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Kilkuset delegatów i rzeczoznaw- 

ców, reprezentujących 67 państw, 

przybyło już do Londynu, aby wzi 

udział w zwołanej na 12 czerwca świa 

towej konferencji gospodarczej. 

Wśród delegatów znajduje się 10-u 

premjerów, dwóch 

20-tu ministrów spraw zagranicznych 

i 23-ch ministrów finansów, handlu i 

innych aktywnych członków gabine- 
tów. 

    

wicepremjerów, 

Już sam udział w zjeździe londyń 

skim tylu czołowych mężów stanu zda 

je się wskazywać na wielką wagę, któ 

rą w wielu państwach przywiązuje się 

do jego obrad. Idzie o zbadanie istnie 

jących w świecie rozbieżności intere 

sów polityczno-ekonomicznych i о 

podjęcie jeszcze raz próby wyrówna- 

nia tych interesów, a więc próby po- 

rozumienia się państw w walce z trud 

nościami, wszystkim dającemi się tak 

dotkliwie we znaki. Idzie o to, czy 

świat zdoła zdobyć się na rozsądny wy 

siłek międzypaństwowy dla stworze- 

nia możliwości rozwoju ekonomiczne 

go, czy też brnąć będzie nadal pośród 

trudności i kapitałów, oraz nieuczci- 

wą konkurencję w formie świadome 

go obniżania wartości pieniądza, j pod 

trzymująe stan ciągłej wojny gospo- 

darczej między narodami. 

Zahamowanie postępów szerzącej 

się od przeszło trzech lat choroby eko 

, —„Romicznej, przezwyciężenie jej i wejś 

cie świata na bitą drogę poprawy za- 

leży od rozwiązania w skali między- 

narodowej czterech najbardziej zasad 

niczych problemów. 

Pierwszy problem — to odbudowa 

handlu międzynarodowego, który pod 

wpływem ogromnego podniesienia 

barjer celnych, wprowadzenia rozlicz 

nych przepisów reglamentacyjnych i 

ograniczeń walutowych spadł do 35 

proc obrotów z roku 1929 i spada na- 

dal, pomimo bowiem licznych prób 

poniechania przez poszczególne pań- 

stwa polityki autarkji i pomimo idei 

„Tozejmu celnego** nadał windowane 

są wgórę cła, wprowadzane zakazy 

przywozu i inne ograniczenia. 

Drugi problem — to zagadnienie 
przewrócenia w świecie swobodnej 
wymiany kapitałów, wymaga to — £ 
jednej strony — przywrócenia na te- 
renie międzynarodowym atmosfery 

spokoju politycznego, a więc przede- 

wszystkiem wyrównania szeregu roz- 

bieżności interesów politycznych i po 

skromienie wybujałych ambicyj nie- 

których narodów, z drugiej — poro- 
zumienia w sprawie powstałych przed 
kryzysem międzynarodowych długów 

politycznych i gospodarczych. 

Trzeci problem — to uchwycenie 

w skali międzynarodowej równowagi 

Cen i kosztów produkcji. Nie jest rze- 

<zą realną podniesienie w drodze ak- 

cji międzynarodowej cen do poziomu 

Przedkryzysowego, można jednak i 
należy zapobiec dalszej zniżce tych 

cen, przez ograniczenie podaży niektó 

rych produktów i powrócenie do zdro 

wej zasady międzynarodowego podzia 

łu pracy. 
Czwarty problem jest wreszcie 

kwestja przywrócenia stałości walut. 

Odstąpienie walut  kilkudziesięcik 
Państw od parytetu złota, chwiejność 
ich, między innemi tak poważnych, 

Jak dolar i funt szterlingów, jest jed 

nym z podstawowych czynników, utru 

dniających powrót do równowagi go- 

spodarczej. Ten problem w chwili obe 

cnej wybije się przedewszystkiem na 

czoło międzynarodowych zagadnień 

ekonomicznych, bez przywrócenia bo 
wiem stałości walut nie może być mo 

wy o uregulowaniu kwestyj handlu 

zagranicznego, ustabiizowanie pozio- 

mu cen i przywrócenia ruchu kapita- 
łów. : 

Konferencja londyńska rozwaže- 
niami swemi objąć ma wszystkie te 
kwestje, z wyjątkiem spraw wybitnie 
politycznych, rozpatrywanych w dal- 

szym ciągu na forum Genewy, względ 

nie w drodze konszachtów i paktów 

poza Ligą Narodów, które — nawia- 

sem mówiąc — bynajmniej atmosfery 

pokoju nie wzmacniają. Z pod obrad 

jej ma być również oficjalnie wyłą- 

czona sprawa długów międzypaństwo 

wych, gdyż inicjatorzy zjazdu londyń 

skiego uznali, że sprawa ta może być 

uregulowana jedynie w drodze indy- 
widualnych rokowań między państwa 

mi wierzycielskiemi i dłużniczemi. Nie 

wątpliwie jednak na gruncie Londy- 

nu — aczkolwiek nie w ramach kon- 

ferencji — musi dojść do rozmów i na 

te tematy, jako organicznie związane 

z pozostałemi problemami gospodar- 

czemi i politycznemi świata. 
Konferencja londyńska ledwie za- 

częła się, trudno więc już dziś przesą- 

dzić jej przebieg. Tym razem ten mię- 

dzynarodowy zjazd gospodarczy nosić 

będzie nieco inny charakter, główny- 

mi bowiem partnerami nie będą — 

jak dotychczas — wielkie i małe mo- 

carstwa, bogaci wierzyciele i biedni 

dłużnicy, którzy próbowali uzgodnić 

swe interesy. 

Na czoło zagadnień, omawianych 

w Londynie, siłą rzeczy wysunąć się 

musi kwestja dolara i funta szterlin- 

gów, a więc kwestja stosunków gospo 

darczych między dwoma największy 

mi wierzycielami świata. Od tego czy 

ten wstępny problem zostanie pomyśl 

nie rozwiązany, od tego, czy dojdzie 

do porozumienia w sprawie ustabili- 

zowania i ustalenia wzajemnej do sie 

bie relacji obu tych najważniejszych 

walut, w znacznej mierze zależeć bę- 

dzie przebieg prac w innych dziedzi 

nach, objętych porządkiem obrad kon 

ferencji. 

Od tego zależeć będzie, czy nowy 

ten zjazd podzieli los konferencyj do- 

tychczasowych i odbędzie się pod zna 

kiem cylindra i mniej lub bardziej 

przyjemnych rozmówek dyplomatów, 

po których zostaje parę pustych for 

mułek, czy też pod znakiem rzetelnej 

pracy murarza, cegła po cegle wzno 

szącego gmach przyszłej pomyślniści. 

Polska, narazie — jak się wydaje 

— niema wiele do zrobienia na konfe 

rencji londyńskiej, dopóki nie nastą 

pi porozumienie pomiędzy głównymi 
partnerami. 

Delegaci nasi pojechali do Londy 

nu z instrukcjami, opartemi o znane 

stanowisko Polski w sprawach finan- 

sowych, handlowo-celnych i kredyto- 

wych, poparte rezolucjami uzgodnione 

mi na zjeździe bloku państw rolni- 
czych. Dopóki główni partnerzy świa- 
la nie osiągną między sobą porozu- 

mienia i w ten sposób nie otworzą 
drogi do rozwikłania splotu trudności 

gospodarczych, my będziemy walczyć 

z temi trudnościami tak, jak dotych- 
czas, własnemi środkami, w oparciu 

o wytyczne, ustalone programem rzą- 

du i wskazaniami ostatniego zjazdu 

działaczy gospodarczych į spolecz- 

nych. J. R-ski. 
      

  

BEZ PASZPORTÓW 
ZAGRANICZNYCH I wiZ 

LETNIE WYCIECZKI 

MORSKIE 
Anglii, Szkocji, irlandii, Francji, Belgji, 
Holandji, Dani, Norwegji i Szwecji 

w lipcu i sierpniu 1933 roku. 

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

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

oraz w biurach podróży. 
a 
PRACUJESZ NA LĄDZIE - 
ODPOCZYWAJ NA MORZU   Sw

     

LONDYN, (Pat). — Otwarcie wszechświa- 

towej Konfereneji Monetarnej i Ekonomicz- 
nej przez króła Jerzego nastąpiło punkiual- 
nie o godz. 15. 

Gdy wszedł król, za którym kroczyli pre 
mjer Mac Donald i sekretarze królewscy, 
wszyscy wstali i milcząco oczekiwali rozpo 
częcia mowy tronowej. 

Mowę król rozpoezął po angielsku, a w 
pewnej chwili, gdy był już w połowie me- 
wy, przemówił po francusku, wywołując 
tem widoczne wrażenie. Mowa była wypo 
wiedziana swobodnie, z prawdziwą rutyną 
oratorską. 

7-minutowe przemówienie zakończył król 
znów po angielsku. 

Tłumacze Ligi Narodów dokonali przek 
ładu mowy królewskiej, poezem król opuś- 
cił salę obrad Konierencji. 

Nastąpiła krótka przerwa. Po dwu minu 
tach zabrał głos Mae Donald. Mewa premje 
ra Wielkiej Brytanji miała na ogół charak 
ter formalny i trwała 15 minut, poczem ra 
stąpiło jej tłumaczenie na język franeuski. 

Na wniosek Mac Domalda wybrano kemi 
sję pod przewodnictwem ministra spraw 
zagranieźnych Portugalji, Matta, de weryfi 
kacji pełnomocnietw. Posiedzenie Konferea 

cji przerwane zestało na 20 minut ceiea 
ustalenia rezultatów weryfikacji, Po wzno 
wiemu obrad Keonfereneji miinister Matta 
zdał rapert kemisji weryfikacyjnej, z które 
go wynika, że nie wszystkie delegacje mają 
pełnomocnictwa sporządzone kompletnie. — 
Komisja weryfikacyjna zaproponowała, aże 
by kraje te przed ukończeniem obrad kon- 
ferencji przedstawiły uzupełnienła swych 
pelnomocnictw. 

Następnie Mac Donakd zaproponował wy 

Przemówienie 
LONDYN (Pat).Otwierając obrady 

Konferencji Ekonomicznej król an- 
gielski Jerzy wygłosił następującą 
przemowę: 5 

„W tych czasach ogólnego kryzys- 

su gospodarczego . witam. Panów na 
ziemi angielskiej z uczuciem głębo- 
kiej odpowiedzialności. Sądzę, że zda 
rza się po raz pierwszy w historji, aże 
by monarcha przewodniczył na otwar 
ciu konferencji wszystkich narodów 
świata. Pragnę wyrazić me zadowole- 
nie, że tego rodzaju zgromadzenie о- 
kazało się możliwe oraz, że ma się u 
fność, że ten wspólny wysiłek dopro 
wadzi do korzystnych wyników. 

Witam serdecznie przedstawicieli 
państw, będących członkami Ligi Na 
rodów. Śledziłem zawsze prace Ligi 
Narodów z jak najżywszem zaintere- 
sowaniem i sympatją. Liga Narodów 
zwołała tę konferencję i przygotowa 
ła jej drogę przez cenne usługi komi- 
tetu rzeczoznawców. Bez Ligi Naro 
dów i bez jej ideałów wątpię. ażeby 
to wielkie zgromadzenie mogło kie- 
dykolwiek dojść do skutku. 

Witam niemniej serdecznie przed 
stawicieli państw nienależących do 
Ligi Narodów, podnosząc z uznaniem 
ożywiającą je chęć współpracy, która 
skłoniła je do wzięcia udziału w obra 
dach*. 

Przemawiając dalej po francusku, 
król Jerzy oświadczył: 

„Z najgłębszem wzruszeniem pa- 
trzę na dostojne zgromadzenie tak I: 
cznie reprezentujące koncepcje jesz- 

bór stałego prezydjum Konierencji z 16 sze 
tów następujących krajów: 

Wiielka Brytanja, Francja, Niemcy, Wi» 
chy, Rosja Sowiecka, Czechosłowacja, Weg 
ry, Holandja, Szwecja, Hiszpanja, Stany Zje 
dnoczone, Kanada, Meksyk, Argentyna, Ja- 
ponja, Chiny. 

Pesiędzenie zamknięto o godz. 16,40, dd 
rączająe obrady do jutra, wtorku, godziny 

11: rano, 
O godz. 17 zebrało się prezydjum dla us- 

stalenia dalszej procedury obrad. Postauv- 
wiono ograniczyć czas trwania poszczegó!- 
nych przemówień w dyskusji ogólnej do 15 
minut. Mowy programowe delegatów posz- 
czegółnych krajów nie ulegną narazie ogra 
niezenia. 

Na jutro przewidziane są m. in. mowy 
amerykańskiego sekretarza stanu Hulla, -- 
premjem francuskiego Daladiera, Przemó- 
wienie programowe szefa delegacji polskiej 
wieeministra Koca wygłoszene będzie zapew 
ne w środę. 

Reasumując przebieg pierwszego posie 
dzenia Konferencji należy sawierdzić, że at- 
warcie jej nastąpiło w stmóasferze bardzo 
suchej i bynajmniej nie uroczystej. Z na- 

stroju, jaki panował na sali, trudno było 
wyciągnąć wniosek, że jest to komferencja 
międzynarodowa, zmierzająca do odbudowy 
gespGdarczej całego świata. 

W! otwarciu Konferencji Ekonomicznej 
brałe udział tylko po dwu delegatów z każ 
dego z państw, reprczentewanych na Kos- 
Тевепей. Pomieważ miejsca przydzielane by 
ły według porządku alfaketycznego nazw 
poszczególnych narodów w języku franeus 
kim, najlepsze miejsce w pierwszym rzędzie 
tuż obok tronu królewskiege przypadło Al- 
banji. 

króla Jerzego. 
cze o wiele większe;w których zawar 
te są nadzieje i życzenia całego świa- 
ta. Świat cały cierpi dzisiaj skutkiem 
wielkiego niepokoju i Was, Panowie, 
czeka zadanie ciężkie, którego nie bę 
dzie można dokonać bez dobrej woli i 
szczerej współpracy. Wyciągam do 
Was rękę i z całego serca życzę, ażeby 
wysiłki wasze doprowadziły do po- 
myślnego wyniku, na który wszystkie 
narody Świata oczekują z największą 
niecierpliwością. 

Ciągnąc dalej po angielsku, król 
stwierdził istnienie szczerych chęci o 
siągnięcia porozumienia. Wzrastająca 
ciągle liczba bezrobotnych jest dla 
mnie przedmiotem ustawicznej tros- 
ki podobnie chyba, jak i dla wszyst- 
kich tu obecnych. Dla tego też odwo 
łuję się do wszystkich ażeby zechcieli 
szczerze współpracować dla dobra ca- 
łego świata. Podkreślając następnie, 
że maturane bogactwa świata dalekie 
są od wyczerpania i, że człowiek nie 
wątpliwie zdolny jest je wykorzystać 
dla celów postępu i cywilizacji, król 
zaznaczył, że nadmiar produkcji sam 
przez się stworzył nowe zagadnienia, 
a jednocześnie stał się ponownem po 
twierdzeniem wzajemnej zależności 
narodów ji wartości ich współdziała 
nia. Obecnie nadeszła okazja do za 
stosowania tych obserwacyj w służ 
bie dla ludzkości. 

Król zakończył swe przemówienie 
"wyrażeniem życzenia, ażeby wyniki 
prac konferencji wprowadziły Świat 
na drogę dobrobytu, postępu i ładu. 

   

  

Mowa Macdonalda. 
LONDYN (Pat). Po otwarciu kon 

ferencji przez króla Jerzego zabrał 
głos premjer W. Brytanji Mae Donałd 

Witająe delegatów przybyłych na 
konterencję Mac Donaki oświadczył, 
że doniosłość celów konferencji pot- 
wierdzona została przez fakt, że wszy 
stkie rządy przyjęły przesłane zapro- 
szenia. Przypominając cierpienia еа- 
łego Świata w latach ostatnich prem 
jer wspomniał 0 zniżee cen, która zwię 

kszyła brzemię długów światowych, o 
wszelkiego rodzaju ograniczeniach w 
handlu międzynarodowym, 0 ogólnem 

* niemał porzuceniu parytetu złoia, o 

> wzroście liczby bezrobotnych, docho- 
dzącej ostatnio do 30 miljonów, oraz 
o innych niePomyślnych objawach. 
Tak dalej trwać nie może — oświad- 
czył premjer — najwyższy czas po- 
wrócić do stanu normalnego, inaczej 
życie samo zbuntuje się i siły, rozpę- 
tane przez rozpacz, zniszeą cały doro 
hek przeszłości. 

Oprócz spraw wzmiankowanych, 
jest jeszcze jedna sprawa pierwszorzę 
dnego znaczenia, która nie może tu 
być omawiana, gdyż konferencja nie 
w tym celu została zwołana. Mówię o 
sprawie długów wojennych, która mu 
si być uregulowana i winna być prze- 
studjowana możliwie najrychlej przez 
narody zainteresowane. 

Konferencja obecna jest następst- 
wem prae, prowadzonych w Lozannie 
dzięki którym Europa została urato- 
wana od niezwłocznej ruiny finanse 
wej. Jedną z Przyczyn ostatniego po 

gorszenia się sytuacji jest fakt, że po 
szczególne państwa miały całkowitą 
swobodę prowadzenia ;,olityki protek 
€jonistycznej, co zwiększyło jeszcze o 
gólne trudności. Doświadczenie ostat 
nich lut wykazało, że Ściśle narodowa 
polityka gospodarcza niechybnie ruj 
nuje i tych, którzy ją prowadzą. Ża 
den naród nie może się wzbogacać ko 
sztem innego narodu. Lepszem już by 
łoby zaprowadzenie jedności gospo 
darczej na całym świecie. Współpraca 
międzynarodowa jest najlepszą drogą 
do podniesienia się narodowego. zaś 
naród, który troszczy się o siebie w 

IEEE 
sensie miedzynarodowym kierowač bę 
dzie światem i iŚć na jego czele, a za- 
razem przyczyni się do dobrobytu in 
nych. Zebraliśmy się tu dla osiągnię 
cia międzynarodow. porozumienia. Je 
żeli zdołamy dokonać tego zadania, 
Poszczególne rządy będą musiały sta 
wić ezoło zagadnieniom własnej poii 
tyki wewnętrznej i przemysłowej. 

Jeżeli uczestnicy koniereneji zdo 
łają zrozumieć, że trwałe dobro jedne 
go zależy od trwałego dobra wszyst- 
kich i jeżeli zdecydują się współpraco 
wać nad zawarciem układów, które u 
możfiwią powrót dobrobytu, to wów 
czas dopiero będzie można pewiedzieć 
że konferencja osiągnęła powodzenie 
i oczekiwania całego Świata nie były 
daremne. Nie powinniśmy przegrać. 
Ci, którym towarzyszy powodzenie, 
winni podjąć dzieło jak ludzie przyz- 
wyczajeni do zwycięstwa. 

Dia całego świata dominującą nu- 
tą naszego pierwszego zebrania winno 
być to, że jesteśmy zdecydowani zwy- 
ciężyć. Szybkość porozumienia jest 
podstawą sukcesu. Sądzę, że będę wy 
razieielem większości delegatów, oś- 
wiadezzjąe że nie Pszyszliśmy tu dla 
dyskutowania zużytych teoryj g0S70- 
darczych, oraz generalij, lecz dła po- 
czynienia propozycyj praktycznych ce 
lem zaspokojenia palących koniecz- 
ności. 

,. Wzywam więe wszystkiech delega- 
tów do przedstawienia ich propozycyj 
w formie możliwie konkretnej, ażeby 
śmy mogli bcz straty ezasu rozpocząć 
badania możliwych zarządzeń bądźto 
w dzisiejszych wyjątkowych ekolicz- 
nościach, bądźto na dalszą przysz- 
łość. 

Niechaj ta koniereneja natehnie 
nową odwagą i nowem zaufaniem 
świat cały, niech będzie kresem nasze 
go błądzenia poomacku i nieudolne: 
polityki. 

Prasa angielska życzy pawo- 
dzenia w które nie wierzy. 

LONDYN (Pat). Prasa angielska 
w artykułach powitalnych wita wsze 
chświatową konferencję ekonomiczną 
i monetarną, wskazując na jej olbrzy 
mie znaczenie dla uzdrowienia kryzy 
su ogólno-światowego, którego naj- 
bardziej widomym objawem jest 30- 
miljonowa rzesza bezrobotnych. Dzien 
miki życzą konferencji powodzenia, 
lecz poprzez życzenia te Przebija się 9 
gólna nuta pesymizmu co do wyni- 
ków konferencji i obawy o dalszą 
przyszłość w razie jej niepowodzenia. 

Pesymizm delegacji 
francuskiej. 

LONDYN (Pat). Delegacja franca 
ska z premjerem Daladier na czele 
przybyła wczoraj wieczorem do Lon 
dynu w nastroju b. pesymistycznym. 
Francuzi nie oczekują powodzenia 
konferencji. Zdaniem delegatów fran 
cuskich do zaciemnienfi horyzontu 
poza sprawą długów i trudnościami 
stabilizacji walut przyczynia się nade 
wszystkie niemiecka decyzja morator 
jum dla długów zagranicznych. Fran 
ja zdecydowana jest nie dopuścić do 
bezkarnego zatrzymywania przez 
Niemcy obsługi pożyczek Dawesa i 
Younga i grozi sankcjami. 

Pelska poprze sowiecki pakt 
o nieagresii ekonomicznej? 

LONDYN, (Pat). — „Daily He- 
rald, podając wiadomość o zamierzo 
nem przez Litwinowa zgłoszenia pro 
jektu paktu o ekonomicznej nieagre- 
sji twierdzi, że projekt ten znajdzie 
poparcie Polski, Małej Ententy i wo 
góle bloku wschodnio — południowo 
— europejskiego. 
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Pełnomocnictwa delegacii polskiej 
LONDYN (Pat). Pełnomocnietwa 

delegacji polskiej na konferencję gos 
podarczą nie są kompletne, to znaczy, 
że delegacja polska upoważniona jest 
jedynie do wzięcia udziału w Konie- 
reneji lecz nie do złożenia podpisów 
pod ewentualną umową, jaka może 
wyniknąć z konferencji. 

W podobnej sytuacji, jak delegac 

ja polska znajduje się szereg innych 
krajów, których delegacje pesiadają 
osraniezone pełnomocnietwa. : 

Wobec tego že prezydjum konie- 
rencji posiadać będzie charakter ści 
Śle techniczno-fachowy, szef delegacji 
polskiej nie czyni starań o wejście Pol 
ski w skład prezydjum konferencji. 

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

w Wilnie, ul. Uniwersyteska 9. 
Szkoła posiada Wydział Administracyjno Komunikacyjno- Handlowy (taryfowo-ko- 
lejowy). wiadectwo ukończenia szkoły uprawnia do objęcia stanowisk w pań- 
stwowej służbie cywilnej do VI st. sł, oraz do skróconej służby wojskowej w szkole 
podchoręż. sezerwy. Do kl, l-ej przyjmuje się młodzież obojga płci, na podsta- 

wie świadectwa ukończenia conajmniej szkoły powszechnej Ili-go stopnia. 
czątek roku szkolnego 21 sierpnia r. b. Zapisy przyjmuje 
od godz. 10—13, 

Po- 
kancelarja szkoły 

Przy szkole prowadzone są Kursy Pisania na Maszynach. 

i-ja iii ZETOR 

xz. De tych cen delicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w namerach niedzielnych t świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżką, 
Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 5-cio Jamowy, zz tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drukn ogłoszeń, 

Zjazd londyński. (IWINÓIE (RAD NOWFEREKCJI EK    Amb. J: Potocki w Ankarze. 

ANKARA (Pat). Ambasador Rzeczy 
pospolitej Polskiej Jerzy Potocki przy. 
był dzisiaj rano do Ankary. 

15-lecie 2 p. a. l. w Kielcach 

KIELCE, (Pat). — Dzisiaj odbyły 
się w Kielcach podniosłe uroczystości 
związane z obchodem 15-lecia 2 puł 
km art. lekkiej Legjonów oraz z poś- 
więceniem pływalni i kamienia wę-: 
gielnego pod budowę domu Przyspo 
sobienia Wojskowego. Uroczystości 
te zaszczycił swą obecnością Pan Pre 
zydent Rzeczypowolitej, który przy 
był samochodem ze Spały. 

Pilot kpt. Janicki 
w Strasburgu. 

STRASSBURG (Pat). Na tutejsze 
lotnisko przybył o godzinie 14,15 lot 
nik kpt. Janicki, kióry opuścił lotnis- 
ko paryskie Le Bourget o godz. 12 w 
południe, kierując się ku Polsce. 

Nowi rektorzy we Lwowie 

W Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie dokonano wyboru nowe 
go rektora, obierając na to stanowis- 
ko prof. dr. Henryka Halbana. 

Rektorem Politechniki Lwowskiej 
wybrany został profesor dr. Nadolski 
były komisarz rządu dla miasta Lwo 
wa. 

John Coudahy ambasadorem 
amerykańskim w Pelsce. 

WASZYNGTON, (Pat). — Senat 
zatwierdził nominacjęJohna Francisa 
Coudahy na stanowisko ambasadora 
Stanów Zjednoczonych w Polsce. 

Ameryka potępia żydożer- 
stwo Hitlera. 

WASZYNGTON, (Pat). — Senat 
odbył dziś dyskusję na temat prześla 
dowania Żydów w Niemczech. Sen. 
Robinson, omawiając ostatnie wypad 
ki w Niemczech, nazwał postępowanie 
hitlerowców wobec ludności żydow- 
skiej przerażającem'i obrzydliwem- — 
Taka okrutna polityka — mówił nara 
ża Niemcy na stratę międzynarodowe 
go prestingu i stosunków handlowych 
W przemówieniu swem senator Ro- 
binson przytaczał cytaty z mów Hit 
lera i Goebbelsa, charakteryzujące 
program polityczny stronnictwa rzą- 
dzącego w Niemczech. 

Mussclini kandydatem do 
nagropy Nabla? 

BERLIN (Pat). Prasa lansuje wia 
domość jakoby kandydatem do nagro 
dy pokojowej Nobla na rok bieżący 
był Mussolini za zasługi przy dojściu 
do skutku paktu 4 mocarstw. 

Sukces pianisty polskiego 
na konkursie w Wiedniu. 
Wiedeń (Pat). Pierwszą nagrodę 

3000 szylingów na międzynarodowym 
konkursie gry na fortspianie w Wie 
dniu przyznano pianiście polskiemu 
Bolesławowi Konowi z Warszawy. 

Pogróżki Nismiec. 
W tych dnfach w mieście Stuhm w Pru 

sach "Wschodnich odbyły się wojownicze de 
monstracje hitierowców į stalhelmowców. 
Organizatorzy demonstracji wygłosili prze 
mówiena, w których aznaczyli, iż nowy 
ruch wolnościowy w iemczech rozpoczn:e 
się od Prus Wschod (Moc boska, tkwią 

w narodzie niemieckim obca jest Poia 
ył jeden z mówców, nie 

zgermanizować Polaków, Prag- 
natomiast znó yć Polskę i zniszczy 

, gdyż gdy niszczy cilny, staje sę 
zadość prawom natury. Nietylko Korytarz 
Polski i Górny Śląsk lecz także twierdze 
rycerzy nie: h, jak Ryga i Rewel by“ 
ly niemi emi i będą mależały do Nie- 
miec. Naród niemiecki wywalczył sobie no 
we kołonje i przyłączy je do państwa nie- 
mieckiego. Nam wszystko jedno co będz'e 
o nas mówiła historja. Będziemy walczyli 
za Niemcy i niemiecki wschód*. 

    

     

  

       
    

    

         

  

Kronika  telegraficzna. 
— W! meczu tenisowym Polska — Au- 

strja po drugim dniu prowadzi w dalszym 
ciągu Polska 5:0. 

W. poniedziałek para Jędrzejowska 
Tłoczyński pokonała łatwo parę austrjacką 
Metaksa — Wolff 6:1, 6:3. A para Tłoczyń- 

ski — Stolarow po dwu i półgodzinnej za- 
ciętej walce pokonała parę austrjacką Kin- 
zel — Metaksa 11:9, 6:4, 4:6, 3:6, 6:2. 

— W Berlinie odbyły się wielkie demon 
stracyjne zgromadzenia na rzecz rewizji gra 
nic wschodnich Rzeszy, organizowane przez 
górnośląskie związki byłych wojskowych. 

— Przeor 00, Paulinów w Częstochowie 
otrzymał list od Jana Kiepury, zapowiada- 
jący przyjazd sławnego tenora na uroczy- 
stości Bożego Ciała, t. j. 15 bm. Jak wia- 
domo Kiepura ma wykonać pieśni podczas 
mabożeństwa na Jasnej Górze, spełniając w 

ten sposób obietnicę, daną w czasie choroby,



PIERWSZY ZJAZD 
Związku Kupców Żydowskich w Wilnie. 

W pięknej i okazałej sali Izby Han 
dlowo-Przemysłowej rozpoczęły się w 
niedzielę wieczorem obrady I Zjazdu 
Kupców żydowskich. 

Już na długo przed oficjainem ot- 
warciem Zjazdu poczęli się gromadzić 
delegaci oraz licznie przybyła publicz 
ność, która w ogromnej liczbie obsa- 
dziła galerję sali obrad. W hoolu Izby 
otrzymywał każdy delegat żeton pa- 
miątkowy, oraz ankietę wypracowaną 
przez sekcję ekonomiczno-statystycz- 
ną Żyd. Instytutu Naukowego w Wil- 

nie p. t. „Położenie żydowskiego mia 
steczka* wraz z odpowiednią instruk 
cją, dotyczącą gromadzenia materja- 
łu statystycznego dla załączonych kwe 
stjonarjuszy. Zjazd zapowiedziany na 
18-ą zacznie się dopiero za godzinę. 
Delegaci i goście korzystają z opóźnie 
nia, by z zachwytem zwiedzić okazały 
gmach i przepiękne urządzenie wew- 
mętrzne Izby. Wszyscy dzielą się odnie 
sionemi wrażeniami. Delegaci z róż- 
nych stron witają się serdecznie, od- 
mawiają stare znajomości, zawiązują 
nowe. Na kurytarzach ruch i gwar. 
Żydowski Klub Myśli Państwowej, ko- 
rzystając z przybycia swych członków 
ma Zjazd gromadzi się w oddzielnej 
sali, by odbyć obrady rozszerzonej eg 
zekutywy. 

Wśród wciąż przybywających goś 
ci można zauważyć przedstawicieli 
władz <entralnych, reprezentantów 
wszystkich  czteręch _ wojewodów, 
przedstawicieli organizacyj społecz- 
nych, prasy i t. d. 

Godz. 7. Dzwonek. Delegaci zajmu- 
ją miejsca. Dziennikarze czynią nerwo 
wo ostatnie przygotowania. Głos za- 
biera prezes wileńskiej Centrali Kup- 
ców p. inż. A. Kawenoki. 

W dłuższem przemówieniu wy- 

głoszonem w polskim i żydowskim ję- 
zyku zagaja p. Kawenoki zebranie. 

Wita przedstawicieli władz, samorzą- 
du i delegatów. Podkreśla apolitycz- 
ność Zjazdu, bo w sprawach gospodar 
czych Zjazdu polityka zejść winna na 
ostatni plan. Stoją przed zjazdem za- 
gadnienia gospodarcze, które muszą 

być w najbliższej przyszłości rozwiąza 

me i one muszą się stać tematem »- 

brad Zjazdu. Niemniej jednak docenia 
i rolę politycznych partji żydowskich. 
Wyraża też życzenie całego Zjazdu, 
by szkolnictwo żydowskie i hebrajskie 

otrzymało nietylko prawa publiczne, 
jak to się stało ostatnio z gimnazjum 

żyd. w Wilnie, ale żeby były całkowi 

cie upaństwowione. 
Na wniosek p. inż. Trockiego z0- 

staje p. Kawenoki przez aklamację wy 
brany przewodniczącym Zjazdu. > 
Kawenoki, dziękując przyjmuje wy- 
bór i zaprasza do Prezydjum pp. po- 
sła. Wiślickiego, Zajdemana, Kaliskie 
go (Warszawa), Halperna i Hocha 
(Pińsk), Rozenberga (Brześć nad Bu- 
giem), Kłuboka (Nowogródek, Czer- 
toka (Lida), Lifszyca i Szwyfta (Bia- 
łystok), Tartowicza (Grodno), Troc- 
kiego, Krynskiego, Cholema, Kabacz- 
mika i Kapłan-Kapłańskiego (Wilno). 
Powołani zajmują miejsca przy stole 
prezydjalnym, pocżem przewodniczą- 
cy przystępuje do odczytania telegra- 
mów powitalnych m, i. od posła w Ry 
dze woj. Beczkowicza, min. Rożnow- 
skiego, Rektora USB. prof. Staniewi- 
cza, senatora Szereszewskiego i in. 

Zjazd witają następnie i życzą mu 
pomyślnych obrad pp. naczelnik Haj- 
dukiewicz (Min. Spr. Wewn.), naczel- 
nik Gagatnicki (Min. Przem. i Han- 
dlu), nacz. Michalski (Min. Skarbu), 
wicepreżydent Czyż (w im. miasta), 
prez. Kruk (Żyd. Gmina wyznaniowa) 
Prezes Ruciński (Izba Przemysłowo- 
Handlowa), dr. Lubowicki (w imieniu 
Warszawskiej Izby Przem.-Handlo- 
wej i jej prezesa min. Klarnera), prez. 
Szumański (Izba Rzemieślnicza), inż. 
Zajdeman (Centr. Zw. Kupców w 
Warszawie), dr. Szabad (Żydowski In 
śtytut Naukowy), dyr. (Cynowicz 
(Centr. Zw. Rzem. Žyd.), prezes oKwal 
ski (Stowarzyszenie Kupców i Przem. 

RAZIE AE k IKI SI TD TO IEA IRIOS 

CZASOPISMA SZKOLNE. 
Rzecz dziwna jak ten jad dzienni- 

karski przenika w niewinne dusze 
dziecięce! 

Pamiętam jasne, gwarne dni naj- 
wcześniejszej młodości, kiedy całema 
gronem pisaliśmy gazetę, w której fi- 
gurowały takie np. wiersze: „Od sto- 
doły do tartaku, jechał kociak na pro 
siaku, prosiak bęc, kociak w błocie, 
mie ujeżdżaj wieprza kocie'! i t. v. 
wiadomości bieżące. Komitet redakcyj 
ny nosił wspaniałe pseudonimy: Wej- 
dawutas, Duszohubka, Rydz czerwony 
Grzebopięta i t. p. a posiedzenia, okry- 
te straszliwą tajemnicą, odbywały się 
na strychu lub w mszarynee, w alta- 
nie własnej roboty. 

Wypisać się w organie czytanym 
przez otoczenie, jest w tem jakaś dzi- 
wna roskosz, jakaś perwersyjna chęć, 
pociągająca pokusa, której ulegają 
szkolne zespoły i w wesołym trudzie 
wypisują co im do głowy przyjdzie, 
ną cierpliwym papierze. 

Leżą właśnie przedemną takie wy 
czyny, o dobry Boże! Kto wie czy nie 
przyszłych dziennikarzy * Żart na stro 
nę, objawiają się tam zdolności, wi- 
dać rozwinięty zmysł obserwacji, hu- 
mor, dowcip, ujęcie życiowe widzia- 
nych zdarzeń, staranne acz bezbarwne 
opracowania „oficjalnych tematów” 

_ Zacznijmy od najskromniejszego 
wydąwnictwa od.pisanej ręcznie Na- 
szej: Gazetki, utworu Szkoły dla Za- 

Chrześcijan), prezes Smuszkin (Cen- 
trale Drobnych Kupców Żyd.), i inż. 
Trocki (Centrala Kupców Żyd. w Wił 
nie). 

Po odezytaniu telegramow i wyglo- 
szeniu przemówień powitalnych 
oddaje przewodniczący Zjazdu p. Ka- 
wenoki głos pos. Wiślickiemu dla wy- 
głoszenia referatu p. t. „Sytuacja go- 
spodarcza Polski*. W dwugodzinnym 
przeszło referacie poruszył p. Wiślic 
ki szereg bolączek trapiących kupiect 
wo żydowskie w Polsce m. i. brak kre 
dytu i kapitału, politykę kartelową i 
spółdzielczą, która nie przynosząc żad 
nych korzyści gospodarstwu narodo- 
wemu pochłania miljonowe sumy i 
podkopuje byt zdrowego kupiectwa i 
„dandlu. Podnosi sprawę spoczynn: 

niedzielnego, który nie jest według nie 
go ani kwestją religijną ani socjalną, 
a wyłącznie polityczną. Ale p. posel 
Wiślicki należy do optymistów. Ma 
wiarę. I te palące kwestje będą pozy- 
tywnie rozwiązane. 

  

Drugi referat, ciekawie i gruntow- 
nie opracowany. wygłosił p. t. „Stan 
i potrzeby handłu czterech woje- 
wództw płn.-wsch.'* inż. A. Kabacznik. 
Omówił w nim referent, przytaczając 
obficie cyfry, nadmierne obciążenie 
podatkowe kupiectwa, które na swych 
barkach musi dźwigać cały kryzys, 
gdy dla innych warstw są stosowane 
daleko idące ulgi, brak kredytu, który 
fatalnie odbija się na obrocie towaro- 
wym i nieuczciwą konkurencję. Boga- 
ty w dane statystyczne, głęboko ujęty 
i przemyślany referat wygłosił tęż p. 
Kapłan-Kapłański. Poruszył w nim m. 
in. też kulturalne potrzeby kupiectwa 
żydowskiego naszych ziem, sprawę 
pomocy ze strony społeczeństwa żyd. 
i państwa dla żydowskiego i hebraj- 
skiego szkolnictwa, nadania mu praw 
rep: 

Z powodu późnej pory odłożono do 
następnego dnia referat dyrektora 
Centrali Związku Kupców w Warsza- 
wie p. inż. M. Zajdemana p. t. „Akcja 
zorganizowanego kupiectwa żydow- 
skiego wobec hitlerowskich Niemiec. 
Po referatach wystosowano depesze 
hołdownicze do p. Prezydenta Rzeczy 
pospolitej i p. Marszałka Piłsudskiego, 
do Prezesa Rady Min. Jędrzejewicza, 
do Ministrów Spraw Wewnętrz 
nych, Przemysłu i Handlu, oraz Skur 
bu. 

Na tem przerwano obrady do ipo- 
niedziałku, poczem delegaci oraz za- 
proszeni goście udali się na bankiet 
do sal Klubu Handlowo-Przemysłowe 

go. w. mer. 
OZ O I TS ITA 

Pomnik P. 0 W. 
Z inicjatywy gen. dyw. Edwarda 

Rydza-Śmigłego b. Komendanta Głów 
nego Polskiej Organizacji Wojskowej, 
powstał Komitet budowy pomnika ku 
czci poległych żołnierzy PÓW. dłuta 
artysty rzeźbiarza prof. Edwarda Wii 
tiga. Pomnik ten, stanie w Warszawie 
w dniu 11 listopada tego roku, jako w 
piętnastą rocznicę wystąpienia POW., 
rozbrojenia okupantów i wcielenia 
formacyj peowiackich do szeregów ar- 
mji regułarnej. 

Nad Komitetem budowy pomnika 
objął protektorat gen. Rydz-Śmigły, 
Komitet Honorowy stanowią p. p.: 
gen. bryg. Juljan Stachiewicz, v. min. 
Adam Koc, gen. bryg. Tadeusz Ka- 
sprzycki, b. min. Bogusław Miedziń- 
ski, dyr. Stefan Bieniewski, woj. Hen 
ryk Józewski, inż. Jan Pohoski, Wa- 
cław Sieroszewski. Do komitetu Wy- 
konawczego weszli p. p.: mjr. Tade- 
usz Caspaeri-Chraszczewski — prze- 
wodniczący, inż. Wacław Sołtycki — 
sekretarz, Józef Zduń skarbnik, 
inż. Jerzy Budzyński, Halina Ptasz- 
kowska, mjr. dypl. Bronisław. Kowal- 
czewski, red. Janusz Delinikajtis —- 
kierownik propagandy i urzędujący 
Prezesi Zarządów Okręgów Związku 
Peowiaków. 

  

   

niedbanych. chłopców (ul. św. Anny). 
Przedewszystkiem uderzają wcale do- 
bre ilustracje okładki, któryś z chłop 
ców ma wyraźny talent winietkowy, 
wypracowania (artykuły wstępne), pi 
sane poprawnie, nie wykazują nie 
oryginalnego, ale za to kronika bie 
žąca... Pyszne te różne przygody na 
grzybach. Łódka na wagarach, ką- 
piele w Wilejce, Jak gazy puszczali, 
albo recenzje teatralne: dają obrazy 
żywe, barwne, pełne wisielczego nie- 
raz humoru, bo te łobuzy piszą szcze- 
rze o swoich psich figlach i niezbyt 
etycznych postępkach, oraz o skut- 
kach własnego postępowania. Te dzie 
ci bruku wileńskiego to urodzeni re- 
porterzy. 

Echo Szkołne, czasopismo młodzie. 
ży gimn. Im. K. Chodkiewicza w Li- 
dzie, hektografowane, odznacza się 
bardzo dobremi rysunkami, taka ilu- 
stracja „Chochoty“ do artykułu o Wy- 
spiańskim, mogłaby być obrazem. 
Również humorystyczne rysunki do- 
bre, nowelka o Rysiu, co ze wzrusze- 
niem czytał Pana Tadeusza, ładna, 
wiersze banalne w jednym numerze 
próba wprawiania się w języki: obee, 
niemieckj i francuski, za mało bezpo- 
średnich wrażeń, notatek z życia pro- 
wincji, otoczenia, miasteczka czy wsi 
okolicznych. 

Pięć numerów dziśnieńskiego dwu 
miesięcznika Nasz Głos na przestrze- 

KURJER AL TESK S TK. I 

Na „Swieto Morza“. 
REWIZJA GRANIC — TO WOJNA! 
WARA OD POLSKIEGO POMORZA! 

OBYWATELE! 
W dniu 29 czerwca rb. odbędą się na ierenie całej bzeczypospolitej 

oraz we wszystkich ośrodkach polskich zagranicą uroczystości „Święta Mo- 
rza” nad którem wysoki Protektorat objęli Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
prof. dr. Ignacy Mościeki, I Marszałek Polski — Józef Piłsudski oraz Pry- 
mas Polski Ks. Kardynał Dr. August Hlond. 

Uroczystości te mają zadokumentować przed całym światem, że po- 
siadanie własnego wybrzeża morskiego jest dla Polski niezbędnym warun- 
kiem wolności politycznej i gospodarczej omz jakiekolwiek próby zama- 
chu na całość granic Rzeczypospolitej spotkają się ze zdecydowanym odpo - 
rem całego Narodu. 

Ujawnione w tym dniu jednolite stanowisko całego społeczeństwa 
powinno być poparte czynem, to też zbiórka na Fundusz Obrony Morskiej 
i Fundusz Akcji Kolonjalnej winna stać się zbiórką powszechną. 

OBYWATELE! 
Komitet Wykonawczy zwraca się do ogółu społeczeństwa z gorącym 

apelem, aby w uroczystym dniu „Święta Morza”: 
Każdy dom w kraju był ozdobiony chorąświą L. M. i K. 
Każdy bałkon udekorowany afiszem propagandowym i chorągiew- 

kami L. M. i K. 
Każda witryna sklepowa — kartonem i pipporczykami L. M. i K. 
Każde okno w mieszkaniu prywatnem — nalepką L. M. i K. 
Każdy obywatel zaznaczył swój czynny udział 'w ogólno-narodowej 

manifestacji przez zakup i noszenie specjalnego znaczka „Święta Morza”. 

OBYWATELE! 
Akcja dekorowania ma na celu nietylko ujawnienia gorącego umi- 

łowania morza przez cały kraj, lecz również zasilenie funduszów, których 
celem jest wzmożenie potęgi naszej na morzu oraz umożliwienie ekspansji 

' politycznej i gospodarczej Polski poza oceanem. 
Szczegółowych informacyj w sprawie dekorowania oraz zakupu 

wszelkiego rodzaju materjałów udzielają: Miejscowe Komitety „Święta 
Morza* oraz Oddziały Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 

OBYWATELE! 
w;    yjmy w sercach naszych hasło, że morze i kołonje — to potąga Polski! 

KOMITET WYKONAWCY „ŚWIĘTA MORZA*% 

Wyłoniona przez Wojewódzki Kom'tet 
Wykonawczy Obchodu „Święta Morza* -- 
Komisja Organizacyjna na zebraniu w dn. 
9 b, m. w lokalu Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie ukonstytuowała się jak na- 
stępuje: (Przewodniczący p. dyr. Ludw'k 
Szwykowski, sekretarz p. Jan Rochowicz—- 
delegat Zarządu L. M. i K., członkowe: dyr 
Michał Brensztejn, ks. prałat Antoni Cichoń 
ski, pos. Stanisław Dobosz, płk. dypl. Stefan 
Błocki, sędzia dr. Edward Góra, starosta 

* 

Właciaw Kowalski, poseł Władysław Kamiń- 
ski, ks. Adam Kulesza, mjr. Adam Kozłow- 
ski. 

Komisja po wysłuchaniu referatu p. J. 
iRochowicza o charakterze is celach tegorogz 
nego „Święta Morza” ustaliła szczegółowy 
program obchodu na terenie m. Wilna, który 
po uzgodnieniu z pozostałemi Komisjami 
będzie w najkrótszym czasie podany do pu- 
bicznej wiadomości, 

Z nad morza naszego. 

Za 'kilka—kilkanaście dni opustoszałe do- 
tąd wybrzeża półwyspu helskiego zaroją się 
tysiącznemi rzeszami' letników. i młodzieży 
szkolnej, stęsknionej do słońca i wody Do 
majpiękriejszych częśki naszego wybrzeża 

  

ża 

morskiego należy północny brzeg półwyspu 
helskiego z widokiem: na pełne morze. 

Ilustracja nasza przedstawia skrawek 
tego wybrzeża z wyrzuconą na plażę łodzią. 

Komitet Ligi Narodów 
dokonał kiasyfikacji projektów robót publicznych. 

GENEWA (Pat). Obradujący tu ko 
mitet studjów robót publicznych przy 
Lidze Narodów dokonał kla: 
syfikacji przedłożonych mu przez róż 
ne państwa projektów robót publicz- 
nych. Komitet określił jako bezpośred 
nio ópPłacalne, a więc w pierwszym 
rzędzie zalecone 12 projektów w tem 
10 projektów polskich. Wśród nich 
wymienić należy budowę wodociągów 
(kosztem 79 milj. fr. szw.) elektryfikac 
ję wielkich kolei podmiejsk. (40 milj. 
fr. szw.), sieć dalekobieżną telegraficz 
ną i telefoniczną (78 milj, fr. szw.), ro 
boty elektryfikacyjne (116 milj. fr. 

ni od 1981 — 1933 drukowany jest z 
winietką herbową powiatu, przedsta- 
wia Pogoń i snop zboża. Piszą tam i 
profesorowie, np. prof. Jaxa-Bykow 
ski daje charakterystykę dziśnień- 
skich ósmaków z 1933 roku. Określa 
większość uczniów jako rasę subnor- 
dyczną, o średniej sile fizycznej, 
wzrost dość znaczny, testy psychiczne 
dają najlepsze wyniki odnośnie do 
wyobraźni i pamięci, słabsze w spo- 
strzegawczości i ścisłości rozumowa- 
nia, dziewczęta maja lepszą pamięć, a 
żydzi ktoby myślał, gorszą spostrze- 
gawczość. Wreszcie, pod względem si 
ły woli, zeznania były zupełnie na 
korzyść uczniów, zdolnych opanowuć 
swe uczucia i namiętności. 

Przeważają wypracowania na za- 
dame tematy, jak Sobieski, Z katechiz 
mu rycerskiego Czartoryskiego, O 
Powstaniu 63 roku, i t. p. ale jest i spo 
ro regjonalnych obserwacji, legiend, 
zwyczajowych obrzędów, (Wilczy dół; 
Čiareszki, Wierzenia ludu białoruskie 
go it. p.). Czasami wcale ładne wiec- 
sze, np. Uroczysko Eri, i Jastrzębca 
Przy kominku, świetny obrazek ,„Roz- 
mowa myśliwska” (w 3-m nr. 82 r... 
Wogóle utwory literackie są w tem 
czasopiśmie zajmujące np. takie obraz 
kj jak Pupina i Pietruszewskiego VII 
kl. albo takie zakończenie „Igraszek 
Losu* utworu Andzilewki z VI kl. 
„Nie idzie życie po linji kaprysu, ale 
instynktu, On nas wiedzie przez roz- 
padliny marzeń, aż siebie odnajdzie- 
my. Oleś uciekł od swoich, którzy by- 

szw.) rozszerzenie elektrowni w Stani 
sławowie (2 milj. fr. szw.), gazyfikację 
Górnego Śląska (18 milj, fr. szw.). 

Zalecenia. komitetu zamykają stad 
jum badań technicznych nad przedło 
żonemi dotychczas projektami. Sfinan 
sowanie projektów, których zdrowe 
podstawy spotkały. się z uznaniem 
czynników międzynarodowych, wy- 
magać będzie obecnie snecjalnych ro 
kowań. Konferencja ekonomiczna i fi 
nansowa w Londynie winna ułatwić 
te rokowania w interesie ożywienia 
žycia gospadarczego w Europie. 

li mu obcemi, uciekł do obcych, bo 
może tam znajdzie już... swoich. Być 
raczej igraszką instynktu samozacho- 
wawczego nigdy cieplarnianego *,to są 
spostrzeżenia wzięte z życiowego do- 
świadczenia młodziutkiej co prawda 
duszy, ale przemyślane, dowodzą pa- 

trzenia na bliźnich ze współczucieia 
społecznem, którego nam tak potrze- 
ba. Obfita kronika o teatrze amator- 
skim i szkolnych sprawach dopełniają 
numery. 

Należało by dawać jaknajwięcej 
zwyczajowych, miejscowych opisów, 
np. „Ciareszki* dlaczego nie dano pio 
senek, które mogą miedługo zaginąć? 
Obserwacje przyrody, ludzi, typów, 
badanie wspomnień starych ludzi, ży 
cie okoliczne, to są zadania takich 
pism szkolnych na prowincji, poza 
sprawami gimnazjalnemi. Życie na- 
szej wsi jest mało znane! jeśli się tam 
popełni kryminał, jeśli zdarzy się ja- 
kieś przestępstwo lub obchód naro- 
dowy, mamy kronikarskie notatki, ale 
nikt mie zagląda do wnętrza chat. Któż 
z miast tam wejść potrafi? Niechże to 
uczynią ci, co z tych chat wyszli lub 
blisko nich żyją, to będzie najwdzięcz 
niejsze i najbardziej owocne zadanie 
pisemek szkolnych, jeśli mają mieć 
jakąś rację bytu. Bo drukowanie wy 
pracowań, choćby celujących, o Wy 
śpiańskim czy Sobieskim, nie ma celu. 
Wszak stopień może autor otrzymać 
w klasie, odczytać taki elaborat na 
wieczorku literackim, popularnym i 
t.p. a drukowane słowo na takie ie 

WSZYSCY JEDZIEMY DO GDYNI 

„ŚWIĘTO MORZA” 
27—30 b. m. 

Minist. Komunik. wyjątkowo przyznało 
800/, zniżkę kolejową. 

TRZY DNI W GDYNI. 
Zapisy i informacje 

w Orbisie, Jagiellońska |, tel. 8 83. 

Na prowincji u del. Ligi Morskiej 
» Kolocialdaj. Tylko do 20 b m. 

  

Z Rosji Sowieckiej. 
KRYTYCZNE NASTROJE W Z. S. R. R 
SOWIECCY OJCOWIE A DZIECI — 

TROCKI. 

Paryż, (Centropress), Par 
Kiereńskiego „Dni* w ciekaw: 

cji z Moskwy pisze o krytycznych nastrojaci 
panujących obecnie w Związku Sowiełów i 
© walee pomiędzy sewieckimi „ojcami a 
dziećmi 
kiem pokcleniem. W korespondencji tej m. 
in. powiada się: „Młodzież pragnie zmian. 
Im młodsza tem więcej żądna jest zmian 

ych. Nzad Stalina psyeholo- 
dia młiedzieży zupełnie obcy. 

Przeciwnie uwidacznia się, że uie jest ani 
rządem partji, ai „naszy młodzi 
žy. Obcy rząd, jak tyłko się zdy lytuje 
musi ustąpić. W. „niezastąpienić* Stalina 

młodzież nie wierzy. Demokracja pojraowana 
jest w wązkim sensie: „demokracja partyj- 
na“, demokracja kemsomołskać,  „iajne 
głosowanieć, Ale demckracja w każdym wy- 
padku uważana jest za konieczną jako me- 
toda dła dobra ludzi zdolnych, a głównie 
„pojmujących życie. Starcy już „nie rozu- 
mieją życiać i dlatego powinni się usunąć. 
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Te nastroje wśród młodzieży skłoniły sta 
re pokolenie de skoneentro 
„nowych podstawawych zań 
madzić i zjednoczyć wszystkie ży: 
ne partji W ocenie zagadnień zw 
a tem zadaniem wielką rolę przy 
grupom zbliżonym do Uljanowa. Mówi sie 
o znacznie zesilonych wpływach Rykowa 
Ze wszystkich starych bolszewików, Rykow 
„najbardziej boi się bonapartyzmu* (tak eha 
rakteryzuje się jego nzstrój), j cn też czyni 
wysiłki, aby jak najwięcej sił zmobilizo- 
wano do walki z bonapartyzmem. Może dlu- 
tego też Stalin tak wysoko ceni Rykowa. 
Rykow też jest jedynym ideowym przeciw- 
nikiem oddanią władzy w ręce wojskowe 
(Woroszyłowa). Ale i wśród starców daje się 
zauważyć wielki rozkład ideologiczny, tak, 
że starey nawet pomiędzy sobą nie mogą 
dojść do pońpzumienia. Przeważa opinja, 
podzielona również przez Rykowa: Aby par 
tja była zbawiona, trzeba uciee się da me- 
tod faszyzmu; trzeba skupić się około we- 
dza. 

   

    

W salonach starców rozpoczęły się anei 

giczne rokowania w sprawie opozycjonistów, 
Mówi się, że z „żywiołów*, które należałoby 
nakłonić do pojednania, nie jest. wykluczony 
też Troeki. Ale Trockį sprawia im dużo 
kłepotów, bowiem wyraaga wzajemnego uz- 
nania błędów i wzajemnych  usprawiedli- 
wień, W salonach młodzieży nie tracą na- 
dziei, że dojdzie do porozumienia z Trac- 
kim. Trockiego pewszechnie uważa się za 
„niezgrabnego podróżującego z krótkowzzocz 
nemi cezami“: widzi eo dzieje się przed no- 
sem dopierc w estatniej minucie Ale gdy 20 
baczy, to już postępuje jak należy i nikogo 
nie oszczędza... Trocki uwzżany jest za cen- 
ną osobistość zwłaszcza ze względu na nie- 
bezpieczeństwo bonapartyzmu, ponieważ bo- 
uapartystom jest niepetrzebny a sam bona- 
partystów nie Seierpi. 

Nr. 154 (2695) 

Dwaj panowie С. 
lnżynier Cuet, człowiek zamożny, рагу- 

żanin z krwi i k kawaler z tempera- 
  

       
mentu i przyzwy jenia, postanowił się o 
żenić, gdy wybiła czterdziestka ma zegarze 

  

jego żywola, Powiedziano — zrobiono. Cuet 

zjawił się ze swoją narzec ą w kancelarji 
mera dla plodpisania kontraktu ślubnego. 
Urzędnik zajrzał do ksiąg metrycznych i.. 
spłonął z oburzenia. 

    

   

  

— Proszę pana, jeśli pan chce koniecz- 
nie zo. big ;, niechże pan ma na tyle 
sprytu, aby się udać nie do tego merostwa, 
gdzie pan podpisał już pierwszy kontrakt 
ślubny. 

— He, co takiego, co pam mówi 
— Mówię, że ślub pański jest ważny do- 

tąd, że ma pan pięcioro dzieci, że porzucił 
pam żonę, która pana szuka po całej Framcj. 

Tableau. 
Nieszczęsny Cuet zemdiałby ze strachu, 

gdyby nie to, że jego narzeczona uczyniła 
to wcześniej. 

Co tam było, to było — Cuet zwrócił sę 

do sądu z prośbą o poprawienie „om ** 
ięgach metrycznych. Przy tej okazji se- 

a zażądał od p. Cuet wypisu z reje 
sądowego. Biedny Cuet zapłacił 5 fr, 50 

siwum i otrzymał wzamian 
rych się dowied 8 

za oszustwo, 2 razy 
raz za obrazę mo- 

c, przesiedział 4 
a obecnie grozi mu ze- 

  

    

  
  

      

   

   

   

    

    

  

   
   

  

słanie do Cayenny. 

„e mnie, gagatek! — jęknał 
tak urządził? 

zły się wędrówki p. (uet 

, merostwach w poszu- 
dzięki której 

m ie C. stali się jedna osobą, 
wdepnął p. Cuet do tego samego merostwa, 
w którem miał podpisać kontrakt ślub.y, 
Urzędnik poznał odrazu pechówageo narze- 
czonego. 

A, bardzo się cieszę, że pama 

nie dopiero co wniosłem do k 
„ej wypis aktu zejścia. Umarł 

Dzięki Bog ) obowtór 

nareszcie. A wię em już 
porzuconej żony, ojcem pięciorga dz 
grozi mi zesłanie do Cayenny. 

— Hali! Nie ciesz się pan! W obliszn 
prawa jest pan 'nrebosz em, 

Epopea p. Cuet trw. blisko rok, 
piero śledztwo ścisłe wykryło przestępcę, 
który przywiaszczył sobie dokumenty inż, 

korzystał z ni przez szereg lat, i 
figurował pod nazwiskiem Cuet nawet na 
ławie oskarżonych. 

Wybrana ir 
nak. jego reha 
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era niedoczekała się jed- 
ji i zerwa     

  

z 
  

cze przed wynikiem śledztwa. Tak się 
kończyła historja „dwóch panów C*, która 
bawiła przez dłuższy czus Paryż. M.      

    z Julio ciągnienia 
« Zklasy 

GŁóWNE 150.000 zł., 
2 po 50000. gł i wiele innych 

1% iesu dła posiadacza lo- 

su klasy poprzedn 10 zł. 
dla nowonabywcy 20 zł. 

Kolektura Loterji Państwowej 

WIELKA 44 MICKIEWICZA 10 

  

  

(zteroletnia Szkoła Drogowa P.M.S. w Baranowiczach 
(przyjmuje już zapisy w kancelarj* przy ul. Senatorskiej 121 tel. 177. 

Warunki przyjęcia: 1) Świadectwo ukończenia 7-klasowej szkoły powszechnej, 
lub 3 klas gimnazjalnych. 2) Wiek od 14 do 17 lat. 3) Wstępny egzamin sprawdza ją- 
cy z języka polskiego, matematyki i rysyuków. 

Egzaminy rozpoczną się 21 sierpnia b. r. 
„Opłaty szkolne: 1) wpisowe jednorazowe 30 zł. 2) Czesne 35 zł. miesięczne. 

3) Kaucja za korzystanie z warsztatów 5 zł. (zwrotna przy opuszczeniu szkoły). 
Szkoła Drogowa, posiada wszystkie prawa 4-letnich państw, szkół Średnich. 
Szczegółowych informacyj udziela kancełarja szkoły w godz. od 10 — 13-tej, 

zamiejscowym wysyla bezpłatnie na žądanie. 

DYREKCJA SZKOŁY. 

  

„Zapisy do (zteroletniej Koedukacyjnej Szkoły. Handlowej P.M.$.. 
w Baranowiczach 

przyjmuje już kancelarja Szkoły (ul. Senatorska 121, tel. 177) w godz. od 10: do. 13:ej. 
Warunki przyjęcia: |) świadectwo ukończenia 7-klasowej szkoły powszech- 

nej lub 3 klas gimnazjalnych, 2) wiek od 14 do 18 lat, Do klas starszych będą przyj- 
mowani uczniowie (nice) innych szkół handlowych na podstawie świadectwa promo- 
cyjnego. Do kl. IV-ej pzryjmowani są równięż absolwenci 3-klasowych szkół handlo- 
wych po zdaniu egzaminu z matematyki i fizyki. 

Opłaty szkolne: |) wpisowe łącznie z wszystkiemi składkami na szkolne aiga- 
nizacje uczniowskie, fundusz i domy wycieczkowe 20 zł., płatne przy zapisie, 
2) czesne 35 zł miesięcznie. Szkoła posiada wszelkie uprawnienia państwo- 
wych 4-letnich szkół handlowych. 

Szczegółowych informacyj udziela kancełatja szkoły, zamiejscowym wysyła 
bezpłatnie na każde żądanie. 

DYREKCJA SZKOŁY. 

maty przeczyta z większą korzyścią 
w piśmie dorosłych autorów. 

Niewiem czy Nasze Echo wyd. Se 
minarjów Nauczycielskich w Wilnie 1 
Trokach, którego numer 4 z 1931 r. 
mam pod ręką, wychodzi dalej, ten 7 
kwietnia—maja, nie przedstawia nic 
specjalnie ciekawego, artykuliki oko 
licznościowe, mogłyby się znaleźć w 
pismie codziennem. 

Młody Las jest kwartalnikiem mło 
dzieży Gimn. im. S. Żeromskiego (Ko 
ła Polonistycznego) w Lidzie. Mamy 
przed sobą 1 numer, poświęcony Pił 
sudskiemu, gdyż wydawnictwo zaczy 
na swą działalność „w najradośniejszy 
dzień w roku, 19 marca: dzień imienin 
Wodza. Szkolne lata, działalność li 
teracka, walka o Niepodległość, Pił 
sudski w pieśni, Przysposobienie woj 
skowe, Romgffityzm w życiu i czynach 
Marszałka, oto tematy opracowane po 
prawnie, ze szczerem umiłowaniem ta 
matu. Kronika objaśnia nas, że w Li 
dzie czynne są następujące organiza 
cje uczniowskie: Bratnia Pomoc, Ko 
ło polonistyczne i filologiczne, jest 
trzecia próba tego rodzaju po sympa 
tycznej Rzeczypospolitej i niefortun- 
nym sterze. 

Dziewiąta Fala czasopis- 
mo młodzieży szkolnej wileńskiej, w 
wytwornej szacie wydane, wykazuje 
największe wyrobienie stylu j opraco 
wanie artykułów na wyższym pozio- 
mie niż te skromne próby prowincjo 
nalne. Ale... jest w nich jakiś szablon, 
może właśnie wskutek większego oczy 

tania, i bezpośrednich wpływów lite 
rackich, jakby natchnienie zaczerp 
nięte z czasopisma. We wstępnym ar 
tykule „My—nie*, autor domaga się 
od szkoły (a może tylko od młodzieży) 
większego dostrojenia się do współ 
czesności narzekając że historyzm 
szkolny zniechęca i odsuwa od życia. 
Autor artykułu . Uwielbia kon 
struktywistyczną poezję i jej społecz 
ność jej wierne przetwarzanie rzeczy 
wistości, to że kształei przez samą 
formę (?) zapewnia .eż że „młode po 
kolenie idzie w życie szczerze i bez 
patosu”, ale w tych słowach jest tro 
chę patosu i na czem ta szczerość w 
stosunku do życia polega? o tem nic 
artykuł nie mówi. 

„Wy i my“ zwraca się do starsze- 
go pokolenia z zarzutem że wymawia 
współczesnej młodzieży „brak idea- 
łów, a to jest tylko inny pogląd na 
Świat, bardziej pesymistyczny, trzeź- 
wiejszy, jesteśmy bardziej życiowi, oto 
wszystko”. Artykulik ten wymagałby 
większego pogłębienia kwestji, bo o- 
kreślić młode pokolenie że jest „inne* 
i dać powierzchowną charakterysty- 
kę, to nie wystarcza, więcej byśmy 
chcieli wiedzieć o istotnych zaintere- 
sowaniach dorastającego pokolenia. 
bo sporty jakby już nie budziły takie- 

go szału jak kilka lat temu? „Żet* pi- 
sze przeciw kuratorom kierującym 
pracami organizacji szkolnych... nie 
znam. bliżej tych stosunków, ale zasa- 
da dania większej swobody, by mło- 
dzież wykazała swoje istotne zdołnoś-    
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Proiekt przeniesienia terenu Targów Północnych. 

Zabił złodzieja podczas pościgu. 
Onegdaj w nocy mieszkaniec kol, Mar- 

jampol Samiuk Michał usłyszał jakieś po- 
dejrzane szmery w swojej zagrodzie. Uzbro- 
iwszy się w pogrzebacz Saniuk wszedł spraw 
dzić przyczynę szmeru. Jakież było jego 
zdumienie, kiedy ujrzał na dachu swego do 
mu jakichś nieznanych mu dwuch osobni- 
ków. Nocni goście zauważyli również gospo 
darza i zaczęli się wycofywać z dachu na 
zięmię. Odważny gospodarz, chcąc jednax 
przytrzymać nicproszonych gości pod: 
do nieh, wtedy jeden ze złodziei uderzył & 
jakiemś narzędziem tępem i poczęli uciekać. 
Saniuk zaczął ich tropić, a kiedy udało się 
mu dogonić uciekających wymierzył pierw- 
szemu uciekającemu silny cios tezymanym 
w ręce pogrzebaczem. 

Trzy strzały 
QOnegdaj posterunkowy Lemieszek prze- 

chodząc obok folwarku Borki-Wieiki zau- 
ważył trzech mężczyzn, którzy wydali mu 
się moeno podejrzani. Zrównawszy się z 
nimi posterunkowy poprosił spotkanych o 
wylegitymowanie się. W momencie kiedy 
przeglądał podany mu przez jednego z osob- 
mików dowód csobisty, wydany na nazwisko 
Stanisława Błaszczaka, jeden ze spotkanyci 
cofając się o krck wstecz wyciągnał błyska: 
wicznym ruchem rewoiwer kierując lufę 
rewolweru w kierunku pesterunkowcgo 0d- 
dał dwa strzały. Na szezęście obydwa strza 
ły chybiły. Korzystając jednak z chwilowe 

    

     

   

   

Uderzenie było eelne. Uderzony jak kłoda 
zwalił się ma ziemię wypuszczając z rąk 
worek, 

Ihsugiemu złpdziejowi udało się zbiec. 
Saniuk widząc, że uderzeny przez niego nie 
podnosi się zbliżył się do niego i z prze 
raženiem skonstaiowal, że człowiek ien jaż 
nie żyje. 

Przybyła na miejsce wypadku polieja, u 
staliła, że zabitym osobnikiem jest Agafej 
Kuszlecow znany policji zawodowy złodziej. 
W worku, który przy zabity znalezione, 
znajdowała się słonina i mięso, a tuż obok 
lekał porzucony przez niebeszezyka obcięty 
karabin. 

Za zbiegłym złodziejem zarządzeno pościg. 
e). 

do policjanta. 
go zamieszania wszyscy trzej osobnicy po- 
częli szybko uciekać, oddając zusiebie jeszcze 
jeden strzał. 

  

Widząe iż przypuszczenia co de kendu 
ity spetkanych trzech osobników były wia 
ściwe, posterunkowy Lemieszek użył również 

broni oddając do uciekających 4 strzały 

Jedna z kul ugodziła uciekającego Błasz 
czyka w udo prawej nogi. Renny padł na 

ziemię, a posterunkowy nie dając za wygru 

nę kontynuował pościg ale już bezskutecz- 
nie. Rannego Błaszczyka odwiczionoe do szpi 
tala w Mołodecznie. te) 

  

Kursy instruktorskie 
dla działaczy społecznych. 

Zapowiadane kursy instruktorskie 
dla działaczy społecznych w Mołode- 
cznie i Wilejce odbyły się w dniach 
9—11 bm. w myśl ułożonego planu. 
W charakterze wykładowców wyslą 
pili pp. posłowie BBWR. dr. Stefan 
Brokowski, Stanisiaw Dobosz, Fryde- 
ryk Krasicki i red. Mackiewicz, oraz 
inż. Jan Czerniewski. 

Rady powiatowe BBWR. korzysta 
jąc z odwiedzin pp. posłów w ošrod- 
kach ich pracy zorganizowały jedno 
cześnie plenarne posiedzenia rad po- 
wiatowych, na których m. in dokona- 

no wyboru kandydatów na stanowis- 
ką kierownicze organizacyj powiato- 
wych BBWR. 

W Wilejce wysunięty został na 
stanowisko /prezesa rady powiatowej 
wieloletni kierownik organizacyjny › 
bozu prorządowego w tami. powiecie 
— dotychczasowy sekietarz rady p. 
Ludwik Żołądkiewicz, w Mołodecznie 
2aś ustalona została kandydatura d-ra 
Jastrzębskiego. Na obydwuch zebra- 
niach złożył sprawozdania ze stnu or- 
ganizacyjnego BBWR. pp. kierownicy 
sekretarjatów powiatowych, podkreś 
lając stały rozwój prac i wpływów O- 
bozu prorządowego w terenie. Ponad- 
to dnia 10 czerwca wieczorem odbyła 
się „czarna kawa* w Mołodecznie, po 
łączona z odczytem posła d-ra Stefa- 
na Brokowskiego, a w dniu następ- 
mym w Wiłejce, gdzie w charakterze 

prelegenta na „czarnej kawie* wystą 
Pił poseł Stanisław Mackiewicz. 

Poseł Brokowski mówił o pracacn 
ostatniej sesji parlamentarnej oraz sy 
tuacji politycznej j gospodarczej, a po 
seł Mackiewicz streszczał swe wraże- 
nia z podróży do ZSSR. 

Obydwa odczyty wywołały ożywio 
ną dyskusję i odbyły się przy bardzo 
licznej frekwencji inteligencji. 

“| Molodeczno. 
MANIFESTACJA M. RAKOWA 
KU CZCI PANA PREZYD 

RZECZYPOSPOLITEJ 

Z m. Rakowa w powiecie molode- 
<zańskim donoszą: W niedzielę 28 
maja r. b. edbyło się tutaj zwołane 
przez Komitet Gminny BBWR zebra- 
nie ludności na program którego zło- 
żył się odczyt p. Leona Mejnartowicza 
2 Mołodeczna na temat obecnej sytu- 
acji politycznej i gospodarczej kraju 
oraz znaczenia ponownego wyboru na 
stanowisko Prezydenta Rzeczypospo- 
itej Prof. Ignacego Mościckiego. 

   

- Zebrani, wysłuchawszy wywodów 
Prelegenta, nie szczędzili stów oburze- 
nią pod adresem opozycji, która dzia- 

  

KASETY II III SIS 
ti, i wyczyniala swe programy, nie 
pod kuratelą, to ma dużo słuszności, 
bo samodzielność i samowystarczal- 
ność, to są właściwości nader potrzeb 
ne dla kończącego ucznia i uczenicy. 

re studjum Tukalskiego o Mała- 
<zewskim, niemiła nowela „Zwycięz- 
ta“, Przygoda stateczku „Jurand“ do- 
rze opisana, (trochę dziecinnie), dów 

€ipny jest „Traktat* o pacyfiźmie, 
trzeźwo ujęty, W kronice piszą ostro 
Przeciw organizowanym przedstawie- 
tiom teatralnym na Pohulance. Trud- 
16 odmówić tym krytykom sporej do 
zy słuszności; teatr nie może być tyl- 
ko lekcją obowiązkową, należało by 
więcej wsłuchiwać się w głosy mło: 
dżieży, czego chce w teatrze? Co ja 
iutteresuje? Że nie miłość króla Zyg- 
Muntą do Barbary, że na piękno ję- 
2yka Wyspiańskiego, na wystawę i 
Ostjwmy nie reaguje zainteresowa- 

Niem, tó trudno, kuliury sztuki nie 
Posiada, tradycji, w pierwszem pokole 
niu kształcącem się wyże: 
sportami zarzucono jej psychikę, skąd 
ma nabrać gustu do stylowości, do 
przeszłych wieków: i historji? Która 
widocznie jest jakoś martwo wykła- 
dana, jeśli się odczuwa pewien wstręt 
i znudzenie tym przedmiotem. 

Głos Ucznia. Pismo Samopomocy 
Młodzieży szkolnej Gimn. Tow. Peda 
gogów. Wydano kilka' niimerów. 
Twórcza praca samopomocy tego 
Gimn. nieustannie szuka dróg wypo- 
wiedzenia się i realizacji praktycznej. 
Istnieje tam gazetka ścienna do któ- 

    

ła na szkodę państwa, usiłując wich- 
rzyć stosunki w kraju i w związku z 
tem uchwalili rezolucję, potępiającą 
stanowisko opozycji względem najży- 
wotniejszych zagadnień ogólnopańst 
wowych. Zebranie uchwaliło wślad za 
tem wysłanie depeszy hołdowniczej 
do Pana Prezydenta Rzeczypospalitej. 

Podbrodzie. 
ŚWIĘTO STRAŻACKIE W PODBRODZIU. 

W. czasie Zielonych Świątek t. j. w da 
4 ij 5 czerwca r, b. odbyło się w naszem 

mieście „Święto Strażackie* połączone z lu 
dową zabawą. -W pierwszym dniu, 4 czerw 

ca odbyła się Ludowa Zabawa na płaci 
rynkowym przy dźwiękach orkiestry strun- 
mej. Program zabawy był obfity i urozma- 
cony różnemi atrakcjami, które wywoływały 
dość śmiechu wśród widzów. Podczas za- 
bawy była czynna loterja fantowa. Poczema 
od godziny 20 do godz mocy odbyła si 
zabawa taneczna w remizie straży ogniowej. 

    
   

  

Następnego dnia na placu rynkowym od 
były się popisy i zawody strażackie. Straż 
naszą wykazała dostateczną sprawność bojo- 
wą i wyszkolenie. Poczem zawody wykazały 
poważny postęp i wielkie zainteresowanie 
strażaków. Należy zauważyć, że bieg 101) 
mir. w pełnem umundurowan*u osiągano w 
17 sekundach, zaś bieg 3-ch kilometrowy w 

19 minutach. W popisach strażackich naj- 
lepszy czas został osiągnięty 1 min. 25 sex. 
przy formie najpiękniejszej przeprowadzo- 
nej przez strażaka Arona Szapiro, który 
wszystkie wyznaczone przeszkody z połącze 
niem wężów tłoczonych wykonał w czasie 
powyższym, zdobywają przeto pierwszą na- 
grodę. 

Po zawodach prezes Straży Ogniowej p. 
Kajetan Rożnowski burmistrz m. Podbro- 
dzia rozdał zawodnikom nagrody przy dźwię 
kach marsza orkiestry, 

Na zakończenie święta strażackiego odby 
ła się majówka z przyjęciem dla strażaków, 
podczas której bardzo mile ; wesoło stra 
żacy spędzili czas wspólnie z członkami Za- 
rządu Straży i zaproszonymi gośćmi. 

Osiągnięty czysty zysk z loterji ; innych 
imprez został przeznaczony na zakup %id- 
roforu, oraz na inne wydatki straży. 

Tania wycieczka do Gdyni. 
Zarząd Oddziału Wileńskiego Ligi Mor- 

skiej i Kolonjalnej przypomina, że ostatecz- 
ny termin przyjmowania zapisów na udział 
w „Taniej wycieczce do Gdyni* upływa z 
dniem 14 czerwca r. b. Koszty udziału w 
wycieczce, obejmujące: przejazd MI klasą 
w obydwie strony, utrzymanie w ciągu 
dwóch dni w Gdyni z noclegiem, wycieczka 
salonowemi statkamį na Hel i zpowrotem, 
zwiedzenie Gdyni, Kamiennej Góry, Qksy- 
wia tt Helu, oraz szczegółowe zwied_enie 
portu Gdyńskiego halownikami wyniosą 40 
zł. od osoby. Udziela informacyj ż przyjmuje 
zapisy sekretarjat Ligi w Wilnie, ul. Wbla- 
na 10 tel. 9-32 w g, 9—415. 

OFIARY. 
Ognisko Zw. Nauczycielstwa Polskiego 

w Olkienikach całkowity dochód uzyskany 
z zabawy nauczycielskiej w Oikienikach ю 
6.V 1933 r. w sumie zł. 27 gr. 50 przesyła 
przez P. K. O. naszego konła ma rzecz be”- 
robotnych. + 

  

  

  

   

     

     

rej podobno mają powrócić, gdyż wy- 
dawanie perjodyku nie przedstawia 
dostatecznych korzyści w żadnyra 
kierunku. Przeglądając zeszyty widzi 
my: dobre szkice, rysunki ilustrujące, 
rzeczowe artykuły o sprawach samo- 
rządowych (o antykwarji i opiece 
społecznej np.) ładne i celowe opowia- 
danie, „Opis okolicy cmentarza wy- 
sockiego* (o biednej Gołdzie-Bejła) M. 
Borowikówny, Musia Dajchesówna o- 
powiada jak grała film; to są zajmują 
ce, barwne rzeczy, reszta to może po- 
zostać w prołokułach Samorządu lub 
znaleźć się na ściennej gazetee. 

W innem miejscu pisałam dlaczego 
młodzież współczesna interesuje się 
tylko takiemi sztukami, które zahacza 
ja o jej życie, o codzienność ich Ji- 
mych, ich rodziców, klasy z której po 
chodzą, słowem dlaczego chcą widzieć 
współczesność przetworzoną artystycz 
wie, siebie samych na scenie. Maja lat 
16, 17, 18, i te lata młode chcą widzieć 
odmalowane, zaciekawiają ich lata 
20-ste, ale dalej już mniej, coraz mniej 

Kronika sportowa, szkołna i har- 
cerska, dopełniają treści numeru Dzie 
wiątej Fali. Niezaprzeczenie. wydana 
jest starannie i wytwornie, polszczyz- 
na lepsza, niż w tych pismach prowin 
cjonalnych, poziom myślowy wyż*zy, 
ale bezbarwność, ale szablon, ale poco 
właściwie takie pismo nie pizynoszą- 
ce nie oryginalnegó? В 

Het. Romer. 

—ox0— 

Ze źródeł miarodajnych dowiadu- 
jemy się. że rozważany jest obecnie 
projekt zmiany terenu Targów Pół- 
nocnych. Targi dotychczas odbywały 
się na terenie ogrodu Bernardyńskie- 
go. Położenie jednak ogrodu stosua- 
kowo dość odległe od stacji towarowej 
nie jest wygodnem dla wystawców za- 
miejscowych, szczególnie zaś dla ek 
sponatów ciężkiego przemysłu, gdyż 
przywiezienie ich ze stacji sarowej 
do ogrodu Bernardyńsk 
jest z dużemi trudnościami, a ponad- 
to pociąga za sobą zbyt duże koszty. 
To też wyłoniła się obecnie koncep- 
cja, by 3 Targi Północne w roku bie- 
žącym odbyły się już poraz estatni na 
na dawnem swem miejscu, następne 
zaś Targi mają być przeniesione na te 
ren placów pomiędzy Wielką Pohulan 

    

  

    

ką i ul. Nowogródzką. Teren ten jest 
dogodny z tego względu, że łączy go 
ze stacją towarową odnoga kolejowa, 
co pozwoli zamiejscowym wystawcom 
dostarczać swe eksponaty bezpośred- 
nio koleją. 

Przy tej sposobności trzeba nadmie 
nić, że podezas bytności „Luna-Par- 
ku* w Wilnie nie było całego szeregu 
atrakcy związanych z zainstalowa 
niem j przewiezieniem cięższego sprzę 
tu ze względu na to, że przewiezienie 
go z kolei pociągnęłoby nadmierne ko 
szty. 

Wrazie realizacji tego projektu, 
wszystkie pawiljony na terenie ogro- 
du Bernardyńskiego, natychmiast p» 
zakończeniu tegorocznych Targów zo 
staną rozebrane. 

  

Teatr w Bernardynce. 
„Roxy* komedjo-farsa w 3 aktach 

Barry-Connersa. 

Naturalnie napisano tę bzdurę 
amerykańsko-węgierską dla jednej 
uroczej artystki i ta trzyma 
sztukę, która po za tem jest tak idio- 
tyczna że trudno wytrzymać i przytem 
źle tłumaczona czy umiana, bo czasa 
mi tekst niema sensu. 

Podstawą dowcipu są nauczone 
przez Roxy aforyzmy mające jej po- 
módz w zdobyciu serca ukochanego, 
(b. trudna rola bo ma być uroczy i 
idiota jednocześnie). Mama i Grace 5 
czarne charaktery, a Roxy ij Papa r 
ме — zaś dwaj konkurenci... prześci- 
gają się w banalności. 

W Bernardynce urok p. Zaklickiej 
i humor p. Glińskiego w. roli sympa- 
tycznego Papy, „trzymał* sztukę i wi- 
dzów utrzymywał w dobryni Kumo- 
rze. P. Szpakiewiczowej niewiadomo 
doprawdy kto radzi grać charaktery- 
styczne, niema wcale humoru w sobie 
i krzyki nie nie pomogą, gra ślicznie 
role salonowe, umie się ubrać, ale ja- 
ko Maman Roxy była raczej nużąca, 
reszta grała jak w prowinejonalnym 
teatrze. Publiczności było dużo. 

Hro. 

Goście z daleka. 
Rawią w Wilnie: dr. profesor Jalo Ka- 

lima slawista Finn z Helsinki (Helsingfor- 
su) dawny przyjaciel Polaków, jeszcze z 
przedwojennych czasów, autor dzieła © za- 
pożyczaniu słów fińskich ze słowiań 
i odwrotnie. Brat prof. Eino Kalimo jest 
dyrektorem teatru ipozostaje w bliskich sto 
sunkach z Osterwą. P. Jolo Kalimo zwiedza 
z wielkiem zajęciem Wilno i jego zabytk. 
pod kierunkicm prof. Ehrenkreutzowej, 

Wczoraj przyjechał na kilka dni, rów- 
nież wcelu poznania naszego miasta, ks. 
Jakubisiak, jeden z najbardziej  znanyca 
obecnie Polaków w Paryżu, gdzie był już 
przed wojną proboszczem przy kościele As< 
somption, t. zw. polskim, gdyż odbywają się 
tam kazamia polskie i uroczystości narodowe. 
Ks. Jakubisiak napisał po francusku dzicł» 
filozoficzne „O czasie i przestrzeni w rzeczy, 
w sobie* nagrodzone przez Akademję frau- 
cuską, „Podstawy filozoficzne komunizmu 
(rzecz o bolszewiźmie), oraz O gramiesch 
indywiduum jako pojęcia transeendentałnego 
—znany jest jako świetny kaznodzieja wśród 
Polaków i Francuzów, gdyż pojął świetne 
tradycje francuskich mówców religijnych 
mających we Francji tak świetne tradycje 
w osobach Bossneta, Lacordaice, O, Didon. 

Posłyszymy ks. Jakubisiaka na Środzie 
Literackiej, a może i w którym z kościołów 
ješįį zabawi, jak się zdaje, do niedzieli. By- 
łaby to nóezwykła sposobność _ usłyszenu 
'w mieście gdzie kazał i działał Skarga, 
współczesnego kaznodzeję, dokonywującego 
również nawróceń i wywierającego głębokie 
wrażenie. 

    

   

  

Zebranie bednarzy wiieńskich 
w sprawie dostawy beczek 

dębowych do Ameryki. 

Pisaliśmy już o tem, że Ameryka, 
wobec częściowego zniesienia prohi- 
bicji szalejąca za piwem, w swych po 
szukiwaniach za beczkami dotarła aż 
do Wilna i zapytywała, czy nie posia- 
damy więksych fabryk beczek. Fa- 
bryk nie mamy, jednak bednarzy wi 
leńscy nić chcą wypuścić z rąk okazji 
zarobienia dolarów j za pośredniet- 
wem Izby Rzemieślniczej w Wilnie 
wszczynają bezpośrednio w Ameryce 
starania o pozyskanie zamówienia na 
około 80 tysięcy beczek dębowych do 
piwa. 

Specjalnie w tym celu we środę, 
t. j. jutro, o godzinie 20-ej w lokalu 
Izby Rzemieślniczej odbędzie się ze- 
branie wileńskich bednarzy w celu 
omówienia możliwości wykonania 
eweniualnego zamówienia z Ameryki 
na beczki dębowe. (h). 

Przedewszystkiem — zdrowie, 
Uszy wygadano mi tym aforyzmema 

od dzieciństwa. Nieraz jednak, gdy 
imi lekarz czy otoczenie przestrzega 
mnie przed kilkokilometrowym space 
rem pieszym, wiosłowaniem, gimnasty 

ką czy innym ulubionym wyczynem 
(osłabione niby serce), — myślę so 
bie: ma cóż mi wreszcie zdrowie, gdy 
muszę sobie odmawiać tylu przyjem- 
ności... Pesymistyczny wniosek taki 
zwłaszcza na myśl przychodzi, gdy 
musimy sobie odmawiać czegoś, co 
stanowi nietylko przyjemność, ale i 
nałóg. Choćby — papierosy. Z niemi 
źle, bez nich — jeszcze gorzej... Nie 
wszyscy jednak może wiedzą, że pa- 
lączom przyszła ze zbawienną pomocą 
chentja, bo oto monopol tytoniowy wy 
rabia i. sprzedaje papierosy chemicz- 
nie odnikotynowane. Skonstatowalem 
to dópiero w tym roku. Z radością za 
kupiłam je na urlop, myśląc sobie, po 
raz pierwszy może bez przekąsu: „Tak 
przedewszystkiem zdrowie”, bowiem 
nie musiałem sobie odmawiać przy- 
jemności palenia. 

Podziękowanie. 

Komitet uroczystej akademjyj w dmiu 7 
czerwca ku czci Pana Prezydenta R, P. tą 
droga składa serdeczne podziękowanie p 
Pernackiej i p. dyr. Szpakiewiczowi — ar 
tystom Teatrów Miejskich, oraz p. Niedziel- 
ko z Konserwatorjum za łaskawy udział w 
Akademji oraz p. dyr. Wyleżyńskiemu za 
przychylne ustosunkowanie się i pomoc w 

dostarczerfu sił wykonawczych do części 
artystycznej Akademji, 

KURJER SPORTOWY. 
We czwartek zamknięcie wystawy sportowej 

Trwając już od dłuższego czasu 
wystawa sportowa zostanie ostatecz 
nie zamknięta we czwartek. 

Na uroczystość zamknięcia złożą 
się następujące punkty programu: 1) 
zbiórka wszystkich delegatów klubo- 
wych i przedstawicieli związków spor 
towych, 2) przemówienie i rozdanie 
nagród, oraz dyplomów przez wicc- 

przewodniczącego M, K. M. F. i P. W. 
p. Starostę W. Kowalskiego, 3) orkie- 
stra, 4) zamknięcie wystawy. 

Komitet wysiawowy prosi wszyst- 
kie organizacje sportowe, a w pierw- 
szym rzędzie pp. wystawców o grem- 
jalne wzięcie udziału w uroczystości 
zamknięcia. 

Początek o godzinie 19. 

   
  

Dalsze wyniki głosowania 
na_najbardziej dla Wilna zasłużonego działacza sportowego 

Wczoraj oddano znowu 159 gło- 
sów na najbardziej dla Wilna zasł 
nego działacza sportowego. 154 głosy 
oddano na ppłk. Zygmunta Wendę, 3 
na kpt. Zygmunta Ostrowskiego i 2 
na p. Janusza Dobrzyńskiego. 

  

Jak więc z powyższego wynika 
dotychczas prawie wszyscy sportow 
cy głosują na Prezesa Wileńskiego Ok 
ręgowego Związku Piłki Nożnej i na 
prezesa lekkiej atletyki wileńskiej, 
gdyż ogółem jak dotychczas ppłk. 
Wenda otrzymał 337 gł. 

Na drugiem miejscu ogromną róż 
nieą głosów w stosunku do pierwsze 
go, a minimalną różnicą w stosunku 
do drugiego znajduje się . Jarosław 
Nieciecki, mając tymczasem tylko 35 
głosów. 
EISS ACME MOTINA ZTS APROYTĘORITECEAEOWZCZY. UOR PRES TOWYOY ROOPĘZAATZROWKEZURENKORCYEK 

H Oddaję swój głos na 

Trzecie miejsce zajmuje pułk. 1 
wo Giżycki, mając 34 głosy. 

Na dalszych miejscach są: pp. Ta 
deusz Szumański — 14, kpt. Płaszyń 
ski — 18, insp. Izydorczyk — 9, kpt. 
Z. Ostrowski — 3, J. Dobrzyński 2 
Korabiewicz — 2 i Downarowicz z 
kpt. Kawalcem po 1 głosie. 

Konkurs nasz trwać jeszcze będzie 
tylko do czwartku, gdyż we czwartek 
skończy się jednocześnie wystawa 
sportowa. 

Głosować jednak będzie można ró 
wnież w piątek do sodziny 18, ale już 
tylko w redakcji „„Kurjera Wileńskie 
go* (Biskupia 4). 

Ciekawi jesteśmy jak ostatecznie 
ułoży się lista naszych organizatorów 
i czy dotychczasowa kolejność utrzy 
ma siłę. 

  

  

  

sportowego. 

Imię i nazwisko głosującego 

* jako najbardziej zasłużonego dla Wilna działacza i organizatora ' 
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RADIO 
WILNO. 

WTOREK, dnia 13 czerwca 1933 r. 

1.00: Czas. Gimnastyka. Komunikaty pras. 

  

  

  

     

  

Muzyka. Chwiika gospoda . 10,60: Trans: 
misja nabożeństwa iormiańskiego z Kut. 

11,57: Czas. 12,05: D, c. transm. z 
ment jarmarku huculs 
dia poborowych (muzyka). 15 
dzienny. 15,25: Giełda roiv. 1 
Offenbacha (płyty). 15,55: Kon. 
cert solistów, 17,00: Pogadanka muzy 
prof. M. Józefowicza. 17,15: Koncert sy . 
niczny. 18,15: „Na świętej Górze Gostyń- 
skiej“ odcz. 18,35: Wiad. bieżące. 18,10: 

„Mniejszość niemiecka we Francji" odczyt 
lit, 18,55: Rozmańt. 19,05: „Początki rewolu- 

cji bolszewiekiej na tle wspomnień osobi- 
stych'* odczyt. 19,20: (Piosenki z filmów 
dźwiękowych (płyty). 19,40: „Na widnokrę 
gu”. 20,00: Godzina życzeń (płyty). 20,30. 
Dziennik wieczorny. 21,00: Bieżące wiad. 
roln. 21,10: II c4, koncertu. 21,30: Piešiė w 

wyk. Heleny Dal (sopr.) 22,00: Audycja liie 
racka „Na Świętej Żmudzi reportaż histo 
ryczny. 22,35: Kom. meteor. 22,40: Muzyka 
taneczna. 

    

    

   

  

Kut & Ёга 

  

  

   

WARSZAWA. 
WTOREK, dnia 13 czerwca 1933 r. 

12,05: Płyty gramofonowe. 12,35: Płyty 
gramofonowe. 14,35: Płyty    gramofonowe. 
15,15: Płyty gramofonowe. 17,00: „Skrzyn%a 

Pocztowa”. 18,35: Muzyka lekka z płyt. 20,00 
„Święto tańca artystycznego”, 21,00: Bieżące 
wiadomości rolnmicze—p. Józef Płatek, 21,5 

Recital śpiewaczy H. Dudiczówny. 22.00; 
Muzyka taneczna, 

"NOWINKI RADJOWE. 
PORANNA AUDYCJA. 

Dzisiaj we wtorek program radjowy 194 
pocznie się o godz. 7 ramo. Podany będz:e 
sygnał czasu, następnie usłyszymy lekką mu 

zykę na płytach gramofonowych oraz kom 
nikaty prasowe j gospodarcze. Przypomina- 
my radjosłuchaczom, że łak' wczesne rozp» 
czynanie programów radjowych odbywać 
się będzie. w ciągu miesiący letnich co- 
dziennie z wyjątkiem dni świątecznych. 

EGZOTYCZNA POLSKA, 

W cyklu transmisyj z życia usłyszymy 
dzisiaj o godz. 10 rano transmisję z pogra 
nicza polsko — rumuńskiego, z jscow >- 
ści Kuty, skąd transmitowane będzie nabo- 
żeństwo ormiańskie oraz fragmenty z jar- 
manku huculskiego. 

WSPOMNIENIA Z REWOLUCJI. 

Znakomity nasz uczony prof. Marjas 
Zdziechowski zabóerze głos przed wileńskiin 
mikrofonem dzisiaj o godz. 19,05 i opowie 
radjosłuchaczom o swoich wspomnieniach 
z początków rewolucj. bolszewickiej z Pe- 
tersburgu 1917 roku. 

MĘCZEŃSTWO KROŻAN. 
Męczeństwo Krożan, broniądych swego 

kościoła przed zaborczością nządu rosyj- 
skiego, przypomni radjosłuchaczom dzisiej 
sze słuchowisko p, t. „Na świętej Żmudzi 
opracowane na podstawie materjałów histo 
rycznych przez dr. Władysława Arcimow.- 
cza. Początek o godz. 22,00. 

—0--0— 

Humor. 
JAK TO ROZUMIEĆ? 

Pacjent: Cóż, panie doktorze, udały się 
fotografje mojego mózgu? 

Roentgenolog: Nie wiem co o tem mys 
leć, bo już dziesiątą płytę wywołuję į žad- 
nego śladu dopatrzeć się nie. mogę. 

  

  

  

Piekne 
ciało pociąga 

Piekna 
(era przykuwa 

Nikt nie potrafi się oprzeć 
urokowi wdzięcznej  posłaci, 

tem mniej zaś powabowi 
miękkiej jak aksamit skóry. 

Piękne kobiety całego świa- 
ta używają mydła Palmolive, 
wyrabianego ze słynnych olej- 
ków piękności, owoców 6li- 
wnych, palm i orzechów ko- 

kosowych. Obfiła piana my- 
dła Palmolive przenika głębo- 
ko w pory i zmywa je łagodnie 
a jednocześnie dokładnie — 
nadając twerzy ów świeży wy- 
glad, który jest i był zawsze 
największym powabem i naj- 
cenniejszym darem  miodości. 

Niech Pani używa mydła Palm- 
olive nietylko do pielęgnowa- 
nia twarzy, lecz również całe- 
go ciała, a odczuje Pani z roz- 
koszą jego ożywczy skutek. 

Wyrób krajowy. 

  

dtenarjusae аЙО. 
Pan Kazimierz P.- stateczńiy małżonek 

jest oskarżony przed sądem © bardzo do- 
tkliwe pobicie pana Telesfora A, 

— Dłaczegoście w ten sposób wyłado- 
wali swoją nienawiść do Telesfora — pyta 
sędzia 

— Panie sędzio! Zemsta zdradzonego Mmę- 
ża na uwodzicielu żony przybiera różne 
formy. 

POMIESZANIE POJĘĆ. 

Pan W. F. oskarża pana B, G. o przy- 
właszczenie 200 zł. 

Sędzia przed przysięgą pyta pana W. F., 
wskazując na oskarżonego: 

— (Czy ten pan nie jest panu krewny, 
albo powinowaty? 

— Jest powinowaty, 
— Jakto? powinowaty? 

— A tak, jest mi powinowaty te 200 zt.. 
które mi zabrał. 

NAUKOWO. 

Przytaczamy fragment aktu oskarżenia: 
я wiedy panna Zofja W. zadała panė Ma. 
rji C. cios gwichtem w okolicę owłosionej 
części głowy, przyczyniając ranę tłuczoną 
lekką...“ B 

ARS 41 

  

OBELGA. 

— I co potem oskarżony oznajmił 00- 
szkodowanemu? 

— Powiedział, że różnię się od Świni 
tylko tem, że jestem koszerny. Ž 

INNA. 

— O co oskaržacie Fajgę C. urocza 0sn: 
bo lat 25-u? 

— O to, że przy wszystkich powiedziała 
o mnie, že od urodzenia nie jestem dz.e- 

wćcą, E? 

  
  

JESZCZE. 

— ..Proszę wysokiego sądu jestem przy 
nadziei potomka. To będzie sym albo córka. 
Jeżeli syn zostanie napewno konduktorėm 
albo ministrem. Będzie piękny t zuchwały 
jak Igo Sym, Jeżeli córka, będzie ozdobą 
rodziny. Będzie słodka i ujmująca. Chłopcy 
będą za nią wyskakiwali ze skóry. A ta 
cholera z maprzeciwka, ta baba, ta oskar- 

żona, ta wywłoka powiedziała mi, że nie 
syna, ani córkę porodzę, ale napewno psa!* 

DLACZEGO? 

Pan J. został oskarżony o oszukiwanie 
w grze w karty. Zapadnie za chwilę wyrok 
skazujący. Tego jesteśmy pewni z przebiegu 
sprawy. Oskarżony ma jeszcze ostatnie sła- 
wo. 

— I za co mnie skarżą, Wysoki Sądzie? 
Że grałem w trzy karty zamiast w pięć? 
Że grałem na Zwierzyńcu zamiast w klub'e 
szlacheckim? Że grałem pół godziny zam'ast 
15 z rzędu? Że wygrałem 50 złotych, za- 
miast przegrać 500? 

RI 

MA CEL. 

Podwórko, 2 okna naprzeciw. W jednem 
syn z matką. W drugiem matka z córką. 
I oto matka syna skarży malkę córki że na 
widok publiczny przez okno wystaw'ają 
swoje nieubrane figurki. 

Sędzia pyta 20-letniego młodzieńca: 
— Więc pan nie może znieść widoku 

nieubranej kobiety ? 

— Mogę! ale nie chcę. Bo to jest bardzo 
niemoralne. A ja jestem skaut i chcę zostać 
bramkarzem. Ost. 

Powódź na Zwierzyńcu. 
Staw wyszedł z brzegów i zalał dwie ulice.—Kilka piwnic 
zalanych — Interwenjowała stacja pomp oraz straż ogniowa 

Wczoraj w godzinach po poł. wskutek 

ułewnego deszczu w Wiłnie i w pów. wileń 

sko — trockim wezbrała nieoczekiwanie wo 

daw stxwie p. Wiłowicza przy uley Witoi 

dówej. 

Wezbrana wodx przerwała tamy i załała 
dwie ulice Zwierzyniceką i Dzielną. W oka 

mgnieniu uliee te zamieniły się w rwące 

potoki wołne; Spływająca woda zalała kii- 

ka piwnie, wobec czego zaałarmowany o na 
głej powodzi trzeci komisarjat- policji za- 
wezwał na miejsce wypadku: straź ogniową 

oraz oddziały ratownicze miejskiej stacji 
pomp, które przystąpiły energicznie do ak 
cji ratunkowej. 

| Woda ze stawu spłynęła wkrótce ulicami 
Dzielią 4 Fabryczną do Wilji. 

Charakterystyćzne jest, że wóda w siu. 

wie zaczęła wzbierać jeszcze przed ulewą. 
Co spowodowało to nagłe pcźlniesienfe się 
wody w stawie nie zostało narazie usta-- 
lone. 

Po kilku godzinach „letnia powódź na 
Zwierzyńeu* została całkowicie „zlikwido- 

wana“. 

Pożatem naskutek ulewy zanotowano je 

szeze kilka: wypadków zalamia suteren. — 

Interwenjowały straż ogniowa oraz miejska 
stacja pomp.



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Zamach na przewodniczączego Heim- 
wehry w Tyrolu i 

  

naczelnika Styrji. 
Sprawcami narodowi socjaliści. 

INSBRUCK, (w Tyrolu). — Pat. — Do- 
konano zamachu na przewodniczącego Heim 
wehry, d-ra Steidłego. Z przejeżdżającego 
samochodu dano strzały, z których jeden 
zranił Steidlego w rękę. Po zamachu auto 
zwiększyło szybkość, unikając pościgu. — 
Numeru samochodu nie zdołano sprawdzić, 
widocznie tabliczka była rozmyślnie zatay- 
ła. Przypuszczają, że zamach został zorgani 
zewzny przez narodowych socjalistów. 

Zamach wywołał w Insbrucku ogromne 
wrażenie. Dr. Steżdle został ciężko ranny w 
przedramię i znajduje się obecnie w klini 
ce chirurgicznej. W) ciągu nocy policja, — 
wspomagana przez oddział Heimwehry, ob 
sądziła Dom Brunatny w Insbrucku, przy 
czem aresztowano obecnych tam przywód- 
eów narodowych socjalistów. 

Równpcześnie obsadziła żand|irmerja i 
wojsko główną kwaterę narodowych socja 
listów w Insbrucku, znajdującą się w pew 
nej restauracji w śródmieściu. Wszyscy na- 
rodowi socjaliści, którzy się tam znajdowa. 
Hi, zostali aresztowani. > 

„Der Morgen* przypuszcza, że w ciągu 
dnia dzisiejszego będą aresztowani wszyscy 
przywódcy narodowych socjalistów w ca- 
łym Tyrelu. Pismo to donosi, że akcja ter 
rorystyczna, wszczęta przez narodowych so 
cjalistów, wywoła stanowczy zwrot w do 
tychczasowej polityce rządu austrjackiega 

Zanosi się na daleko idące zarządzenia prze 
«iw aktom terroru. 

Z Gracu donoszą równocześnie, że plano 
wany był widocznie również zamach na na 
ezelnika Styrji dr. Rintelena. Droga, którą 
miał jechać autem dr. Rintelene, została zni 
szezona dynamitem. Tylko dzięki przytom- 
ności umysłu szofera udało się uniknąć ka 
tastrofy. 

BERLIN, (Pat). — Biuro Wiolifa donosi 
z Gracu: W niedzielę w nocy o godz. 10 m. 
45 w miejscowości Kirchdorf pod Bruckiem 
wybuchły dwie homby, bezpośrednio przed 
przejazdem naczelnika Styrji dr. Rintelena, 
zdążającego na zgromadzenie w Gracu. W 
odległości kilkuset metrów od miejsca eks- 
plozji szosa była zatarasowana wezem, usła 
wienym wpoprzek drogi. Na szczęście szofer 
zauważył wczas przeszkodę i wstrzymał sa 
mochód. Na miejscu wybuchu żandarmerja 
znalazła dwie rury żelazne, użyte przez    
macheweców do wywołania wybuchu. Spraw 
ców dotychczas nie ujęto. 

WIEDEŃ, (Pat). Spraweami zama- 
chu w Insbrucku na d-ra Steidlego, komen 
danta tamtejszej Heimwehry mają być emi 
sarjusze z Rzeszy Niemieckiej. Zamach był 
starannie przygotowany. W Inshrucku are- 
sztewane 48 naredowych socjalistów. -— 
Aute zemachoweów znalezicho porzucone 
wpobliżu graniey niemieckiej. 

  

Coraz śmielej. 
Krwawe demonstracje hitlerowskie w Austrįi. 

WIEDEŃ, (Pat). — Dzisiaj narodowi soc 
jaliści urządzili demonstracje uliczne w róż 
mych częściach miasta, m. in, przed uniwer 
sytetem, ratuszem, parlamentem, na placu 
Szczepana i t. d. Polieja rozpędziła demon 
strautów, którzy rzucali żabki eksplodujace. 

Demonstracjami kierowali posłowie hit- 
ierowscy. — Aresztowano 40  demonstran- 
tów. 

Do sklepu jubilera Fittermaisa w dziel 
nicy Meidling rzucono bembę. Wskutek wy 
buchu poniósł śmierć sam jubiler i jeden z 
obecnych w sklepie klijentów. Trzy inne 0- 
bosy są ciężko ranne. 

Do sklepu handlarzy produktów żywno 
ściowych Deutche w dzielnicy 20 rzucono 
bombę z gazem łzawiącym. 

Polieja otrzymała wiadomości, że hitlo- 
rowcy zamierzają wysadzić w powietrze 
gmachy rządowe, zarządziła wobec tego re 
wizję wszystkich kanałów w Wiedniu i po 
stawiła straże przy budynkach puhlicznych 

WIEDEŃ, (Pat). — Kanelerz Dolfuss w 
wywiadzie prasowym oświadczył: 

„Austrja w ciągu 400 lat była cemtrum 
cywilizacji europejskiej Wpływy jej sięga 
ły na wschód. Jest ona przez let również 
związana z narodem niemieckim. Kanclerz 
wyraził nadzieję, że Austrja ma jeszcze wiel 
ką rolę do odegrania. My, Austrjacy, powie 
dział Dolfuss, nie wierzymy, by sprawa nie 
miecka mogła być rozwiązana przez rozsze 
rzenie imperjum niemieckiego na małe te- 
rytorjum austrjackie. Dając wyraz życzeniu 
utrzymywania jak najlepszych  stesunków 
ze wszystkimi sąsiadami,  Dolfuus wyraził 
głęboki żal z powodu tarć w stosunkach z 
Niemcami. 

Zamknięcie „Domów Bruna- 
tnych" w Wiedniu. 

WIEDEŃ, (Pat). — Policja wiedeńska 
zamknęła dzisiaj wszystkie „Demy Brunat- 

neć t. j. siedziby hitlerowców w Wiedniu 

  

Niemiecko-łotewska 
Rząd Rzeszy wydał zarządzenie, mocą 

którego import masła łotewskiego do Nie- 
miec zostanie z dniem 12 bm. zamknięty. 
Zakaz ten stanowi zarządzenie odwetowe 
przeciwko ogłoszonemu przez centralny ko 
mitet łotewskiej partji socjał — demokrs- 
tycznej oraz komitet żydowskich organiza- 

weina gospodarcza. 
cyj łotewskich powszechnemu bojketowį to 
warów niemieckich. 

Według komunikatu Biura Wolffa prze- 
widziane jest ewentualnie wydanie dalszych 
zarządzeń przeciwko łotewskiemu handlowi 
z Niemcami. 

"Przelot szarańczy nad Warszawą. 
Jak donosi prasa warszawska, onegdaj 

© godz. 12 przeciągnęła nad Grochowem ol- 
brzymią chmura szarańczy. Chmura ciągnę 
ła przez godzinę i 20 minut do 1,20 od stro 
my lasu wawerskiego w kierunku Utraty i 

Pierwsza w Polsce spółdziel- 
nia grzybów w Rudnikach 
ma być ponownie urucho- 

mieną. 

Dowiadujemy Się, £8 wkrótce ma 
być ponownie uruchomiona w Rudni 
kach pierwsza i jedyna w Polsce spół 
dzielnia przetworu grzybów. Spół- 
dzielnia ta, która posiada ogromne 
znaczenie dla okolicznej ludności 
wiejskiej gdyż dostarczy źródło zarob 
kowania aż przeszło 3000 okolicznych 
wieśniaków — była przez dłuższy czas 
unieruchomiona z powodu trudności 
finansowych. Na szczęście dzięki przy 
chylnemu stanowisku Związku Orga 
niacyj i Kółek Rolniczych wszystkie 
trudności zostały już przezwyciężone 

i spółdzielnia ma być ponownie uru- 
chomiona. $ 

  

  

MIGNON G. EBERHART. 

  

GDY MINIE 

Rembertowa. 
Niebywalemu temu i nieznanemu a nas 

widowisku przygłądały się tysiące ludzi, -— 
Chmura szarańczy nie osiadła w Grochowie, 
po dredze tylko osiadły niedobitki. 

Z życia żydowskiego. 

PETYCJA ŻYDÓW — GDAŃSZCZAN DO 
LIGI NARODÓW, 

„Der Moment* podaje, że wśród 10,600 
Żydów znajdujących się w Gdańsku panuje 
z powodu wyniku wyborów przygnębiający 
nastrój. Podjziałało to także na Żydów oby- 
wateli polskich, których liczba wynosi 5 i 
pół tysięcy. Znajdują się,oni wprawdzie pod 
opieką Polskiego Komisarza Generalnego, ale 
nowe ustawodawstwo hitlerowskie będzie dą 
żyło do ekonomicznego poderwania ich byt: 
Szczególnie są zagrożeni kupcy, rzemieślnicy 
i domokrążnicy. Podkreślić należy, że robot 
micy ciągle i jakby manifestacyjnie kupuja 
w żydowskich sklepach, ale położenie ich nie 
jest pewne. 

  

Specjalnie źle czują się Żydzi gdańscy. — 
Jedyną ich opiekunką jest Liga Narodów i 
do miej mają się Żydzi gdańscy zwrócić no 
opiekę. — Taka petycja do Ligi Narodów 
ma być wysłana w najbliższych dniach. 

3128 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany: z_ angielskiego, 

Nie był zarumieniony i wzrok miał 
jasny, a więc nie musiał mieć gorącz- 
ki. Przytem patrzał na mnie tak hip- 
notycznie, że usiadłam, tak jak kazał, 
chrzęszcząc ukrochmalonym  fartu- 
chem. Podłoga była lodowato zimna, 
od okna wiał przejmujący ciąg. 

— Co u licha... — zaczęłam, gdyż 
O'Leary ukląkł koło drzwi od bawial- 
ni i zaczął obmacywač belki. 

— Sz! 

„Wyglądał niesłychanie groteskowo 
w szaroczerwonym szlafroku, w pan- 
toflach spadających z nóg w bandażu, 
przesuniętym -zawadjacko na ucho. 
Nagle usiadł na piętach i zmarszczył 
brwi. 

— (o pan wyprawia? — zapy- 
tałam. 

— Cicho! — syknął prawie ze zło- 
ścią, trąc ręką po oczach. — Niech 
pani słucha, Frawley'a zastrzelono w 
tym pokoju z blizkiej odległości, nie 
z balkonu; ale z pokoju nikt nie wy- 
szedł, bo morderca nie był w pokoju. 
„Panno Saro, co się robi przed pójś- 
ciem do łóżka, zamyka się okno, gasi 

światło... 5 
* — Zamyka drzwi ia klučz? 

— W. tym wypadku na tygiel: = 
Spojrzał na niewinnie wyglądające 

drzwi, zbite gwoździami z pni i po- 

przeczek. — Giało leżało tutaj, głową 
'w tę stronę. — Oparł ręce na drew- 

    
   

  

  
  

ъ 4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

nianym ryglu i zaczął go odsuwać po- 
woli i ostrożnie. 

Powstrzymałam oddech. Ale zoba- 
czyłam dziwną, krzywą dziurę w pnia- 
ku, zakrytą stale przez rygiel, dopie- 
ro gdy O'Leary zwrócił mi na nią u- 
wagę. ' ZS 

— Niech pani patrzy — szepnął. —- 
Rewolwer jest schowany w drzwiach. 
Jeżeli odsunę rygiel tak, że... Zaraz! - 
cofnął się na bok w ten sposób, żeby 
mi nie zasłaniać sobę drzwi. Dziurka 
była mała. Miała pół cala średnicy, 
tak że przy szybkiem zamykaniu 
drzwi nikt jej nie mógł zauważyć, 
ewentualnie zgadnąć do czego służy- 
ła, chyba poniewczasie. 

Zrozumiałam to dopiero później. 
Narazie patrzyłam jak skamieniała. 
Zdawało mi się, że Śnię. Nie miałam 
siły ani ruszyć się, ani otworzyć ust. 

— Drut od radja — szepnął O'Le- 
ary tonem cichego triumfu. — Do te- 
go był potrzebny. Cienki i dostatecz- 
nie mocny. Umocowano go do cyngla. 
Rygiel, przy pociągnięciu... — Przyj- 
rzał się uważnie śmiertelnej pułapce 
i zasunął rygiel, 

— (zy tam jest tewolwer? — za- 
pytałam, odzyskując jednocześnie 
dech i głos. 

— Właśnie. 
— W drzwiach? plci 
— Tak. ы 
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Wschód sionca — 4.3 m. 16 

Czerwiec | z.chod 0% 
-— TAN S | 

Spostrzeż'ria Zakiadu Metasrolagji LS B 

w Wilnie z dnia 12 V — I538 ctk: 

Ciśnienie 756 
Temperatura + 18 
Temperatura najwyższa — 26 

Temperatura najniższa + 14 
Opad 11,2 
Wiatr pėln.-wschodni 
Tend. — bez zmian 
Uwagi: po południu burza z silnym deszcze 

   
   

  

ejszym wyż Małopolski, Śląsk, Pod- 
„i Tatry będą miały pogodę słoneczną 

achmurzeniu umiarkowanem. Wi pozos:a- 
łych dzielnicach pogoda jeszcze o zachmu- 
rzeniu zmiennem zwolna malejącem, opró:2 
Wiileńszczyzny, gdzie będzie się utrzymywało 
zachmurzenie duże. W; całym kraju skłon 

do burz, i ciepło przy słabych wiat- 
rach miejscowych lub ciszy. 

  

DYŻURY APTEK WELEŃSKICH. 

Dziś dnia 18 czerwca dyżurują w nocy 
mastępujące aptekii: 

Rodowicza (Ostrobramska),  Augustow 
skiego (Mickiewicza 10), Jurkowskiego (Wi 
leńska 8), Paka (Antokol), Siekierzyńskiego 
(Zarzecze), Sokołowskiego (Nowy  Świal), 
Szantyra (Legijonowa), Zjuławskiego (No- 
wogródzka) i Zajączkowskiego (Zwierzy. 
niec). 

OSOBISTA 
— Prezes Izby Skarbowej E. Ratyński 

wyjechał na kilkudniową lustrację powiato 
wych Urzędów Skarbowych. 

Zastępstwo na czas nieobecności objął p. 
B. Bielunas, Naczelnik Wydziału V Izby. 

4 MIEJSKA 
— Regulacja brzegów Wilji. Na je 

dnem z ostatnich posiedzeń magistrat 
postanowił wyasygnować 3500 złotych 
na przeprowadzenie studjów j sporzą 
dzenie planu regulacji brzegów Wilji 
na odcinku od więzienia Antokolskie- 
go do Pošpieszki. W ten sposób ma- 
gistrat powoli zmierza do uregulowa 
nia brzegów Wilji na całej przestrzeni 
miasta, co zabezpieczy Wilno od przy 
krych niespodzianek wiosennych, jak 
to już było w roku 1931. 

—+Ławniey nie będą otrzymywać 
stałych poborów. Wczoraj magistrat 
otrzymał okólnik na podstawie które- 
go w myśl nowej ustawy samorządo 
wej zostają zniesione stałe uposaże- 
nia ławników, natomiast przyznawa- 
ne im będą djety za posiedzenia oraz 
za niektóre czynności związane z ich 
pracą: A 

Okólnik ten wchodzi w życie z 
dniem 15 lipca rb. Zaznaczyć należy, 
że na podstawie nowej ustawy samo 
rządowej ławnicy tracą prawo do za 
liczania im lat służby na poczet przy 
szłej emerytury. 

— Roboty kanalizacyjne na ul. šw. Jac 
ka i św. Filipa. Z dniem dzisiejszym wy- 
dział kanalizacyjny i wodociągów magistra 
tu przystępuje do skanalizowania ul. Św. 
Jacka. Na robatach tych zatrudnionych z0- 
stanie 96 bezrobotnych. 

Ponadto z dniem 19 bm. rozpoczęte za- 
staną identyczne roboty na ul. św. Filipa. 

LITERACKA 
— Jutrzejsza Środa Literacka, ostatnia 

iprzed ferjami wypełniona będzie referatem 
ks. dr. Augustyna Jakubisiaka, znakomitego 
filozofa, który mówić będzie na temat „U 
źródeł prawdy (rzecz o Starym Testamen- 
cie). 

Początek o godz. 20,30. Wstęp dla człon 
ków rzeczywistych i sympatyków bezpłatny. 
wprowadzeni goście — 1 zł. 

  

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Walne Zgromadzenie Członków Wil. 
Oddziału Polskiego T-wa Historycznego od 
będzie się dnia 13 bm. we wtorek w pierw 

inie o godz. 6 wiiecz., w drugim 

   
Przeniosłam wzrok z jego twarzy 

na drzwi. 
— W tych grubych pniakach? 
— Tak. 
Przełknęłam nerwowo ślinę. 
— Pod — pod ryglem? 

— Właśne. Co pani jest, panno 
Saro? Dokąd pani idzie? 

— Wychodzę — odparłam z god- 
nością nieudaną ze względu na po- 
zycję na czworakach. 

— Jeszcze chwilę. Nie wyjdzie po- 
ni stąd na czworakach, boby pomy- 
Śleli, że pani zwarjowała. 

— Może zwarjowałam — odpar- 
łam nieprzytomnie. — Coś tu jest nie- 
dobrego. Dlaczego pan klęczy? 

— Mogę wstać. — Džwignąl sie 
z podłogi i spojrzał trwożnie na drzwi: 
— Niech pani uważa i nie wchodzi 
na linję strzału. 

Usiadłam. 
— Skąd pan wie, jak jest wycelo- 

wany ten rewolwer? Mógł się przecież 
„obsunąč. 

— Nie zarygluję drzwi. W tem 
tkwi jedyne niebezpieczeństwo. — 
Znów spojrzał na niewinne belki. — 
Trzebaby właściwie wyjąć ten rewoł- 
wer, żeby przeszkodzić nowej-śmier- 
ci. Nie, zostawię go. Możę się przydać. 
Tak, zostawię. 

— Ale — skąd ta pewność? Jakim 
sposobem mógł ktoś wsadzić w drzwi 
rewolwer? ta dziura jest taka mała. 
że nie wyobrażam sobie... 

— Gdzie pani ma oczy, panno. Sa- 
ro? Proszę, pokażę pani... 

— Niel Nie! — krzyknęłam. — 
Niech pan tego nie rusza! 

— Nonsens! Uważam. Niech pani 
patrzy. Tu wypiłowano kawałek drze- 

Drukarnia »ZBAEZGTEne, Biskupia 4, teł. 3-40 
„BLIO IDR 4 

o godz. 6 i pół wiecz. w lokalu Seminarjum 
Historycznego (Zamkowa 11). 

— Cykl odezytów muzycznych organi.o 
wanych przez Radę Wil. Zrzeszeń Art. — 
(Ostrobramska 9). Dzisiaj odczyt pt. „Muzy- 
ka współczesna i jej podstawy ideowe" —- 
ilustracja z płyt. Odczyt ten będzie ostatni 
z cyklu przedwakacyjnego. Początek o godz. 
19. Wstęp 99 gr. ulgowe 75 gr. 

OPIEKA SPOŁECZNA 
— Subwencja miasta na rzecz instytucyj 

dobroczynnych. Na ostatniem posie 
magistratu postanowiono wyusygnować zł. 
71500 na rzecz instytucyj dobroczynnych na 
terenie m. Wilna. Jeste to bezzwrotna sub 
wencja samorządu za miesiąc maj. 

— Magistrat zmuiejsza fundusz na, cele 
opieki społecznej. Wobec niezmiernie cięż 
kiej sytuacji finansowej, jaką przeżywa © 
becnie samorząd wileński, magistrat zmniej 
szył na ostatniem swem posiedzenńu fun 
dusz przeznaczony na akcję pomocy bied- 

mym czy to w formie pomocy doraźnej, czy 
też w formie pracy. 'Na czerwiec na: cele 
opieki społecznej magistrat przyznał kredyt 
w wysokości zaledwie 20,000 zł, co w sto 
sunku do stale powiększających się wydat- 
ków stanowi kwotę bardzo nikłą. — Pie. 
niądze te, rzecz prosta, nie mogą nawet w 

ym stopniu zaspokoić rosnących w tej 
ziedzinie zobowiązań samorządu, W związ 

ku z tem pomoc doraźna udzielona jest 
obecnie przez magistrat naprawdę w wypa 
dkach wyjątkowej skrajnej nędzy. 

   

   

  

  

  

        

SPRAWY SZKOLNE 
— Zjazd w sprawie oświaty zawodowej. 

Dowiadujemy się, że na dzień 15 paźdz er 
nika r. b. zwołany zostanie w Wilnie zjazd 
poświęcony szkolnictwu zawodowemu | nu 
kresach północno — wschodnich. W| zieź- 
dzie tym wezmą udział przedstawiciele I 
iPrzemysłowo — Handlowej į Rzemie 
czej, Kuratorjum, Org. Gospodarczych or 
Delegaci Min. Przemysłu i Handlu oraz Mi 
nisterstwa Oświaty. 

Przygotowania do zjazdu zostały już po 
djęte, a nawet utworzone zostało biuro о;- 
ganizacyjne. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
= w Akadem, Oddz. Zw. Strzeleckiego, 

Niniejszem podaje się do wiadomości człon 

    
   

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Premjera! 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Najnowszy przebój! 
Zawsze porywający i uroczy 

Sport — Miłość — Wesołe życie złożej młodzieży. 

Ostatnie 2 dni 

ków Oddziału, że we czwartek dnia 15 czer 
wca br. o godz. 10 rano odbędzie się ostat 
mie przedwakacyjne zebranie A. O. Z. S. 

Obecność członków i kandydatów bez- 
względnie konieczna. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE: 

— 117 kandydatów ufa wykwalifikowa- 
mych rzemieślników. Przed kilku dniami za 
kończony został kurs dokształcający rzemie 
ślmtków zorgamizowany przez  kuratorjum 
szkolne z inicjatywy i staraniem wileńskiej 
lzby Rzemieślniczej. Kurs ukończyło 11: 
rzemieślników, którzy w dniu 19 bm. stanų 

przed specjalnie wydelegowaną Komisją Ez 
zaminacyjną. 

  

RÓŻNE. 

— Podziękowanie. Zarząd Okręgu Wćl. 
P. C. K. dziękuje Korporacjom Vilnens'a, 
Concordia, Leonidamia i Unitanta, które z 
pośród wszystkich korporacyj akademickich 
w Wilnie, zaproszonych do współpracy pod 
czas Tygodnia P. C.'K., zgłosiły się dnia 4 
czerwca rb. i przeprowadziły rozdawnictwo 
ulotek, oraz rozprzedaż broszur propagando 
wych ma rzecz Czerwonego Krzyża. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Letni — występy Zespołu Re- 

duty. Dziś, we wtorek dnia 13 i! jutro we 
środę dnia 14 bm. o godz. 8 m, 30 wiecz. 

„MURZYN — J. Szaniawskiego jako 

drugi i ostatni występ Zespołu Reduty. 
Ceny biletów miepodwyższone. Reszta bile- 
tów w kasie zamawiań. Kasa zamawan w 
Lutni w ciągu kilku dni najbliższych czyn 
ma będzie od godz. 11 r, do 4 po poł. Od 
godz. 5 do 9 kasa zamawiań czynna będze 
w Teatrze Letnim. — Kredytówki ważne. 

* 

   

      

— Czwartkowa popełudniówka w Teat 
rze Letnim, — Czwartek dnia 15 czerwca 
(Boże Ciało) o godz. 4 po poł. po raz ostat 
ni egzotyczna komedja „DŻIMBI* w świet 
nej kreacj* artystki Teatru Poznańskiego, 
Jadwigi Zaklickiej. 

  

Ceny miejsc propagandowe od 20 gr. 

— Ostatnie występy Jadwigi Zakliekiej 
We czwartek, dnia 15 czerwca o godz. 8 
m. 15 w. po raz 3 szampańska komedja - - 
„ROXY*. 

— „Rox — popołudniówka dla młodzie 
ży. Teatr Łetni Ne wtorek dnia 13 czerwca 
oraz we środę dnia 14 czerwca o godz. 4 
'po poł. grać będzie po cenach propagando 
wych od 20 gr. — specjalnie dła młodzieży 
arcyzabawną komdję amerykańską „Roxy“. 

Ramon Novarre w swej ostatniej 

kreacji miłosnej 

Nr. 154 (2695) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
RZEKOMY SEKWESTRATOR. 

Przed kilku dniami do mieszkania Kox 

stancji Sperskiej przy uliey Cedrowej 21 

zgłesił się jakiś nieznany osobnik, który po 

dal sie za sekwestratera i zażądał opłacenia 
zaległego podatku w wysokości 20 zł. 

Sperska oświadezyła, że pieniędzy przy 
sobie niema, wohee czego  zapropenowała 
sekwestratorowi by przyszedł do niej za 
kilka dni. 

Przedwczoraj osobnik ów znowu zgłosił 
się do Sperskiej i pobrał tytułem podatku 
Iokalowego 20 zł. Wikrótee po jego odejściu 
zgłosił się do niej prawdziwy sekwestrator 

żądając tej samej należności, któ przed 
chwilą „uregulowala“. Dopiero wówczas wy 
szłe najaw, że Sperska padła ofiarą OSzu 
stą podającego się za sekwestratora. M 

Poszkodawana zameldowsła © oszustwie 
głolicję, kitóra poszukuje pierwszego „sek 

westratora“. (e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY ULICY 
W. POHULANKA. 

Wczoraj w godzinach wieczorowych przy” 
uliey W. Pohulanka przejeżdżający keń do 
rożkarski przestraszył się samochodu i po 
niósł. 

Dorożka wywróciła się. Padając doroż- 
karz Ignatowski dozmał peważnych uszko- 
dzeń ciała. Zawezwane pogotowie ratunko 
we przewiozło go w stanie poważnym — @0 
szpitala żydowskiego. (e). 

KRADZIEŻE ZE STOLIKÓW WYSTAWY 
SPORTOWEJ. 

W. ubiegłą niedzielę nieujawnieni nara- 
zie sprawcy ze stolika K. P. W. „Ognisko* 
na Wystawie Sportowej stradii cenną pa- 
miątkę zegarek — statuetkę otrzymaną 
przez świetnego długodystansowea wileńskie 
go d-ra Sidorowieza. 

Tegoż dnią ze stoliku P. W. Leśników 
skradziono oryginalny nóż fiński. 

©О kradzieżach eksponatów powiadomio 
mo połicję, która wszczęła poszukiwania. — 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA, (Pat). — DEW1ZY: Loa- 

dyn 30,47 — 30,11. Nowy York 7,25 — 7,17. 
Paryż 35,18 — 35,00. Szwajcarja 172,63 — 
171,77. Berlin w obr. nieof. 208,50. Ten;. 
niejednolita 

AKCJE: Bank Polski 74,75 — 75. Lilpop 
10,25. Starachowice 10. 

DOLAR w obr. pryw.: 7,23 — 7,24. 
RUBEL złoty: 4,83 — 4,85. 
Pożyczki polskie w N. Yorku: Dillonow 

ska 66,50. Stabilizacyjna 57,50. Warszaw- 
ska 36 3/8. Śląska 40,75. 

NAUCZ MNIE KOCHAĆ 
Ceny zniżone. 

    

Wkrótce: Bohaterski film, odsłaniający kulisy stolicy filmu Hollywood, jej 

PA N_ |Szaleny Karnawał "x; Eskadra Straceńców © 55; 7: Wielka 42, tel. 5-28 | Balkon 25 gr. parter od 54 grr > ne dotycczas! — Niebywala technika zdjęć! — Mistrzowska reżysesja! 
  

Dźwiękowe Kino | Tyiko ostatnie dni. 

CASINO 
Najnowsza komedja z Viastą Burianem :Adjutant J 

oraz Najaktuainiejszy dodatek dźwiękowy PAT-a. Początek o godz. 
ego Wysokości 
4—6—8—10.15 

  

Wielka 47, tel. 1541 | CENY Zniżone: Balkon dz. 25 gr. Parter dz 54gr. | Film ujemnie jeg ai CGHANDU 

Wydzierżawię ew. kupię folwark | SPRZEDAM SKLEP | Dr. GINSBERG | . Axuszerka 
pod Wilnem (10 do 20 hektarów) z zabudowaniami. 

Warunek dogodna komunikacja. 
Szczegółowe oferty z zapodaniem ceny 

Niemiecka 35. 

składać 
pod „Ogrodnik* na adres Biura Ogłoszeń Karlina, 

spożywczy i tytoniowy 
wśródmieściu z mieszka 
miem na miejscu. Wia1. 

w Adm. Kur. Wil. 
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Zakłady Graficzne 

ZNICZ: 
Wilno, Biskupia 4, tel. 3-406 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
towych. Bilety wizyto- 

= we, prospekty, zapro- 
EE szenia, afisze i wszeł- 
= kiego rodzaju roboty 

- w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

J 
: 2 Р 

Usiewažaia się 
zgubioną legitymację ucz- 
niowską Nr 206 gimn. im. 
A dania MIE A b? 
dzną na imię Mikołaja 

Bogusławskiego. 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jndalue, sypialne i а- 
binetowe, Kre iensy, 

„ szeły, łóżka it,d. 

Wykwintne, kiocna, 

NIEDROGO, 
В Sógodnych warunkata 
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brym        
      

  

       

  

į ii 

wa i wklejono zpowrotem. Niktby się 
nie domyślił. Na nieheblowanem drze- 
wie nie widać. Zaraz — a, zostawiłem 
scyzoryk w ubraniu. — Rozejrzał się 
po pokoju. — Niech pani zajrzy do 
tej walizeczki. Może tam są nożyczki 
od manieure. 

Były. Znalazłam i podałam. Dotk- 
nięcie walizki przejęło mnie odrazą. 
Zobaczyłam w środku szczotki, ostrą 
brzytwę, chustki do nosa, pastę do zę- 
bów — człowiek, który je pakował, 
który miał ich używać... wzdrygnę- 
łam się na samą myśl. Siedząc na zie- 
mi, patrzyłam, jak O'Leary wydłubu- 
je ostrzem kit ze szpary. 

— Zdejmę drut z rygla — widzi 
pani jak starannie przymocowany do 
zewnętrznej strony? Coby mogło za- 
stąpić klucz. francuski? O! — wziął 
z mojej ręki brzytwę, ale spojrzał na 
mnie z urazą, jakby zraniony w swo- 
jej męskiej dumie. — Teraz jesteśmy 
bezpieczni. Zaraz, odsunę cały rygiel 
i wyjmiemy ten kawałek drzewa. O! 
niech pani patrzy!... 

W pniu widniała wklęsłość, obję- 
tości małego rewolweru, który znajdo 
wał się na miejscu i był wycelowany 
prosto na pokój. Granatowa stal odci 
nała się ostro na tle drzewa. Spojrza- 
łam uważniej. Cyngiel był okręcony 
cienkiem drutem, którego wolny te- 
raz koniec był umocowany poprzednio 

       

do rygla. 
— Mądra sztuczka! — szepnął 

O'Leary. — Gdyby nie nieczynność 
radja i uporczywe komentarze Łucji 
na temat jednakowych okoliczności 
dwóch śmierci... Ot, mamy rozwiąza- 
nie zagadki strzału. Złożę to wszystko 
tak, jak było. — Zawahał się, spojrzał 

JB 

   

  

    

  

| RA RATY. Oferty 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

     
    

na rewolwer i wyjął go ostrożnie z za 
głębienia w drzwiach. 3 

— Widzi pani, panao Saro? Inicja 
ły „H. K.*. Rewolwer Hubera. Hm! 
chodziło o pozory samobójstwa... Nie, 
nie to. W razie odkrycia tej pułapki 
stwierdzonoby tylko że rewolwer na- 
leżał do ofiary, a nie do mordercy. 
Mm! Leżał tu pięć lat. Morderca mniej 
ryzykował, zostawiając go tutaj, niż 
gdyby po niego wrócił. Dlatego drzwi 
były otwarte — widzi pani, jak lekko 
chodzą na zawiasach! Frawłey ujął za 
rygiel i padając, pociągnął go praw- 
dopodobnie ku sobie. To (i wstrząs 
spowodowany wystrzałem) sprawiły, 
że drzwi się otworzyły. No, teraz rozu 
miem. 

Zajrzał do magazynu rewolweru. 
— Jeszcze cztery naboje — szep- 

mął. Zahawał się, wvtrząsnął na rękę 
cztery malutkie pociski, podobne do 
sporych kapsulek, sięgnął do kieszeni, 
przeraził się, że jest nieubrany i scho 
wał naboje do kieszeni szlafroka. Na- 
stępnie włożył rewolwer tam, skąd ż0 
wyjął, przywiązał zpowrotem drut do 
rygla (od spodniej strony rygla tkwił 
mały gwoździk, wbity w drzewo pra- 
wie po samą główkę), założył rewol- 
wer kawałkiem drzewa, pozbierał sta 
rannie kawałki kitu, poutykał w szpa 
rach i zasunął wszystko ryglem. Wre- 
szcie obejrzał uważnie pułapkę, pośli- 
nił palce i potarł niemi tu i ówdzie, 
chociaż ja nie widziałam żadnych śla 
dów, które mogłyby zdradzić jego ro- 
botę. 

Poczem zwrócił się do mnie. 
— Proste, jakie proste — rzekł led 

wie dosłysza.nym szeptem. — A ja- 
kie skuteczne! Trudno sobie wyobra- 

choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowa 

Wileńska 3 tel. 567 
od godz. 5—1 1 4—8, 

Dr. Wolison 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

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

L Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-99, 

od godz. 9 

KUPI 
okazyjnie SZAFĘ doża 
brania i bielizny w do- 

stanie 
mahoniowa lub palisan- 
drowa), oraz nieduży stół 
toaletowy lub do kart. 

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

że pod „Szafa 

    

  

Redaktor odpo 

Marja Laknejova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5.. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz-' 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—] į 4—8 
Z. W. P 

EEEECECG 

OGŁOSZENIA 

ula 
PRZYJMUJE 

į na najbardziej 
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dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

UL. BISKUPIA 4 

EJEEJEJEJEJEJEJ 

(pożądana 

do 

  

    
zić coś podobnego. Świat jest pozba- 
wiony wyobraźni. 

—Hm! — chrząknęłam z lekką iry 
tacją, — Jeżeli to takie proste, to kto 
to zmajstrował? 

— Nie wiem — odpowiedział po- 
woli.. — Nie wiem kto, ale wiem kie- 
dy. W ostatnim dniu życia ojea Matil. 

— Skąd pan to wie? — zapytałam 
sceptycznie. 

— Niech pani słucha. Teraz, w cza 
sie naszego pobytu tutaj — nie. W cią 
gu tych pięciu lat, kiedy dom stał pust 
kami, także nie. Bo w jakim celu? 
Ten, kto to zrobił, nie mógł przewi- 
dzieć, że Matil sprowadzi tu tych sa- 
mych gości, którzy byli świadkami tra 
gicznej śmierci jej ojca i że Gerald 
Frawley, będący w posiadaniu jakiejś. 
niebezpiecznej tajemnicy, zajmie daw. 
ny pokój Hubera ze — śmiercionośne 
mi drzwiami. Mówię, że musiano za- 
łożyć tę pułapkę w dzień śmierci Hn- 
bera dlatego, że mechanizm podziałał 
wtedy pierwszy raz. Huber zginął, za- 
ryglowując drzwi. Zbrodniczy mecha- 
nik musiał mieć sposobny czas do swo 
jej roboty tego dnia. Musiał zostać w 
domu sam. Gdybym się mógł dowie 
dzieć... 

— Matil ma dziennik. 
— (o? 
Skinęłam głową. 
— Ma dziennik z ostatniego poło- 

wania ojca. 
— Skarb nie dziewczyna. Gdyby.. 

Panno Saro, czy ona mówiła o tem 
"wobec wszystkich? 

Skinęłam głową jak wyżej. 
— Tak. Przy śniadaniu. 
O'Leary zgasł. 

(D. c. n.) 
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ZEPSAS 

dzialny Witold Kis 
  

wieć 

   
   

 


