   

  

    

    

przywiązanie do organizacji, jako tworu i 
własności młodych. < 

Swoje zaszczytne zadania organizacja 
przeprowadza drogą wydobywania na światło 
dzienne niezgłębionych wartości ducha i mo- 
cy wszelakiej, które tkwią w Młodej Wsi Pol- 
skiej, Stwarza ona takie warunki pracy dla 
swych członków, by mogli te ogromne złoża 
wszelkiego dobra i talentu, rozwijać i kształ- 

cić na pożytek sprawy ludowej, oraz «la 
pomuożenia dobra ogólnokrajowego. Wyrzs- 
bia pomysłowość, wzmacnia szlachetne po- 
rywy i śpieszy z pomocą V kim, którzy 
garną się do Światła wiedzy, lub szukają 

dróg, po których ma kroczyć Polska Wieś 

  

   

  

       

  

   
  

  

  

do Nowego Jutra. LP, R. 

Landwarów. 
WYSTAWA SZKOLNA. 

Żyjemy, rzec można — w epoce różnych 
      

   

t (święto lasu, pieśni, oficera rez 
i t. d.) wreszcie nych tygodni, poś 
conych matce i dziecku; ponadto tygodn:e: 

CGze:- 

    

  
  

  

    

akademika, przeciwgazowe, LOPP-u, 
wonego Krzyża, trzeźwości, ochrony zwie- 
rząt, przyrody, książki i t, d. i t. d., słowem 

   
    

sz wszystkiego, a tu jeszcze — 
różne też wystawy, zestawien'e których za- 
jęłoby wiele miejsca, przytem mijałoby się 

z tematem. 

Landwarów — trzeba przyznać 
czyna górować, stale coś urzą 

jektuje. ё 
Ale do rzeczy. Otóż na Zielone Šwiątki 

XVIII rejon konferencyjny Landwarów nu- 
rządził wystawę szkolną. Trzy sale były za- 
jęte eksponatami, ,„reprezentującemi* przed- 
mioty: język polski, historję, rysunki i 

boty. 
Najokazalej wystąpiła oczywiście sied- 

mioklasowa publ. szkoła powsz. w Landwa- 
rowie. Oddział I, prowadzony najnowszą 
metodą łączną (II warjantem) przez p. H. 
Kulecinę posiadał bogaty i ciekawy roczny 
materjał naukowy ze wszystkich przedmio- 
tów. Zwolennicy tej metody odczułi m*łe 
pole do działania, przeciwnicy zaś nabrali 
przekonania, że tylko metoda łączna może 
mieć zastosowanie w dobie obecnej. P. Ku- 
lecina jest wzorem % ipropagatorką tej me- 
tody na cały rejon. Odnosiła też zwycięstwo 
na całej linji. Ciekawie też przedstawiał 
oddział III, który prowadzi p. Z. Niew 
domska. Podziwiano prace dzieci z history. 
Na szczególną uwagę zasłużył uczeń tegoż 
oddziału Michałowski Kazimierz, syn bez 
robotnego. Jego rysunki do historji moga 
śmiało konkurować z niejednym przecięt- 
nym malarzem. Słusznie przeto nauczycie'- 
stwo tego rejonu postanowiło zająć się lo 
sem utalentowanego chłopca, 

Pomysłowo i bogato zobrazowano histe- 
rję, którą prowadzi w oddzfałach starszych 

p. Witkowski, a już rajem wystawowym bvylr 
rysunki i roboty dzieci starszych, kształco- 
ne przez specjalistę p. St. Kuletę. Szkoła 
landwarowska winna otrzymać miedal, oto 
ogólna ocena. 

Ze ©zkół zamiejscowych wyróżniały Sę 
eksponaty szkoły ponarskiej, gdzie uczy p. 
Pietkiewicz, student wydziału sztuk pięknych 
U. S. B., następnie piękne modele — jak nw. 
„Zagroda mfejskać i t. d. wykonane przez 
szkołę w Kiemieliszkach pod kierownictwem 
p. Žminkowskiej. 

Niezależnie od prac dzieci podz*wiano 
prace niektórych z pośród grona nauczycie!- 

skiego. P. Kuleta zajął swemi pracami spec- 
jalne miejsce. Modele aparatów radjowy<h 
(detektora i lampowego), plecionka z rafii, 
ikompas, różne wykresy i t. d. stanowi miłą 
niespodziankę -dla tych, którzy nie miek do- 
tychczas okazji do zetknięcfa się z pracami 
wyłkonawcy. 

To samo należy powiedzieć g 0 rysunkach 
pp. Żminkowskiej (wspaniały dworek szla- 
checki) i Pietkfewicza (liternictwo). 

Trudno tu objąć w krótkiem sprawozda 
niu dziennikarskiem wystawę w szczegółach 
chodzi tu bowiem o rzecz zasadniczą. Spo- 
łeczeństwo (rodzice) miało możność przeka 
nać się, że an“ dzieci, ani nauczycielstwo 
czasu nie marnują i te częste, niewinne 
łezki dziecinne na farbki, ‚ 
R t. d. od rodziców znal 
i najlepszą propagandę rzecz sztuki. 

Na zakończenie pragnę jednego: by 
łepsze eksponaty różnych naszych szkó s 
lazły się na III Targach — Wystawie w 
Wilnie, które mają się odbyć latem r h. 
Rzucam myśl Komitetowi Wystawy. - 

Oby. szczęśliwą była. : 

Z pogranicza. 
SPLAWIANIE DRZEWA POLSKIEGO NA 

GRANICY LITEWSKIEJ. 
: Ostatnio znowu podjęte zostało spławia. nie drzewa polskiego Niemnem į Mereczan 

ką. Władze litewskie nie czynią obeenie żad nych przeszkód. Ё 3 
PO 5 KROTNYCH PRÓBACH ZBIEGŁ DO 

POLSKI. 
Qnegdaj na terenie odcinka granicznego 

Miehniewicze koło wsi Gniczdowo zbiegł do 
Polski przestępea polityczny a ostatni wię- 
zień sowiecki Borys Kościakow. Kościakow 
w ciągu lat 1928 — 1933 pięciokrotnie usiło 
wał zbiec do Polski, iecz za każdym razem 
był zatrzymywany. 

Oststnią nietertun. i ypłaci че эйп‹ш_ідсуп-.пч ucieczkę na 

pobycia w więzieni RE Kościzkow zdołał iS ZĘ mik. 
go i tym razem po szeregu perypetyj sze 
śliwię przedestać się de Polski. alba 

Kościakow w Mińsku należał do gruby 
monarchistycznej młodzieży skademickiej i 
brał żywy udział w walce z ustrojem komu 
nistycznym. 

Śmierć w nurtach Wiiji. 
Onegdaj w godzinach porannych posto- 

runek policji w Niemenczynie powiadomiony 
został © odnalezieniu wpobliżu wsi Mala- 
kiszki, na piaszczystym brzegu Wilji zwłoki 
topiełea 

Wszczęte dochodzenie policyjne ustali- ło, iž są te zwłoki mieszkańca zaściantka 
Trejbuny, gminy widzkiej, pew. brasławskie 
go, Jana Wiłkowskiego. 

Zwłoki poznane zostały przez 
ca Stanisława Wiłkowskiego zamieszkałego 
w Wilnie przy ulicy Kalwaryjskiej 65 | 

Co było powodem Śmierci Witkowskiego 
nie zostało narazie ustalone. Ekspertyza la 
karska nie wykryła żadnych śladów śmier 
ei gwałtownej. Możliwe, że Wiłkowski popei 
nił samobójstwo, nie jest jednak wyklucz» 
ne, że padł ofiarę nieszczęśliwego wypadku. 

Zwłoki topielca przewiezicno do Wilna 
do kostniey przy szpitala Św. Jakóba. (e). 
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Dyrekcja kolejowa organi- 
zuje tanią wycieczkę do 

Druskienik. 

Wileńska dyrekcja kolejowa w 
dnin 18 b. m. urządza wycieczkę do 
Druskienik. Koszty wycieczki wraz ż 
autobusami z dworca do uzdrowiska 
wyniosą tam i z powrotem około ® 
złotych. Odjazd pociągu nastąpi a g. 
5-ej min. 30. Powrót tegoż dnia a go- 
dzinie 10 wieczorem. 

    

     

   

RU RJ ER 

Dowiadujemy się, że został opra- 
cowany projekt utworzenia Izby Inży 
nieryjnej w Wilnie. Członkami Izby w 
myśl projektu, mają być wszyscy in- 
żynierowie prywatni, mający stałą 
siedzibę w okręgu wileńskim, zatrud- 
nieni zawodowo samodzielnie lub ja 
ko pomocnicy, pracujący na rozmai- 
tych stanowiskach w przedsiębiorst- 
wach prywatnych, samorządowych i 
tych państwowych, które nie należą 
do zakresu komunikacji, poczty, tele- 
grafów, telefonów, monopoli, lasów 
państwowych i wojskowości. 

W myśl powyższego piojektu jnży 
nierowie nie pracujący zawodowo mo 
gliby uzyskać prawo przynależenia do 
Izby mna podstawie uchwały zarządu 
Izby. 

Projekt dzieli inżynierów na dwie 
grupy. Do grupy pierwszej zalicza ia 
żynierów upoważnionych inżynierów 

VLE. NSS RU 

ojekt utworzenia lzby Inżynieryjnej w Wilnie. 
i mierniczych przyisęgłych, inżynie- 
rów przysięgłych doradców i innych 
inżynierów posiadających przynajm- 
niej 5 lat praktyki. Do grupy drugiej 
mają należeć wszyscy inżynierowie 
nie zatrudnieni w służbie państwowej 
lub samorządowej, jako też w przed- 
siębiorstwach państwowych nie nale- 
żących do zakresu komunikacji, pocz 
ty, telegrafów, monopoli, wojskowoś 
ci i td. 

Inżynierowie, należący do tej gru 
py, a posiadający krótszą niż roczną 
praktykę zawodową, będą się nazy- 
wać uczestnikami. 

Przy izbie inżynieryjnej czynny 
będzie sąd arbitrów i sąd dyscyplinar 
ny. 

Izba inżynieryjna w Wilnie będzie 
obejmowała podobnież jak i izba prze 
mysłowo-handlowa zasięg 4ch woje- 
wództw. 

  

Pertraktacje między Saurerem i Arbonem 
dobiegają końca. 

Dowiadujemy się, że toczące się obec- 
nie pertraktacje między  Saurerem. ; 
Arbonem w sprawie przejęcia przez 
Saurera komunikacji autobusowej w 
Wilnie mają być rozstrzygnięte lada 
dzień. W związku z tem.należy ocze- 

kiwać że i w Wilnie w niedługim już 
czasie zapadnie konkretna decyzja. 
Jak wiadomo magistrat od wyniku 
tych pertraktacyj uzależnia dalsze 
swe poczynania w kierunku rozwiąza 
nia sprawy komunikacji miejskiej. 

Z nad morza polskiego. 

  

Do największych latarni morskich na po 
łudniowem wybrzeżu Bałtyku należy laiar. 

Zakres organizowanej 
Wystawy Lniarskiej 

w Wiinie. 

Między 26 sierpnia. a 10 wrześ- 
nia 19388 r., z okazji Ill-ich Targów 

Północnych organizuje się w Wilnie 
ogólmo-polska wystawa lniarska. 

Wystawa obejmuje 5 działów. I 
dział naukowy, II uprawy lnu, HI wy 
piawy włókna, IV przedzalmictwa i 
tkactwa i V wystawę pod. hasłem 
„Wszystko z Inu*, 

Wysława ła będzie miała na celu 
zobrazowanie stanu uprawy i przerób 
ki lnu w całej Polsce, Na wystawie tej 
komitet organizacyjny pragnie zebrać 
wszystkie dostępne materjały poz 
lające na przedstawienie najbardziej 
charakterystycznych momentów upra- 
wy lnu i konopi, przędzalnictwa i tkac- 
twa ze  specjalnem - uwzględnieniem 
przemysłu samodziałowego. 

Dla zobrazowania znaczenia upra 
wy Inu i konopi poza niezbędnemi da 
nemi statystycznemi dotyczącemi: 

aj obszaru pod inem, plony. wy- 
wóz, A 

b) ilość słomy, Ziiżytkowanej we 
własnem gospodarstwie, 

c) iłość kołowrotków, krosien, tka 
czy j tod. 
niezbędne są dane charakteryzujące: 
stan uprawy i przeróbki, jakości włó 
kna, asortyment tkanin, znaczenie rę- 
cznego przeędzalnictwa i tkactwa, wy 
twarzanei wszelkiego sprzętu do wyp 
rawy lnu, przędzenia i tkania: międ- 
larki, trzepaki, grzebienie, kołowrot- 
ki, krošna, plochy i t. d. 

Intersują 
wystawy istniejące na terenie poszcze 
gólnych powiatów ośrodki lniarskiege 
przemysłu i wpływ ich na uprawę lnu 
w terenie. 

Poza danemi statystycznemi opr:- 
cowanemi które dadzą materjał do 
przedstawienia stanu Iniarstwa i upra 
wy konopi w poszczególnych rejonach 
Polski, niezmiernie cennemi byłybv 
wszelkie fotografje i okazy, a więc ek 
sponaty, które naocznie charakteryzo 
wałyby metody pracy na danym tere- 
nie. 

Szczególnie pożądane są następują 
ce eksponoty: marzędzia j maszyny, 
służące do uprawy i przeróbki Inu i 
konopi, urządzenia i szczegóły tych 
urządzeń dotyczące przędzenia i tka 
nia Inu, nasiona, włókna, przędza i 
wytwory lnu oraz konopi. Eksponaty 
przeznaczone na wystawę należy zgła 
szać pisemnie pod adresem: Dyrekcja 
Targów Północnych i Wystawy 
Lniarskiej w Wilnie, podając opis ich 
a to celem uniknięcia przesyłania €k- 
sponatów, które nie będą nadawać się 
na wystawę. 

Deklarując eksponaty należy zaz- 
naczyć. czy podlegają one zwrotowi, 
czy też będą traktowane jako dar. 

Po zakończeniu wystawy, ekspona 
ty pozostawione do dyspozycji wysta 
wy zostaną ulokowane na stałej wy- 
stawie Iniarskiej, do której organiza- 
cji przystępują wileńskie czynniki 
gospodarcze jesienią b. r. 

Ostateczny termin zgłoszeń do dn. 
1 lipca r. b., zaś nadsyłanie ekspona- 
tów do dn. 1 sierpmia r. b. 

   

równie organizatorów - 

nia, w osadzie Hel, na półwyspie helskim. 
którą: widzimy na naszej ilustracji. 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. 0. 

w m-cu maju 1933 r. 
W) miesiącu maju wkłady oszczędnościo- 

we jak i liczba oszczędzających w P. K. ©. 
wykazują dalszy poważny wzrost, 

Wikłady oszczędnościowe 
3.266.624 zł. os'ągając nia dzień 31 maja 
1938 stron 417.546.321 zł. łącznie zaś z wkla- 
dami pochodzącymi z waloryzacji dawnych 
wkładów markowych zł. 445.383.923, 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów 067 
czędnościowych wzrosła w tym czasie i licz. 
ba oszczędzających w P. K. O. w ci 

maja P. K. O. wydała 21.071 nowych 
eczek oszczędinościowych, osiągając na 

ń 31 maja 1933 r. ogólną liczbę 996.111 
książeczek iącznie zaś z książeczkami po- 
chodzącemi z waloryzacji 1,031,305 książe- 
czek, а 

  

     

    

  

wzrosły 6, 

Ameryka szuka beczek 
w Wilnie. 

W związku z częściowem zniesie- 
niem prohibicji w Ameryce dało się 
tam odczuć przy wzmożonej produk- 
cji piwa, znaczne zapotrzebowanie na 
może całkowicie zaspokoić, Dlatego 
beczki, którego rynek wewnętrzny nie 
też Ameryka szuka obecnie dostaw- 
ców beczek w Europie. 

W ostatnich dniach Połsko-Nie- 
miecka Izba Przemysłowo-Handlowa 
we Wrocławiu zwróciła się z zapyta- 
niem do Izby Przemysłowo-Handl>- 
wej w Wilnie, czy na terenie Wileńsz 
czyzny są poważni wytwórcy beczek. 
Izba Przemysłowo-Handlowa odpowie 
działa negatywnie. 

O poszukiwaniach tych dowi 
działa się następnie Izba Rzemieślni- 
cza w Wilnie i poważnie zaintereso- 
wała się tą spiawą, wszczynając na- 
wet starania, by pozyskać zamówienia 
na beczki dla miejscowych bednarzy. 

( 

Zmiany w taryfie pocztowej 
i telegraficznej. 

Nowa, taryfa pocztowa obowiązuje od 1 
€ZEPWCA. 

Wsżniejsze obniżki i udogodnienia dla 
pubiieznošei są następujące: 

Opłata za listy ponad 20 gramów do 196 
gr. wynosi, miejscowe 26 groszy, zamiej. 
seówe 45 gr. (zamiast 60). 

Zniżka ха dodatki nadzwyczajne do cza- 
scpism 60 prec, normalnej opłaty (dotych- 
czxs 40 proe.). 

Opłaty za paczki zwykłe zniżono prze- 
ciętnie o 20 proc. 

Opłaty za doręczenie przekazów zniżow: 
© 5—10 gr. dla przekazów do 750 złotych 
Za deręczenie paczek przeciętnie a 20 proc, 

Składowe dziennie za paczki zniżono z 
35 na 20 groszy a dła litów wartościowych 
z 20 na 10 groszy, 

Telegramy pilne miejscowe cpłata za wy- 
raz z 15 gr. na 10 gr., zamiejseewe z 45 na 
36 gr. Opłata za nadawanie telegramów 
przez telefon z 50 na 30 grószy, za dore- 
czenie odtelefonowanego telegramu (na ży- 
czenie abonenta) z 50 na 30 gr. Przedpłała 
na koszt doręczenia telegramu przez po- 
słańea w zamiejscowym okręgu doręczeń z 
8 zł. na 5 zł. Opłata za zainstalowanie tele. 
tonu ściennego z 20 na 10 zł., biurkowego 
2 20 na 15 zł. Opłaty za wymianę zainsta- 
łowanego aparatu, przełączenie linj; na inny 
numer, przepisanie abonamentu i t. p. zni 
żeno o 25—50 prac. dotychczasowych opłat, 

Przy wznowieniu abonanmentu telefonicz 
nego nie pobiera się abonamentu jak po 
przednio za cały czas przerwy tylko za jeden 

miesiąc. В 

Nowa taryfa wprowadza nadto specjalne 
telegramy z życzeniami XLT za opłatą 5 gr. 
ed wyrazu, — Rozmewy międzymiastowe a_ 
bonowane na zgóry Gkreśloną godzinę w po 
rze dziennej, w godzinach 10—15 za podwój 
ną opłatą taryfową ed 8—10 i 15—21- za 
pojedyńczą opłatą i w godzinach 21—8 za 
pół opłaty normalnej. 

Ochrona grobów poległych 
na wojnie. 

Nowo wydane przepisy o grobach poleg 
łych na wojnie przewidują surowe kar 
naruszenie miejsc wiecznego spot zynku. 
hałasy wpobliżu. grobów, . za. uszkodzenie 
pomników, krzyży, nagrobków przewidziane 
są kary do 6 mfesięcy aresztu. 

Wydanie tych przopisów jest bardzo na 
czasie. Trzeba spodziewać się, że pozwolą 
one na zachowanie w należytym porządku 
Fcznych cmentarzy х 
catej Wilensze: 

        

   

  

  

  

KURJER SPORTOWY. 
MŁODZIEŻ SZKOLNA ZWIEDZA 

WYSTAWĘ. | 

Przez cały wczorajszy dzień przez 
wystawę sportową przesunęło się koło 
tysiąca. osób. 

Specjalnem powodzeniem wysta- 
wa cieszy się wśród młodzieży szkol- 
nej. Wczoraj ż poszczególnych szkół 
liczń€ grono młodzieży pod kierownict 
wem swoich przełożonych zwiedzali 
poszczególne stoiska. 

Sądzić trzeba, iż przez dziś zwie- 
dzą wystawę również i inne szkoły, 
które korzystają ze specjalnych zni- 
żek 5 gr. za bilety wstępu. 

JAKIE JEST NAJPIĘKNIEJSZE 
STOISKO NA WYSTAWIE. 

Pytanie, jakie jest najładniesze 
stoisko na wystawie, zadaje sobie pra 
wie każdy ze zwiedzających, to też 
kierownictwo wystawy wpadło na b. 
szczęśliwą myśl i rozpisało plebiscyt 
wśród zwiedzających na najpiękniej- 
sz estoisko. 4 

Do urny plebiscytowej umieszczo- 
nej na wystawie posypią się kartki z 
głosami, a ci, których los wskaże o 
trzymają ofiarowane przez firmy han- 
dlowe cenne nagrody. 

Cztery firmy już nagrody swoje 
ofiarowały. Lech ofiarował rakietę te- 
nisową, Ch. Dinces — piłkę siatkową. 
Don—rękawice bokserskie, a Krym— 
pantofle tenisowe. 

WILNIANIE JADĄ DO LWOWA. 

Lekkoatleci Sokoła wybierają się 
na zawody do Sokoła, gdzie odbędą 
się mistrzostwa lekkoatletyczne Soko 
ła z udziałem zawodników zagranicz 
nych. 

Wilnianie jadą w następującym 
składzie: Wojtkiewicz, Molicki, Bu- 
żymski, Samecki i może jeszcze ktoś z 
mniej znannych. 

Wojtkiewicz i Molieki mają najwię 

  

cej szans, a szczególnie Wojtkiewicz 
powinien zwyciężyć w pięcioboju i w 
szutach. 

WILNIANIE WALCZĄ W TORUNIU. 
We czwartek wieczorem pociągiem 

osobowym wyjechali z Wilna gracze 
Ogniska -K. P. W. w Toruniu, a w 
ślad za nimi w piątek wyjechał zespół 
pań AZS. 

Wilnianie w Toruniu walczyć bę- 
dą L mistrzostwo Polski w pilce siatko 
wej. 

Drużyna panów Ognisko wyjecha- 
ła w mocno osłabionym składzie. Mi 
mo jednak tego, może ona z rozgry- 
wek wyjść nieźle. 

Mecze w Toruniu rozpoczynają się 
już dzisiaj. Finał mistrzostw jutro. 

NOWE REKORDY W KULI. 
Wezcraj na Piórcmoncie padły dwa nowe 

rekordy okręgowe w pchnięciu kulą, 
Malieki z Sokoła eburącz rzucił 23 mtr. 

73 etm., a Zieniewicz jednoręcz miał 13 mtr. 
24 etm. 

WKS GRA Z REPREZENTACJĄ KLUBÓW 
ŻYDOWSKICH. 

Na boisku Makabi będziemy dziś mieli 
b. ciekawy mecz piłkarski pomiędzy WKS, 
a reprezentacją klubów żydowskich. 

Początek meczu o godz. 17. 

WYŚCIGI KONNE NA POŚPIESZCE. 

Znów na poiu wyścigowem na Pośpieszce 
będzie gwarno i wesoło, bo jutro rozpoczną 
się ciekawe trzydniowe wielkie wyścigi 
konne. 

Poezątek wyścigów jutrzejszych o g. 15. 

SCHMELLING ZNOKAUTOWANY. 

NOWY YORK, (Pat). — Mecz bokserski 
pomiędzy byłym mistrzem Świata we wSszy- 
stkich wagach Schmellingiem a Ameryka- 
ninem Baerem zakończył się sensacyjną po 
rażką Schmellinga, który w 10 rundzie po- 
konany został przez nokaut. Schmelling ot. 
rzymał w 10 rundzie potężny cios w szczę- 
kę. Przy 9 sekundzie usiłował wstać, iecz 
chwial się na nogach i sędzia uznał go za 
niezdołnego do walki i ogłosił zwycięstwo 
Baera przez nokaut techniczny. Na meczu 
było 65 tysięcy "widzów. 

S S S TS ki TSD EEWRZCZRZO 

  Oddaję swój głos na 

  

jako najbardziej zasłużonego dla Wilna działacza i organizatora 

sportowego. 

Imię i nazwisko głosującego ........ 

  

i grobów, rozstanych po 

3 

MLENAIJNSZŁ SĄÓOWA 
OGÓLNIK. 

pozycji zastał Świadek swą 
żonę. I mie wróciwszy do domu? 

— W dwu czhej. | 

KONSEKWENCJA. 

— Dlaczego, w rezultacie wynikłej kłótni 
ie się na Antoniego M. i zaczęliście 

go okładać pięść ami? ь 
— Panie Sędzio! Od słowa do czynu nie- 

dateko. 

  

    

   

KONIECZNOŚĆ, 
żony! Dlaczego okaleczyliśc:e    

  

   

wyrwał mi się „więc byłem zmuszony 
wybić mu 2 siekacze. 

STRASZNE! 

Świadek zeznaje: 
- W wyniku bójkć krew z 

całe schody i dwie ulice aż do 

misarjatu. 
— A skąd płynęła krew? 
— Z nosa. 

     

PEWNOŚĆ. 

— A skąd pan wie, że to pańskie zboże 
znaleziono u oskarżonego podczas rewizj*? 

— Co znaczy skąd? Ja swoje zboże znam 

jak rodzoną małżonkę. 

ROZCZAROWANIE, ; 

Mieszkaniec suteryny pan W. B. zeznaje. 
w sprawfe pana B. G., oskarżonego o nie- . 
właściwe zachowanie na ulicy. 

— Była noc pogodna. Okno było otwarte, 
Z początku myślałem że to deszcz, ulewa, 
albo burza. Ale potem okażało się, że to ten 

tu oto osobnik... 

Miłość działa na mózg 
gorzej niż najbardziej 

„czysta wódzia”. 
Dorodny młodzieniec 20-letni, pan Ka. 

zimierz Gruszyn nie mógł pracować: spokcj 
nie w atmosferze krwi. Ręka, trzymająca 

oblaną posoką siekierę, zadawała coraz har 
dziej niepewne ciosy. Uwaga jego na tyle 
zmalała, że pewnej mistrzyni: od: patelni: za 
miast wołowych zrazików dał tyłek-cielęcy, ‚ 

czem ją śmiertelnie obraził, ji musiał na 
żądanie pryncypała galancko przeprosić. 

Ф. *zyną : dziwnego 'roztargnienia „pana 
Gruszyna była piękna narzeczona, z którą 
miał spotkanie. Wskazówka zegara jak sa- 

molot pożerała przestrzeń, dzielącą ją od 
krytycznej godziny, a interesantów było jak 
na złość coraz więcej, Pan. Gruszyn był zlek 

ka zdenerwowany jakby oszołomiony. Uda- 
ło mu się wreszcie wybiec na ulicę. 

Nogi odmawiały posłuszeństwa. Gruszyn 
zobaczył rower, stojący na uFcy koło słupa. 

— Spłata figla właścicielowi — po- 
myślał (tak potem zeznał) i zręcznie wsko 
«czył na stalowego rumalka. Z pedałowamiem 
poszło gorzej, — kilkakrotnie się wywrócił, 
wywołał zbiegówisko, w rezultacie jednak 
na czas dotarł do ukochanej. 

Policja, nie biorąc.pod uwagę spraw ser 
cowych pana Gruszyna, |pociągnęła go do 
cdpowiedzialnošci sądowej za... przywłasz- 
czenie roweru. Е 

— Proszę wysokiego sądu, nie wiem dła 
czego oskarżają mnie o tak hańbiący czy. 
Spieszyłem do narzeczonej. Byłem jak niep 
rzytomny, zobaczyłem rower ; myślę — spla 
tam figla gospodarzowi, dojadę prędzej do 
Heli. Ё 

— С6% % za figiel? Przecież pan zabrał 
cudzą rzecz. Widziano, że się pan zataczał. 
Może zadyżo wypił przedtem. 

— Nie, panie sędzio. 
— Byliście trzežwi? 
— Nie, panie sędzio. 
— Więc dlaczego pan się zataczał. 
— Miłość, panie sędzio. > 
— No dobrze. Nie miał pan zam'aru“ 

przywłaszczać roweru. Dlaczego więc w cią 
gu dziesięciu dni nie zwrócił go pan wła- 
ścieielowi, a oddał dopiero wtedy, gdy wpomt 
niała się.o niego policja. 

— Panie sędzio, zapomniałem. Jak przy 
jechałem do narzeczonej, postawiłem rower 
w składziku i zapomniałem. Zawsze kiedy 
się upiję tracę pamięć, a miłość działa na 
mózg gorzej niż najbandziej „czysta wó- 
dzia”. 

Sędzia, biorąc pod uwagę miłość ; to, że 
pan Gruszyn był poprzednio dwukrotnie ka 
rany za przywłaszczenie, raaplikował mu 6 
miesięcy więzienia, WŁOD 

RADJO 
WILNO, 

SOBOTA, dnia 10 czerwca 1033 roku. 
11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 

12,05: Audycja dla poborowych (muzyka). 
13,20: Kom, meteor, 14,40: Progr. dzienny. 
14,45: Muzyka żydowska i populatna (płytyj. 
15,15: Giełda roln 15,25: Wiadomości woj- 
skowe. 15,85: Słuchawisko dla. dzieci. 16,00: 
Kwadrans akademicki. 16,15: Nowsza lite. 
raątura muzyczna (płyty). 16,40: „Rafael — 
odczyt. 17,00: Audycja dla chorych (pogad.) 
mui ). 17,80: Niezwykli soliści (płyty. 

: Odczyt aktualny, 18,00: Audycja Tow. 
Opieki nad zwierzętami. 18,20: Muzyka ta- 
neczna (płyty). 18,35: Wiad. bieżące. 18,40: 
Tygodnik litewski. 18,55: „O meetingu łotni- 
czym w r. 1910. 19,10: „Muzyka na Uniwer- 
sytecie Stefana Batorego" (rys historyczny) 
odczyt. 19,25. Rozmait. 19,30: Na widnokrę- 
gu. 19,45: Pras. dz. radj. 20,00: Godzina ży- 
czeń (płyty). 20,55: Wiiad. sport. Dod. do 
pras, dz. radj. 21,05: II część koncertu. 
=2,05: 'Koncert chopinowski. 22,40: „Opera 
narodowa felj. 22,55: Kom .meteor. 23,00: 
Muzyka taneczna. W przerwie wiad dla 
polsk. eksped, połar. 

WARSZAWA. 
SOBOTA, dnia 10 czerwca 1933 roku. 
12,10: Płyty gramofonew. 16,00: Płyty 

gramofoniowe. — 17,30: Płyty gramofonowe. 
18,00: Muzyka lekka. 19,20: „Bieżące wia: 
domości rolnicze”, 

NOWINKI RABJOWE. 
LOTNICTWO PRZED 20 LATY. 

Ciekawy  feljetoln, obrazujący olbrzymi 
rozwój lotnictwa w ciągu ostatnich lat dwu 
dzfiestu usłyszą radjosłuchacze dzisiaj o godz. 
18,50 w transmisji z Warszawy. Inż, Kr5!.- 
kiewicz opisze, jak wyglądał pierwszy mi- 
tyng lotniczy w Warszawie, w roku 1910 
a to w związku z taką samą imprezą, jaka 
odbyła się przed paru tygodnfami. Skonfron_ 
towanie „dawności* z teraźniejszością wy- 
padnie groteskowo. 

Z DZIEJÓW MUZYKI W WILNIE. 

O godz. 19,10 dr. Tadeusz Szeligowski 
w odczycie p, t. „Muzyka na Uniwersytecie 
Stefana Batorego" da treściwy zarys histo- 
ryczny studjów muzykologicznych w daw. 
nem Wilnie, które zwłaszcza w początkacn 
ubiegłego wieku wybitnie zaznaczyło się 
na tem polu. 

GITARA I HARFA. 
W dziale sobotnim audycyj muzycznych 

należy zwrócić uwagę na popołudniowy kon- 
cert z płyt, objęty nazwą „Niezwyklj sołści”*. 
Wykonłame zostaną dwa utwory na gitarze: 
Turina „Fandanguillo* i Tar/ega „Etiuda 
tremolo* oraz na harfie Godefroida „Etiuda 
koncertowa”. 
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| 2 OSTATNIEJ CHWILI 

"W Niemczech zaczyna się konspiracja. 
  

BERLIN (Pat). Prezydjum policji 
w Duesseldorfie komunikuje, że osta- 
tn. kolportowane są w mieście ulof- 
(ki o treści wywrotowej pod tyt.: „A- 
larm — organ grupy rewolucyjnej 
szturmowców'. Ubiegłej nocy jeden z 

  

kolporterów został zastrzelony. Polis 
ja zapowiedziała ostre represje prze- 
ciw kolporterom wspomnianych ulo- 
tek i wzywa organy bezpieczeństwa 
do bezwzględnego tropienia wywro- 
towców. 

Projekt politycznego równtuprawnienia 
kobiet we Francji. 

PARYŻ (Pat). W prezydjum izby 
deputowanych został złożony projekt 
ustawy przyznającej kobietom czynne 
i bierne prawo wyborcze do ciał sa- 
morządowych we Francji. Ustawa ia 

przewiduje udział kobiet w głosowa- 
niu już w najbliższych wyborach do 
samorządów, mianowicie w roku 
1935. 

Tragiczny wypadek przy pracy. 
Prąd elektryczny zabił 7 robotników. 

ZURYCH, (Pat). — W. pobliżu miejsco- 
wości Gribbio, w czasie jazdy partji robot 
ników kolejką linową, przeznaczoną dia 
transportu drzewa, zdarzył się tragiczny wy 
padek. Przeciążony wózek kołejki zawadził 

e przewód pradu elektrycznego o napięciu 
160 tysięcy velt. 7 robotników  poniosto 
śmierć na miejseu, a pięciu jest bardzo posz 
wankowanych. 

4 dzień procesu przeciw terorystom ukraińskim. 
LWÓW, (Pał). — Na piątkowej rozprawie 

terorystów ukraińskich w dalszym ciągu zez- 
nawał nadkomisarz Petry, naczełnik urzędu 
śledczego we Lwewie, który kierował docho. 
dzeniami w sprawie zbrodni napadu na pocz- 
tę w Gródku Jagiellońskim. — Przechodząc 
do spray Motyki, świadek zeznaje, że wszy- 
stkie rewe/acje o swojej roli oraz o działal- 
ności towarzyszów złożył Motyka samorzut- 
nie i dobrowołnie, nie wyłączając sprawy 
morderstwa, dokonanego na Ś. p. pośle Ho- 
łówce. Jakiś czas później Motyka dobrowol. 
nie przedstawił policji skład bojówki, która 
napadła ną bank w Borysławiu, dałej sprawą 
napadu na pocztę w Truskawcu oraz wydał 
sprawców napadu. 

W. dalszym ciągu zeznawał świadek Wac- 
law Suchenek, kierownik urzędu śledczego w 
Stanisławowie, oraz komisarze i przodowni- 

Dziś: 

Jutro: 

  Małgorzata Kr. 
Sobota Barnaby;Ap. 

: 10 | Wschód slońca — z.3 m. 16 
| 

„Szarwiec H Zachod 

  

— 5.7 m 54 
  

Spostrzež:nia Zakladu Meteorviogji U.S B. 
+ Wiinie z ónia 9 V —- 1933 rski 

Ciśnienie 762 
Temperatura + 17 
Temperatura najwyższa + 20 
Temperatura najniższa + 11 
Opad 3,2 
Wiatr półn.-wschodni 
Tend. — lekki spadek, nast. stan stały 
Uwagi: pogodnie, 

— Pogoda, 10 czerwca br. według P. I. M. 
Rano chmurnc į mglisto, Mrejscami deszcz, 
W. ciągu dnia przejaśnienia. Słabe wiatry 
wschodnie i północno — wschodnie, 

4: OSOBISTA 
— Pan Kurator Okr. Szkolnego Wil. K. 

Szełągowski odleciał samolotem w sprawach 
służbowych do Warszawy. Zastępuje p. Ku 
ratora Naczelnik Wydziału p. Głuchowski. 

LITERACKA 
— Środa Literacka, która odbędzie się 

dzisiaj w sobotę o godz. 20,30 będzie miala 
za treść wybitne dzieło dramatyczne Hen 
ryka Kleista „Pentezylea* w poetyckim prze 
kładzie Witolda Hulewicza. Fragmenty tego 
utworu odtworzą artyści Teatrów Miejskich. 

Wstęp 1 złoty. Młodzież korzysta ze zni- 
żek. 

į Z KOLEI 
— Woj. Kom. LOPP. w Wilnie Koło Pań 

Wi dniu 12 czerwca: rb. o godz, 17 w lokalu 
Ogniska KPW, w Wilnie (Kolejowa 19) roż 
pocznie się kurs informacyjny przeciwgaza 
wy dla rodzin kolejarzy. Zapisy na mvej- 
scu. Kurs bezpłatny. 

Osoby, które przesłuchają całkowity —- 
kurs otrzymają odpowiednie świadectwa. 

Taki sam kurs rozpocznie się 13 czerwca 
rb. o godz. 17 w lokalu Ogniska KPW. w 
Nowo — Wilejce. 

  

EBERHART. 

GDY MINIE 
MIGNON G. 

cy poliefi. W końcu rozprawy nastąpiło rewe 
lacyjne zeznanie aspiranta Ciesielczuka, szefa 
sekcjt ukraińskiej lwowskiej brygady polity 
cznej. Rozpoczynają się one od zeznań © na 
padzie na dyr. Babija. W czasie poszukiwa 
nia sprawców tego napadu aresztowano 
oskarżonege Maszczaka i stwierdzono przy. 
tem, że Maszezak został zwerbowany do ©r- 
ganizacji U. O. N. przez Michała Kopacza. 
który, oprócz Maszezz(a, zwerbował szereg 
innych osób, przebywających obecnie od 3 
tygodni w tięzieniu pod zarzutem planc- 
wanego zamachu na, urząd pocztowy we 

Lwawie. Na podstawie zeznań samych aresz 
towanych ustaleno, że chodziło © napad na 
urząd poczotwy Nr. 1 lub 2. Napad miał być 
zerganizewany podobnie jak w Gródku Ja- 
gielońskim. 

Na tem rozprawę przerwano do jutra. 

KRONIKA 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt Gen. Konserwatora dr. Jerzego 
Remera o Wieie Stwoszu. Dziś, 10 czerwca 
Q godz. 7 wiecz. w sali Seminarjum Archeo- 
logji Klasycznej U. S. B. ul. Zamkowa 11 
odbędzie się odczyt. cenionego historyka 
Sztuki, wybitnego działacza artystycznego 
Generalnego Konserwatora dr. Jerzego Re- 
mera p. t. „Arcydzieło Wita Stwosza — wiel 
ki ołtarz marjacki w Krakowie w świetle no 
wych odkryć konserwatorskich*. Ilustrację 
tej nadzwyczaj ciekawej prelekcji stanowić 
będą liczne i piękne przezrocza dr. Przyp 
kowskiego. Pociągający temat odczytu oraz 
osoba prelegenta, tak bardzo zasłużonego 
dla Wilna i wogóle dla zabytków w Polsce 
pozwalają spodziewać się . licznego przyby. 
cia przedstawicieli społeczeństwa wileń. 
skiego, 

  

— Baczność Podoticerowie Kezerwy! W, 
medzielę, dnia 11.VI b. r. o godzinie 16.64 
w lokału Koła odbędzie się fnformacyjne e 
bramie, na którem p. prof. Matuszkiewicz 
wygłosi odczyt z dziedziny wychowania oby- 
walelskiego. Jednocześnie odbędzie się pre- 

lekcja na temat: „Napoleon I*, Goście mile 
widziani, 

— Herbatka u Peowiaków. W. niedzielę 
dnia 11 bm. o godz. 18 w lokalu ob. W. Ko 
walskiego, ul. Żeligowskiego 4, odbędzie się 
herbatka towarzyska, na której zostaną wy 
głoszone referaty: ob. Z. Nagrodzkiego -- 
„Wyprawa Wóleńska r. 1919 w sprawozda 
niu cywila* — ob. A. Pudło: „Program pia 
cy na rok 1933—34'. 

  

  

RÓŻNE. 

— Zjazd koleżeński. W niedzielę 11-g> 
czerwca 1933 r. odbędzie się ósmy kolejny 
Zjazd Koleżeński Polaków, którzy ukończyli 

lub opuścili do r. 19055, ži gimnazja į szkolų 
realną w Wilnie, Zjazd odbędziesię według 
następującego porządku: 

1) o g. 10 r. nabożeństwo w kościele św. 
Jana, 

2) o g. 10,30 r. zbiórka na podwórzu 
U. S. B. dla dokonania zdjęcia fotograf:cz-- 
nego, 

3) o g. 11 r. zwiedzanie gmachu uniwer. 
syteckiego, gdzie się mieściły gimnazja wi- 
leńskie, 

49 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Westchnął jękliwie, a ja zrobiłam 
coś, czego nie powinnam była zrobić. 
Chociaż... no! ostatecznie na dalszy 
dystans nie wynikły z tego żadne złe 
skutki, a gdybym tego nie zrobiła, to- 
by się mie pozwolił przytrzymać w 
łóżku. Krótko mówiąc, dałam mu bro 
mu, mówiąc że to aspiryna. Połknął 
białe pigułki, nie zdążywszy nawet za 
uważyć ich niebieskawego odcienia. 
owodowały mną rzeczowe pobudki, 
Obawiałam się, że jego rana była du- 
żo poważniejsza niż on sam przypusz 
cza i wiedziałam, że nadewszystko po 
trzeba mu było kilku godzin spokoju 
Wiedziałam również, że bez takiego 
podstępu nie postawiłabym na swo- 
jem. Kiedy wychodziłam z pokoju, 
mój rebeljant usypiał. 

* - Uchyliłam okno w taki sposób, że 
by miał dopływ świeżego powietrza, 
a nie zmarzł i zaryglowałam drzwi od 
łazienki. Żałowałam, że nie mogłam 
zabezpieczyć w ten sam sposób drzwi 
od galerji, ale nato nie było rady. 

Zeszłam na dół. Towarzystwo by- 
ło rozproszone po bawialni. Małżeń: 
stwo Paggi okupowało fortepjan. Ona 
grała lekko i wprawnie ćwiczenia, on 
nucił — dziwnie nosowo, chociaż je- 
dnocześnie ogromnie kunsztownie. 
Szczególna rzecz, ale ta para wydawa 

= Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka e ogr. odp. 
  

ła mi się małżeństwem tylko przy for 
tepianie. Helena była wspaniałą akom 
panjatorką, a on polegał na niej w 
muzyce ze ślepą wiarą i mimowolnem 
zaufaniem, właściwem rzadko dobra 

nym małżeństwom. Kiedy on śpiewał, 
a ona akompanjowała, stanowili du- 
chową jedność. Zastanawiałam się nie 
raz, czy Jo Paggi byłby naprawdę zdol 
ny opuścić Helenę dla innej kobiety 
i sądzę, że raczej nie. A gdyby to na- 
wet uczynił, toby napewno wrócił do 
niej dla śpiewu. Ostatecznie śpiew był 
celem i osią jgo życia. Inne rzeczy, 
chociaż go nawet silnie pociągały, by 
ły u niego czemś powierzchownem. 
Ale myślę, że on sam nie zdawał so- 
bie z tego sprawy. Dziwne to, jak lu- 
dzie nie znają samych siebie! A jeżeli 
nawet kto zrobi odkrycie w swojej 
duszy, to często już jest za późno na 
wszystko. 

A więc państwo Paggi okupowaii 
fortepjan, Lal Killian wpatrywał się 
dzikim wzrokiem w śnieg za oknami, 
Matil konferowała cicho z Anetą ko- 
ło drzwi kuchennych, Łucja sterczała 
na wózku koło kominka, gapiąc się 
w ogień, a Teresa i Barre grali w po- 
kera. To jest chyba grali, bo ciągnęli 
karty oglądali je frasobliwie i mierzy- 
li oczami rosnący między niemi stos 

  

KAU K E SB 

Kurs dla komendantów 
posterunków policyjnych. 

W dniu 10 b m. rozpocznie się w 

Warszawie specjalny kurs dla komen 
dantów posterunków policji państwo- 

wej 
Program wykładów obejmuje: ko- 

deks karny, kodeks postępowania kar 
nego, przepisy administracyjne, pra- 
wo o wykroczeniach, postępowanie 
karno-administracyjne, instrukcje słu- 
żbowe, przepisy biurowe, służbę śled 
czą (taktyka i technika kryminalna, 
oraz technika zeznań), naukę o broni 
i wyszkolenie strzeleckie, terenoznaw 
stwo, musztrę, oraz obornę przeciwlot 
niczą i przeciwgazową 

Kursy dla nauczycieli szkół 
powszechnych m. Wilna. 

Zarząd Oddziału Grodzkiego Związku 
Nauczycielstwa, Polskiego w Wiilne urządza 
w terminie od 16 do 31 sierpnia 1933 r. 
kurs programowo ustrojowy i kurs naucza- 
nia w oddziale I i II według nowego progra 
mu. Wykłady na kursach będą się odbywa 
ły w godzinach popołudniowych. Opłata za 
każdy kurs wynosi 8 zł. Liczba słuchaczy 
na każdym kursie ograniczona do 40 osób 
Zapisy przyjmuje do dnia 20 czerwca br 
kancelarja Oddziału Grodzkiego Związku 
Naucz. Polskiego ulica 3 Maja 13 m. 7. — 
Przy zapisie należy złożyć zadatek w wyso 
kości 4 zł. pozostałość w dniu rozpoczęcia 
kursu. 

4) o g. 7,30 wiecz. zebremie koleżeńskie 
w górnej sali restauracji „Zacisze przy ul. 
A. Miekiewicza 25. 

— W pasiece pszezelniezeį W dniu 28 
maja b. r. odbyła się wycieczka do przemy- 
słowej pasieki p. Stefana Żukowskiego ho- 
dowcy matek pszczelich zorganizowana Sta- 
raniem T-wa Pszczelniczego ziemi Wileń- 
skiej. Niepewna pogoda w dniu wycieczki 
przyczyniła się do zmniejszenia liczby ws. 
cieczkowiczów. Dojazd do pasieki odbył s: 
dwoma wynajętem; autobusami przy udzia'2 
32 osób, pomimo złej pogody wycieczkowi- 
cze szczegółowo obejrzeli pasiekę, wzorowa 
prowadzoną, składającą się z 78 rodzin 
pszczelich mieszczących się w ulach „skczy- 
niach* po dwie rodziny w każdym, Część 
uli stoi na toczku, część w pawilonie, Jedna- 
cześnie wycieczkowicze zapoznali się z warsz 
tatem pracy oraz działem hodowli matei 
pszczelich. Pasieka wszystkim ogromnie za- 
imponowała. Wycieczkowicze” odnieśli duże 
korzyści z jej zwiedzenia, wobec czego pu: 
żądane są na przyszłość podobne wy 
cieczki. 

, — Kurs pszczelarski. T-wo pszczelnicze 
ziemi Wileńskiej w dniach od 25 czerwca 
do 5 lipca b. r. organizuje 10-dniowy kurs 

pszczelarski, połączony z praktycznemi za- 
Jęciami, oraz zwiedzaniem wzorowych, pa 
siek, Otwarcie kursu nastąpi w dniu 25 b. m. 
o godz. 17 w lokalu Wileńskiej Izby Rólni- 
czej (Wilno, ul. Jagiellońska 3), Wykłady 
będą się odbywać codziennie od godz. 17 
do 20.ej. Opłata za kurs dla członków T-wa 
wyniesie zł. 5, dla nieczłonków zł. 10. W wy- 
padkach wyjątkowych będą stosowane „algi , 
w opłacie, З 

„Zapisy z jednoczesną opłatą za kur$'d> 
dnia 20 czerwca b. r. przyjmuje sekretarjat 
Wiileńskiej Izby Rolniczej — wl. Jagielloń 
ska 3 — od godz. 9 do 15-ej. r 

  

  

    

ZABAWY 
— Podwieczorcek-bridge. Koło Przyjaciół 

Błękitnej Jedynki Harcerskiej przy 3 pułku 
saperów w Wfilnie urządza Podwieczorek- 
Bridge-Tańce, które się odbędą dnia 10-g0 
czerwca w salonach kasyna 3 pułku saperów 
ul. Kościuszki I (wejście vis-a-vis pomnika 
A. Mickiewicza). Włesoła zabawa — bufet 
smaczny i tani. Początek o: godz. 18. Cena 
biletu 1.50, akademicki 1 zł, Całkowity do- 
chód przeznacza się na obozy letnie har- 
cerzy. 

WYCIECZKI 

— Klub Włóczęgów. W sobotę dn. 
10 b. m. odbędzie się wioślarska wy- 
cieczka dwudniowa Klubu Włóczę- 
gów do Santoki. Odjazd o g. 11 z przy 
stani A. Z. S. Wziąć udział mogą 
wszyscy członkowie i goście klubu 
dysponujący kajakami. 

— Ż Legjonu Młodych. Komenda Okrc- 
gu Wileńskiego podaje do ogólnej w'adomo 
Ści Leg. Leg. że staraniem Legjonu Młodych 
Związku Pracy dla Państwa odbędzie sę 
wycieczka do Trok w dniu 11 czerwca br. 

Odjazd nastąpi punktualnie o godz, 8 v. 
Zbiórka 15 minut przed odjazdem w 10 

kalu Legjonu Młodych ulica Królewska 5 
m. 22. 

Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat L. M. 
codziennie od godz. 15 do 16 min. 30, 

  

monet. Teresa miała gorączkę w 0- 
czach, jak zwykle przy kartach i pa- 
liła papierosa po papierosie, tak że 
oboje tonęli w obłoczku błękitnego dy 
mu. 

Aneta zła | namroezona, znika w 
drzwiach kuchni, a Matil zwróciła się 
do mnie z cichym, bezradnym šmie- 
chem: 

— Pan Bóg wie, co będziemy jedii 
na lunch. Nie wiem, co robić. Nim ten 
śnieg ustanie, może nam zabraknąć 
wszystkiego oprócz wody i kaszy ow 
sianej. 

— Trzeba dziękować Bogu-ża wo- 
dę — odparłam. — Ale skąd taki za- 
pas wody? 

— Koło domu jest sadzawka. To 
dużo znaczy. Ojciec mawiał zawsze, 
że bez wszystkiego można się obejść, 
ale nigdy bez mydła i wody. — Na 
wspomnienie ojca twarz jej sposęp- 
niała. — Mydła jest dużo, tylko nie 
wiem, czyby to dobrze smakowało. Za 
to — zniżyła głos i spojrzała na in- 
nych, jakby chcąc się upewnić, czy 

nie słyszą — drzewa. jest niewiele. 
Drzewa do palenia na kominkach. 

Serce mi się ścisnęło. I tak już było 
źle... A gdyby śnieżyca ustała? Nie, to 
było niemożliwe. Ale gdyby mróz nie 
zelžat į šnieg nie stopniał, i gdyby 
trzeba było czekać całe dni na moż- 
ność dostania się do miasta? 

— Kazalam Brunkerowi, žeby 054- 

czędzał. Helena skarżyła się już na 
zimno, ale jej nie powiedziałam praw 
dy. Prawda, że tu dziś chłodno, ale 

cóż robić? 

ЕЕЕ ОЕ ЕЛО R 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Leini w Ogrodzie 

skim — premjera „ROXY“, 
duią 10 czerwca o go: 
w Ogrodzie Bernard 

   

Bernardyń- 

Dziś, sobota, 
8 min. 15 w. Teatr 
im daje prem)e:: 

   

  

    
    

   

    

   

świetnej, amerykańskiej komedjo — far. 
w 3 aktach Bar Conners'a p. t. „Roxy 
która cieszyła wszędzie ogromnem po- 
wodzeniem. dzi 
sztuki. 

ki beztroskiemu humorowi 

Tytułowa rola w tej doskonałej komedi 
należy do popfsowych kreacyj znakomitej 
artystki Teatru Poznańskiego — Jadwigi 
Zaklickiej, występującej u nas gościnnie w 
tej sztuce. 

Obok znakomitej artystki w pozostałych 
rolach wystąpi: „1 M. Szpakiewiczowa, H. 

Biernacka, . E, Gliński, L. Po 
spiełowski, St. Janowski i R. Wasilewski 
Nowe, wspaniałe dekoracje — pomysłu W. 
Makojnika. 

To też nie wątpimy, iż dzisiejsza prein- 
jera wzbudzi żywe zainteresowamie publ:cz 
ności tak ze względu na występy świetnej 
artystkć. Jadwigi Zaklickiej, która już zdo 
była sobie sympatję i uznanie, jak również 
na samą sztukę i zapełni po brzegi widow 
nię Teatru Letniego. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze 
Letnim. Jutro, w niedzielę dnia il czerwca 
o godz. 4 po poł. ukaże się fenomenalna, eg. 
zotyczna komedja '„Dżimbi*, z niezrówna 
ną odtwórczynią roli głównej — Jadwiyą 
Zaklicką na czele świetnie zgranego zeszo 
łu. Ceny miejsc zniżone. 

— Stały Teatr Objazdowy — gra dosk» 
nałą komedję współczesną „Mademoiselle" 
dnia 14 czerwca w Baranowiczach, dnia 15 
czerwca w Stołpcach, dnia 16 czerwca w H> 
rodziejn, dnia 17 czerwca w Nieświeżu, dn. 
18 czerwca w Łunińcu. < 

— Dwa gościnne występy Reduty w Fe- 
atrze Letnim! Dnia 13 i 14 ezerwca zawita 
do Teatru Letniego Zespół Reduty ze sztu- 
kami: „Człowiek, którego zabiłem* — M. R» 
standa i „Murzynka — J. Szaniawskiego. 

— Drugi występ Teatru Polskiego z Wur 
szawy. Dziś święcić będzie prawdziwy t.'- 
umt zespół teatru Polskiego z Warszawy z 
Janiną Romanówną i Aleksamdrem Węg 
ko na czele. Wysoce artystycznej interpre- 
tacj, zespołu ujrzymy niegrany jeszcze w 
Polsce utwór Geraldy'ego „Jan i Krystyna“ 
(Historja dwojga serc!) w reżyserji A. Wę 
gienko. Sztuka Ra odźwierciadłająca smut 
ki i radości dwojga serc opromienionych 
głęboką miłością — wywołuje niezatarte 
wrażenie. Na wczorajszej premjerze najnow 
szy utwór ten odniósł wielki sukces artys- 
tyczny i uznanie pubłiczności. Ceny norma! 
ne. 

Jutro trzeci i ostatni występ Teatru Pól 
skiego z Warszawy w sztuce „Jan i Krysty 
na“. 

Początek o godz. 8,30 wiecz. 

PAN) 

  

      

    

   

Dziś ostatni dzień. 
Sensacyjny film z za ku- 
lis spraw sądowych p. t. 

Nr. 151 (2692) 
  

  

                      

  

z płótna i skóry są 
najprzyjemniejsze i tanie. 

Art. 8165-14 

FABRYKA W CHEŁMKU. 24P. 

SESI 

Z życia żydowskiego. WŚRÓD PISM. 
WYBORY W ZWAHĄZKU STUDENTÓW Ukazał się Nr. 24 tygodnika „Kobieta 

Wiezoraj odbyły się w Stowarzyszeniu 

Wzaj. Pomocy Stud, Żydów USB. wybory 
do władz Związku, 

Frekwencja była z powodu 

przedegzaminacyjnego stosunkowo mała. -— 

Do wyborów stanęły 3 listy. Lista sjonisty- 

eznej prawicy „Kadima* etrzymała 225 gło. 

sów i 3 mandaty, lista sjonistycznej lewicy 
„Erec u dror С. S.“ 187 głosów i 3 mandaty 

lista socjalistyczna 193 głosów i 3 mandaty. 

terminu 

ROZSZERZENIE PRAWA NAUCZANIA NA 

PRZEDMIOTY POKREWINE DLA NAUCZY. 

CIELI RELIGJI. 

Ministerstwo W. R. i O. P. wydało za- 
rządzenie, na mocy którego nauczyciele re- 
Wgjimojżeszowej w szkołach średnich mają 
prawo użyć języka hebrajskiego i historji 
żydowskiej, gdyż są to przedmioty ściśle z 
sobą związane. 

  

Współczesna* zawierający szereg ciekawych 
artykułów: 

Artykuł wstępny p. t. „W odpowmiedzi...“ 
Vita jest odpowiedzią na artykuł zamiesz- 
czony w „Polsce Zbrojnej" w sprawie pro- 
wadzonego w „Kobiecie Współczesnej cyklu 
p. t. „Przeciw karze śmierci*, Dalej czytamy 
artykuły: „Niehonorowy honor kobiety K. 
Muszyłówina; „Naszej ojczyźnie i wszystkim 
na świecie ojczyznom...* Jadwiga Krawczyń- 
ska; „Andrzej Strug, laureatem miastu Ło- 
dzi* M. Czapska; W działe literackim dalszy 
ciąg powieści p. t. „Jan już jest taki* Cz. 
Wojeńska i dckończenie „Przygoda w nie- 
znanym kraju* A, Gruszckiej. W dziale prak 
tycznym: „Co dał Konkurs na najpiękniejsze 
roboty, a co dać może' M. Karczewska i rady 
kosmetyczne p. Poznańskiej. 

  

Popierajcie Ligę Morską. 

i Rzeczną! 

  

OSKARŻONA 
Fascynujący proces na tle miłości i zdrady. Początek o godz. 2-ej 

Wkrótce film erotyczny 

dzalony Karnawał 
  

DZIŚ!  Suber- Dźwięk. Kino- Teatr 
produkcja Foxa HELIOS 

Wileńska 38, tel. 9-26 

(LUND 
Tel. 15-41 

DZIŚ! 

MIŁOSTKI KSIĘCIA PAN 
W rolach głównych: fenomenalny tenor Jose Mojika i uwodzicielska Conchlta Montenegro. 

CENY ZNIŻONE: Na |-szy seans balkon 50 gr., parter 70 gr., wieczorowe od 50 gr. Początek o godz. 2-ej 

NAJNOWSZA KOMEDJA z 

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

DZIŚ! 

Dlasią Kurianem : djntani Jego Wysokości 
Wyświetla się równocześnie z kinem „ATLANTIC" w Warszawie. Vlasta Burian, bawiący obecnie w War- 
szawie, był z małżonką dnia 2 o. m. na uroczystej premjerze tego filmu, owac. witany przez rzesze wielbicieli 

NAD PROGRAM: Najaktualniejszy dodatek PAT-a. Początek o godz. 2—4—6—8—10.15 
  

Dźwięk. teatr świetlny | DZIŚ! 

ADRIA 
Wielka 36 

į Uwaga! Pp. Agenci-ki! 
Poważna firma sprzedaje na raty różne ar- 
tykuły i poszukuje agentów-ek na dogod- 

nych warunkach. 
Osobiste zgłoszenia przyjmuje biuro 
w Wilnie przy ul. Trockiej 3—2a, 

godz, 10—2 i 5—-7 po poł. 

Dwa dźwiękowo- 
śpiewne super-przebojel AFERA MĘŻATKI 

Akuszerka 

Marja Lalinorova 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Rewelacyjne arcydzieło w 10 akt. W rol. główn. 
Jeanette Mac Donald i Wiktor Mac Lagien 

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

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—| i 4—6 
Z.W. 

D 0 M z ogródkiem 
-w debrym 

słanie, bez dekretu, w 
pięknej miejscowości, bli- 
sko autobusu — niedrogo 

do sprzedania 
P ul. Konarskiego 68, m. 2 
  

  

Akuszerka   

  

  

Niemiecka 35 

Poszukuje się 2 pokoi umebl 
ze wszelkiemi wygodemi wzgl. MIESZKANIA 
2 pokojowego dla inteligentnego małżenstwa 
(bez dzieci). Oferty do biura ogłosz. ]. Karlin, 

s| Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gzbinet kosmetyer 
my, usuwa zmarszczki, bra 

  

    

  

  

CEMENT 
Wilno, Jagi 
   

  

— Niech się pani nie martwi — 
rzekłam, siląc się na niefrasobliwość. 
— Ta śnieżyca nie może trwać wiecz- 
nie. Ustanie jutro, albo jeszcze dziś. 

A w listopadzie śniegi szybko topnie- 

ją i prędko się stąd wydostaniemy. I 

zresztą lada godzina może nadejść po 

moc od pana Morse'a. 
Matil potrząsnęła czarną główką. 
— To niemożliwe. — Usta jej za- 

cisnęły się konwulsyjnie. — To nie- 
możliwe, proszę pani — powtórzyła z 
naciskiem. 

— Pani nie wierzy, żeby mu się 
udało...? 

— Nie wierzę — odparła sucho. 
Nos miała trochę siny, ciemne podko 
wy pod oczami i powieki napuchłe — 
prawdopodobnie od płaczu. A jednak 
takie, jak ona, rzadko płaczą. 

Teresa zaśmiała się przeraźliwie. 
Paggi spojrzał na nią ironicznie, a Bar 
re wstał i popchnął w jej stronę stos 
monet, poczem podszedł do nas. W 
okrutnie jasnem świetle poranka wy- 
glądał starzej niż zwykle. Był ubrany 
jak zawsze nienagannie elegancko, 
zlekka siwiejące włosy leżały na gło- 
wie równo i gładko, ale oczy były za- 
padnięte, twarz uderzająco mizerna, 
a jeden kąt ust drgał nerwowo. Mu- 
siało go to irytować, bo przycisnął rę 
ką policzek i spojrzał na mnie jakby 
z pewnem zakłopotaniem. Był silnie 
zaziębiony, miał chrypkę i kaszel. 

—Matil — rzekł — dziesięć minut 

rozmowy z panną Łucją odebrało mi 
prawie ochotę do życia, a brydż z pa- 

nią Teresą formalnie dobił. Przysze- 

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno: Biskupia 4. tel. 3-40 

RZAPZSEOSYRECETWAR, 

Hurtėwa sprzedaž 

M. DEULL 
ellońska 3, tel. 8-11 

  

dawki, kurzaki i wągiy 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozostająca w krytyczn. 
waruakach materjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
sądownictwie, handlu lub 
korepetycyj. 
Kniahinin, pow. Wilejka, 
pod „oczekująca* M. T. 

Biuralista-rachmistrz 
w sile wieku. w trudnych 
warunkach, szuka posadę. 
Przyjmie każdą zaofiaro- 
wanę pracę na warunkach 
najskromniejszych. Wilno 
Kalwaryjska 44—5, A. K. 

Poszukuję 
Zgłoszenia:   

  

W. Z. P. 48. 8325 

sprzedam plac 
Treki nad jsziorem 

ślicznie położony, 300 sąż 
Dowiedzieć się: Ś-to Jań- 
ska 11—3, od g. 16—18     

dłem do ciebie, żebyś mnie rozwese'i 

ła. Go ta pani Teresa? Czy ona napraw 

dę taka chciwa na pieniądze, jak się 

wydaje? — Wyjął chustkę z monogra 
mem i otarł nią lekko czoło i usta. — 
Uf! Okropność! Możeby pani — mo- 
żeby ktoś z nas pożyczył jej trochę 
pieniędzy? Ma się wrażenie, że ta ko 
bieta liczy się z centami. Ostatecznie 
ona... — Urwał nagle, jak człowiek, 

który o mało nie popełnił skandalicz 
nego nietaktu towarzyskiego. 

— Pan uważa, że ja powinnam za 
nią odpowiadać? — zapytała otwarcie 

Matil. 
— Nie — zaprzeczył ostro. 

mów głpustw, kochanie. Pewnie wszy 
scy z nas pożyczali jej pieniądze, ale 
ona ma swoją dumę i woli raczej grać 
hazardownie, niż poprosić wprost. —- 
Spojrzał na mnie. — Szczególna du- 
ma, co? 2 

I umilkł. Czułam, że żałował, że 
poruszył ten temat. Ja zastanawiałam 

się nad jego stosunkiem do Matil. Mó 

wił jej po imieniu jako stary przyja- 

ciel ojca, a ona się temu nie sprzeci- 

wiała. > 
Podszedł Killian, jak zawsze za- 

gadkowy i ospały, a ja udałam się do 
kuchni. 

Aneta rozpalała ogień. 
— A, to pani? — rzekła, podnoszące 

na mnie złe oczy. — Nie wiem co pań 

stwa dziś ukąsiło. Wszyscy mi się plą 
czą po kuchni i włażą pod nogi. Nie 
mam jednej spokojnej chwili. Czy to 
państwo nie mają swoich pokojów, 
czy co? Kuchnia do mnie należy! 

  

Nie   

Pianina 
wynajmuję — Mickiewicz 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko 

posady ekspedjentki 
lub kaecjerki, posiadam 

dobre referencje. 
Zgłoszenia do Administr. 

„K. W.* dla W. P. 

reperuję 
stroję i     7702 

Niech pani to powie tamiym. 
Nie odpowiedzialam. Napilam się 

zimnej wody i wyszłam. 
Do kuchni zajrzałam drugi raz do- 

piero o piątej po południu. Poprzedza 
jące godziny upłynęły nudnie į jalowo. 
Na lunch dostaliśmy głównie konser- 
w szparagowych, których specjalnie 
nie lubię. O'Leary spał mocno i miał 
bardzo niewielką gorączkę, co sprawi 
ło mi ogromną ulgę. Reszta kuliła się 
koło skąpego ognia i czekała. Najwięk 
szą torturą dni, spędzonych przez nas 
w FHuntings End, była przymusowa 
bezczynność i czekanie. 

Kiedy pod balkonem i w kątach 

sali zaczęły się gromadzić wieczorne 
cienie, słabe ożywienie i nadzieja, to- 
warzyszące nad od rana, rozwiały się 
bez Śladu. Ubytek dwóch osób z nasze 
go grona nabierał szczególnie tragicz 
nego znaczenia © zmierzchu. Frawley, 
nie żył i jego biedne ciało spoczywała 
gdzieś w śniegu. Morse —? Los Moz- 
se'a był niewiadomy. A na górze leżał 
O'Leary, który uniknął cudem śmier- 
ci. Nie. mogliśmy nie myśleć o tych 
rzeczach. Z rana, przy jasnem świetle 

dnia, narodziła się nikła nadzieja, któ 

ra zamieniła się o zmierzchu w ciężki 

zawód. Zimny przeciąg od podłogi, 

miarowe bicie śniegu w okna, zawo- 

dzenie wichury, słaby trzask ognia i 

dziwna trwożna cisza, panująca w da 

mu — wszystko to świadczyło wymow 

nie, że ulga poranka była złudą. W 
dalszym ciągu podlegaliśmy grozie 
mordu. = 

' pc n. 
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: |. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

   


