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Całopalenie „żydowskiego ducha”. 
(Od naszego korespondenta). 

т 
Płomienie stosu, na którym spa- 

łone zostały w Berlinie 10-go maja 
b. r. książki „żydowskich i marksow- 
skich autorów*, wywołały zagranicą 
jednomyślny odźwięk. W Warszawie, 
Paryżu, New Jorku i w innych ośrod- 
kach płomieniom stosu wtórował pło- 
mienny protest. 

Zresztą, jak należało oczekiwać, 
i poza granicami Niemiec znaleźli się 
sympatycy tego aktu. Nie jest to dzi- 
wne, gdyż umysłowo-etyczny poziom, 
wyrażający się w czynie spalenia ksią- 
żek, można spotkać i poza Niemcami. 
Mam przed sobą wycinek z „Gazety 
Bydgoskiej*: Coprawda nie w orygi- 
nale, ale w niemieckiem tłumaczeniu. 

Hitlerowcy oczywiście nie omiesz- 
kali wykorzystać tego tak rzadkiego 

głosu zagranicznej symypatji do ich 
czynów. 

„Niektóre z naszych polskich cza- 
sopism — pisze „Gazeta Bydgoska' — 
przedstawiają spalenie czasopism i 
książek żydowskich autorów i wyda- 
wców, jako dziki wojenny taniec in- 
djan...'* W rzeczywistości, według 
mniemania tego pisma, została spalo- 
na „niemoralna, rewolucyjna, nihili- 
styczna, destrukcyjna literatura“, kto- 
ra „demoralizowała młodzież, niwe- 
czyła tradycję podrywała dobre oby- 
czaje, słowem niszczyła fundamenty, 
na których opiera się normalny roż- 
wój dobrze zorganizowanej społecz- 
nošci narodowej“. 

Rozumiemy się bez wymiany nie- 
potrzebnych słów — palona była wy- 
stępna twórczość „żydowskiego du- 
cha“. Polemika ze wspėlpracownika- 
mi „Gazety Bydgoskiej* jest próżnem 
i błędnem traceniem czasu. 

Ale nie będą zbyteczne niektóre 
faktyczne stwierdzenia, ujęte nie ad 
hominem, lecz ad rem. 

        

2. 
Obraz „spalenia żydowskiego du- 

cha“, tak podchwycony przez anty- 
semitów i Żydów, w pewnej mierze 
wykoszłlawia oblicze aktu 10 maja, 
tak samo jak wykoszlawia niemiec- 
kie wypadki ich „zżydowszczenie* wo 
góle. Trzeba zaznaczyć, że w tem jest 
wina i antysemitów j Żydów. 

W okresie wejmarskich .Niemiec, 
gdy antysemicka prasa  piętnowała 
„żydowskiego reżysera Piscatora“ — 
żydowska prasa wdzięcznie chwyciła 
ten atut i z przyrodzoną sobie szczo- 
drością wychwalała „genjalnego ży- 
dowskiego reżysera Piscatora*, gdy 
tymczasem jego przodkowie byli pa- 
storami bodajże czy nie od czasów 
Marcina Lutra. Mniejwięcej ten sam 
obrazek. częściowo się powtarza w 
stosunku do wypadków „oczyszczania 
uniwersytetów'* w Niemczech. 

3. 
Gdy w jednej z żydowskich gazet 

w spisie usuniętych „żydowskich 
profesorów przeczytałem nazwisko 
profesora Dehna, mimowoli się us- 
miechnąłem. Nazwisko profesora e- 
wangelickiej teologji uniwersytetu w 
Halli Dehna właściwie musi być zna- 
ne i polskiemu czytelnikowi. Pastor 
i ewangelicki teolog Dehn stał się 
znany ze swego konfliktu z szowini- 
stycznemi grupami studentów. Ani 
pod względem rasowym, ani wyzna- 
niowym nie można uważać go za 
Żyda. 

W liczbie aktorów, których dzieła 
zostały spalone 10 maja, było wielu, 
bardzo problematycznych „Żydów*, 

jak np.: znany niemiecki pisarz Hen- 
Tyk Mann, blisko, w swoim czasie 

stojąca dworu cesarskiego, pochodz 
ca z niemieckiego rodu rycerskiego 
Berta von Suttner i holenderski gine- 
kolog van der Velden, katolik. 

Już samo to dziwne towarzystwo 
„pałonych* wywołuje smutne reflek- 
cje. 

Co może mieć wspólnego holen- 
derski katolik ginekolog z osławio- 
nym „żydowskim duchem*? 

Jakie „rozkładowe elementy" od- 
krył współpracownik „Gazety Bydgo- 
skiej* w przeznaczonych do spalenia 
utworach takich koryfeuszów litera- 
tury, jak Lion Feuchtwanger, Stefan 
Zweig i Jakób Wasserman? 

„Zapewne wogóle nie czytał ich 
dzieł — tak jak dzieł tych nie czytali 
ci, którzy je palili. 

Całkowite a smutne ubóstwo wie- 
dzy jest charakterystyczną cechą ry- 
cerzy auto-da-fć i ich czcicieli. 

W tych niemieckich kołach, z któ. 
remi musiałem się stykać — nie sły- 
szałem ani jednego głosu, pochwala- 
jącego ten fakt. Bez różnicy kierun- 

    

    

  

ków politycznych, wszyscy jednogłoś- 
nie go poiępiali. 

Wielu wprost rumieniło się ze 
wstydu, gdy przy nieh miała miejsce 

rozmowa O auto-da-te. inni odżegny- 

wali się od niego, nazywając „głupim 

wybrykiem smarkaczy”, o kiórym nie 
warto wspominać. 

Niedawno w kinie demonstrowa- 
no w kronice bieżącej aki spalenia 
książek i mowy, jakie przytem były 
wygtaszane przez wodzów niileryzmu. 
Rykom i wyciu na scenie — towarzy- 
szyło grobowe mulezenie na widowni. 
Ani jednego oklasku, ani jednego gło- 

su sympatji. było męczące milczenie, 
jakie zwyke ma miejsce, gdy ktos 

czyni coś nieprzyzwoiiego. 

4. 
Są liczne tłomaczenia polskie po- 

wieści Jakóba Wasermana. Zaleca się 
życzącym sprawdzić arguimentację 

„Gazety Bydgoskiej” osobiscie i prze- 
czylać dzieia tego pisarza. Nie zali- 
czam Wassermana do koryfeuszów 
literatury światowej, jednakże powie- 
ści jego: „Krystyn Wahnschatfe* i 
„Sprawa Mauriziusa* nie można czy- 
tać bez giębokiego wzruszenia. Nale- 
żałoby „sprawę Mauriziusa* dać do 
rąk każdemu młodemu prawnikowi, 
uczynić ją przedmiotem dyskusji w 
seminarjach Karnego prawa. Spale- 
nie powieści Wassermanna rownie 
mało zaszkodzi jego popularności, jak 
bezskuieczną dla pomniejszenia Dan- 
te'go było spalenie jego dzieła o mo- 
narchji. 

Niewąipliwie Wassermann jest wiel 
kim pisarzem — i żydem, czego nig- 
dy nie ukrywał. Niewątpliwie w jego 
dziełach są elementy żydowskiego du- 
cha. Jednakże nie jest on w żadnym 
razie typowym przedstawicielem tego 
tak znienawidzonego przez hitlerow- 
ców ducha. 

Cóż to jest ów żydowski duch? 
Czy się zastanawiali nad tem pyta- 
niem ci, którzy go tak surowo potę- 
piają? 

Karol Marx, którego dzieła rów- 
nież zostały spalone, określił duch žy- 
dowski jako duch krętacza. Widać z 
tego, że założyciel socjalizmu nie le- 
piej znał ducha żydowskiego od swo- 
ich radykalnych przeciwników. Nie- 
wiadomo czy razem z janemi dziełami 
Marxa spalono jego broszurę p. 1. 
„W sprawie żydowskiej”. Trafiłaby 
ona do przekonania „Gazecie Bydgo- 
skiej” i jej niemieckim przyjaciołom, 
co jeszcze raz potwierdza jak dalece 
problematycznym _ przedstawicielem 
ducha żydowskiego był założyciel 
marksizmu. 

Żydowstwo wniosło do skarbnicy 

  

ogólnoludzkiej kultury dwie ideje. 
Ono pierwsze znalazło centralny 
punkt i sens wszechświata — żywego 
Boga, ono dało światu eschatologicz- 
ną religję nadziei... Właściwie o tem 
powinien wiedzieć każdy elementar- 
nie wykształcony człowiek. Ale do re- 
dakcji „Gazety Bydgoskiej* wiadomo- 

ja o tem widocznie jeszcze nie do- 
szły. 

. Tego rodzaju luki w wykszlałce- 
niu zdarzają się nietylko w Bydgosz- 
czy, nie będzie więc zbytecznem o tych 
faktach przypomnieć. Być może, po- 
budzi to tego lub in. człowieka rzetel- 
nie poszukującego prawdy, do otwar- 
cia rozdziału proroków Starego Testa 
mentu, gdzie znajdzie on klucz dla 
zrozumienia prawdziwego ducha ży- 
dowskiego. 

Niewiadomo czy 10-go maja spa- 
lono na placu berlińskim m. i. naj- 
bardziej żydowską ze  wszystkien 
ksiąg żydowskich — Stary Testament, 
choć spalenie żydowskiego ducha na- 
leżało rozpocząć od spalenia jej właś- 
nie. Bardziej niż współcześni nie- 
mieccy antysemici wykształcony pi- 
sarz niemiecki Houston Stewart 
Chamberlain, Anglik z pochodzenia, 
jeden z prekursorów hitlerowskiej i- 
deologji, uznawał istnienie trzech kla 
syeznych narodów: Greków, Żydów 

BEELINE DSA TSRS 

i dzień obrad Zjazdu 
Wczoraj rozpoczął w sali Izby 

Przemysłowo-Handlowej obrady I-szy 
Zjazd Kupiectwa Żydowskiego z + 
województw północno - wschodnich 
zwołany przez Wileński Związek Kup 
ców Żydowskich. Na zjazd przybyło 
przeszło 200 delegatów organizacyj 
kupieckich gęsto rożsianych po mia- 
stach i miasteczkach 4 wojew. kre- 
sowych, liczni przedstawiciele władz 
centralnych, lokalnych oraz samorzą- 

i Rzymian. Na fundamencie wznie- 
sionych przez te narody wartości 
stoi gmach współczesnej kultury. Hit- 
leryzm, pragnąc paryfikacji ducha 
germańskiego, stawia sobie za zada- 
nie wyrwanie z korzeniami żydow- 
skiego składnika owej kultury. Cóż... 
można i to zrobić. Można obrócić w 
popiół Stary Testament, można od- 
rzucić ideję Żywego Boga, można puś- 
cić w niepamięć eschatologiczną re- 
ligjię nadziei. Można usunąć prawo 
rzymskie i zakazać dzieła greckich 
filozofów. 

Kiedy w dn. 10 maja rzucano w 
płonący stos „duch żydowski*, hitle- 
rowski minister propagandy dr. Goe- 
bbels, cięty dzienikarz i dobry mów- 
ca, człowiek naogół bardzo niegłupi, 
pochwaliwszy studentów za dokona- 
ne dzieło, wypowiedział do nich zne 
czące słowa: „Nie wystarcza spalić 
duch żydowski. Trzeba stworzyć za- 
miast niego coś z nim równego. To 
jest waszem kolejnem zadaniem”. Bę. 
dziemy czekali co da światu pokole- 
nie „obudzonej Germanji* wzamian 
tego co zostało symbolicznie unicest- 
wione, Obserwator. 

Ustąpienie wiceministra 
inż. Gallota. 

Dowiadujemy się że wiceminister 
komunikacji inż. Gallot ustępuje ze 
swego stąnowiska i ma powrócić na 
stanowisko kierownicze w Modrzejow 
skich Zakładach Przemysłowych. 

(Iskra). 

Walne Zgremadzenie 
adwokatów R. P. 

WARSZAWA. (Pat.) W niedzielę 
obradowało w stolicy walne zgroma- 
dzenie Kół adwokatów R. P. z całego 
terenu Rzeczypospolitej, w obecności 
wiceministrów Sieczkowskiego, Sied- 
leckiego, wicemarszałka Cara, prez** 
sa Supińskiego i in. Prace toczyły się 
w dwu komisjach: reformy statutu 
palestry i regulaminowej. Ustępują- 
cym władzom udzielono absolutorjum 

  

   

    

Lot kpt. Skarżyńskiego. 
LONDYN. (Pat.) Kpt. Skarzyński 

wystartował dzisiaj o godz. 10 wed- 
łag czasu lokalnego z Porto Alegre 
de Buenos Aires. Około południa sa- 
micłot widziany był nad aerodromem 

wojskowym w Montevideo. O godz, 
15 Skarżyński wylądował w Buenos 
Aires, witany uroczyścic przez dele- 
gatów rządu i władze wojskowe. 

Mattern w Chabarowsku. 
MOSKWA. (Pat). — Lotnik amerykański: 

Jaines Mattern, odbywający let dookoła 

świała, w sobotę o gedz. 2,20 we 

  

    
   

  

     diug ez iego w Chabarowsku 
мО: A, (Pat) Lota Mattern 

przybył do Chabare a tak wyczerpany 

  

(ug: 

  

lotem, że nie mógł nawet udzielić 
dzi pytania, jakiemi ge zasypa 

ie prasy. Przewieziony do 
u niezwłocznie zasnął, Na  łetnisku 

no do obejrzenia jego aparatu 
i przygotowania go do dalszego lotu, Kiedy 
Mattern będzie mógł wyruszyć do dalszego 

    

     

    

Echa zamachu na Venizelosa, 
ATENY. (Pat.) Cała prasa bez róż 

nicy zabarwienia politycznego jedno - 
głośnie potępia barbarzyński zamach 
na b. premjera Venizelosa i jego żonę. 
W opinji publicznej panuje wielkie 
wzburzenie, wywołane zwłaszcza U- 
jawnieniem udziału szefa policji aten 
skiej Polichronopulosa w zamacha. 
Był on jawnym wrogiem premjera 
Venizelosa i niejednokrotnie groził, 
iż pomści śmierć swego brata, zamor 

  

  

  

Pod zarzutem 
BIAŁQGRÓD, (Pat). — Władze policyjne 

w Białog b. pułkownika 
kyłej armji austrjaecko — węgierskżej, Ni- 
ezieza, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz 
dwu kra ościennych. Podczas rewizji 

jeszkaniu Niezjeza znaleziono kompro 
mitujące dokumenty, które doprowadziły do 

   

  

   

  

  

łotu dotychczas nie wiadomo, gdyż spał w 
dalszym ciągu i nikt nie etrzymał od niega 
żadnych dyspozycyj. 

Wiedług doniesień  radjotelegraficznych, 
Mzttern wsdrędze do Chabarowska na sku 

tek defektu metoru zmuszony był do lądo 
wania w miejscowości Sofijskoje, w połowie 
drogi między Czytą Chabarowskiem. Po 
wylądowaniu był tak wyczerpany że nie 
mógł wymówić ani słowa. Prawie nieprzy- 
tomnego przewieziono go do hotelu, 

    

   
   sażgi 

dowanego podczas zeszłorocznej kara 
panji przedwyborczej. 

Syn Venizelosa wieczorem krytycz 
nego dnia otrzymał anonimowe ostrze 
żenie o przygotowanym na ojca za- 
machu, nie przywiązywał jednak do 
tego ostrzeżenia większej wagi, tem 
bardziej że wiedział, iż jego ojcu to- 
warzyszy słale straż przyboczna, zło- 
żona z czterech agentów policyjnych. 

szpiegostwa. 
aresztowania trzech innych b. oficerów b 
armji austrowęgierskjej, . Lalicza, Streichera 
i Furlaniego oraz dwu cudzoziemców, Sera 
gliego i Weissa, którzy jako kupcy mieszka 
li w Dubrowjku. Wszyscy aresztowani staną 
przed trybunałem Obrony Państwa. 

   

   

  

Zjazd inżynierów elektryków. 
WARSZAWA. (Pat.) W wielkiej 

auli Politechniki warszawskiej odby- 
ło się dzisiaj uroczyste otwarcie pol- 
sko-czesko-słowackiego Zjazdu inży- 
nierów elektryków. Otwarcie zaszczy- 
cić raczył swą obecnością P. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej prof. dr. Ignacy 
Mościcki. W imieniu rządu Rzeczy- 
pospolitej przemawiali pp. ministro- 
wie przemysłu i handl Zarzyczki i 
poczt i telegrafów Kaliński. Zjazd wy- 
słał telegram hołdowniczy do prezy- 
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Inauguracja „Strzały Bałtyckiej". 

  

Dnia 3 b. m. wypt 
ciąg bezpośredni W: 

ono pierwszy po- 
a—Hel, nazwauy    

          

  

с 

       „ЭНхай łtycką*. Na *nauguracyjny prze 
jazd erstwo Komunikacji zaprosiła 

  

licznych jprzedslawicieli prasy. 

Na zdjęciu naszem widzimy grono przed- 
stawicieli prasy stołecznej po przybyciu do 
Gdyni, na pokładzie kontriompedowca „Wi- 
cher". 

Prywatna Koedukacyjna Szkoła Administracyjno-Handlowa 
im. prez. Narutowicza — z prawami 4-letnich szkół stopnia gimnazjalnego 

w Wilnie, ul. Uniwersyteska 9. : 
Szkoła posiada Wydział Administracyjno-Komunikacyjno- Handlowy. й Šwiadectwo 
ukończenia szkoły uprawnia do objęcia stanowisk w państwowej służbie cywilnej 
do VI st. sł., oraz do skróconej służby wojskowej w szkole podchorąż. rezerwy. 
Do kl. l-ej przyjmuje się młodzież obojga płci, na podstawie świadectwa ukoń. 
czenia conajmniej szkoły powszechnej Ill-go stopnia. 

Zapisy przyjmuje kanceląrja szkoły od godz. 10—13. 21 sierpnia r. b. 
Początek roku szkolnego 

Przy szkole prowadzone są Kursy Pisania na Maszynach. 
| imi m a a S i A SS i a 

kupcėw žydowskich. 
dowych, przedstawiciele organizacyj 
społecznych i wielu gości. 

W imieniu Komitetu Organizacyj- 
nego Zjazdu zagaił posiedzenie prezes 
Rady Centrali Zw. Kupców Żyd. w 
Wilnie p. inż. A. Kawenoki. 

Z powodu spóźnionej pory spra- 
wozdanie ze zjazdu, przemówień 
przedstawicieli władz oraz reprezen- 
tantów organizacyj społecznych po- 
damy w jutrzejszym numerze. 

W Niemczech zamykają `га- 

kłady podejrzane o komunizm 

BERLIN, (Pat). — W  brandenburskiej 

miejscowoścj Vozig zamknięto żydowski za 

kład wychowawczy a wychowanków i kle 

rowników zkładu aresztowano i zamknięto 

w obozie korpentracyįnym ® Oranienbau- 

mie. — Według Biura Conti w zakładzie 

tym znaleziono broń i amunicję oraz doku 

nienty Świadezące © kontakcie z komuni- 

stami. 

denta republiki czeskosłowackiej Ma. 
saryka. Po sesji zjazdu P. Prez. Moś- 
cicki udał się do gabinetu rektora Po- 
litechniki, gdzie delegacja czeskosło- 
wacka z posłem ministrem Girsą na 
czele złożyła Mu hołd w imieniu cze- 
skich elektryków. P. Prezydent do- 
konał otwarcia wystawy elektrotech 
nicznej w wielkim hallu Politechnik:, 

poczem oglądał eksponaty w poszcze 
gólnych stoiskach i po czterogodzin- 
nym pobycie opuścił Politechnkę. 

  

  

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wleiskie“ 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
1. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej” 
napisał D-r Mórelowski. 

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

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach 

  

Huragan Śnieżny w Syberji. 
MOSKWA. (Pat.) W Syherji - 

nocnej szalał huragan Śnieżny. * W 
Igarkach 6 parowców i kilkanaście 
żaglowców rybackich zerwanych ze- 
stało z kotwicy i jest zagrożonych 
przez lody na rzece. 600 rybaków jest 
w niebezpieczeūstwie, 

Proces; przeciwko 29 koope- 
ratystom w Moskwie. 

MOSKWA. (Pat.) Rozpoczął się tu 
proces 29 kooperatystów, którzy w 
roku 1932 popełnili nadużycia na su- 
mę 14 miljonów rubli. Odpowiadają 
z artykułu, który przewiduje karę 
Śmierci. : 

Hitlerowcy przerwali kongres 
katolickich zw. czeladniczych. 

MONACHIUM, (Pat). — W ezasie kon- 
gresu katolieckieh związków czeladniczych 
przyszło w sobotę i w niedzielę do starć 
ulicznych z hitlerowcami, Pogotowie policyj 
ne byłe alarmowane wielokrotnie. Kongres 
przedweześnie musiano rozwiązać. | 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DELEGACJA LITEWSKA NA KONFEREN- 

CJĘ EKONOMICZNĄ. 

Kowieńska Idysze Sztyme* z dn. 4 
czerwca donosi za „D'”eną*, że w skład de- 
legacji litewskiej na międzynarodową konfe- 
rencję ekonomiczną w Londynie wejdzie 
min. dr. Zaun'us, jako przewodniczący Oraz 
pp.: Norkajtis, Kuzminskas, Siedziukauskas 
i Dobkieviezius. (WIP), 

PROJEKT UTWORZENIA SZKOLY NAUK 
POLITYCZNYCH W KOWNIE. 

Odpowiednie władze opracowały już pra- 
jekt statutu szkoły nauk politycznych w Li- 
twie. Szkoła ta zostanie uruchomiona z po. 

czątkiem roku 1934, Incjatorem utworzenia 
szkoły jest, jak wiadomo, rektor uniwersv- 
tetu kowieńskiego prof. Rómer. Wilbi. 

  

    

  

  

    

  

GRGAN RZĄDOWY PRZECIWKO 
SOCJALISTOM. 

„Lietuvos Aidas* pi Socjaldemokruvi 
litewscy zam'erzaj. egata na ma- 
jącą się w lipcu odł 
narodową konferenc 

mość ta daje możność naświetlenia dążeń 
ż ideologji partji socjaldemokratycznej. Zdą- 
niem „Lieł, A*dasa* nie wnieśli socjaldemc- 
kraci litewscy nic pozytywnego w życie pań: 
stwa. Jedynym dorobkiem socjaldemokra- 
tów litewskich jest przyczynienie się do ror- 
łamu w społeczeństwie litewsk'em, zaostrzė- 
nie stosunków pomiędzy robotnikami i pra- 
codawcami. Działalność swą socjaldemokra- 
ci litewscy ograniczyli do popularyzowan'a 
wśród robotn*ków idei marksowskiej, Obec- 
1 socjaldemokraci prowadzą taką samą 

alalnošė, podburzając jedną warstwę 5р )- 
łeczeństwa przeciwko dru. 
przeciwko rządowi. Uogć c o Klewskiej 

socjaldemokratycznej można powie 

  

    

    

    

  

  

  

     

    

    

  

1) Litewska partja socjaldemokratyczaą, 
która powstała z rosyjskiej partji socjaV: 
stycznej dotąd nie zdołała zrozumieć sytua- 
cji kraju. potrzeb rabotników: 

2) Cały czas zakłócała ona stosunki spa; 

  

teczne, zaostrzająe wzejemną walkę klas: 
3) Nie zdoła ona rozstrzygnąć kwestj” 

ie i znaleźć konkretnych 
sposobów dlą ulepszenia sytuacj; robotni- 
ków; с 

4) Wnosi 

    

  

ona į wnosė do kraju obce 
prądy socjalistyczne i wzmacnia pokrewne 
partje zakonspirowane; 3 

5) Przeszkadza innym w skutecznem za: 
łatwienńu kwestji pracy w Litwie, р 

Wszystko to pozwala uważać litewską 
partję socjaldemokratyczną za organizację 
amtysocjałną. To też ma się wrażenie, # 
zamierzony przez sócjaldemokratów fFtew- 
skich projekt kania pomocy zagranicą 
jest próźnym wysiłkiem. -(W*lbi). 

  

     

  

   

SPRAWA ZLITEWSZCZANIA NAZWISK. 
W Kownie w lokalu Zw. Strz. z inicjatywy 
zespołu redak. czasopisma „Gintoji Kaupa“ 
odbyło się zebranie, , poświęcone sprawie 
prżywrócenia pierwotnego brzmiema litew- 
skiego. słowiańskim nazwiskom- Litwinów. 
Docent uniwersytetu kowieūskiego dr. Salys 
w obszernym odczycie przedsttwfł dzieje 
wypaczamia nazwisk litewskóch. Została wy- 
łoniona specjalną komisja oczyszczania nazw 

t! nazwisk, w skład której weszić dr. Satys. 
i redakter „L. Aidasa''. Szejni Wilbi. 

Ri Za ai 

Notatki ze świata, 
— KIEPURĘ SKARŻY DQ SĄDU Marjan 

Hemar, autor „przebojów: rewjowych. Cha 
dzi mu o to, że Kiepura zmienił tekst piosenki 
w filmie „Pieśń nocy”. Tekst ten był ukałdu 
Hemara, Tymczasem Kiepura oświadcza, że 
bardzo się z takiego obrotu rzeczy cie$zy, bo 
on to właśnie będziemiał możność „pociąg- 
nięcią" Hemara za plagjat.. Istotnie Śpiewak 
zmienił tekst piosenki, ale miał do tego prawo 
zastrzeżone umową z wytwórnią, zwłaszcza 
że tekst Hemara był... idjatyczny. Ale co eie- 
kawsze, to że Hemar uznał to za słuszne, 
i zmieniony tekst został wydany! i nagrany 
na płyty pod... jego nazwiskiem... Krótko mó- 
wiąc — ie sensacyjny proces. ? 

— W ZWIĄZKU ZE ŚLEDZTWEM w 
sprawie nadużyć Morgana i szeregu innych 
znakomitośc: amerykańskich ukazałó się 
w.prawie całej prasię polskiej nadesłane z 
agencji zdjęcie. Tylko że gdzie dwóch Pała 
ków tam kłótnia: — część pism podpisała 
tę fotografję „Bankier amerykański Mor 
gan, którego nadużycia”... i t. d., pozostałe 
zaś pisma: — „Prokurator Pecora, którego 
śmiałe oskarżenie skierowane do Morgana 
i jego przyjaciół, wywołało”.. i t. d. — Te 
raz zgaduj zgadula 

— PREMJAMI WALCZĄ MISJONARZE 
z czarodziejami. Obiecują nagrody za doko 
manie poważnych „sztuk magicznych”, a 
gdy żaden czarodziej tego nie patrafi, wy- 
zyskują to w celu osłabienia bałwochwalst. 
wa. Tak więc na daikich wybrzeżach Afry- 
ki Zachodniej mamy dziś konkursy: 500 zi. 
za zniknięcie przedmiotu z opieczętowanej 
skrzyni. 1000 zł za zamienienie się w zw'e 
rzę.. — Proszę bardzo, mości czarodziejei 
Wykażcie że zie jesteście oszustamil... mi, 

— „BERLINER TAGEBLATT“ zapowia- 
da powrót do dawnego kierunku pisma, — 
Rzecz w tem że wiełu prenumeratorów po- 
dziękowało za pismo będące dziś megafo- 
nem H$tlera,  Reldakcja  pośpieszyła za- 
pewnić, że przecie, że jednak, nie należy 
się zrażać... już już wkrótce będziecie m.el: 
organ niezależmy.. — Jak tego dotrzymać? 
— Trudniej obiecać 

  

    

    

  

  

    
AST IEA SE TESTAI ITS ESTA RKL NSO 

Wycieczka parlamentarzystów 
jugosłowiańskich w Polsce. 

KRAKÓW. (Pat.) Dzisiaj przybyła 
do Polski wycieczką parlamentarzy- 
stów  jugosłowiańskich z ministrem 
d-rem Andjelinowicem, członkiem о- 
becnego rządu Jugosławji, posłem do 
Skupszczyny, prezesem Porozumienia 
polsko-jugosłowiańskiego na czele. 

Na granicy, w Zebrzydowicach, wita- 
ła gości delegacja członków komisji 
spraw zagranicznych Sejmu, w której 
imieniu przemawiał poseł dr. Dybo- 
ski, prezes Ligi polsko-jugosłowiań- 
skiej. Na dworcu w Krakowie zgoto 
wano gościom owacyjie powitanie. 

 



Wiejskie osiedla szkolne. 
Žycie wielkomiejskie pozbawia pra 

wie całkowicie uczącą się młodzież za 
równo obcowania z przyrodą jak i 
społeczności pracy. Są to zaś bodajże 
jedne z nająłówniejszych czyuników 
wychowawczych brak których w 
dzisiejszej szkole daje się coraz bar- 
dziej odczuwać. Dotychczasowa bo- 
wiem forma organizacyjna naszej pra 
cy szkolnej nie może usunąć z koły 
tych bezwarunkowo ujemnych jej 
stron. Próby rozwiązania tego proble 
mu na terenie miasta (ogrody i t. p.) 
nie dały pożądanych rezultatów. Zde 
cydowano się więc ostatecznie na opu 
szczenie miasta, wyjścia poza jego 
obręb i poczęto szukać rozwiązania 
tego zagadnienia na właściwym terc- 
nie t. j. ma wsi. 

Stworzono szkoły na wsi wraz z 
internatami przy tych szkołach, szko 
ły sanatorja, lub szkoły tuż pod mia- 
stem, dokąd zjeżdża się codzień mło- 
dzież miejska na naukę by po jej skoń 
czeniu zaraz wracać do domu. Lecz i 
to nie usunęło wszystkich trudności. 
Szkoły bowiem z iniernatami i szkoły 
sanatorja są bardzo kosztowne, a 
więc nie dla wszystkich dostępne, poz 
bawiają nadto młodzież wpływu do- 
mu rodzinnego, drugi zaś rodzaj szkół 
połowicznie tylko spełnia swe zada- 
nie. Trzeba więc było wybrać drogę 
pośrednią: żeby młodzież szkolna przy 
najmniej, jakiś czas swej nauki spę- 
dzała w zdrowej okolicy, uczyła się 
tam społeczności pracy, a równocześ- 
nie nie była pozbawiona na dłuższy 
okres czasu wpływu rodzinnego do- 
mu, a ten ostatni by nie był obciążo- 
ny zbyt wielkiemi kosztami. Rozwiąza 
mo to następująco: W niezbyt dalekiej 
zdrowej okolicy od miasta, w którem 
się młodzież uczy, zbudowano dom- 
osiedle, dokąd poszczególne klasy 
szkolne zjeżdżają się wraz ze swemi 
wychowawcami na dłuższy lub krót- 
Szy okres czasu (10-14 dni), przynaj- 
mniej 2 razy do roku. Osiedla takie 
mogą służyć nietyłko jednej szkołe, 
lecz także pewnej grupie szkół. Na- 
wet tak krótki okres pobytu poza do- 
mem rodzinnym pociąga za sobą pew 
ne wydatki. Praktyka jednak udowod 
niła że rodzice nader chętnie łożą ko 
Szła na takie osiedla, a szkoły je po- 
siadające wybierają przed innemi za 
kładami. 

Czy jednak przy takiej organizacji 
pracy szkolnej nie cierpi nauczanie. 
Praktyka wykazała, że taka organiza 
cja pracy szkolnej idzie raczej na spot 
kanie nauczaniu a nie na zmniejszenie 
jego roli. Odpowiedni plan pracy w 
szkole (np. ruchomy rozkład godzin 
przedmiotowych) usuwa wszelkie tru 
dności. Oczywiście w osiedlu nie bę- 
dzie tak systematyczna praca jak w 
mieście, zależną ona będzie od pogo- 
dy, od miejsca pracy (sala szkolna, 
las). Lekcje np. przyrody, geografji, 
odbywają się na idealnym wprost dla 
nich terenie,. pozostałe przedmioty 
również uszczerbku nie ponoszą. 
Nauczyciele poszczególnych przedmio 
tów przyjeżdżają do osiedla na pe- 
wien tylko okres czasu, wychowaw- 
„ca zaś spędza tam wszystkie dni poby 
tu swej klasy. Przebywa tu młodzież 
całkowicie odcięta od miasta, zdała od 
jego, pełnej zgiełku, nerwowej atmo 
sfery. Odcina się ją, choć na tak krót 
ski czas, od ujemnych wpływów mia- 
sta. Chyba nikt kwestjonować nie bę- 
dzie dodatnia efektów tego oderwania 
*się od miasta i zetknięcia się z przyro 
dą. Wspólne życie, wspólna praca zbio 
rowa, gdzie znikają wszelkie różnice 
społeczne dochodzące na terenie mia 
sta tak często do głosu. tworzą z nich 
jedną wielką gromadę przyjaciół. 
Zżywa się ona nietylko ze sobą, ale i 
ze swym wychowawcą jakby jedna 
wielka rodzina. Przez wzajemne po- 
znanie się znika stopniowo rozdział 
pomiędzy uczniem a nauczycielem, 
tak często stojący na przeszkodzie w 
normalnej pracy szkolnej. Do dodat- 
nich stron osiedla zaliczyć jeszcze mo 
żna nader ważne walory zdrowotne. 
Młodzież miejska, posiadająca czasa- 
mi bardzo złe warunki mieszkaniowe 
i ucząca się nadto w gimnazjach o 
złych warunkach lokalnych nabiera 
w czasie pobytu w osiedlu sił do dal- 
szej pracy w szkole. Podczas wolnych 

   

  

dni szkolnych i wakacji — osiedle mo 
że służyć jako kolonja wypoczynko- 
wa dla słabszych dzieci. 

W Polsce mamy już około 20 osie- 
dli, w tem większą część posiada War- 
szawa (Niemcy posiadają blisko 150), 
prócz tego wiele osiedli jest w stad- 
jum przygotowawczym. Wilno dotyca 
czas takiego osiedla nie posiada. Być 
może jednak że niedługo je utworzy. 
Gimnazjum bowiem Państw. im. Ad. 
Mickiewicza, otrzymało w ostatnien 
dniach we wspaniałomyślnym darze 
od p. dr. Czesława Sycianki j jego sio 
stry Kazimiery obszar ziemi około 4 
i pół ha w nader zdrowej, lesistej oko 
licy (st. Gudogaj maj. Ostrówiec). Ofia 
rodawca przeznaczył tę ziemię na osie 
dle į powierzył opiece młodzieży. W 
ten sposób młodzież wiłeńska znalazła 
się w o wiele lepszych warunkach niż 
młodzież innych osiedli — stała się 
niejako współwłaścicielem terenu o- 
siedla. Ma więc możność zbudowania 
dla siebie samej, własnemi siłami swo 
jego osiedla. Poczucie własności zie- 
mi, własnej pracy włożonej nad wznie 
sieniem osiedla zwiąże ją z niem bez- 
względnie silnie. Ogrodzi ona sama 
teren osiedla, wykopie fundamenty 
pod dóm, a warsztaty szkolne zaopa- 
trzą w potrzebny sprzęt meblowy. Sa 
ma jednak nie podoła ciężarowi i ko- 
sztami pracy — musi jej podać pomoce 
ną rękę społeczeństwo, a co — wierzy 
mu — nastąpi *). 

J. Rybicki. 

Umarzanie podatków przez 
urzędy skarbowe. 

Z końcem bieżącego miesiąca wy 
gasają uprawnienia urzędów skarbo 
wych do umarzania  niešciągalnych 
zaległości podatkowych. W związku 
z tem okólnik ministerjalny wyjaśnia, 
że za nieściągalne podatki uważane 
są następujące zaległości: 

1) Zwinięcie przedsiębiorstwa i nie 
możność ściągnięcia z powodu śmier- 
ci płatnika lub emigracji. 

2) Niemożność ustalenia miejsca 
pobytu płatnika w wypadku jeżeli ko 
szta egzekucyjne przewyższają zaleg- 
łości. 

3) Umarzanie nieściągalnych po- 
datków następuje zazwyczaj z urzędu 
jednakże jeżeli w drodze przymuso- 
wej egzekucji może być zachwiana eg 
zystencja gospodarcza płatnika poda 
tek może być umorzony na podstawie 
indywidualnie złożonego podania do 
właściwego urzędu skarbowego. 

—0+-0— 

Zmiany w zasiłkach dla 
bezrobotnych pracowników 

umysłowych. 

Dowiadujemy się, że z dniem 1 lio 
ca ma wejść w życie rozporządzenie 
władz dotyczące regulowania i wyso 
kości zasiłków dla bezrobotnych pra 
cowników umysłowych. Na podstaw'e 
tego rozporządzenia wprowadzone zo 
stanie obniżenie wymiaru zasiłków do 
150 zł. 5 proc.. do 180 złotych — 7 
proc., do 220 zł. — 9 proc., do 260 
— 12 proc., do 300 zł, — 13 proc., do 
360 zł. — 15 proc., do 420 zł. — 16 
proc., do 480 zł. — 18 proc do 360 
zł. — 20 proc., do 640 zł. — 22 proc,, 
do 720 zł. — 25 proc., do 720 zł. — 30 
procent. 

Rozporządzenie zawierać będzie 
postanowienie, że okres zasiłku 6 mie 
sięcy przysługuje bezrobotnemu, któ 
ry był ubezpieczonv w ciągu 12 mie- 
sięcy. Do 7 miesięcznego zasiłku bę- 
dzie miał prawo ubezpieczony w cią 
gu 18 miesięcy i mający ma utrzyma- 
miu 3 członków rodzinv. Przy 24 mie 
siącach przynależności do zakładu 
przysługuje mu okres 8 - miesięczne 
go zasiłku o ile bezrobotny ma ma 
utrzymaniu 3 członków. rodziny. Na- 
tomiast po 30 miesiącach okres zasił 
ków wynosi pełne 9 miesięcy bez 
względu na stan rodziny bezrobot- 
neog. 

*) Higjena Szkolna Dr. Kopczyńskiego 
wyd. II str. 494 i nast. a z literatury tamże 
podanej por. pracę Nawroczyńskiego i Lo- 
zińskiego. 

Tam, gdzie najbardziej klną biurokrację, 
Jedna z niskich, odrapanych bram 

przy ulicy Końskiej w południe owie 
wa przechodnia mdłym oddechem, w 
którym czuć opar ludzkich ciał. 

Wewnątrz bramy j drewnianych, 
zalepionych brudem schodach zaw- 
sze tkwi o tej porze nieruchomo i 
wyczekująco kilku zagadkowych in- 
dywiduów z teczkami w ręku. Rzu- 
eają się jak sępy na padlinę na ka 
dego wchodzącego do: gmachu, — 
wisną natrętnie na rękawach, na kla- 

pach płaszczy, skomląc pocichu: 
— Ja zrobię za pięć groszy parę, 

20 groszy za odpis. Jak zadarmo, je- 
żeli potrzeba... 

Idziemy dalej. Przykry oddech 
klatki schodowej gęslnieje i napełnia 
się wilgocią, w korytarzu staje się 
ciężki, bardziej mdły, aż bije w skro- 
nie przyśpieszonem tętnem j zmusza 
do głębszego westchnienia. 

Brak tlenu! 
Jesteśmy w pokoju o wymiarach 

10 na 8 mtr., niewysoka drewniana 
przegródka dzieli go na dwie części: 
urzędową i dla klienteli. 
Wchodzimy w gęsty dziwny tłum, 

składający się z około 200 osób. 
Ospałe o nabrzmiałych powie- 

   

kach twarze mają nienaturalne, cho- 
robliwe wypieki. Postacie zgarbione, 
pełne rezygnacji, kołyszące się na 
zmęczonych nogach, opierają się 0 
siebie wzajemnie, przyciskając do 
piersi książki i jakieś papierki. Przy 
ścianach na ławkach, przytuleni do 
chłodnych murów drzemią szezęśliw- 
Si t. j. ci, którzy siedzą. 

Zbita masa ciał. Duszno. brak 
tchu. Po krótkim pobycie daje się od- 
czuć ból głowy, wypieki pałą policz- 
ki. Gorąco, ba! parno jak w łaźni. 

— Za jaką karę spędzono was tu 
i męczą w tym zaduchu? Czemu mil- 
czycie tak ponuro i rezygnacyjnie, 
czemu nie wołacie o łyk świeżego po- 

wietrza ?... 
— A my, panie, „stróże wileń- 

skie“. Przychodzimy tu meldować : 
wymeldować lokatorów... To przecie 
biuro meldunkowe magistratu wilen 
skiego. Jeszcze nie jest tak źle. Wte- 
dy tu będzie bardzo gorąco, kiedy 
przyjdą upały... 

Przy ścianie na skrawku przepeł- 
nionej ławki siedzi kobiecina z dziec- 
kiem na ręku i płacze, 

— (Chciałam załatwić prędzej mel 
dunek i dlatego przyszłam tutaj już 

  

      

  

LIST GTWARTY. 
Do Pana P. K. autora artykulików przeciw- 
ko nam skierowanym w endeckim „Głosie 

Wileńskim. 
W! ostatnich tygodniach zechciał Pan po- 

Święcić nam i naszej działalnośc, szeteg Ar 
tykulików w „Głosie Wileńskim *. 

Nie odpowiadaliśmy Panu, gdyż metody 
kalumnij i oszczerstw w walce polityczuej 
mie uznajemy. Obecnie jednak pragniemy 
kilka słów pod pańskim adresem skierow 

Znanem Panu jest zapewne wydarzenie, 
jakie miało miejsce przed kilku dniam:. 
Czytał pan o niem w rubrykach policyjnych 
prasy wileńskiej.. Pięciu słuchaczy I. N. H. 
G. wtargnęło około północy do cudzego 
mieszkamia w wyraźnym celtt porachowania 
się osobistego z 2 kolegami, którzy mieszka- 
nie to zajmują Po krótkiej bijatyce, skut 
kiem alarmu wszczętego przez właścicialkę 
mnieszkamiia i telefonu o pomoc do pob- 
cji, jegomoście ci, wybijając szyby i zo 
stawiając 'w pośpiechu „na polu bitwy* 
czapki — uciekli. Na drugi; dzień areszto- 
'wami zostali przez lil Komisarjat P. P. 
i po spisaniu protokółu wypuszczeni. Spra 
wh, jak słyszeliśmy, skierowana została 
przez czynniki powołane na drogę sądową. 

Nie posłużymy się metodą pańską i nie 
będziemy „publikowali* mazwisk.  Jeżel' 
Pan ciekaw — znajdzie je Pan w protokó- 
łach III Komisarjatu P. P. z dnia 7 bm. 
Pragniemy jellnak ušwiadomiė Pajna, że 
wiśród młodzieńców, którzy wzorem szunt»- 
win podmiejskich dokonali najścia nocnego 
na cudze mieszkanie, znajdują się pańscy 
przyjaciele polityczni nie byle jakiego ga- 
tunku. | 

Jest tam naprzykład jegomość, który ja 
ko mąż zaufania i wyboru rałodzieży obwie 
polskiej piastował godność Prezesa Sądu 
Koleżeńskiego w I. N. H. G. Ten sam je- 
gomość wysunięty został, w czasie ostat- 
nich wyborów Zarządu Bratniej Pomocy 
Słuch. I. N. H. G. (w związku z któremi 
nam Pan tyle w „Głosie Wiileńskim* na- 
złorzeczył) — na stanowisko Prezesa Za- 
rządu. Nazwiskiem w razie potrzeby słu- 
żymy, choć niezawodnie w krótszej drodze 
dowie się Pan o niem od członków młodzie 
ży obwiepolskiej INHG. Między napastnika 
mi byli inni młodzieńcy Panu prawdopo- 
dobnie osobiście znami, gdyż jak domyśla. 
my się, właśnie uczestnicy wymienionego 
napadu nocnego znosili Panu „materjał im 
formacyjny“- į usilnie pomagali w „ucze 

  

      

   

wej pracy* kalumnjatorskiej przeciwko 
nam. 

Moglibyśmy Panie P. K. wyzyskać 
nieprzyjemny wypadek pańskich przyjaciół 
i napisać nie kilka artykuli- 
ków, jakie Pan dotychczas nam poświęcił, 
ale kilkanaście. Tego rodzaju niecodzienne 
wypadki tematu dostarczają obficie. Nie 
wyzyskamy jednak sprzyjających okolicz 
noścj į mie uczynimy tego poprostu dlate 
go, że nie stosujemy w walce politycznej 
pańskich metod. 

Niemniej zapytać musimy Pana, Panie 
P. iK. w imię tych samy :h 
wzniosłych intencji społecznych, na które 
się Pan złorzecząc mam powoływał pańskie- 
„mi słowy: „Jak i kto wprowadza „pałkac- 
stwo*?!!! 

Czy czasem nie pańscy przyjaciele i uez- 
niowie polityczni z Obozu Wielkiej Polsk, 

Legjon Młodych 

Komenda Obwodu I, N. H. G. Wilno. 
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Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galanteryjnych. 

Nowa taryfa uigowa 
w P. K. P. Wilno. 

Ostatnio na terenie Wileńskiej Dyrekcji K+»- 
lejowej wprowadzono ulgową taryfę wyjat- 
ikową R—lI, t zw. akwizycyjną dla towarów 
taryfowanych według klas I drobnicowej tub 
1—10 wagonowych. 

Taryfa akwizacyjna R—l ma zastosowa- 
nie tylko w niektórych relacjach, przeważ- 
nie międzymiastowych i na terenie P, К. P. 
Wtlno. Obejmuje stacje: Wilno, Białystok, 
Brześć, Lidę, Baranowicze, Mołodeczno, Gro 
dno, Słonim, Postawy, Głębokie, Su- 
wałki, Wołkowysk, Drohiczyu, Dukszty, Gra 
jewo, Horodziej, Janów Poł. Kobryń, Orań- 
czyce [i Wiłodawę. 

Ulga polega na tem, że po przewiezieniu 
danej rełacji wymaganego mini- 
towarów w okresie kwartalnym 
jm, kołej wypłaca nadawcy re- 

fakcję w wysokości od 5—25 proc. pobra- 
nego przewoźnego. 

Wyczerpujących informacyj w sprawie 
warunków taryfy akwizycyjnej udzielają 
wszystkie ekspedycje towarowe ma stacjach 

  

    

  

   

     

  

  

o godzinie koło ósmej rano. Było już 
pełno ludzi w bramie i stali w kolej- 
ce. Wipušcili nas o 8-mej. O 10-ej 
podeszłam do okienka. Powiedziano 
wtedy, że źle wypełniłam blankiet i 
kazano napisać nowy. Nie dopusz- 
czono mnie potem do okienka, Krzy- 
czą, łają się, jak zwierzęta. Stanęłara 
znowu w kolejce i stoję. Już: 12-ta 
i nie wiadomo czy załatwią mnie, bo 
bardzo dużo dziś ludzi. Mąż będzie 
krzyczał w domu... 

Podobne sceny można teraz oh- 
serwować w biurze meldunkowem 
prawie codzień. Ludzie płaczą, narze 
kają. Zeentralizowane przed dwoma 
laty biura meldunkowe wiłoczono w 
ciasny lokał, wyposażony gwoli 0sz- 
czędności, w mały personel i dlatego 
zawsze zrana na długo przed 8-mą 
pełno interesantów w bramie, a po- 
tem wewnątrz istne piekło. 

— Kilkanaście dni temu — infor- 
muje mnie miarodajne źródło — do- 
zorcy stracili cierpliwość. Przecież 
trzeba poświęcać cały dzień na załat- 
wienie jednej sprawy meldunkowej! 
Przeszkadza to im w pracy zawodo- 
wej. Za niepolewane i niezamiecione 
ulice sypią się mandaty karne. Ogło- 
sili więc strajk protestacyjny, który 
trwał dwa dni, ij złożyli na ręce pre- 
zydenta miasta memorjał, domagają- 
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DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ į 
WIELKA, WYDAJNOŚĆ ŚWIATŁAŚ 
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Pod hasłem tem zorganizowana zo 
stała w końcu maja w Warszawie wy 
stawa żeńskich szkół zawodowych, w 
gmachu Państwowego Seminarjum 
Rzemiosł. 

Wystawę urządziły Kursy Kore- 
spondency jne „Służby Obywatelskiej” 
Stowarzyszenie to *) reprezentowane 
przez kilkanaście kół w różnych dzieł 
nicach Polski, pracujac na terenie żeń 
skich szkół zawodowych, ma już kilko 
letni bardzo piękny dorobek w posta- 
ci różnych nowych placówek pracy, 
szkół, kursów, poradni zawodowych, 
świetlic, wydawnictw pedagogicznych 
i t. d. Sekcja Kursów Korespondencyj 
nych prowadzi intesywnie akcję dok 
ształcania nauczycieli w różnych kie- 
runkach. Jednym z etapów pracy jest 
obecna wystawa. Cel jej — zobrazo- 
wanie wysiłków, dążących do rozwi- 
nięcia u młodzieży twórczości, przeja 
wiającej się zgodnem zharmonizowa- 
niu zmysłu praktycznego z poczuciem 
estetycznem. 

Wystawa przedstawia się bardzo 
pięknie i zajmująco. Zgodnie z zastr:e 
żeniem inicjatorek, eksponaty wyko- 
nane są z materjałów pochodzenia wy 
łącznie krajowego. Tuiumfuje oczywi 
ście len. Okazuje się, że przedmioty 
które do tej pory uważano za możli- 
we do wykonania jedynie z wełny, ba 
wełny lub jedwabiu nietylko dadzą się 
zastąpić materjałem ze Inu, ale nabie- 
rają jeszcze przytem swoistego stylu 
i wdzięku. W wielu wypadkach len 
jest nawet bardziej na miejscu niż jed 
wab lub bawełna. 

Oglądamy różne nowe pomysły za 
stosowania tkanin ji nici Inianych i 
zdumiewamy się. Do garderoby „„ele- 
ganckiej pani** wkracza nietylko gru- 
be płótno, lecz i... najzwyklejszy ma- 
terjał na worki. 

Oto śliczny kostjum, wykonany z 
tego materjału (przez Państwową 
Szkołę Przemysłową w Łodzi. 

No tak, mówi jakaś starsza osoba 
z ironiczno-krytycznym uśmiechem, 
materjał workowy, ale dodatki... wy- 
konanie.., 

Dodatki? Są one równie tanie i 
zwykłe jak sam materjał. Haft z białej 
i czarnej wełny, białe i czarne pacior 
ki z drzewa — oto wszystko, a wyko- 
nanie? W tem właśnie sęki Nikt nad 
tym kostjumem nie ślęczał dłużej niż 
nad każdym innym, jedynie pomysł i 
niezwykłe kombinacje zwykłych ma- 
terjałów stworzyły rzecz nader gustow 
ną. е 

Taż sama szkoła wystawia jeszcze 
jedną nowość: suknię i kapelusz z cie 
niutkiej surówki lnianej, zastępują- 
cej całkowicie batyst. Inna szkoła, 
również z Łodzi, daje piękne i ory- 
ginalne przybrania do sukien z zielo- 
nej i bronzowej skórki. Cały szereg 
eksponatów z dziedziny krawiectwa, 
haftu, galanterji, i zabawkarstwa 
(wspaniałe pluszowe zwierzątka) 
chlubnie świadczy o poziomie szkół w 
Warszawie, Lwowie, Krakowie, Po- 
znaniu oraz w innych mniejszych mia 

  

"stach polskich. 
A Wilno? Ależ oczywiście, czy mo 

głoby zabraknąć Wilna, gdziekołwiek 
tylko łen Święci swe sukcesy? Nas 
miasto nietylko jest reprezentowane, 
lecz i wyróżnione. Państwowa Średnia 
Szkoła Przemysłowo-Handlowa im. E. 
Dmochowskiej otrzymuje aż cztery 
nagrody (trzy pierwsze i jedną trze- 
cią) za makaty, poduszki, serwety i t. 
d. z ludowych samodziałów łączonych 
z haftem. Oryginalny ten pomysł stwa 
rza zupełnie nowe wartości artystycz 
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#) Stowarzyszenia „Służba Obywatelska 

nienależy uiożsamiać ze „Związkiem Pracy 
Obywatelskiej”, który objemuje inne dzie 
dziny pracy społecznej. 

cy się usprawnienia pracy biura. Cie- 
kawe jak miasto załatwi to słuszne 
żądanie? 

— Panie — wtrąca inny rozmów- 
ca — tu ludzie mdleją. W ubiegłym 
tygodniu sam wyniosłem dwie nie- 
przytomne kobiety. Grasują tu w naj 
lepsze złodziejaszki kieszonkowi, — 
dochodzi nieraz do awantur, — a 
niema policjanta. Odbywa się tu tak- 
że najintensywniejsza w całem mies- 
cie wymiana insektów. Istne piekło! 

Przy piecu za stolikiem siedzi chu 
da dziewczyna również o płomien- 
nych wypiekach. Wypełnia blankiety 
za 10 groszy parę i robi odpisy. Na 
korytarzu stoi drugi stolik, należący 
do „rezerwisty*. Oba mają powodze 
'nie. Interesanci boją się panicznie, 
by ich nie odprawiono od okienka 
z powodu źle wypełnionego blankietu 
i wielu woli zapłacić 10 groszy, byle 
nie narazić się na stanie po raz drugi 
w kolejce. Ze stolikami konkurują 
„łapacze* bezrobotni „pokątni do- 
radcy*, grasujący bezczelnie na scho- 
dach. 

— Jest nas 14-tu — informuje je- 
den z nich, — ten „rezerwista“ że 
stolikiem włazł nam: w paradę od nie- 
dawna. Zdemolowaliśmy mu raz jego 
„biuro“ — teraz trzyma przy sobie 

Wytwórczość rodzima, piękna i tania. 

   

  

     

ne i spotyka się z wielkiem uznaniem 
komitetu wystawowego, tembardziej, 
że nici do haftu, również lniane, bar- 
wione są w Wileńskiej Spółdzielni 
'Tkackiej, prowadzonej przez absol- 
wentki Szkoły. Szkoła $w. Józefa do- 
staje dwie nagrody (pierwszą i drugą) 
za gustowną sukienkę dziecięcą i Ко- 
szulę męską z szarego płótna, nader 
precyzyjnie wykonaną. Oby koszule 
takie znalazły jaknajprędzej zasloso 
wanie w męskiej modzie. 

Opuszczamy wystawę pod jaknaj- 
lepszem wrażeniem, spełniła ona cał- 
kowicie swe zadanie i wykazując, ile 
szlachetnego piękna wydobyć można 
przy stosowaniu najzwyklejszych ma 
terjałów. 
podnoszą pracę ręczną do coraz wyż- 

Żeńskie szkoły zawodowe, które 
szego poziomu artystycznego, reali:u 
ją głęboką myśl Norwida: 
„Że pożyteczne migdy nie jest samo, 
Że piękno wchodzi, nie pytając bramą. 

Odczyt min. Pusty 
e unii bałtyckiej. 

Jak donosi „Kurjer Poranny“ one- 
gdaj wieczorem minister pełnomocny 
Estonji p. Kaarel Robert Pusta wygło- 
sił w sali Kasyna Garnizonowego w 

Warszawie wobec licznie zgromadzo- 
nej publiczności odczyt p. t. „„Do cze 
go zmierza unja bałtycka”. 

W prelekcji swej p. Pusta poru- 
szył sprawę organizacji unji, jej ce- 
lów i znaczenia jej dla państw skan 
dynawskich oraz państw bałtyckich 
wschodnich i środkowych. A 

Projekt unji wyłynął po raz pierw- 
szy na widownię międzynarodową w 
1917 r. Wysunięto wówczas ideę zwią 
zku, do którego należałyby zarówno 
państwa skandynawskie, jak i bał- 
tyckie. Państwa te tworzyć miały li 
gę kierowaną przez radę, w której 
zasiadać mieli ministrowie spraw zag 
ranicznych państw, biorących w niej 
udział. 

Do idei tej powrócono w r. 1920, 
na konferencji pokojowej w Rydze, 
Trudności polityczne nie pozwoliły je 
dnak wówczas na zrealizowanie tego 
projektu. Konferencja w Rydze mimo 

że w sprawie związku państw bałtyc- 
kich nie dała żadnych konkretnych 
rezultatów, była niejako podwałiną 
późniejszych traktatów między pań- 
stwami bałtyckiemi. Nad sprawą un- 
ji debatowano następnie na konferen 
cji w Warszawie w 1922 r. oraz poru 
szano ją wielokrotnie między przed- 
stawieielami państw bałtyckich na 
konferencjach Łigi Narodów. 

Poważnym krokiem naprzód była 
ugoda w Helsingforsie zawarta w 1925 
roku, słusznie nazwana Locarno bałty 
ckiem. 

Pojawia się wówczas nowy pro- 
jekt unji między Estonją i Łotwą do 
której przystąpiły kolejno i inne pań 
stwa bałtyckie. Projekt ten urzeczywi 
stniono częściowo w r. 1932, gdy Es- 
tonja i Łotwa zawarły traktat prowi- 
zoryczny o wspólnych taryfach cel- 
nych i o cłach preferencyjnych. W 
ten sposób powstało jądro przyszłej 
unji baltyckiej. 

W r. 1920 unja państw bałtyckich 
nie doszła do skutku, ze względu na 
trudności polityczne. Obecnie najwię 
kszą przeszkodą w realizacji jej są 
trudności gospodarcze. jednak żywot 
ności idei związku bałtyckiego, która 
przetrwała przez lat trzynaście, a obe 
cenie staje się coraz aktualniejszą daje 
poniekąd najlepszą gwaraneję trwa- 
łości współpracy państw bałtyckich. 

  

  

  

    
    

    

  

  

„straż*. Ale i my będziemy silni. — 
Założymy związek... 

W korytarzach biura panują ja- 
kieś chicagoskie stosunki. „łŁapa- 
cze“ są bezczelni, natrętni, i co gor- 
sze, prawie analfabeci. 

Po stronie „urzędowej* w tym za- 
duchu i gorącu pracuje po 8 godzin 

„dziennie personel biura, składający 
„się z 6-ciu osób. Meldunki załatwiają 
trzy panie. Dźiennie przechodzi przez 
ich ręce od 800 do 1000 spraw. Oneg- 
daj np. było 950. Należy podziwiać 
wytrzymałość tych ludzi. Jak mogą 
pracować wogóle w podobnych warun 
kach? 

Idę do kierownika. Nieobecny. 
Prawie codzień wychodzi o 10-ej, wra 
ca o 13-ej. Bawi w magistracie o tej 
porze, kiedy w biurze zaduch nie do 
zniesienia. Może datego uważa, że 
wszystko jest w porządku. Oświad- 
czył mi, gdy go o to zapytałem, że 
w biurze medunkowem interesantów 
jest jeszcze niezbyt wielu, warunki 
są higjeniczne(?!) i t. p. 

Zapytałem potem brudnego, obdar 
tego chłopa, stojącego koło okienka 
„meldunki wojskowe: - 

— Powiedzcie czy duszno tu? 

— Można wytrzymać. Ja przywy- 
kszy — gnój wożę... 

„ „Na ryneczkach. 
Wi kurzu i słońcu, niczem Araby w Ma- 

ckareschu, rozłożyli się kupcy włorkowo- 

piątkowego targu. Mięsćiwa przyrzucone bri- 

anemi płachtami, kruszeją w ciepełku, bro 

czą resztkę posoki, w siatkach ciasno siło 

czone gdacze i kwacze pierzasta „żywioła”, 

Nierzadko i czworonożna.. milutki, choć 

cokolwiek brudnawy na twarzyczce parsiu- 

czek, spaceruje pod troskliwą opieką wy- 

rostka koło parkanów, żeby trawki 

ć i zakąsič tymozasowie“, 

, dużo kwiatów, ludność nasza 

lubi kwiaty, ceni je, zna wartość i zaletę zió- 

łek, hoduje flance i w „dojniczki* wsadza 

troskliwie „kaliwa* mirtki, pelargonji, blusz- 

czu, kradzione, bo takie najlepiej się przyj- 

mują, a grzech niewielki. Nasiona warzyw 

i kwiatów docierają do najgłębszej prowin- 

cji i są sprzedawane na targach małom*a- 

steczkowych, oto teren propagandy hodowli 

soi i innych roślin pożytecznych, a mneej 
znanych, 

Różne kwiatowe ikiermasze wileńskie, 

zwłaszcza „Jurkać ć Ś.Jański, wykazują 

umiejętność hodowli pokojowych roślin, cza 

sami wprost imponującą. We wsiach, ogródki 

kwiatowe hodują tradycyjnie: nagietki, mię- 

tę, malwy, pantofelek 'Matki Boskiej, „a na 

trzewik dziewczynie swawolnej, często służy 
kwiat pewny, zwany trepkiem Królewny”. 
pisze o tym kwiatku Mickiewicz, w warjan- 
c'e Ballady o Trzech Budrysach; ruta, ileż 

ma znaczenia dla dziewcząt! Ileż czarów 
dziewictwa z nią związano, ile pieśni w pol- 
skim „białoruskim * litewskim języku! By- 
wa, że za temi opłotkami wyrasta w ukrcy- 
tym kątku lubczyk, a pod okienkiem pach- 
nie róża „cukrowa* różowa, z której we 

dworach, gdzie rozradzała się w gaszcze, 

suszono listki na kadz'dło dla księdza pro- 
boszcza, mieszając z jaśminem i piwonją, 
albo smarzyły z niej stare rezydentki kon- 
fitury pachnące Gulistanem i skrzypiące pod 
zębam: młodych łakomczuchów, 

Ryneczki miejskie sprzedają i flance, 
kwitnących bratków i stokrotek i innych 
wiele, zachęca to do zdobienia balkonów, 

okien, gzymsów. Można niewielkim kosz- 
tem i małym trudem tak pięknie ukwiecić 
miasto, tyle wlać świeżości w duszne i za- 
kurzone mury. 

Dobrze czynią magistraty wypłacające na- 
grody za najpiękniejsze kwietniki domowe, 
gdyby tak jeszcze urządzić wystawy warzyw ° 
i owoców „miejskich 7 nagrodami. 

Rozmyślania te przerywa szept imoścć*: 
— Panoczku, ci nie chcesz pan cielęciny 

ipo 75 gr. kilo, nie klejmiona, dek taniej 
sprzedajo, zakroilś sami cićluka, ale on do- 
bry, nie szkodliwy, nie? 

— Nie będę kupował mięsa bez kontroli 
--odpowiada lojalnie, 

— Ajej, kiedy tańsze... — oddala się 
imość z żalem. 

— © papierosków bez banderoli nie 
w życzeniu? — kusi szept dalej —— bardzo 
doskona'f tytcń, jest łółewski, jest tur. 
czyński, 

— Nie kupuję bez banderoli, to jest oszu- 
kiwanie skarbu państwa — molestuję mizer- 
nego jegomościa, : 

— Aj Panoczku, co tam jemu zaszkodzi. 
oni * tak z nas ta ostatnia skóra dro, te 
sekwestratorzy; do mojej ciuoci był przv- 
szedszy, powiedział że urzędnik Banku, ona 

wpuściła do przedpokóju, a on tylko okiem 
przez szparkę do jadalni rzucił i już bufet 

opisał, a potem nawet okazało się, że to i ne 

oiuctki podatki, a jednej obywatelki co tam 

mieszkała i była 3 złote 20 gr. nie zapłaciła 
czegoś tam, to on na 300 zł. bufet i meble 
opisał. 

Idę dalej. Skupienie ludzi, dwie zażywna 
niewiasty perorują jak na wiecu przedwy- 
borezym. Mężczyźni słuchają z przyjemno- 
ścią grając rolę chóru, ` 

— Może Pani myślisz, że wyhodujesz 
dziecka bez bicia!? Żulika wyhodujesz jak 
me dasz po t... Bić po t—ku, bić i dobrze, 
i raz, i drugi... inaczej nic nie będzie. 

— Aha, aha, otóż to — potwierdzają mę- 
żowie wyborcy. 

  

„ze- 

  

  

— Można bić ale nie zabiwać, a tamta 

paszkudztwa prosto zabiła dzieciuka, pięś. 

cio po oczach, po gębie, to jak tak? Ja jej 
mówię: „nie zabijaj pani swojego dziecka”, 

a ona kiedy wypuści się na mnie ze słowami. 

Zwalała ze wszystkiem! Ja jej dam! 
— Aha, otóż to, i prawda — pomrukuje 

chór męski, 

Przyjemnie połazić ipo ryneczku, to i owo 

się zdarzy, to i owo posłyszy, odczuje jak 

masz ludek żyje i uczucia swe objawia : 

stwierdzi przytem czy kucharka sprawied;.- 
we ceny podaje... Knox. 

Jeszcze jedno. Magistrat pobiera 
po 10 groszy za blankiet meldunko- 
wy, którego koszt wynosi nie wyżej 
2 groszy! Góż to za ukryty podatek? 
Z jakiej racji zmuszają nas płacić za 

która jest obowiązkiem 
jskich?! 

Na zakończenie złożyłem wizytę w 
biurze dowodów osobistych. 

Jakiś  zaaferowany mężczyzna 
przyniósł metrykę niewiasty z pod- 
robioną datą urodzenia. Po sprawdze 
niu w kartotece okazało Się, że nie- 
wiasta ma nie 29, lecz 43 lata. 

— Rok urodzenia na metryce jest 
sfałszowany, mój panie, oświadczył u- 
rzędnik. 

— Ma 43 lata, a kłamała, że 29. 
— Jednem słowem oszukała, tak? 

Co, ożenił się pan z nią? 

Mężczyzna w odpowiedzi ponuro 
zwiesił głowę. 

— Takich spraw mamy bardzo 
wiele. Prawie 50 procent starszych 
niewiast fałszuje w dowodach daty 
urodzenia. Skierowujemy je do sądu. 

Wychodziłem z biura o 1-szej. Ze 
mną szli odprawieni z kwitkiem od 
zamkniętych przed nosem okienek 
interesanci „stróże wileńskie i szpet- 
nie klęli, aż „hadko* było słuchać. 

Włod. 
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> Często zdarzają się przykre wypad 

ki, że tu i ówdize dają się słyszeć 
słuszne nieraz całkiem narzekania na 

słabe strony naszych organizatorów, 
ma niedociągnięcia organizacyjne za 
wodów, które, rzecz oczywista, pocią 

gają za sobą cały szereg nieprzyjem 

Mych następstw. k 
Od strony organizacyjnej w pierw 

Szym rzędzie zależy powodzenie da 
Mych zawodów, a co ciekawsze, że 

- bardzo często, a może nawet i zaw- 

ze strona organizacyjna, techniczne 

przeprowadzenie zawodów tak wpły 

_ wają na psychikę zawodników, że ci 
właśnie miotacze, biegacze, czy skocz 

kowie klną potem organizatorów, któ 
Tzy stali się bezpośrednią przyczyną 

ego poziomu zawodów. 

Zawodnik musi mieć 100 procen 
łową pewność, że zawody odbędą się 
punktualnie, że żadnych „niespodzia 
mek“ nie będzie, a co najważniejsze, 

%że zawodnik, idący na rekord, misi 
|as całkowite zaufanie do organiza 

torów. 
Musi on ufać, że wysiłek jego nie 
zie zmarnowany, że ocenią go sę 

dziowie, że oceni publiczność. 
| Zawody sportowe, a więc nieraz 
bardzo wielkie wysiłki są uzależnio 

Me od tych, którzy, że jak powiem, 
spełniają swój obowiązek społeczno- 
Sportowy. S 

Dobry organizator powinien w 
"pierwszym rzędzie lubić i znać za- 
Wodników. Dobry organizator powi- 
nien być byłym zawodnikiem, bo je- 
żeli nigdy nie był sportowcem, to trud 
No mu będzie całkowicie zrozumieć 

_ nieraz bardzo zawikłaną, a zarazem 

|* ciekawą psychikę zawodnika. Rzeczy 
te na pierwszy rzut oka są niby drob 

ne, błahe, ale faktycznie od nich prze 
dewszystkiem uzależnione jest powo- 
dzenie sportu. 

, Od wodzów sportowych zależy ja- 
kiemi drogami pójdzie wychowanie fi 
Zyczne i jeżeli nieraz dość często sły- 
Szy się narzekania na sport w pierś 
Powinni uderzyć się organizatorzy, 
Przez niedopatrzenie których wytwo 

Tzyły się łuki i potem zaczęła two- 
Tzyć się niekonsekwencja, zaczął for 
Mmować się chaos, bałagan, piknik. 

, Praca organizacyjna wymaga wiel 
<kiej umiejętności opanowania myślo- 
wego i nerwowego, a zarazem ta for 
ma pracy organizacyjnej powinna 
być ujęta w pewne ramy. Ramami są 

+ W.danym wynadku zarządy naszych 
Związków, organizacji i klubów spor 

| towych. 

Szkoda że w sporcie naszym na 
stronę organizacyyjną zwraca się sto 
SUR;owo mniej uwagi niż na zawod 
Rików. Do wyjątków należy zorga- 
Mizowanie jakiegoś kursiku dla orga 

| ;“Шірп')\\' wówczas gdy dla zawodni 
| ów kursy są organizowane przez 

Okrąglutki rok. Kursy walą się bez 
łanku, aż do znużenia, gdy tym- 

"Czasem organizatorzy są skazani na 
askę losu, jedynie tylko własnej 

piece. 
Praca więc organizacyjna rozwi 

ja się dość chaotycznie i uzależnia się 
© inicjatywy poszczegółnej jednost 

4 * Organizator rodzi się sam i co ci 
awsze, że z biegiem czasu zdoln 

: organizacyjne poszeczgólnej jednostki 

oaozwijają się, idąc drogą naśladow- 
mą Dlatego też muszą być pewne 

wzory, z których młodsi mogliby ko 
Tzystać. - 

12 Aby nie było luk, aby wzmocnić 
Poważnie stronę organi jną, przeto 
Rależałoby przynajmniej dwa razy do 
zoku przeprowadzać specjalne kursy 
T Eanizacyjne, bo przeciež obecne W. 

„ am tego nigdy nie da, tak jak nie 
nam iego C. L W. F. 

3 Nie poruszajmy jednak dłużej tej 
prawy, by nie przewlekać artykułu, 

w którym chodzi nam 0 coś innego. 
hodzi nam bowiem o zwrócenie uwa 

2 że praca organizacyjna jest bar- 

= niewdzięczna i « 36! społeczeństwa 
0080 wychodzi z lego mylnego 
a" który pracuje społecznie na 
nie Portowej, ma jakieś (ale nikt 

le mówi 
1 albo ec 
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Wlosna w klubach pływackich. 

—-——=—=————> 

    
  

Z chwilą nastanią <cieplejszej pogody, we 
ach pływackich rozpoczął s.2 

Wszystkich klub 
ony ruch, 
„ut zdjęciu naszem widzimy kilk ły- Waków, gotujących ei й 0 ska z trampoliny. ę do growiadnego sko-, 

  

Z tego punktu widzenia zapatrując 
się na pracę organizacyjną-, nikogo 
dziwić nie będzie, gdy publiczność za 
czyna stawiać swoje wymagania i nie 
raz zaostrza się w sposób niesmaczny 
stosunek między tak zwanym zielo- 
nym stolikief, a boiskiem. Były nawet 
i w Polsce godne pożałowania fakty 
obrzucania kamieniami, brudem sę- 
dziów, a raz na zawodach pływackich 
wrzucono ze złości sędziego do wody. 
Powód uniesienia był ten, że sędzia 
uparł się i chciał na podstawie regu- 
laminu przeprowadzić rozstrzygnięcia. 

Widzimy więc, że społeczna praca 
organizatorów sportowych nasuwa 
nieraz moc przykrości i nic dziwnego, 
że bardzo często nasi organizatorzy zo 
stają zniechęceni j wycofują się z czyn 
nego życia, pozostawiając za sobą pu 
ste miejsca. Ocenia się ich wówczas, 
gdy ustopią, gdv poczuje się ich brak. 

Tylko prawdziwi organizatorzy 
są b. cierpliwi i zahartowani. Nie 
zwažają ich przykrości, nie słyszą 
gwizdów trybuny, które są w 90 pro- 
centach niesprawiediiwym wyrazem 
opinji tłumu, który kieruje się iedy- 
nie jakiemś drobnem spostrzeżeniem. 

  

Biorąc pod uwagę owe wielkie wy 

siłki naszych organizatorów, staje się 
konieczna potrzeba przyjścia im z po 
mocą, a pomoc przyjdzie i wówczas 
zaczną zwiększać się kadry chętnych 
do pracy sportowców. 7 

Po drugie trzeba koniecznie zwró 
cić większą uwagę na wyniki pracy 
organizacyjnej i jeżeli zawodnikom sa 
rozdawane złote medatel, to coś nie- 
coć powinno należeć również i organi 
załorom. 

Niech się im powie chociaż kilka 
ciepłych słów, a będzie to niewątpli- 
wie wystarczającą zapłatą. 

КОНЕ 

Rozpisując zatem konkurs sporto 
wy na najbardziej zasłużonego dzia 
łacza sportowego mieliśmy i mamy na 
względzie dane pewnej satysfakcji 
tym wszystkim, którzy bezinteresow- 
nie pracują dla dobra sportu, którzy 
na pracy sportowej trawią sporo dro 
giego czasu, wyrzekając się nieraz wie 
lu przyjemności. 

Przecież w każdym najmniejszym 
klubie sportowym jest jakaś zasłużona 
jednostka, która na barki swoje bie- 
rze niejeden trud, która stara się roz 
wiązać niejedno trudne zadanie. Jed 
nostek takich jest w sporcie bardzo 
wiele, bo dziś sport objął już najszer 
sze wartstwy społeczeństwa. 

Chodzi więc o to by głos społeczeń 
stwa sportowego wypowiedział w na 
szym konkursie nazwiska tych wszy- 
stkich, którym sport jest wdzięczny za 
ich owoeną pracę. 

Konkurs na najbardziej zasłużo- 
neg działacza sportowego ma głęboko 
ukrytą myśl i każdy zapewne zgodzi 
się z nami, że sport wiłeński przez to 
nie absolutnie nie straci, a jedynie tyl 
ko zyska. 

Tak jak wiemy, że w zawodach 
lekkoatletycznych startują: / Wieczo- 
rek, Sidorowicz, Krauze, Szczerbicki, 
Zieniewicz i inni, to tak samo powin 
niśmy wiedzieć chociaż troszeczkę O 
naszych organizatorach, którzy w rę 
kach swych trzymają ster sportu wi- 
leńskiego. 

Idąc więc za hasłem postępu pra 
cy nie możemy, bo nie mamy absolut 
nie ku temu prawa, by pamiętać o ma- 
rynarzach, a zapomnieć o oficerach. 
Praca organizacyjna wymaga stałego 
bodźca, a bodźcem powinny stać 
się wyniki naszego plebiscytu, z któ- 
rych dowiemy się konkretnie o zasłu 
gach pracy organizacyjnej. 

  

Co nam dała wystawa sportowa. 
Przeszło tydzień stoją już otwarte 

dla zwiedzających pawilony wystawy 
sportowej i jeszcze przez kilka dni 
trwać będzie wielka wystawa sporto- 
wa, która zapewne już 15 b. m. zo- 
stanie oficjalnie zamknięta, pozosta- 
wiając po sobie narazie garść wrażeń, 
które przeksztalcą się we wspomnie- 
nia. 

Pomówmy więc dzisiaj o wraże- 
niach z wystawy, która rozmiarami 
swemi przeszła granice najśmielszych 
oczekiwań, 

Wystawa prócz tego, że stała się 
dokonanym czynnikiem propagando- 
wym, ponadto stanie się niewątpliwie 
poważnym bodźcem do dalszej pracy 
w wewnątrz klubów. Przecież wysta- 
wa sportowa była realnem przedsta- 
wieniem bilansu pracy. Widzieliśmy 
na niej dorobek sportowy naszych 
klubów. Nie chodzi w danym wypad- 
ku o ilość zdobytych nagród, ale cho- 
dzi o przedstawienie, o zobrazowanie 
swego życia klubowego. Przecież od 
każdego stoiska czuć silniej j słabiej 
życiem sportowem. Na tej właśnie 
sile czucia powinno namr w pierw- 
szym rzędzie zateżec i jeżeli nie doło- 
żymy starań, to w przyszłości nie po- 
trafimy nadać różowych, barwnych 
kolorów naszej przeszłości, nie bę- 
dziemy mogli z młodzieńczym zapa- 
łem rzucić krzyżujące się gdzieś w 
dali długie linje perspektywy. 

Jeżeli więc obecna, pierwsza wy- 
stawa sportowa nie potrafiła w pełni 
tego słowa znaczeniu wprowadzić nas 
w życie sportowe, jeżeli stoiska nie- 
których klubów wyglądają martwo, 
bez wyrazu, bez życia, to musimy 
przyjąć to pod uwagę i odrazu już te- 
raz starać się to zło w jakikolwiek 
bądź sposób naprawić, bo przecież 
wszyscy zwiedzający wystawę mieć 

Sensacyjne wyniki Ligi. 
Znów mieliśmy w całej Polsce Sze- 

reg meczów ligowych, które przynio- 
sły nam kilka niespodianek j tak Wa- 
rta u siebie na hoisku Garbarni 5:0 
(2:0). Widocznie Warta wróciła do 
swej formy. Garbarnia grała słabo. 
Nie miała wykończenia. ; 

Osłabiona brakiem graczy „ligo- 

wych Legja w sposób ambitny potra 
fiła wywalezyć remis z Pogonią 3:5 
(1-1): 

Zupelnie niespodziewanie wygrala 
Warszawianka z ŁKS 1:0. Bramka pa 

będą swoje zdanie o poszczególnych 
klubach i organizacjach takie, jakie 
wrażenia doznawali przy zwiedzaniu 
poszczególnych stoisk. 

Powinna rozpoczać się prawdziwa, 
sportowa rywalizacja pomiędzy klu- 
bami. Rywalizacja ta nie powinna ©- 
graniczać się do zdobywania nagród, 
ale objąć jak najszerszy zakres dzia- 
łania. Tutaj koniecznie wspomnieć 
trzeba o braku inicjatywy. Jest to 
chyba dlatego, że kluby nasze są bie- 
dne j sport uległ ogólnemu wrażeniu 
ciężkich czasów, ale przecież okres 
ten przeminie, a nawet częściowo juz 
przemija. Sport jednak powinien 
pierwszy wyzwolić się z depresji р5у- 
chicznej i zabłysnąć swoją sportową 
inicjatywą. 

Trzeba wypowiedzieć wojnę sno- 
bizmowi( a niewątpiwie życie sporto- 
we nabierze przez to samo daleko wię 
cej wartości, stanie się ciekawsze i 
bardziej ponętne, a jak będzie ponęi- 
ne, to nikt nie będzie go się lękał. 

. Wracając do wystawy powiedzieć 
jeszcze trzeba, że niewątpliwie wy- 
stawa taka za jakieś 2—3 lata zosta- 
nie powtórzona, ale zobaczymy wów- 
czas dużo ciekawszych rzeczy, naucze 
ni doświadczeniem będziemy mogli 
bardziej plazowo przeprowadzić na- 
sze posunięcia, a kluby sportowe wy- 
stąpią z daleko większym dorobkiem 
sportowym i w sposób przekonywu- 
jący pokażą wyniki swej pracy wy- 
chowawczo-sportowej, 

Pierwsza ta wystawa dała nam 
bardzo wiele, bo możemy już teraz 
w pamięciach naszych zachować ob- 
raz obecnego stanu rozwoju sportu 
wileńskiego, by za kilka lat z obra- 
zem tym porównać nową taśmę obra- 
zów z wystawy, która zostanie zorga- 
nizowana w przyszłości. 

dła w 15 minucie gry. U: 
W Siedlcach Czarni pokonali 22 

P. p. w stosunku 4:2 (1:1). Wojskowi 
grali bez Graczyńskiego i Marcinkow 
skiego. Bramki zdobyli: Niemiec, 
Dziwicz i Makuch dla Czarnych, a Ru 
sinek i Sroczyński dla 22 p, p. 

Podgórze zaś przegrała z Ruchem 
1:2 (0:2). Сга wyrównana. Paał 
deszez. Bramki zdobyli Giemza i Ur- 
ban dla Ruchu, a dla Podgórza Sci- 
horowski. : 

K.P.W. Ognisko wicemistrzem Polski. 
8 Dwa dni trwały w Toruniu wiel- 

kie zawody sportowe 0 (mistrzostwo: 
Polski w piłce siatkowej. 

W zawodach tych wzięły udział 
wszystkie najlepsze zespoły z całej 
Polski. Nie zabrakło w Toruniu į wil- 
nian, którzy wywalczyli wspaniały 
sukces. 

Doskonała drużyna KPW Ognisko 

zajęła drugie miejsce za Cracovią zdo- 
bywając w ten sposób wieemistrzost- 
wo Polski. Trzecie miejsce zajął AZS 
warszawski. ! 

Paniom naszym poszło gorzej, bo 
zespół AZS zajął dalsze miejsce za 
koleżankami z Warszawy, za SMK i 
Lwowem. : 

Poziom zawedów b. wysoki. 

Sidorowicz przestaje biegać. 
Najlepszy wileński średniodystan - 

sowiec, a reprezentant Polski w bie- 
gu na 1500 mtr. zapowiedział, że de- 
finitywnie rzuca bieżnię. 

Powodów jest zapewne sporo, a 
najważniejszemi są chyba kłopoty ży- 
ciowe i z tem związany brak czasu 
na trening, bo jak wiemy Sidorowicz 
będąc już doktorem chce widocznie 
poświęcić się całkowicie medycynie. 
Mająe dużo doświadczenia sporte - 

  

wego, a sporo wiedzy z dziedziny me- 
dycyny Sidorowicz może w tym kie- 
runku stać się niebawem fachowcem. 

Rzecz oczywista, że tak odrazu Si- 
dorowicz bieżni nie będzie mógł rzu- 
cić, ale już nie wróci on zapewne do 
swej dawnej dobrej formy i rekordy 
nie zostaną już poprawione. 

Sidorowicz wyjeżdża obecnie do 
Druskienik. 

W I. L.ESS SRA 

Pierwszy dzień wyścigów konnych na Pośpieszce. 
Publiczność weszła bez biletów, słaba organizacja, 

mała ilość koni. 

Największą sensacją pierwszego 
dnia zawodów było wpuszczenie na 
„gapę“ widzów, którzy dość licznie 
zgromadzili się na trybunie pola wyś 
cigowego. Pubiiczność była mile zdzi 
wiona, gdyż organizatorzy nie posta- 
wili kasy i na stadjon wpuścili wszy 
stkich, kto tylko chciał, a że pogoda 
była przepiękna więc zgromadziło się 
sporo widzów, a ci, którzy nie przyje 
chali na Pośpieszkę niech żałują, bo 
okazja taka więcej już chyba się nie 
powtórzy. 

Zawody miały charakter propagan 
dowy, a na torze nie widzieliśmy „,za 

wodowych* jeźdźców, startowali pp. 
oficerowie. Poziom zawodów mierny. 
Całe szczęście, że w programie były 
tylko 4 biegi na dość monotonnej tra 
sie, bo gdyby było ich więcej to wi- 
dzowie nie wytrzymaliby chyba do koń 
ca, rezygnując z tych sensacyj sporto- 
wych. Biegi zgromadziły na starcie 
wyjątkowo małą ilość koni, może to 
tak tylko na początek, może w nastę 
pnych dniach wyścigów frekwencja 
ta nieco się poprawi. 

Ogólne więc wrażenie jest na 3 z 
minusem. Gdyby był totalizotor, to 
niewątpliwie sytuacja byłaby wyrato 
wana i zawody byłyby ciekawsze, a 
tak jakoś biegi rozgrywały się bez 
specjalnego dopingu ze. strony wi 
dzów, tkórzy jednak na finiszu w spo 
sób sportowy nagradzali zwycięzców 
licznemi oklaskami. 

Strona organizacyjna zawodów po- 
zostawia dużo do życzenia. Pisaliśmy 
już kiedyś o koniecznej potrzebie u- 
ruchomienia na torze specjalnej tuby, 
przez którą byłyby podawane treści- 
we wiadomościo wyścigach, o star- 
tujących i t. d. Bo tak, jak jest obec- 
nie, to publiczność nie może zorjen- 
tować się w sytuacji i nic dziwnego, 

że czasami niecierpliwi się. Naszem 
zdaniem przez uruchomienie „mówią 
cej” tuby zawody zyskałyby bardzo 
wiele i myśl tę rzucamy pp. organiza- 
torom pod ich uwagę do ewentualne- 
go wykorzystania. a publiczność bę- 
dzie za to wdzięczna. Zresztą tuby są 
praktykowane na wszystkich absolut 
nie zawodach. Trzeba przecież zaw- 
sze ciekawość ludzką czemś treści- 
wem zaspokoić. Minusem już pośred- 
nim zawodów była ich wadliwa ko- 
munikacja autobusowa z Pośpieszką. 
Ktoś wpadł na pomysł zastosowania 
przesiadek autobusowych i t. d. Na 
przyszłość warto więc pomyśleć o nie- 
co dogodniejszej komunikacji. Na Pla 
cu Katedralnym muszą czekać wolne 
autobusy, żeby nie było tłoku i nie- 
potrzebnego pikniku. 

Strona sportowa wyścigów wypa- 
dła stosunkowo lepiej od strony or- 
ganizacyjnej. Zobaczyliśmy naszych 
„starych” znajomych, a więc w pierw 
szym biegu naprzełaj z płotami na dy 
stansie 3600 mtr. zwyciężył po cieka- 
wej walce pułk. Kozierowski na Wiel 
możnej. Drugie miejsce zajął Rycerz 
—rotm. Kulik. Trzecie miejsce wy- 
walczył mjr. Hejnich na Sonacie. 

Drugi bieg zakończył się sukce- 
sem Turczyna — ppor. Soiński, któ- 
ry wyprzedził Kazika — por. Bohda- 
nowicz i Wichra — por. Smolski, 

W biegu trzecim dla koni, które 
w roku 1932 i 1933 nie wygrały biegu 
naprzełaj zwyciężył Roróg — jeździec 
Danielczyk przed Nielą II — por. 
Sołtykiewicz i Dzięciołem — ppor. 
Czerniewski. 

W ostatnim biegu naprzełaj zwy- 
ciężyła Gizella — kpt. Rozwadowski, 
2) Raptus — por. Anton, 3) Wizja — 
por. Sumowski. 

Dalszy ciąg zawodów we czwartek. 

  

Międzynarodowe zawody hipiczne w Wąrszawie. 

  

  

W niedzielę ubregłą w drugim dniu Mię- 
dzynarodowych Zawodów Hippieznych, roze 
grany został m. in. konkurs skoku. W kon- 
kursie tym pierwsze miejsce zdobył rtm. 

Lewicki na koniu „Kikńmora*. ё 
Na zdjęciu naszem widzimy rtm, Lewic- 

kiego w czasie brania jednej z trudniejszych 
przeszkód. 

Słaby ruch na Wiiji. 
Dzień wielkich międzyklubowych 

regat wioślarskich o mistrzostwo Wil 
na zbliża się z każdą chwilą i ani się 
obejrzymy, jak nadejdzie 9 lipiec, jak 
w Trokach rozpocznie się piękna spor 
towa rywalizacja na wodzie. - 

Wiedzą o tem dobrze organizato- 
rzy, że czasu do 9 lipca jest zasadni- 
czo mało, ale niestety jakoś nie przej- 
mują się zawodnicy, którzy jak zaw- 
sze treningi swoje odkładają z dnia 
na dzień, a potem to już wogóle nie 
trenuje się,i jedzie się ot tak sobie— 
niby dla przyjemności. 

„Praca“ taka nigdy nie wydawała 
owoców j wydawać nie będzie. Dziw- 
na rzecz, że wioślarze nasi nie mają 
jakoś za grosz ambicji sportowej, by 
chociaż raz wziąć się solidnie do pra- 
cy i pokazać że Wilno w sporcie wod- 
nym może mieć piękne wyniki. 

Za wyjątkiem PKS i jednej bodaj 
osady Pogoni na Wilji absolutnie ni- 
kogo nie można spotkać, 

Na przystaniach normalna śpiącz 
ka, a przecież w innych miastach jest 
inaczej, tam na chłód sportowcy nie 
narzekają, bo przecież jak jest tro- 
szeczkę chłodniej, to tem lepiej się 
wiosłuje. Podczas ostatniego pobytu 
w „Warszawie, widziałem na wszyst- 
kich przystaniach wyjeżdżających na 
treningi wioślarzy, którzy przygoto- 
wują się do regat. 

Doprawdy, aż serce boli pisać te 
słowa, ale rzeczywiście u nas pod tym 
względem jest bardzo marnie. Jakoś 
zaginęła całkiem ambicja klubowa. 
Nie pomagają nawet nagrody, punkty, 
tytuły, słowem nic. 

Mamy już przecież połowę czerw- 
ca, za trzy tygodnie mają się odbyć 
regaty, a tutaj dopiero teraz myśli się 
o kompletowaniu osad. 

Powtarza się aż do znudzenia sta- 
ra historja, 

Rozdanie nagród strzeleckich 
W związku z przeprowadzanemi 

zawodami  strzelecko — łucznemi i 

marszowemi o mistrzostwo m. Wilna 

w dniach 8, 9, 10 i 11 czerwca br. 

Komenda Obwodu P. W. i p. p. Leg. 

podaje do wiadomości wszystkim Klu * 

bom i Stowarzyszeniom sportowym, o 
raz wszystkim zawodnikom,  biorą- 
cym udział w powyższych zawodach, 
że rozdanie nagród zwycięskim zespo 
łom i zawodnikom odbędzie się we 

wtorek dnia 13 bm. o godz. 18,00 przy 

Pawilonie Wystawy Sportowej w Og 

rodzie po-Bernardyńskim, nie zaś, 

jak to podawał regulamin zawodów 

dnia 11 bm. * 

NAJBLIŽSZE ZAWODY LEKKO- 
ATLETYCZNE. 

Ubiegła niedziela przeszła wojątkowo 
bez zawodów lekkkoatletycznych — dan)» 
zupełnie słusznie odpocząć zawodnikom i 
niecgo zmęczonym organizatorom, ale już 
w najbliższe święto we czwartek będziemy 
mieli na Pióromoncie znów ciekawe zmaga- 
niai kkoatletów. 

'We środę rozpocznie się mecz Ilekoatle- 
tyczny wojskowi — cywolni, Mecz ten ža- 
kończy się we czwartek. 

'Reprezentacja wojskowych oprze się na 
Wiieczorku, Zieniewiczu, Nawojczyku ; Klik 
sie. 

Cywile zaś mieć będą w swoim gronie 
takich zawodniikków jak: Szczerbicki, Fie- 
doruk, Samecki Herman, Żylewicz i Wasi 
lewskć. y 

Lekkoatletyczny zespół cywilnych osła 
biony będzie brakiem zawodników Sokoła, 
mo į Sidorowicza. 

Wygrać powinni cywile lepszym stosnn 
kiem punktów. 

Drugą większą imprezą lekkoatletyczną 
będą zawody 18, 19 bm. o mistrzostwo K. P. 
W. Dyrekcji Wileńskiej. Na zawody te zja 
dą sę zawodnicy z całej dyrekcji. 

Zawody będą miały jednocześnie й- 
rakter eliminacyjny przed ułożeniem składu 
ma zawody o mistrzostwo Polski K. P. W. 

   

  

  

WERS OZI TOS RARE WROJOZ PEPE DES UA ZARAZ ZOOKROREZ CEA 

  

  

jako naibardziej zasłużonego dla Wilna działacza i organizatora 
sportowego. 

Imię i nazwisko głosującego 
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=—KURJER SPORTOWY 
Znaczenie pracy organizacyjnej. 

PORAŻKA PIŁKARZY W. K. S. 
Drużyna piłkarska W. K. S., która fak- 

tycznie już zdcbyła mstrzostwo Wilno prze 
grała ostatnio całkiem niespodziewanie z re 
prezentacją piłkarską klubów żydowskich 
Ż. A. K. S. i Makabi. 

Mecz zakończył się przykro bo wojskowi 
przegrali 2:0. Mówię przykro, bo przecież 
drużyna W. K. S. będąc mistrzem Wilna 
staje się tem samem naszą nadzieją sporie 
wą w rozgrywikach o wejście do Ligi, a tu 
tymczasem takie rozczarowanie. Z drugiej 
zaś strony sukces piłkarzy żydowskich pow: 
nien zmusić ich do fuzji. 

MISTRZOSTWA WARSZAWY PAŃ. 
W. lekkoatletycznych mistrzostwach War 

ń uz, następujące wyniki: — 
teg aidai 32 mir, 48 

ctm., 60 mtr. Walasiewiczówna 7,9 sek., 900 
mtr. Nowacka 2 min, 33,2 sek. 2) Walasie 
wiczówna. Skok wdał z miejsca Hulanieka 
2 mtr. 44 ctm, Dysk Wałlasiewiczówna 32 
mtr. 84 ctm. Sztafeta 4 razy 100 mtr. wyg: 
rały panie AZS. w ezasie 53,9 sek. 

WIADOMOŚCI Z POLSKI I Z CA- 
ŁEGO ŚWIATA. 

Mecz piłkarski Austrja — Belłgja zakoń- 
czył się sukeesem Austrji 4:1. 

Piłkarze Czechosłowacji pokonali Fran- 
eję 4:0. 

" meczu tenisowym Polska — Austrja 
prowadzi Polska 3:0. Wygrali: Hebda, Tło 
€zyński i Jędrzejowska. 

Wczoraj ekipa Polska zdobyła w Warsza 
wie puhar narodów. 

Mecz lekkoatletyczny Lwów — Kraków 
zakończył się sukcesem Lwowa 86:39. 

WYŚCIGI SAMOCHODOWE 
WE LWOWIE. 

Wtezoraj we Lwowie edbyły się wiełkie 
wyścigi samochodowe ulicami miasta. — Wy 
Ścigt zgromadziły wszystkich najlepszych 
kierowców świata, a na specjalnie zbudowa 
nych trybunach 30,000 widzów. 

W konkureneji wozów wyścigowych cał 
kiem niespodziewanie zwyciężył Norweg 
Bjeernstad uzyskując na Alfie Romeo na dy 
stansie 300 klm. czas 3 godz. 40 min., 28,6 
sek. Drugim był Włoch, trzecim Szwed. — 
Wszyscy na „Alfach*. 

W II kategorji wozów zwyciężył Fran- 
euz Veyron 3 godz, 52 min. 44 sek. Bugatti. 
2) Niemiec. 3) Włech. 4) Ripper Połska — 
Bugatti 4 godz. 4 min. 26,4 sek, 

Polka Koźmiakowa nie została zaklasy- 
fikowana, gdyż przybbyła po przewidzia- 
nym regułominowo czasie 

się ogromnem powodze 

Komunikacja Autobusowa 
Wilno— Grodno. 

Odjazd z Wilna: 7.30 r. i 13.30 
= z Grodna: 5.30 r. i 16.00 

UWAGAI W soboty nie odchodzą z Grodna 
o 530, a z Wilna o 7.30. 

Rozkład Jazdy statków 
na okres nawigacyjny 1933 r. 

Wilno — Werki na Wilji z przy- 
stankami: Pośpieszka, Wołokumpja, 
Kalwarja i Werki. 

Rozklad jazdy w dnie powszednie 
od dn. 5 czerwca rb. Odjazd z Wilna 
do Werek godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 
19.30. 

Odjazd z Werek do Wilna godz. 
8, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17,30 i 20. 

W niedziele i dni świąteczne od 
dnia 25 maja r. b. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 
7 rano, a następnie eo godzinę. Ostat 

ni odjązd statku z Wilna do Werek o 
godz. 19, wraca ż Werek o g. 20. Od 
jazd z Werek do Wilna o godz. 8 rano, 
a następnie co godzinę. Ostatni od- 
jazd statku z Werek do Wilna o g. 
20. 

W razie większej frekwencji pu- 
bliczności — w dnie bardziej pogod 
ne niezależnie od powyższego będą 
kursować statki dodatkowo co pół go 
dziny i wcześniej. 

W dnie powszednie statki mogą 
być zamawiane na wycieczki, zamó- 
wienia przyjmuje kasa przystani stat 
ków w Wilnie. 

| KAŻDY, | 
kto opłaci 1 ogłoszenie 

na I, II lub III stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

będzie miał je umieszczone 
jednocześnie w 4-ch pismach 
najpoczytniejszych w  Wileń- 
szczyżnie i Nowogródczyźnie: 
|) w Kurierze Wileńskim 
2) w Kurjerze Baranowickim 
3) w Kurjerze Lidzkim 
4) w Kurjerze Wiieńsko- 

Nowogródzkim 

OGŁOSZENIE 
w „Kurjerze Wileńskim" 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

REKLAMA 
Wilno, ui. Biskupia 4, tel. 99 

Humor. 
DUMA RODZICIELSKA, 

— Jakże się powodzi synowi, droga pani 
Dumont? 

, — Owszem, sprawował się tak dobrze w 
więzieniu, że darowali mu trzy miesiące 

£ wkrótce powróci do domu. й 
— Tak, tak, zawsze mówiłam, że się pan; 

dzieci udały, ((Gringoire). 

TRUDNY PROBLEM. 
Pięcioletnia Halinka patrzy z podziwem 

na słonie ny Warszawskim Ogrodzie Zoolo- 
gicznym: 

‚ — Mamusiu, czy g słonia przyniósł bo- 
cian w dziobie? 

TRZY PYTANIA. 
— Jak się koledze powiodło przy egza- mónie? S 
Student. Niežle, odpowiedziatem ma trzy 

PE CÓŁ 16 ai : — Cóż to były za ia? 
Student: Pia PRA się mnie a 

imię, nazwisko 4 miejsce urodzenia, 
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Katastrofa budowlana przy ulicy Witkomierskiej. 
„Dwóch robotników zasypanych ziemią w głębokiej piwnicy' 

Wczoraj w godzinach poranaych wyda- 
rzyła się katastrofa budowłana. 

W domu przy uliey Wiłkomierskiej 72 
który grozi formalnie zawaleniem się prze 
prówadzany był ostatnio remońt. Podczas 
reżót w piwniey tege domu okołe godz, 10 
zrćna, roziegł się nagłe silny trzask j a 
wulita się część Ściany razem z sufitem grze 
bigc pod s6bą dwóch robotników. 

Na wszezęty przez mieszkańców tego do- 
mu alarm zbiegli się sąsiedzi oraz przechod 

nie, którzy przystąpili niezwłocznie do ak 
cji ratunkowej. 

Wszelkie wysiłki odkopania zasypanych 
robotników nie odnosiły skutku. Wówczas 
zawezwano straż ogniową, przy pomocy kió 
rej wydcbyio wkrótce z pod gruzów i zwa- 
łów ziemi obie ofiary. Ohaj rebożniey Sa- 
muel Bońkowicz oraz Jakób Sobol doznali 
poważnych uszkcdzeń na całem ciele, Pogo 
towie ratunkowe udzieliło im pierwszej po 
mocy. 

Na miejsce wypadku przybyła również 
polieja, która spisała protekół i zabezpieczy 
ła miejsce wypadku. te). 

Tłum wiesniaków usiłował zlinczować złodzieja, 
Wywiadowca z rewolwerem w ręku stanął w jego obronie. 

Wczoraj nad ranem w lesie Belmonekim 
doszło do wielkiej awantury. 

Tłum wieśniaków napadł na wywiadow- 
eę policji śledczej prowadzącego zatrzyma 

nego złodzieja i chciał go pobić. 
Jak się okazało zajście wydarzyło się 

przy następujących okolieznóściach. Przed 
paru dniami do chlewu mieszkańca wsi Gó 
ry Jowsy przedostali się złodzieje, którzy 
skradli stamtąd krowę oraz dwa. wieprze. 

Wieśniacy na czele z  peszkodewanyimn 
zorganizowali pościg zą. złodziejami w 0xo- 
licznych lasach, lecz kez skutku. Podejrze 
wano, iż złodzieje zdołały zbiec do miasta 
i ukrywają się w melinie złodziejskiej przy 
ulicy Subocz. 

O kradzieży powiadomiono również po 
licję, która wszezęła dochodzenie. 

Na miejsce adku przy! wywiadow 
са реНей śledczej, który w wymiku przepro 
wadzenego wywiadu „asłalił, jż złodzieje uk 
rywaja się w lesie. Belmonckim, gdzie ież 
ukryli skradzione bydło. 

Wywiadowca niezwłocznie udał się «lo 

lasu Belmonekiego i wkrótce natknął się na 
trzech osobników, którzy na jego widok za 
ezęłi uciekać. 

    

   
     

  

BEST 

[= | Dość Jana W. 
Poniedz. | utro: Antoniego Pac. 

  

12 Wschód słońce — 4.3 m. 16 
FZBIWIEC z icbód ©, —izgoftm:55 

Spostrzeżsnia Žakladu Meteorcisųji U.S B. 

w Wiinie z dnia 11/V — 1933 ruka 
- 

— Pogoda 12 czerwca wedlug P. 1. M. 
Pogoda w Polsce kształtuje się obecnie pód 
wpływem rozległego niżu barometryczneg». 
W: związku z tem 'w dniu dzisiejszym w cu 
Sa: sai nanowač będzie pogoda o zach- 

jednak je- 
zami į 

10 )›пгл. Došė ciepło, naogół 
9 kierunkach zmiennych 

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY 
Podaje się do wiadomości, iż osoby pra- 

gnące wziąć udział w pielgrzynice do Czę- 
у połączonej z wycieczką do War- 
Krakowa — Zakopanego, mogą się 

zapisywać na listę uczęsiników tylka do dn 
15 ezerwca rb. (włącznie) w kancelarji Ko- 
mitetu Organiz. ego Akcji Katolickiej pu 
rafji Ostrobramskiej w Wilnie, przy ul. Ba- 
zyljańskiej 1-3, m 16 w godz. od 9—12 i od 
15—18. 

Koszta przejazdu koleją tam i zpowrotem 
łącznie z kosztami organizacyj nemi wynoszą: 
Kl; Il-gą 47: zł., kl. 1I- cią 32 zł. 50 gr. 

Odjazd nastąpi dnia 3-go lipca r. b. 
dróż dróż będzie trwała 12 dni. Bliższ 
góły udziela Komitet przy zapisach. 

  

  

    

  

   
   

    
      

    

      

   

    

   

' EGZAMINY PUBLICZNE 
W KONSERWATORJUM. 

Zwyczajem dorocznym odbędą się egza- 
miny. publiczne wybranych uczniów i uczenic 
Konserwatorjum w. terminach następujących: 
dnia 12 czerwca (godz, 10 rano) egzamin .»s- 
tateczny dla kończących; dnia 12 czerwca 
(godz. 5 i pół po poł.) egzamin klasy. skrzy- 
piec, śpiewu, kontrabasu i instrumentów dę 
tych; dnia 13 czerwca (godz. 5 i pół po poł.: 
egzamin klas foriepianowych prof, prof.: 
Dąbrowskiej, Kaduszkiewiczowej, Romaszko- 
wej, Świętorzeckiej, Tymińskiej i Ziembickiej; 
dnia 14 czerwca (godz. 5 i pół po poł.| egza 
min klasy fortepianowej prof. С. Krewer; 
dnia 15 czerwca (godz, 5 i pół po poł.) egza- 
min klasy fortep. prof. Kimontt-Jacynowej. 
Doroczny popis publiczny odbędzie się dnia 
18 czerwca o godz. 12 w poł, 

ULGI PRZY PONOWNEM ZAINSTA- 
LOWANIU TELEFONU, 

Ostatnio notowane są częste wypadki ka 
sowania telefonów z powodu załegania z o- 
płatą. W zwjązku z tem władze pocztowe 
wydały nowe przepisy wprowadzojące ulgi 
dla osób, które zechcą przywrócić skasowany 
telefon. 

Dawni abonenci telefonów, którzy zechcą 
zainstalować ponownie aparat, ponosić będą 
wyłącznie opłaty związane z techniczną insta- 
lacją, natomiest zwolnieni będą od opłat, ja- 

    

Pa 

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

Po dłuższym pościgu przez parowy ji kot 
finy leśne wywiadowey udało się wreszcie 
zatrzymać jędnego z uciekających. Okazał 
się nim niejaki Aleksander Tyłingo, lat 21. 
Wkrótee też wywisdowea znalazł w lesie 
zarzniętą krowę. 

W celu ustalenia iż zatrzymany należał 
do szajki złodziejskiej wywiadowca wraz z 
zatrzymanym udał się do wsi Góry. W dro 
dze do wsi wywiadówea natknął się na 
czterech wieśniąków na czele z poszkodo 
wanym, którzy zdążali do lasu Belmenekje 
go na poszukiwania skradzionego bydła, — 
Poznawszy w prowadzonym przez wywia- 

dowcę złodzieja, wieśniacy uzbrojeni w szta 
by żelazne, drągi i kamjenie rzucili się na 
sprawcę chcąc go zlinezować. Gdy wywia- 
dowca stanął w obronie złodzieja, wieśnix- 
ey przypuszezając, że jest kompanem zło- 
dzieja usiłowali go również pobić. 

Nie widząc innego wyjścia z tej przyk- 
rej sytuacji, wywizsłowea dobył dis 
i zarepetował go. gro: że będzie strzelał. 

    

To poskutkowało ;j wywiadowcy udało się 
odprowadzić złodzieja do Wilna. 

Wspólników kradzieży 
rzymano. 

narezie nie zat- 

(e). 

  

kie „obowiązują nowych abonentów. 

jedynie tych abanentów, 
telefon w ciągu 3 miesięc: 

wania i opłacą zgóry za 1 miesiąc, 

Ulga la 
którzy przy 

od skasu 
      

    

PODATEK LOKALOWY I Ob 
NIERUCHOMOŚCI. 

Przypominamy, że z dniem 15 b. m. mija 
ostatni ulgowy termin płacenia bez kar: za 

drugiej zwłokę raty podatku lokalowego i 
i 2 podatku od nieruchomości. 

» władze skarbowe przystą- 

egłości z całą bezwzględ- 
z z doliczaniem odsetek karnych 
egzekucyjnych. 

Żydowskie glmnazjum ma- 
tematyczno -przyrodn. otrzy- 
mało państwowe prawa. 
Dowiadujemy się. że gimnazjum 

matematyczno-przyrodnicze Żydow- 
skiego Centralnego Komitetu Oświa- 
towego w Wilnie decyzją władz įskol 
nych . otrzymało prawa szkół żaństwo 
wych. W sprawie tej interwenjował 
w imieniu Wil. Związku Kupców Ży- 
dowskich w Min. W. R. j O. P. pos. 
Wiślieki. 

Ė TYYTYYYYTYYFPYVYTTYYTYTYYYYYYYYYYYYYFY" E 

E RESTAURACJA i RAWIARNIA | 

: 
SYNDYKAT ROLNICZY W BARANO- 

WICZACH LIKWIDUJE SIĘ? 

„OGNISKO“ 

Według krążących w mieście wersyj (na 

w. Nowogródku 
wydaje: śniadania, obiady i kolacje. 

i różne napoje orzeżwiające. 
Codziennie przygrywa orkiestra salo- 
wa. W dni przedźwiąteczne i świą- 
teczne—towarzyski „Dancing - Brydż”. 
Piwnica zaopatrz. we wszelki: trunki, 

razie niesprawdzonych) Syndykat Rolniczy 
w Baranowiczach ma być zlikwidowany, — 
względnie zreorganjzowany na mniejszą ska 
lę. Przyczyną tego ma być znaczne zmniej 
szenie się obrotu i nadmiar posiadanego to 
waru, nagromadzonego jeszcze wi r. 1931-32, 
W przeciwieństwie do Syndykatu Rołnicze- 
go w Nowogródku, Syndykat Baranowicki 
nie mógł wytrzymać ogólnej stagnacji. 

PSZCZOŁY ZAGRYZŁY NA ŚMIERĆ. 
W daniu 8 czerwca akoło godz. 16 miesz 

kaniee wsi Łochozna (pow. baranowieki) — 
Suszko Jan, lat 38, zaproszony został do 
swego sąsiada Śliza” Mikołaja celem zabra- 
nja pszczół, które weszły po wyrojeniu się 
na strych domu. W czasie tym Suszko tak 
dotkliwie został pokąsany przez pszezoły, 
że zasłabł ; zmarł. 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany: z angielskiego, 

Szukałam z roztargnieniem w obi 
ciu fotelu mojego zaginionego drutu, 

w nadziei, że uwiązł w szparze. Je- 

dnocześnie walczyłam z dziwnem wra 

żeniem, że ciało Frawley,a znajduje 

się znów blisko nas. Czułam bliskość 

śmierci i wogóle czegoś niepojętegu, 

szkaradnego i groźnego. 
Uczucie bliskości śmierci było tak 

silne i przemożne, że wstałam, aby zaj 
rzeć do pokoju Frawley'a. Przyszła mi 

bowiem dziwaczna myśl, że ciało wró 

ciło i daje o sobie znać. Naturalnie 

pokój był pusty. Wróciłam na swoje 
miejsce pod ogniem zdumionych spoj 
rzeń towarzystwa. Ale kiedy spojrza- 

łam na nich, wszyscy, oprócz Matil, 

odwrócili głowy. 
Lenistwo ciąży mi najwięcej w 

shwilach zdenerwowania i niepokoju. 

Łucja milczała od rana i nie żądała 

ode mnie żadnych usług. Miała atak 

melancholji i siedziała na wózku, 

prosta i nieruchoma, wpatrując się dzi 
kim wzrokiem w malowane kaczki na 

ścianach. Napięcie stawało się nie do 

źniesienia. Wszyscy jakby czekali na 

coś wiadomego tylko Bogu, a raczej 

piekłu. Przy tem wszystkiem byłam 

  

wywołało ostrą uwagę Heleny, jesz- 
cze ostrzejszą jej męża i brzydką, prze 
lotną kłótnię. Ale przyzwyczaiłam się 
już do tych intermezzo i słuchałam 
ich jednem uchem. 

Słysząc, że Aneta zaczyna się ru- 
szać w kuchni, wstałam. Posiadam je- 
dną umiejętność, a mianowicie potra- 
fię piec doskonałe racuszki, miękkie 
i puszyste w środku, a chrupiące 4 
wierzchu. Aneta nie lubiła najwidocz- 

niej przyrządzać takich rzeczy na gorą 
co, a ja tęskniłam za jedzeniem, któ- 
regobym była absolutnie pewna. Tru- 
cizna na szczury dotąd się nie znala- 
zła, a stan psa, który ciągle niedoma- 
gał, wskazywał na jej skuteczność. 

Ale Aneta postawiła mi się oko- 
niem, mówiąc, że nie mam prawa go 
spodarował w kuchni, a kiedy skiero 
wałam się ku drzwiom spiżarni, przy- 
jęła zdecydowanie wojowniczą posta- 
wę. 
— Wara od mojej špižarni! — wrzas- 
męła, rzucając się lekkim ruchem, zdu 
miewającym przy jej tuszy, na zagro- 
żone stanowisko i stając przede mną 
w wyzywającej pozie, z szeroko roz- 
stawionemi nogami, z rękami na bio- 

głodna. Podwieczorku nie podano, co drach. Jej niebieskie porcelanowe о- 

Drukarnis+ZNTCZ“;- Wilno: Biskupia 4, tel. 3-40 
WORA WYJÓTC ą EE + Wydawnietwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

RUR J ER 

Błędny poeta. 
(Przedostatnia w sezonie Środa). 

lienryk Kleist, mało znany polskiemu 
ogółowi czytelniczemu poeta. współeze- 
śnie Gocthemu, żył bardzo boleśnie i cier- 
piętniczo, zmarł tragicznie, n Werther w 
jeszcze tragiczniejszej postaci. Dzisiaj w Niem 
czech Hitlera, przez wczorajsze Niemcy Bi- 
smarka, sięgamy do najwyższych Niemiec-- 
Goethego, aby znając „dzisjejsze ich oblicze, 

ć także i tamto, i wytworzyć sobie peł- 
ne wyobrażenie o tym narod tak wielki 
upadek duchowy dziś przeżywającym. Posta 
cie w rodzaju Kleista tank ogólnoludzke, tak 
humanitarne, są na tle dzisiejszych Niemiec 
szczególnie frapujące i zrozumiałe jest zain 
tersowanie, z którem p. Witold Hulewicz po- 
święcił się dziełu przyswojenia tego poety li- 
teraturze polskóej. 

Tembardziej, że poza wielkiemi walorami 
merytorycznemi, twórczość Kleista ma rów- 
nież wysokie wartości formalne, jako nie: 
zwykle świeża, oryginalna, odbijająca ogrom- 
nie żywo od sztywności ówczesnego kla 
cyzmu w Niemczech. Kleist bowiem, rozwijał 
się zupełnie samodzielnie, „dziko“, jak się 
wyraził p. Hulewicz w swoim referacie w 
pierwszej połowie Środy. Był to- wielki i zu- 
pełnie samorodny talent, niedoceniony jednak 
przez współczesnych, nawet przez wielkiego 
maga z Weimaru. Tym, który przecież poz 
nał się na mim pierwszy (i prawe jedyny) 
był Wieland. 

Dzieła Kleista są zawarte w trzech to- 
mach. 8 nowel, tyleż dramatów, pozatem ii- 
ryk, większe patrjotyczne, listy, artykuły. 
Jest to jednak tylko część tego co napisał. 
Zaginęło dużo, w tem jedna powi ć i szereg 
dzieł dramatycznych, poezje i inne utwory. 
Z dramatów większość osnuta jest na tle za- 
mierzchłych dziejów germańskich. Najdosko- 
nałszy z nich, według p, Hulewicza, to „Pen- 
tesilea, królowa Amazonek* tematycznie j po 
zornie, jako pretekst — helleńska, w rzeczy- 
wistości jest obrazem przeżyć duchowych sa- 
mego poety. Jej była poświęcona druga część 
Środy. 

Jak określił p. Hulewicz, ta druga część, 

jest peswiym eksperymentem, próbą „ргле- 
kroju* danego dziełą fterackiego, zainicjo- 
waną przez d-ra Bujańskiego, dokonywaną 
przez krytyka, czy tłomacza przy udziale ar- 
tystów scenicznych, recytujących kwestje po- 
staci dramatu. Ralę komentatora objął pi 
Hulewicz, recytacje wykonywali p. Hohen- 
dlingerówna, Paszkowska, nacka i Bu- 
jański. Wrażenie, które odn słuchacze, 
wypadło silnie, przejmująco. Miałbym pewne 
zastrzeżenia natury ogólnej zasadniczej, co 
do patosu, którym operowali recyłatorzy, za- 
cierając troszkę czasami treść, następnie, co 
do charakterystycznych dla współczesnej auto 
rowi epoki, niektórych dłużyzn (monologi), 
dzić już trochę u wych może, mimo bar 

dzo pięknej formy utworu (piękny i prze- 
kładj, ale nie można mieć żadnych wątpli- 
wości co do wiel! miary i samego dzieła 
i autora, S. Z. KL 

RADIJO 
WILNO. 

PONIEDZIALEK, 

7,00: Czas. 7,05 

   
   

  

   

          

   

        

   

    

  

     

  

dnia 12 czerwca 1933 r. 

  

   

        Ginjnast 15: Komu 

    
       
   

   
   

nókaty. 7,20: Muzyka. 7,52 gospo- 
darstwa domówego: 11,5 12,05: Au 

dycja dla poboro yka). 15,20: Pro 
gram dzi ienny. 15,25: Giełda rolnicza. 15,05: 

i ch. 16,05: Koncert 
anka w jęz. fran 

    

  

nej — rozmowa recenzenta. 17,45: Recitai 
muzyczny. 18,15: „Pelska przemysłowa czy 

* — odczyt. 18,35: Wiad. bieżące — 

RES BaeRRA „Niemey)“. 

  

   dkg: 19, 10: Rozmaitości. 10,25: 
Wil. kom. sportowy. 19,40: Feljeton litera 
cki. 19,55: Pogadanka radjotechniczna. -— 
20,15: Koncert, Dziennik wżeczorny. D. 
koncertu. 22,30: Wiadomości sportowe. 
22,40: Kom. meteor. 22,45: Muzyka tanecz- 
na. 

    

WARSZAWA. 

PONIEDZIAŁEK, 12 czerwca 1933 r 

12,05: — 12,35: — 14,55: 15,15: 
15,35: — 15,50: — Płyty gramofonowe. -— 
18.35: Muzyka ać z płyt. 20,00: Skrzyr:- 
ka Rolnicza -— „ W. 'Parkowski. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś pow- 

rócił do Wiilna zespół teatru "muzycznego 
„Lutnia“. Po jednodnjowem pobycie arty- 
ści udają się na dalsze występy do Kryni- 
cy. Przedstawienia zespołu w Grodnie į В1а 
łymstoku — spotkały się z nadwyraz serie 

dnia 

  

   

cznym przyjęciem ze strony miejscowego 
społeczeństwa. 

— „Na paryski wzór*, Od soboty dnia 
17 bm. rozpoczyna widowiska w teatrze - - 
„Lutnia“ doskonały ząspół rewji stołeczn=j 
pod kier. artystycznym Wiitolda Zdzitowjec 
ikiego. W pierwszym programie rewjowym 
pt. „Na paryski wzór” ukażą się ulubień- 
cy publjczności wileńskiej: Dowmunt, Nin- 
ka Wóflińska, Balcerkiewiczówna, Brochwj 
<czówna i szereg innych osób, 

   

  

czy cofnęły się w głąb, aż zamieniły 
się w dwie wąskie szparki. Twarz pło 
mieniala, z ust buchało winem. 
— Świnia! — wrzasnęła, kręcąc gło 

wą. 
Spojrzałam na nią z obrzydzeniem 

Miała na sobie biały fartuch w tej 
chwili różowy od blasku ognia. 

Obok śpiżarni znajdowała się ko- 
mórka na zapasy. Skierowałam się ku 
niej, bo i tam mogła znaleźć mąkę. 
Rozzłoszczona baba złapała mnie za 
rękę, ale pchnęłam ją tak, że zatoczy- 
ła się ma ścianę, W chwili, gdy otwie- 
rałam drzwi do komórki, rzuciła się 
na mnie drugi raz. 

Na podłogę upadły z trzaskiem ra- 
kiety Śnieżne, a za niemi osunęło się 
coś ciężkiego i bezwładnego. Poczu- 
łam uderzenie j cofnęłam się instynk- 
townie. 

Aneta wrzasnęła. Światło nad sło- 
łem zamigotało jak od podmuchu 
wiatru. 

U moich nóg leżał nawznak trup 
Morse'a z twarzą zastygłą na kamień. 
Kurtka, rozsunięta na boki, ukazywa- 
ła tępy koniec mojego drutu, tkwiące- 
go pionowo w jego sercu. Piersi byży 
jeszcze wiłgotne od krwi. Stal migo- 
tała czerwono odblaskiem ognia. 

Rozdział XIV. 

Chwile, które nastąpiły po tein 
straszliwem odkryciu, utrwaliły mi się 
w pamięci bardzo niewyraźnie. Nie 
mogę sobie przypomnieć ani co zrobi 
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„ŚWIĘTO WIOSNY* 
W ŁANCEW-ŁUGU 

W dniu 4 czerwca r. b. w Łancew Łogu 
gminy Dobromyśl, pow, baranowickiego o 
było się gminne Święto Pieśni pod nazwą 
„Święto Wfosny”. Już od godz. 8 rano za 
uważono na drodze dzieci, jadących na wo- 
zach, straż ogniową ze Skorynek i t. 4. 

Po nabożeństwie w kościełe okolicza 
mieszkańcy oblegają budynek szkolny, gdzie 
mają s'ę odbywać popisy chórów. 

Silny wiatr przeszkadza młodym śpie- 
wakom pokazać co umieją pod odkrytem 
niebem, a w budynku szkolnym brak dl: 
wszystkich miejsca; lecz na wszystko j 
rada — sz: ęto okna ; po chwili „ły- 

            

szymy „ e nam“... 
Śpiew chóró korynek pod kierow. 

nictwem p. Wbojnarowskiego Bronisława. 
kierownika szkoły, z Łancew Łogu pod kie 
rownictwem nauczycielk* p. Goworówny Eu- 
genji i z Sielca pod kierownictwem p, No- 
hotka Franciszka, kierownika szkoły—przy- 
ciąga coraz w*ęcej publiczności i napełnia 
serca słuchaczy radością. 
iMomowoli, niejeden ojciec lub matka, wi 

dząc własne, śpiewające dziecko z wesołą 
twarzyczką, uświadamiają sobie, jak dużo 
może zrobić nauczyciel, jeśli zechce — i w 
duszy dziękowali tym, którzy przyczynili 
się do urządzenia święta. 

Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że na te. 
renie gm*ny znalazły cię tylko 3 osoby, 
które nie szczędziły (pracy g organizowały 
chóry, 

Po wysłuchaniu śpiewu, wszyscy śpieszi 
na miejsc e, gdzie stoi słup, na który wspina 
się uczeń szkoły w Łancew Łogu — Adam 
czyk i zdobywa jpierwszą nagrodę (pantofle), 
pozostałe miagrody (3) zdobywają dorośli. 

Cała kolonja rozedrgana jest śmiechem, 
ptarząc na dzieci, w workach śpieszących 
do mety, by zdobyć nagrodę (materjał na 
bluzę, chustk* i t. d.). - 

  

  

   

  

    

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Tylko ostatnie dni. 

Najnowsza komedja z 

fnorglane i inteligentne 
osoby! 

° э zł. į Zapewniony byt 2:.169 71 
Informacyj udziela: T-wo Bankowe 

w Grodnie przy ul. Hoovera 9. į 

72 
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Jeszcze więcej zabawny jest wy: 
jajkiem (dla dziewczynek) dziew 
z wyciągniętą ręką, w której trzymają ły: 
z jajkiem, bięgeą — lecz nieszcz 
jajka wypadają i zamiast nagród zawodni- 
czek spotyka śmiech publiczności... Są jed- 
nak i wytrzymałe, 3 nagrody (chustka, cze- 
kolada, kubeczek) trafiają im do rąk. 

Nagrodę w wyścigu chorągiewek zdoby- 
wa szkoła w Łancew Logu (cukierk“). 

Po tak „ciężkiej* i wesołej pracy śpie. 
wacy i zawodnicy dostają obiad. 

Straż pożarna w Skorynkach pokazem 
jak należy bronić budynek w czasie pożaru 
zakończyła śwfęto. 

Dzieci w wesołym nastroju wracają do 
domów i przejeżdżając przez Jamiczno 13 
km. od Lancew Łogu) widzą gromadkę mio 
dzieży z miiejscowej szkoły (w święcie u- 
działu п’е brała) ze smutkiem patrzącą «a 
„triumfatorów, którzy szyderczo przygadu- 
ja: „A widzicie — nasz pan nauczyciel jest 
lepszy, bo nauczył nas śpiewać, dostaliśmy 
nagrody i kiełbasy z białym chlebem'*. 

   
   

   

      

0000000000 POD LTSR M 
Okazja Do sprzedania w do- 

skonałym stanie mo- 
tocykl z przyczepką „Indjan“ oraz 
szwedzki teodolit. |nformacie: Bare- 

nowicze, Sosnowa £. 

    

  

Vlastą Burianem :Adjutant Jego Wysokośc 
oraz Najaktualniejszy dodatek dźwiękowy PAT-a. 

NASTĘPNY PROGRAM: 

   

  

   
    

   

     

    
     

Nr. 153 (2694). 

DYŻURY APTEK WILEŃSKICH. 

Dziś 12 czerwca, w nocy dyżurują na 
pujące apteki: 

Rodowicza (Ostrozramska), 
(Wileńska 8), Augustow 

10), Paka (Antokol), Siel 
arzecze 20), Sokołowskiego (Nowy Świa 

Szantyra (Legjonowa), Zasławskiego (No 
gródzka) i Zajączkowskiego (Zwierzyniec 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Statystyka, Polski Serja A, tom 
II. „Rocznik Handlu Zagraniezne' 
pospolitej Polskiej i Wolnego mi 

ca R u 1932 spokućć A ała $' 

   

  

       

  

    

  

   

  

      

   
1ego Bo OM Polskiej i i w. 
ska. Część Il-ga Rocznika Handłu Zs 

granieznego, zawiera szczegółowe dane 0 ol 
rotuch handlowych z poszezególnemi kra 
jami w mieniając pana ws, tkie kraje et“ 

ych -       
     ropejskich. Ala aids to ws 

towarowe według skróconej klasyfika: roty 
cji, opuszczając naogół przy poszczególnych 
krajach tylko te pozycje, które 
czały sumy 4.000 zł. 

Cena zeszytu zł. 

— Wydania Dzieł Wszystkich A. 
Miekiewieza, podjętego z mocy uchwa 
Pierwszego Sejmu, ukazały się trzy tomy 
i zawieraj. Tom V — P*sma prozaicz 
polskie, część I; Tom XI — Przemówienia 
Tam XVI — Rozmowy. Każdy tom liczy 
około 30 orkuszy druku, formatu 17,526. 

nie przekra“ 

2—.   

  

  

em. Cena: każdego tomu — 6 złotych. т * 

Pomoc dla bezrobotnych 
nie jest filantropją 
lecz samoobroną! 

Początek o godz. 4—6—8—10.!5 

  

Wielka 47, tel. 1541 | (6N Zniżone: Balkon dz. 25 gr. Parter dz. 54gr. | aż TEENY, PROGRAM: CHANDU 
DZIŚ! W rol. gł. dawno niewidz. ulu 
Potężny film ieniec ma” Szalony Karnawał m 0x5 

NAD PROGRAM: Najnowkze aktualja dźwiękowe i in. Początek o godz. 4—6—8—10 15 у 

Celem udostepnienia najszersz, Balkon eż. 
rzeszom publiczności obejrzenia 

Tel. 5-28 kamunikał ilirów sap Kawie 25 Sr. Parter 54 gr. 
mz nowiliśmy ceny zniżyć, a mian:    seanse 
  

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28   
Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

życie. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

DZIŚ! Przepiękny 
film polski p. t. 

Przebój śpiew- 

no-dźwiękowyl Kabarety 
pzryskiel Tańcel Śpiewy! 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

DZIŚ podwójny program! 1) Film prawdz., jak samo 
Najbardziej artystyczny film dźwiękowy p. t. 

Niezwykłe sceny pełne dramatycznego napięcia. 
2) Wielki polski 1009/4 

dźwiękowiec p. t. 

Noce Paryski 

W rol. UWIEDŽIOKA 

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

WILNO, UL. BISKUPIA 4. Tel. 3-40 

Wykonują wszelkiego rodzaju 
roboty w zakresie drukarstwa 

i introligatorstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   
  

    

  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
eraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

KUPI 
okazyjnie SZAFĘ do u- 
brania i bielizny w do- 
brym stanie (pożądana 
mshoniowa lub palisan- 
drows), oraz nieduży stół 
toalotowy lub do kart. 
Oferty telefonicznie do     

  

NOWO-WYPUSZCZONE 

PIWA DUBELTOWE 
(JASNE I CIEMNE) 

Admin. „Kurjera Wileńs.* 
tel. 99 lub pisemnie tam- 

že pod „Szafa“ 

  

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 

CENY na wszystkie seanse: Parter od 25 do 50 gr. 

EMMA (Niepotrzebna matka) 
W zoli gł. tragiczka światowej sławy Marja Eressier 

główn. MARJA MALICKA, Krystyna Ankwicz 
Zbyszko Sawan, Kazimierz /unosza Stepowski i in: 

TAJEMRICA STAREGO RODU 
W rolach głównych: znakomita gwiazda ekranu Jadwiga Smosarska, Marja Gorczyńska, Jerzy Marr oral: 

przezabawny Lopek — Kazimierz Krukowski i Wł. Walter. p 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczoplciowe 

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

Akuszerka 

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

W. Z.:P.«Nx.;69: 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ną ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycz 
my, usuwa zmarszczki, bio 
dawki, kurzaśki i wągry 
W. Z. P. 48. 

SPRZEDAM SKLEP 
spożywczy i tytoniowy 
wśródmieściu z mieszka- 
miem na miejscu. Wiad. 

w Adm. Kur. Wól. 

SPRZEDAJĘ 

  

  

  

  

(Montparnase) W roli gł. ulubieniec ko” 
biet, bohater filmu Henry Garat 
„Kongres Tańczy* 

Dła młodzieży dozwolone. 

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) przy 4 
Miłej Nr. 5 DO SPRZE 

DANIA. O warunkach do” 

wiedzieć się w Admini- 

stracji „Kurjera Wileńs- 

kiego" pod plac. 

Robotnik 
podzienny poszukuje 
jakiejkolwiek pracy, 

Oferty do Adm. „Kurjere 
Wileńsk." pod „Robotnik” 
—р 

Absolwentka 
gimnazjum państwowegor 
pozostająca w krytyczn. 
warunkach materjalnyche 
poszukuje jakiegokolwiek4 
zajęcia w administracji 
sądownictwie, handlu lub' 
korepetycyj. Zgłoszenia 
Kniahinin, pow. Wilejka: 
pod „oczekująca“ М. Т. 

MŁODA 
inteligentna,  przystojaż 
Warszawianka — chrze 
Ścijanka, włada jęz. poł 

832: 

  

  

Tama Brogaru „E. LIPSKI“ | 
skosztujcie w odnowionym iokalu 

Mickiewicza 9 (róg Śniadeckich) 

Tamże wyśmienite LODY Dormana. 

gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 

skim i niemieckim, zmż 
pracę biurową — poszu* 
kuje od 1 lipca posady W 
adwokata lub w przedsię 

  

  

łam, ani co powiedziałam, ani jak i 
kiedy tamci wpadli do kuchni. Aneta 
wrzeszczała j bełkotała niezrozumiałe 
słowa. Pamiętam zamęt głosów i świa 
teł i siebie jak skamieniałą nad cia- 
łem, wspartem o moje stopy. Widzę 
również na tle drzwi sylwetkę O'Lea- 
ry'ego w czerwonoszarym szlafroku. 

Wyraźnie pamiętam, co się działo 
dopiero od chwili, gdy znalazłam się 
na drewnianej ławce koło kominka w 
bawialni. Wszyscy mówili naraz, na- 
wet Brunker wtrącał od czasu do ста- 
su jakieś słówko. W głębi stała Aneta 
w białym fartuchu, zarzuconym na 
głowę i bełkotała po francusku. Matil 
siedziała prosta i sztywna, z załamane 
mi rękami, z twarzą podobną do bia- 
łej maski. Łucja mamrotała coś bez 
związku z oczami utkwionemi w 
drzwi pokoju najprzód Hubera Kin- 
gery'ego, potem Geralda Frawley'a, a 
teraz... Przypomniałam sobie naraz, 
że Brunker i Killian zanieśli ciało Mor 
se'a na wolne łóżko, że my wszyscy 
pociągnęliśmy za nimi bezwolnie jak 
owce, a potem zawróciliśmy do ognia. 

— Ktoś go zabił w momencie, kie- 
dy wyruszał w drogę — rzekł niepo- 
trzebnie Killian. 

Z kuchni wynurzył się O'Leary 2 
obandażowaną głową, podobny w swo 
im szlafroku do szarego widma. 
Twarz miał tej barwy co bandaż. Na 
mój okrzyk, że sobie zaszkodzi, nie 
odpowiedział tylko usiadł ciężko na 
krześle j wsparł łokcie na kolanach a 

       

    „Maszynistka“ 

glowę na rekach. Swiatlo ogniska uka 
zało wyraziście jego zmienioną twarz, 
rysy w kątach oczu i ostre linje koło 

ust. 
Wszyscy umilkli, i było słychać 

tylko chrapliwe mamrotanie Łucji: 
„.w pokoju Hubera. W pokoju 

Hubera. To już trzeci. Trzeci trup w 
pokoju Hubera. Najprzód Huber, po- 
tem Gerald Frawley, a teraz Neweil 
Morse. 

Matil wyciągnęła do niej rękę bła- 
galnym gestem, lecz stara jakby tego 
nie zauważyła. Juljan Barre, stojący 
obok Matil wyglądał niewiarogodnie 
staro i mizernie. Mały muskuł w kącie 
jego ust drgał nerwowo, prawa ręka 
zaciskała się kurczowo na poręczy jej 
krzesła. Jo Paggi kulił się 'w głębokim 
fotelu z rękami w kieszeniach, z twa- 
rzą w gorączce. Oczy jego latały tak 
szybko po obecnych, że widać było 
tylko lśnienie białek. Helena siedzia- 
ła niezgrabnie na poręczy jego fotela 
i oddychała ciężko i konwulsyjnie z 
odgłosem, podobnym do łkania. Usta 
miała obwiśnięte, oczy ostrożne. Dar- 
ła w palcach zieloną, jedwabną chu- 
steczkę tego koloru, co jej oczy. Je- 
den strzęp poleciał na podłogę. Posz- 
łam za nim wzrokiem i do mojej świa 
domości wdarło się znów mamrotanie 
Łucji. Za jej wózkiem stał blady, mil- 
czący Lal, a za nim Brunker z lodowa 
tą, obojętną twarzą i spuszczonemi po 

wiekami. 
— „.w tym samym pokoju. Ja go 

kompozycje otyginalne,— | biorstwie. — Pierw. ref- 
własne oferty pod „EDYTA* — 

Lwowska 24, m. 10 pod Nr. 1486. 

Redaktor odpowiedzialny Witold 

  
znalazłam. Był tak samo boso i w pi- 
żamie. Leżał na podłodze, w tem sa- 
mem miejscu. 

— Ciociu, dosyć! — krzyknęła zdu | 
szonym głosem Matil. 

Wielkie zapadnięte oczy kaleki nie 
zmieniły wyrazu. Widocznie nie usły 
szała. Barre postąpił ku niej, lecz Ma 
til przytrzymała go za rękę. | 

— ..w tem samem miejscu — w pi- 
żamie, boso... Miał się właśnie poło- 
żyć. Usłyszeliśmy strzał, wpadamy, + 
on wydaje osłatnie tchnienie. Dostał 
kulę w samo serce. W samo serce... 

O'Leary wstał i spojrzał na mnie. 
Jego zmęczona twarz ożywiła się na- 
gle, a zamglone oczy zajaśniały sil- 
nym blaskiem, 

— Panno Saro, czy mógłbym pa- 
nią prosić o pomoc? Chciałbym ...pa- 
ni jako piełęgniarka... — Nie dokoń- 
czył. Zebrani rozstąpili się, robiąc 
nam drogę. Mijając Anetę, zauważy- 
łam, że patrzy na mnie bacznie z za й 
fartucha. 4 

Weszliśmy do pokoju śmierci i 
O'Leary zamknął drzwi. Na łóżku le- 
żał sztywny kształt, przykryty prześ- 
cieradłem. 

    

— Niech pani usiądzie — rzekł 
detektyw. —- . Nie na krześle. Na 
podłodze. 

(D. c. n.) 

—oXx0— , 
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