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NARADY LONDYŃSKIE. 
Przedstawiciel finansowy L.N. i Banku Wypłat Rozszerzenie pełnomocnictw delegacji polskiej. 

LONDYN (Pat). Przewodniczący 
deełgacji polskiej wiceminister skar- 
bu Koc otrzymał dziś od Prezydenta 
Rzeczypospolitej dodatkowe pełnomo 
enietwa, stwierdzające rozszerzenie je 

go pełnomoenietw również i na prawo 
podpisania w imieni urządu polskiego 
ewentualnych umów i porozumień 
międzynarodowych, jakie wynikną z 
konferencji w Londynie. 

Roosevelt zgodzi się za tydzień 
tymczasem wyjechał na wycieczkę. 

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do 
nosi z Waszyngtonu iż w środowis- 
kach rządowych przewidują przyję- 
cie przez Amerykę rozejmu walutowe 
go ewentualnie w przyszłym tygodniu 
w zależności jednak od wielu czynni- 
ków mających wpływ na bezpośrednie 
interesy Stanów Zjednoczonych. 

Prezydent Roosevelt nie zgodził się 
na formułę przedłożonej propozycji, 
dotyczącej kontroli fluktacji dewizy 
amerykańskiej przez czynniki między 
narodowe. Drugim czynnikiem, któr) 
spowodował prezydenta Rooseveta do 
odrzucenia propozycji londyńskiej, do 
tyczącej stabilizacji walutowej, miało 
być przeświadczenie, iż stabilizacja ta 
nie może być dokonana w całkowitem 
oderwaniu od tak ważnego czynnika 
jakim jest poziom cen na rynku wew 
nętrznym danego kraju. Dopiero p» 

uwzględnieniu tych czynników w dal 
szych pertraktacjach Waszyngtonu z 
Londynem i Paryżem można będzie 
znaleźć taką formułę, która zadowoi- 
ni nie tylko interesy Francji, ale rów 
nież ; Stanów Zjednoczonych. 

Przedłużenie rozejmu 

        

PARYŻ (Pat). Prasa wieczorna u- 
waża, iż wyjazd prezydenta Roosevel 

ta na kilkudniową: wycieczkę odpo- 
czynkową morską opóźni ostateczną 
decyzję w sprawie, rozejmu walutowe 
go. W oczekiwaniu decydującego za 
łatwienia tej sprawy konferencja loa 
dyńska znalazła się w rodzaju półwa 
kacji, gdyż większość zdecydowana 
delegacji uważa, iż żadna sprawa, znaj 
dująca się na porządku dziennym ob- 
rad, nie może być posunięta naprzód 
bez uprzedniego załatwienia kwestji 
walutowej. 

Ameryka nie chce rozejmu 

walutowego. 
Głosy prasy. 

PARYŻ (Pat). Prasa wyraża żywe 
rozczarowanie z powodu cofnięcia się 
Ameryki przed rozejmem walutowym. 
Są to sprawy uważane już w Londynie 
za niemal załatwione. Dzienniki sądzą, 
że sprawa stabilizacji monetarnej jest 
podstawą niema] wszystkich prac kon 
ferencji. 

celnego na jeden rok 

   

Proponuje delegacja turecka. 
LOŃDYN (Pat). Delegacja turecka - 

na konferencję ekonomiezną zapropo 
nowala przedłużenie rozejmu celnego 

° та 1 rok. Przewodniczący wystąpił wó 
wczas z propozycją utworzenia podko 
misji, która zajmowałaby się zagad 
nieniami z dziedziny polityki handlo 
wej. Propozycja ta została przyjęta a 
na stanowisko przewodniczącego pod 

komisji powołany został delegat nie- 
miecki Drogmann. 

Delegacja polska wysunęła propo 
zycję utworzenia podkomisji, która 
zajmowałaby się specjalnie sprawą 
wymiany artykułów spożywczych i ro 
lnych. Decyzja komisji w tej sprawie 
nie została jeszcze powzięta. 

Niefortunny memorjał niemiecki, 
MOSKWA (Patj. „Prawda* pisze 

© memorjale Hugenberga, co następu 
je: 

„Memorjał Hugenberga, złożony 

w Londynie szczerze przedstawia za 
sadnicze punkty awanturniczej polity 
ki zagranicznej faszyzmu. Memorjał 
ten nie różni się niczem od podobnych 
deklaracyj oficjalnych dzisiejszych 
Niemiec. Trzeba zgóry odrzucić jak 
najbardziej stanowczo jako nieskute 
czne wszelkie wykręty delegacji nie- 
mieckiej usiłujące teraz zepchnąć na 
Hugenberga całą odpowiedzialność 7a 
memorjał. Hugenberg mówił tylko o 
rzeczach, о których marzą kierownicy 
obecnych Niemiec, do których dążą i 
które sianowią ich program. Faszyści 
niemieccy dorwawszy się do władzy, 
starają się odzyskać to, co jest strace 
ne bezpowrotnie, starają się znaleźć 
wyjście z krytycznej sytuacji, w której 
znalazł się imperjalizm niemiecki w 

swej ekspansji na wschód. 
Donkichoci niemieccy pisze 

„Prawda* — powinni jednak pamię- 
tać o losie tych, którzy usiłowali cof- 
nąć wstecz bieg wypadków, a zostaii 
zmiażdżeni przez kamień młyński hi 
storji. Bawić się w Donkichotów fa- 
Szyści niemieccy mogą, ile chcą, ale 
my mamy dość tych żartów. Do czego 
to ci panowie chcą doprowadzić zę 
swemi 7 milj. bezrobotnych, z za- 
mierającym przemysłem, z walącem 
się w gruzy gospodarstwem, Czyż jest 
Tzeczą możliwą, ażeby w faszystow= 
kich Niemczech zapomniano, jakim 
skandalem zakończyło się pierwsze u 
siłowanie zawładnięcia Sowiecką Uk- 

rainą w roku 1918, kiedy kraj nasz nie 
był tak silny, jak dziś, Zwolennicy Hu 

genberga powinni postarać się zrozu 
mieć, jakie skutki mogłoby to mieć o- 
becnie, kiedy kraj nasz idzie naprzód 
olbrzymiemi krokami i stał się potęż 
ną, nieprzezwyciężoną i niedostępną 
twierdzą socjalizmu. Niechaj panowie 
którzy stracili wszelkie poczucie mia- 
ry. pamiętają o naszej sile i wiedzą, 
że kraj nasz będzie się bronił, będzi» 
umiał bić po rękach tych, którży ga- 
dają i marzą o owładnięciw terytos- 
jum sowieckiem. 

  

  

  

  

   
  

    

  

  

„Prawda* kończy temi słowy: 
Niechaj panowie faszyści nie zapomi- 
nają że kraj nasz będzie umiał stawić 
opór, który nietylko zapewni mu nie- 
naruszalność naszych granic, ale któ 
ry mógłby sprawić, że w ręce nasze 
wpadłaby część terytorjum należące 

  

go właśnie do tych, którzy zapomocą 
rozbójniczych ataków, usiłują nasta 
wać na naszą ziemię sowiecką. 

LONDYN (Pat). Memorjał Hugen- 
berga wywołuje w dalszym ciągu w 
prasie angielskiej liczne uwagi zgod- 
nie potępiające ten dokument. 

„Times“ poświęca mu artykuł 
wstępny, w którym stwierdza, že me- 
morjał Hugenberga jest przykładem, 
jak się nie pomaga konferencji. Jest 
on utrzymany w żargonie, przysto-0- 
wanym być może do audytorjum hi- 
tlerowców, ale zupełnie nieodpowied- 
nim dla wyszkolonych umysłów eko 
nomistów. 

„Times“ przytaczając niektóre gór 
nolotne ustępy z memorjału Hugen- 
berga z ironją zapytuje: „Cóż to ma 
wspólnego z taryfami celnem i,podzia 
łem rynków i resztą spraw, jakiemi 

ma się zająć komisja o charakterze 
wybitnie technicznym. Wydaje się nie 
prawdopodobne, ażeby Hugenberg 
mógł wnieść swój memorjał bez zgody 
Berlina. O przywróceniu Niemcom įeh 
dawnych posiadłości nie może być mo 
wy, zaś ich prelensje mandatowe win- 
ny zostać skierowane do Ligi Naro- 
dów. W Londynie mogą one tylko pod 
ważyć bieg prac konferencji. 

Kwestja nowych obszarów osied- 
łeńczych dla Niemiec na wschodzi” 
nie jest tematem nadającym się wogć 
le do dyskusji. 

Zakończył „„Times* swój artykuł, 
nazywając memorjał Hugenberga „O“ 
statnią niemiecką ekstrawagancją*. 

  

Międzynarodowych 
człankami konferencji ekonomicznej. 

LONDYN (Pat). Komisja finanso- 
wa konferencji ckonomicznej zgodziła 
się na włączenie do niej w charakte- 
rze członków przedstawiciela sekcji 
finansowej Ligi Narodów oraz preze- 
sa Banku Wypłat Międzynarodowych 
aby umożliwić im skuteczniejszą 
współpracę z komisją i wyłonionemi 
przez nią podkomisjami. Włoski mi- 
nister Young mianowany został prze- 
wodniczącym podkomisji, mającej roz 
począć niezwłocznie studja nad ewen 
tualnemi zarządzeniamj zmierzające 
mi do uzdrowienia finansowego. De- 
legat austrjacki Kinbeck mianowany 

został przewodniczącym drugiej pod 
komisji, mającej zastanowić się nad 
zarządzeniami, mającemi na celu 
przywrócenie parytetu złota. 

Dwie kamisie. 
ŁONDYN (Pat). Na posiedzeniu 

komisji mionetarnej ustalono podziuł 
na dwie podkomisje, z których jedna 
pod przewodnietwem delegata Austr'j 
Kinbecka, rozpatrywać będzie zagad- 
nienia finansowe, a zwłaszcza współ- 

pracy banków centralnych i złotego 
parytetu. 

Międzynarodowa organizacja do spraw produkcji. 
Propozycja francuska. 

LONDYN (Pat). Pierwsze oklaski 
od chwili rozpoczęcia pracy komisyj 
dały się słyszeć dzisiaj. 

Runcimann przedstawiając angiel 
ski punkt widzenia, wyrażał się przy 
chylnie o propozycji francuskiej, do- 
tyczącej utworzenia międzynarodowej 
organizacji do spraw produkcji i zby 
tu pewnych artykułów, a mianowicie 
zboża, wina, drzewa, bawełny, węgla 

wełny j srebra. Runcimann podkreślił 
jednak że układy wielostronne, doty: 

    

czące produkcji pozostaną bez warto: 
ści, jeśli zobowiązania ich nie będą 
Lściśle wypełniane przez rządy wcho 
dzące w grę. 

Propozycja franeuska wywołała 
duże zainteresowanie w kołach polity 
cznych. Prawdopodobnie zaintereso” 
wanie to pozostaje w związku z pow? 
dzeniem dobrowolnych układów, sto 
sowanych już wobec niektórych pro. 
duktów, jak cyna, herbata i t. d. 

  

Ameryka nie zaprosi Francji 
na konferencję 

w sprawie długow. 
PARYŻ (Pat). „Le Temps* donosi 

z Waszyngtonu, iż koła oficjalne zda: 
je się postanowiiy ostatecznie nie za 
praszać Francji na najbliższą konte- 
rencję w sprawie uregulowania dłu- 
gów wojennych dopóki nie wykona o 
na całkowicie swych zobowiązań z 15 
grudnia ub. roku i nie wpłaci chociaż 
by częściowo raty z 15 czerwca b. r. 

Schacht też pojedzie 
do Berlina. 

BERLIN (Pat). Według wiadomo 
ści z Londynu, oprócz ministrów Hu* 
genberga i Neuratha pojechać ma do 
Berlina również i prezydent Banku 
Rzeszy Schacht dla omówienia z rzą 
dem Rzeszy kwestji przydziału dewiz 
dla transferu należności powstałycn 
z pożyczki Dawesa. 

... Murzyn może odejść. 
GDAŃSK (Pat). Sobotnia konfe- 

rencja pomiędzy prezydentem Sena- 
tu gdańskiego Ziehmem a przyszłym 
prezydentem Rauschningem w spra- 
wie udziału stronnictwa niemiecko" 
narodowego w Senacie nie doprowa* 
dziła do żadnego rezultatu. Niemiecko 
-narodowi w nowym Senacie nie o- 
trzymają ani jednego miejsca. 

GDAŃSK, (Pat). — Oficjalna lista 
Senatu gdańskiego na czele z Rausch- 
ningiem. jako prezydentem Senatu oraz 
senatorem do spraw zagranicznych i 
polityki personalnej zawiera nazwis 
ka członków partji narodowo-oscjali- 
stycznej, z wyjątkiem jedynie dwóch 
centrowców: dr. Wiercińskiego (spra- 
wiedliwość) i prałata Sawatzkiego (do 
specjalnych poruczeń). 

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

30,42 — 30,12. Nowy York 7,36 — 7,28. — 
Paryż 35,18 — 35,00, Szwajcarja 172,15 — 
171,72. Tend, miejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 
9.75. Tend. niejednolita, 

Pożyczki polskie w N. Yorku: Stabiliz. 58, 
Warszawska 3850, Śląska 41,50 

DOLAR w obr. pryw. 7,34 — 7,35. 
RUBEL 4,84 i pół — 4,85. 

      

75, Lilpop 9,00 — 

ЧНУПИРИИАИСИЯЕ ВСИЧНУТЕНЕЧНО ZEDEDZZEZ ZR OOO EZOTY OAORCTZS SEZ ORT DE OAROOCZOA 

Ameryka wobec długu polskiego. 
Memorandum rządu St. Zjednoczonych. 

WASZYNGTON (Pat). Pełniący о- 
bowiązki sekretarza stanu Philips 
przesłał wczoraj do ambasady Rzeczy 
pospolitej Polskiej w Waszyngtonie 
memorandum następującej treści: 

Rząd Stanów Zjednoczonych pot- 
wierdza odbiór noty rządu polskiego, 
stwierdzającej jego stanowisko w sto 
sunku do zobowiązaia dłużnego wobec 
rządu Stanów Zjednoczonych, płatne 
go 15 czerwca 1933 r. Rząd Stanów 
Zjednoczonych zaznacza, że rząd pols 
ski nie dokonał w całości, ani też czę 
ściowo płatności raty wynikające: 
z istnienia pomiędzy rządem polskim 

    

a rządem Stanów Zjednoczonych uk* 
ładu o długach. Rząd Stanów Zjedno* 
czonych gmuszony jest z całą otwarta 
ścią zwrócić uwagę na zagadnienia, 
wynikłe z uchylenia się rządu polskie 
go od dokonania wpłaty, przypadają 
cej 15 grudnia 1932 r. która nie zosta 
ła dotychczas uregulowana, ani omó 
wiona pomiędzy obu narodami. Rząd 
Stanów Zjednoczonych podkreśla ró 
wnież, że rząd polski opiera się, nie 
dokonując wpłaty powyższej raty — 
na zasadzie niemożności jej dokona- 
nia. 

Szkoda twoich słów... 
GDAŃSK, (Pat). — Na zebraniu przedsta: 

wicieli stronnietwa narodowo — socjalistycz 
" negcć Graz przywódców bojówek partyjnych 
przyszły prezydent Senatu Rauschning wygto 
sił przemówienie, wskazując na rełę Gdańska 
pod względem międzynarodowym, Podkreślił 
en przytem wielką odpowiedzialność, jaka 
spada na stronniectwe nitrądowo — soecjałi- 
styczne w związku z przejęciem rządów w 
Gdańsku. Należy dbać o te, aby nie doszio 
do żadnych zajść, mogących maruszyć stan 
bezpieczeństwa w Gdańsku, Należy dbać rów 
nież © pokojową współpracę z Polską. Jeżeli 
uda się narodowym soejalistom przy prze- 
strzeganiu konstytucji wolnego miasta prze- 
prowadzić wszyskie ich zamierzenia na tere- 
mie Gdańska, to przyczyni się te do spra- 
wiedliwej oceny narodowego soejalizmu na te 
renie międzynarodowym. 

Hitler kaptuje młodzież. 
BERLIN, (Pat). — Na międzynarodowym 

złocie oddziałów szturmowych Šrodkowych 
Niemiec w Erfurcie kanclerz Hitler wygłosił 
przemówienie, w którem jako jeden z głów 
nyeh celów uzasadnił zdobycie całej młodzie 
ży dla ruchu narodowo — socjalistycznego. 
Młodzież musi być wychowana w duchu na 
rodowo — socjalistycznym. O ile starsza 
generacja nie będzie mogła oświadczyć się 
eałkiem za odrodzoną Rzeszą, wówczas dzie 
ci zostaną jej odebrane i wychowane będą 
tak, jak tego wymaga dobro narodu niemiee 
kiego. Koła rydwanu dziejowego złamią wszel 
ki opór, napotykany po drodze, 

Jak Hitler chce zwalczyć 
marksizm. 

BERLIN, (Pat). — Prezydent Senatu Wir- 
temherskiege Waldemann, który uczestniezył 
w berlińskiej konferencji przywódeów narodo 

eejalistycznych, po powrocie do Sztut 
gartu oświadczył: 

W toku obrad kanclerz Hitier ujął eały 
ruch narodowo — socjalistyczny w 5 pun- 
ktach: 

1) Wszystkie partje, zarówno marksistow- 
skie, jak mieszczańskie, zostaną zgodnie z 7a 

sadą ujednolicenia rozwiązane, 
2) Wszelką łączność elementów internacjo 

nalizmu, a więc marksizmu, żydostwa i woł- 

momularstwa, zostanie zerwana, gdyż jedynie 
państwe ma przywilej reprezentacji we wszy- 
stkich dzżedzinach na terenie międzynarodo 
wym. 

3) Uchyłone będą wszełkie różnice © cha 
rakterze stanowym klasowym i wyznaniowym 

4) Zkkwidowany zostanie liberalny i kapi 
talistyczny system gospodarki. 

5) Usunięty będzie system demokracji par 
lamentarnej. 

      

—0+0— 

Kronika telegraficzna. 
— W Sałzburgu nieznani sprawcy usilo- 

wal: wczoraj podw śhizy wielkiego zbior 
nika wody, należącego do elektrowni miej 
skiej, Zamąch którego mieli dokonać według 
przypuszczeń marodówj socjaliści — udarem 
niono, 

— B. premjer witemberski Bołz został 
wczoraj aresztowany w Szturgarcie za wystą 

pienie ma Zjeździe Katolickim w Salzburgu. 

— W Berlinie rozpoczął się proces przes 
wko 26-letniej Marcie Boddin, oskarżonej о 
katowanie swej 8-letniej córki | kilkakrotne 
usiłowanie zabójstwa dziecka dla uzyskania 
premji asekuracyjnej 2 tys. mk. 

— Bawiąey w Poznaniu Parlamentarzyści 
Jugosłowiańsey zwiedzili wczoraj miasto i v 
godz, i odjechali do Katowice. 

      

Kto wygrał? 

WARSZAWKA, (Pat). — W 4 dniu ciągnie 
nia Ц klasy 27 Polsk'ej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły na Nr. 

10,060 zł. — 25,230, 57,946, 62,624. 
5.000 zł. — 125,247, 142,160, 

Prezes B.B.W.R. Sławek 
na Wołyniu. 

  

Sławek ba    Prezes BBWIR p. Walery Ч 
w dniu 14 b. m, w Łucku, gdzie uczestniczył 
w obradach wołyńskieg BWR. 

Na zdjęciu naszem widzimy p. płk, Sła- 
wka w towarzystwie wojewody wołyńskiego 
p. Józewskiego w otoczeniu uczestników ob- 
rad przed dworcem kolejowym w Łucku. 

Wyjazd Pana Prezydenta 
do Puław. 

WARSZAWA (Pat). Pan Pr 
dent Rzeczypospolitej wyjechał d 
w towarzystwie szefa kancelarji cy- 
wilnej dr. Hełczyńskiego, szefa gabi- 
netu wojskowego płk. Głowackiego i 
adjutanta przybocznego kpt. Kurzec- 
kiego do Puław celem zwiedzenia tam 
tejszego Instytutu Rolniczego. 

   

   

    

  

Szef rumuńskiego lotnictwa 
wojskowego w Warszawie. 

WARSZAWA (Pati. W poniedzia- 
łek o godzinie 15 przylecieli z Bukare 
sztu do Warszawy na samolocie ,„Ro- 
mania* szef rumuńskiego lotnictwa 
wojskowego gen. Siechitiu oraz 10 «r 
ficerów rumuńskiego lotnictwa wojs- 
kowego. Na lotnisku "powitali gości 
przedstawiciele władz lotniczych z sze 

  

"fem departamentu aeronautyki pułk. 
Rayskim. Poza tem bawi w Warsza- 
wie od-dwóch dni szef rumuńskiego 
departamentu lotnictwa podsekretarz 
stanu Irimesco. 

IV Zjazd Sybiraków w War- 
szawie. 

WARSZAWA, (Pat). — W dniu 
19 bm. odbył się w Warszawie IV zjazd 
delegatów Związku Sybiraków z całej 
Polski. Z pośród uchwał natury ogól 
nej na wyróżnienie zasługują dezydera 
ty zjazdu, aby nawiązać kontakt z Po 
lonią na Dalekim Wschodzie oraz 
wszcząć propagadnę przygotowawczą 
w celu uzyskania możliwości ekspansji 
gospodarczej naszego kraju na tere 
nach Syberji i Dalekiego Wschodu. 

Likwidowanie hitleryzmu 
w Austrii. 

WIEDEŃ, (Pat), — Urzędowy komunikat 
donosi, że policji wiedeńskiej udało się wyś- 
ledzić wszystkich wykonawców i inspirato- 
rów zamachów dynamitowych. Należą eni do 
Grganizacji narodowo — socjalistycznej, zna 
nej pod nazwą S, A. W ubiegłą sobotę dwaj 
aresztowaj narodowi socjaliści złożyli zez 

nan*a, w których przyznali się do udziału w 
zamachach, podają szezegóły organizacji tero 
rystycznej, a nadto opisując pochodzenie i 
sposób fabrykacji bomb. Wymienili też oni 
jako inspiratorów 5 kierujących członków or- 
ganizacji narodowo — sbejalistycznej, Dwóch 
z nieh udało się zaaresztować jeszcze w so 
hotę. Po początkowem wypieraniu się, przyz 
nali się oni do zarzucanych im zbrodni. — 
Za trzema innymi wszczęła policja poszuki- 
wania, Możliwe, że udało się im uciec do 

Niemiec. Z zeznań aresztowanych wynika, że 
zamachy były ogniwami jednolitej akcji tero 
rystycznej, 

Ofiarą hitlerowców. 
Prof. Mayer przeciął sobie żyły, 

PARYŻ, (Pat). — Profesor August Mayer, 
były dyrektor Pinakoteki w Monachjam — 
jak informuje „Le Quotidien* — przetrzymy 
wany obecnie w jednem z więzień niemiec- 
kieh, usiłował odebrać sobie życie przez prze 
cięcie żył. Stan zrewia jego jest krytyczny. 
Pref. Mayer, z pochodzenia Żyd, zaaresztowa 
ny został na samym początku zwycięstwa hit 
leroweów. 

    

  

  

  

   

      

WIADOMOŚCI z KOWNA 
DRZEWO Z LIFWY DO ANGLJI. 

ą litewska na konferencji gospo- 

oł 

  

 Delega     
   

   

     Londynie otrzymała zlecenie 
ia rokowań z angielskimi kupca 
sprawie importu lasu litewskie- 

   
mi leśnym. 
go do Anglii. 

WYBORY DZIEKANÓW NA 
UNIWERSYTECIE KOWIEŃSKIM. 

Wszystkie wydziały uniwersyteckie z wy- 
ątkiem teologji ew elickiej przystąpiły do 

oru nowych dziekanów. Wydziały: medy- 
y, humanistyczny i prz. natematyczny 

7 tych samych dziekanów w osobach pro 
Ła a Krev ickieviczi i 

łu technicznego na 
ilauskasa został prof. Gryn- 

iekana wydziału prawne- 
Ibi). 

        

   
   
   

  

    

     

  

LIFW 

Lietuvos /      
Zuiekształcenie nazwisk w Litwie datuje 

się od cfasów umji z Polską. Po odbudow e 
niepodległośc: należy przywrócić Litwincm 

czucie własnej godności. Jest to sprawa «b 
-badzag nietyłko jednostk; lecz cały naród, 
któremu zależy na lem, aby jego członkowie 

; swego pochodzenia. Sprawa 
nazwisk jest całkowicie doj- 

zamierza z nią dłużej zwie 
em przygotowaniu jeszcze 

iem nowych paszportów sprawa 
uregulowana. 

je nazwisk winno iść w 2 
ięcja zmiekształceń w nazwi 

  

     

   

    

   

    

   

   

    

  

  

    
   

„ Grin'evicius otrz: 
brzmienie Grinius, nskis — 
całkowitej zmiany nazwisk, które z 
czasu i różnych ulepszeń utraciły charakt 
litewski na rzecz słowiańskiego. 
wana reforma nazwisk: nie powinna dotknąć 
nazwisk czystopołskich, rosyjskich lub ży- 
dowskich. Pisownia tych nazw/sk obcych rów 
nież winna być zachowana. Obecnie wszyscy, 
których nazwiska podlegają zmianie muszą 
się już szykować do odnowienia więzów, łą 
czących ich z przeszłością. 

Pozatem „L. Aid.“ donosi, iż w dniu 14 
b. r. odbyło stę drugie posiedzenie komisj” 
do zlitewszczenia nazwisk, podcz którego 
ostatecznie ustalono skład komisji: prezes 
prof. J, Balczykonis, sekrełarz J. Kałmantas, 
członkowie: J. Novakas, dr. A. Salis i Szej- 
nius, i ks. Veblauskas. W ciągu lata bież, ko 
m'sja dokona spisu alfabetycznego wszystkich 
nazwisk iltewskich; jesienią zaś zostanić spo 
rządzona specjalne księga nazwisk litewskich. 
Wi księdze owej zasłowiańszczome nazwiska 
litewskie z końcówkami: iczus, evkis, ovzkis, 

auskis, auskas ulegną korekcie i podczas wy 
dawania nowych paszportów brzm*enie tych 
nazwisk zostanie odpowiednio zmodyfikowa 
ne. Nazwi nie — Litwinów: Polaków, Ro 
sjan, 'N'emców i Żydów nie ułegną żadnym 
zmianom. Na temże posiedzeniu komisja roz 
ważyła również sposoby ustalen'a nazw miej 
śscowości oraz pisowni: *mion chrześcijańskich 
w metrykach, (Widbi). 
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'DEMARCHE POSŁA ZECHLINA. 

„Telegrafen Union“ donos łpi,eosiż 
„Telegrafen Union“ donosi, ż poseł nie- 

miecki w Kownie dr. Zechlin w dniu 13 czerw 
ca rb. dokonał wobec rządu litewskiego de- 
marche'u przec'wko mowowprowadzonej us- 
tawie o obcokrajowcach, 

Praas-kow'eńska z dnia 16 czerwca 1933 r. 
pisze: W dniu 15 czerwca poseł Zechlin udał 

z Kowna do Kłajpedy. Wyjazd Zechlina 
związany jest z wprowadzeniem nowej usta 
wy o zajmowaniu przez obcokrajowców sta 
nowisk w urzędach jpaństwowych * komunal- 
mych. Ustawa ta dotyczy specjalnie Krasu 

jpedzkiego, gdzie, jak wiadomo, kilka tys 
wałeli niemieckich zajmuje różne stano- 

wiska w urzędach państwowych * komunal- 
nych. Poz>1 Zechlin: mate s'ę w Kłajpedzie 
zebraniem informacy szzzegółów 0 ewen 
tualnych następstwach nowej ustawy. Jak do 
noszą. Niemcy zamierzają zaproponować Lit 
wie, by udzieliła wszystkim urzędnikom obco 
krajowcom w Kłajpedzie obywatelstwa IFtew 
skiego, Prawdopodobnie jednak władze litew 
skie nie przystaną na to i dołożą starań, by 
nowa ustawą została przeprowadzona w Kra 
ju Kłajpedzkim z całą bezwzględnością — 
(Wilbi). 

   

        
   
    

  

   

  

BUDŻET PAŃSTWA LITEWSKIEGO 
NA ROK 1933. 

Wi dn'u 14 czerwca litewski Gabinet Mini 
strów przyjął budżet pań 
Budżet wynosi 250,818,547 
widzianych dochodów zwyc wynosi 
231,9 milj. Ki/Ów. czyli o 19 milj Ftów mniej. 
miż w r. ub.; sma zaś dochodów nadzwyczaj 
nych — 18,8 milj, litów, czyli około 6 milj. 
litów mniej niż w r. ub. 

Suma wydatków zwyczajnych przewidzia 
na została w wys. 211,9 miyj, litów, czyli © 
11,6 m iłów mniej, nóż w r. ub., zaś suma 
„eh.litow'n,žpw.Lžr— 

datków nadzwyczajnych w wys, 38,9 milj. 
„yli o 13,6 miij. litów mnN, niż w 
ubiegłym. 

     
   

  

   

    
    

  

    

      

  

K 

roku 
Ogółem budżet Państwa Litewskiego na r. 

  

  

1958 okazał się o 25,3 milj. litów mniejszy, 
mż budżet na rok 1932. 
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Dr. Krzemianski 
Choroby wewnętrzne, spec. żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 
Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 
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Wycofanie się delegacji niemieckiej 
z międzynarodewej konferencji pracy. 

BERLIN (Pat). Wolff donosi, że 
delegacja miemiecka na konferencję 
pracy w Genewie złożyła na ręce pre- 
zydjum oświadezenie, iż opuszcza na 
znak protestu konferencję, uważając 
atak na dr- Ley'a jako obrazę wszyst- 

kich członków delegacji niemieckiej 
Delegaeja oświadcza, iż tak długo nie 
będzie mogła powrócić na konferene 
ję dopóki żądania j zażalenia niemiec 
kie nie zostaną uwzględnione.  



lil Kongres Pedagogiczny 
pod znakiem przebudowy szkoły polskiej. 
W sobotę ub. w sali teatru Wiel- 

kiego we Lwowie rozpoczął swe obra- 
dy IIl-ci Kongres Pedagogiczny, zor- 
ganizowany przez Związek Nauczyciel 
stwa Polskiego. Zagajenie wygłosił 
prezes Związku senator Stanisław Ne 
wak, witając przybyłych na Kongres 
pizedstawicieli władz szkolnych i pań 
stwowych oraz świata nauki i delega* 
tów nauczycielstwa, reprezentujących 
wszystkie ziemie polskie. 

Senator Nowak scharakteryzował 
znaczenie Kongresu jako zjawisko 
zbiorowej myśli i zbiorowego czynu 
nauczycielstwa polskiego na tle prze- 
łomowej chwili w dziejach szkolniet- 
wa polskiego, zdążającego do pracy 
nad budową nowej szkoły pod zna- 
kiem zagadnienia wychowania państ- 
wowego. Zagadnienie zaś to nabiera 
dziejowego znaczenia ze względu na 
to, że od zachodu, szczególnie z Ni-- 
miec, płyną ciężkie groźby z błędnych 
założeń wychowawczych, przepojo- 
nych fanatyzmem narodowym . 

Senator Nował oddał przewodnict- 
wo Kongresu przewodniczącemu Wy” 
działu Pedagogicznego Związku Nau- 
czycielstwa polskiego, panu B. Kub- 
skiemu, który na wstępie obrad odczy 
tał list Prezesa Rady Ministrów p. Ja' 
nusza Jędrzejewicza. 

„Szanewni Koledzy! Nic mogąc, niestety, 
powitać esobiście waszego zjazdu, pragnę bo 
daj drogą listowną życzyć najserdeczniej 0- 
woenych wyników waszej praey. Nie potrze 
buję zapewniać, że przyskązuję do tych prze 
wielką wagę; — dotyczą 6ne bowiem sprawy 
wychowania młodego pokolenia, tego pokole 
nia, które pe nas przyjmie odpowiedzialność 
za byt i losy odrodzonej naszą krwią i na 
szym wysiłkiem Polski. Jest to sprawa, która 
zasięgiem swym i dałeką perspektywą przek 
racza wiele z obeenych aktualnych zagadnień 
związanych z tą czy inną konjunkturą. Praca 
wychowawcza nie może ulegać codziennym 
fluktuacjom, jak to ma miejsce w stosunku 
do innych poczynań ludzkiej działałności, bo 
rykających sę z chaosem trudności chwili 
obecnej, Musi ona być równą, spokojną, pro 
wadzona w myśl powszechnie obowiązują- 
cych wskazań i wytycznych, które ustalić i w 
kenkretnych programowych formach przep 
racówać może tylko Rząd, jako organ odpo 
wiedzialneści państwowej. Jestem głęboko 
przekonany, że w tej pracy spotkam się i 
nadal jak się spotykałem dotychczas z peł- 
nem zrozumieniem i poparciem nauczyciełst- 
wa związkowego, które nigdy nie może za- 
BoE że stanowi i stanowić musi najbar 

lziej zwarty, najbardziej sprężysty i zdyscy 
płinowany oddział siły narodowej, rzucony 
na odcinek, wysunięty najbardzig w walee 
© przyszłość, To przekonanie pozwała mi pat 
trzeć z głębokiem zaufaniem na naszą wspól 
mą pracę i spodziewam się, że w wielkiem 
dziele przebudowy szkoły polskiej, opawiem 
ma haśle wychowania obywatelsko — pań 
stwowego uzyskamy w niedługim czasie po- 
żądane rezuitaty*. 

W odpowiedzi na list pana premje 
ra została wysłana depesza z podzię 
kowaniem za słowa zachęty i z zapew 
nieniem, że nauczycielstwo zw .przy 
współdziałaniu z władzami państw. 
spełni swe zadanie. 

Zebrani uchwalili następnie rezo- 
Tucję hołdowniczą treści następującej: 

„IU Kongres Pedagogiczny zorganizowany 
we Lwowie przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, nawiązując do świetnej tradycji 
myśli pedagogicznej w Polsce, pragnie w mo 
mencie nowego ustroju szkolnego, przyczy- 

nić się do postawienia tak wysoko polskiej 
szkoły, jak tego charakter psychiki dziecka 
polskiego i potrzeby odrodzonego państwa 
wymagają. W my h i uczuciach łączymy 
się z tymi, którzy wyrazem Majestatu Naj 
jaśniejsze Rzeczypespełitej z Jej Prezydenien: 
Profesorem Mościekim i Wedzem Narodu i 
największym nauczycielem Marszałkiem Jó- 
zefem Piłsudskim. 

Dalszy ciąg obrad przedpołudnio- 
wych wypełniły przemówienia powi- 
talne i ciekawe referaty ma tematy 
aktualne. W czasie przerwy obiado- 
wej uczestnicy kongresu w liczbie po 
nad 1200 osób udali się imponującym 
pochodem pod pomnik króla Jana I 
i złożyli wieniec. 

Po południu zostały wygłoszone 
dwa referaty oraz otworzono wystawę 
prac dzieci, obejmującą kilkanaście 
tysięcy eksponatów z całej Polski. Wie 
czorem odbył się wspaniały raut. 

Obrady odbywały się w niedzielę 
i w poniedziałek oraz odbywają s 
dziś. 

Dziś o godzinie 16-ej rozpoczną się 
obrady plenarne i nastąpi zamknięcie 
kongresu. (h) 

  

   

    

Na Zamek Królewsk* w Warszawie przy: 
było nowe prezydjum LOPP celem p zed- 
stawienia się Panu Prezydentowi R. P. 

Na zdjęciu naszem widzimy Pana P 
denta R. P. w otoczeniu członków pre 
djum LOPP. Siedzą od strony lewej: inż. 

  

   

    

Czesław Filipowicz, skarbnik nae zelny Adam 

    

   

  

Nowodworski, wiceprezes major Wł 
Wojciechowski, delegat M, S. Wbjsk. ppłk. 
W. rz major A. Woytyga, 

generał r 
K. Moniuszko. 

  

Leon Berbecki, wiceprezes 

  

PO ZAMACRU NA VENIZELOSA. 
Policja skompromitowana. — Wszystkie pisma POSPMA zamach. — 

Czy dojdzie do nowego przewrotu? 

Ateny, w czerweu 1933. 
Wypadki związane z zamachem na byłego 

premjera greckiego Wenizełosa, obecnie 
przywódey opozycji, są powszechnie znane 
z doniesień telegraiicznych. Zamach spowo- 
dował w całej Grecji wielkie poruszenie, 
bowiem miał on miejsce w czasie wielkiego 
napięcia pelitycznege pomiędzy częścią obo- 
zu rządowego z Metaxasem na czele a zwo- 
lennikami Wenizelosa. Jak wiadomo pomię- 
dzy temi obozami powstał spór o Plastirasa 
i jego pucz dokonany 6 marca b. r. Wenize- 
les stanął w sejmie greckim w obronie pa- 
trjotycznej przeszłości Plastirasa. Zato grec- 
ki ten mąż stanu nazwany został „mordercą* 
a pewne pismo nawet pisało, że dokąd We- 
nizełos żyć będzie, nie będzie w Grecji Spo 
koju. Stronnidy Wienizelogo uwhżhli kakie 
powiedzenie za wezwanie do dokonania za 
machu. W: polemice, jaka wywiązała się pod 
koniec maja, okazało się, że chodzi o zwy 
czajne wzajemne tarcia partyjne, Ale wy- 
padki szły swoją drogą konsekwentnie. 
mach rzeczywiście zosiał dokonany. Ale nie 
na tem koniec sensacji. Samochód zama- 
chowców znalezicny zestał dopiero w dru- 
gim dniu po zamachu, a znalezienie go było 
wprost kompromitacją dla komendanta po- 
Мей. Prokurator natychmiast kaza/ aresz- 
tować szefa ateńskiej służby bezpieczeństwa 
Polynokronopula, bandytę Karatanasisa i sza 
fera posła partji ludowej (rządowej) Maw- 
romidaila. 

   

  

KRĘTACTWA POLICJI — NASTROJE 
WŚRÓD LUDNOŚCI. 

Polieja pierwotnie chciała całe zdarzenie 
objaśnić zwykłym przypadkiem. Dla zmy- 
lenia śledztwa, policja twierdziła, że przy 
samochodzie jadącym za Wenizelosem pęk'v 
pneumatyki i że oscby tewarzyszące Weni- 
zeosowl myślały, że padły strzały, wobec 
czego poczęły również strzelać przyczem ra 
niono małżonkę b. premjera i innych. Aje 
maoczni Świadkowie obalili to twierdzenie. 
Wielkie masy zwolenników Wenizelosa zgro 
madziły się przed szpitałem a kiedy Weni- 
zelos pojawił sę na balkonie, lud zgotował 

  

gt 8-kias. Humanist. Koedukac. Gimnazjum C. Kiuczowej 
z prawami gimnazjów państwowych — Wilno, Biskupia 4—5. 
Egzaminy wstępne do wszystkich klas trwaja do 28 czerwca r. b. 

Informacyj udziela kancelarja od godz. 9—2. ku
n 

Bojowa flota niemiecka. 
Rewelacje pisma francuskiego. 

PARYŻ, (Pat). — „L*Ere Nouvelle“ poda- 
je interesujące dane, dotyczące wartości boje 
wej floty nfiemieckiej. Niemcy rozporządzsją 
obecnie 4 pancernikami. Pozątem w skład 
sił morskich Rzeszy wchodzi 6 krążowników 
z których 5 zbudowano od roku 1925 według 
wszelkich zasad nowoczesnej techniki budo- 
wy okrętów bojowych. Ponadto Rzesza ma 
1 krążownik szkolny, 24 torpedowce, któryci: 
budowa rozpoczęła się w 1926 roku i 38 po- 

ławiaczy min. Przewidziane jest wstateczne 
wykończenie jednego jeszcze pancernika oraz 

budowa, drugigo w roku 1935. 
Przytaczając te liezby, pismo zwraca uwa 

gę na konieczność prowadzenia nadal w Ge- 
newie polityki bardzo ostrożnej, Wszelkie kai 
kulacje polityczne mogą w praktyce okazać 
się zawodne. Dziennik kończy swoje uwagi 
zdaniem: 

„Obeeny rozwój floty niemieckiej i wiele 
hnnych względów nie pozwala Francji na 
przyjęcie proponowanego parytetu morskiego 
z Włochami, 

Podstawy filozoficzne komunizmu 
Pod powyższym tytułem w Insty- 

tucie Naukowo-Badawczym Europy 
Wschodniej wygłosił ks. dr. Augustyn 
Jakubisiak (bawiący przejazdem z Pa 
ryża kilka dni w Wilnie) wysoce jnte 
resujący odczyt na aktualny temat, 

- jak zwalczać komunizm. 

Po krótkiem przemówieniu inau- 
guracyjnem prez. zarz. lnstytutu prof. 
Ehrenkreutza, prelegent, powitany ser 
decznemi oklaskami zebranych, roz: 
foczyna swój treściwy i głęboko prze 
miyślany odczyt od uwagi, że temat 
dzisiejszego odczytu zdziwić może słu 
chaczy. Przyzwyczajono się zwykle 
widzieć w komuniźmie ruch społeczny 
dążący do obalenia istniejącego w 
Świecie ładu społecznego, doszukiwa- 
nie się więc w tym ruchu podstaw Г 
lozoficznych wydać się może czynem 
niepłodnym. Sowiety bowiem wykreś- 
liły ze swoich [programów szkolnych 
nawet historję filozofji, wysunęły na- 
tomiast doktrynę Marksa i Engelsa 
materjalizmu historycznego, jako jedy 
ną filozof ję przyszłości. 

Ą jednak przy badaniu tej doktry- 
ny można w niej spotkać, zaznacza 
prelegent, elementy metafizyki, rea- 
lizmu Hegla ; całego szeregu filozofów 
zwłaszcza w dziele Marksa o Kapitale 
i Manifeście komunistycznym Marksa 
i Engelsa (1848 r.). System Marksa, 
jak wiadomo, znany jest ze swej t. zw. 
tezy katastroficznej, będącej zakoń: 
czeniem marksizmu. Tutaj prelegent 
analizuje główne pojęcia ekonomiczne 
z nauki o Kapitale Marksa, które 0- 

   

   

puszczamy, jako zbyt fachowe dła 
przeciętnego czytelnika; dalej wyka- 
zuje w twórczości Marksa obecność 
dość silnych wpływów filozoficznych, 
począwszy od Heraklita z jego tezą, 
że „walka jest matką rzeczy, po przez 
Plato, Arystotelesa, Spinozę, Proudo- 
na, Hegla' Feuerbacha i innych, za” 
trzymuje się specjalnie na uderzają- 
cej w systemie Marksa metodzie dia: 
lektycznej, pochodzącej od Hegla (te- 
za, antyteza i synteza — czyli twier- 
dzenie, zaprzeczenie i przeczenie). 

Marks sądzi, że rozdział spoleczen- 
stwa na dwie klasy: burżuazję 1 pro 
letrjat, jest koniecznością dziejową i 
prowadzi do "stałego zmniejszania się 
pierwszej i wzrastania drugiej, oraz 
zwiększającego się rozdziału między 
niemi. Wynika to bowiem z gry im- 
manentnych (niezmiennych) praw ka: 
pitalizmu. Proletarjat, skoro stanie się 
państwem, zniknie, jako klasa — oto 
czysta doktryna komunizmu, podkre- 
śla prelegent i wskazuje na kryjącą 
się w niej wyraźną osnowę filozoficz- 
ną — ideę dialektyczną Hegla ideę 
czystego bytu, będącą tylko formą 
(teza), wywołującą rozdział i pojęcie 
niebytu (antyteza) i w postępie diale- 
kiycznym prowadzącą do stawania 
się (synteza), Hegel bowiem sądził, że 
łączenie sprzeczności jest możliwe, 
skoro je się łączy przez syntezę. Za 
pomocą tej dialektyki tłumaczy Marks 
dzieje historycznego materjalizmu *). 

naukowego marksizmu Kautski rozumie ma. 
*) Jeden z najwybitniejszych teoretyków 

(Korespondencja własna). 

mu burzliwe owacje, Wenizelos podziękował 
za przywiązanie i prosił, aby niczem nie zx 
kłóceno spokoju, gdyż przekonany jest, że 
winni zostaną należycie ukarani. W wielu 

miejscewościach odbyły się uroczyste naba- 
żeństwa dziękczynne. Wielkie oburzenie za: 

panowało przeciwke royalistycznemu pismu 
„Ełeniki*, które wprost pochwzla zamach. 
Pismo te pisze, że już sam fakt, że ktoś wi 
dział jak Włenizelos padł od kuli zamachew 
ców Świadezy, że dusza narodu greckiego 
wrogo jest usposokiiona wobec jezłow'eka, 
który był tyranem dla państwa i któreniu 
pa uniknięciu zamachu nie pozostaje nie 
innego, jak tylko opuścić kraj, 

REAKCJA RZĄDU. 

Przywódcy greckich stronnictw opozy: 
nych matychmiast po zamachu zwrócił 
do rządu, zwracając mn uwagę na naj 
sytuację i konieczność ostrych zarządzeń ce- 
lem utrzymania porządku. Premjerowi zwró 

, że aresztowanie zamachoweów 
heneru rządu. Premjer Gałda- 

ris, zdecydcwany ostro wystąpić wchbee spra 
weów zamachu, postanowił nie wyjeżdżać na 
konferencję londyńską i wydał wskazówki 

odnośnie przeprowadzenia energicznego 
śledztwa i utrzymania porządku. Przywódcy 
cpozycji odbyli naradę w mieszkaniu We 
zelosa i wydali cdezwę do swych zdołenni 

   
      

ków, aby zachowali zimną krew i nie narn- ° 
szali porządku publicznego. Równocześnie w 
odezwie wskazuje się na to, że prasa rza- 
dowa swom prowekacyjnem postępowaniem 

przygotewała grunt dla, zamachu, 

ZEZNANIA W ŚLEDZTWIE, 

Komisarz policyjny Ponopolus zeznał 
przed sędzią Śledczym, że zamach przygoto- 
wywany był niedawno przez założoną Świe 
żo tajną organizację, na której czele stał 
szef służby bezpieczeństwa Polychronopolus, 
Liczne osoby jednak organizację tę opuści: 
ły, ponieważ peno nie chciały mieć nie 
wspólnego z celem tej organizacji t. į. za- 
mordowaniem Wenizelosa. Dalsi Świadkowie 
oświadczyli przed sędzią śledczym, że chodzi 
6 organizację „Fiłiki Heteria*, o organizacje 
nacjonalistyczną, w której sam Polychrono- 
polus podał wniesek, aby Wenizełos został 
sprzątnięty ze świata. Obwin'ony jednak od- 
rzuca odpowiedzialność za zamach. Aresz- 
towany został również jego brat, który jest 
właścicielem semochodu marki Cadillac, któ 
rym jechali zamachowcy za samochodami 
Wenizelosa. Przesłuchiwany był również 
enizelos, który, jak korespondent „Centro 
pressu* dowiaduje się, zeznał przed sędzią 
śledczym, że za morzlnego sprawcę zamachu 
uważa posła Metaxasa, który w sejmie podaj 
wniesek 6 pociągnięcie Wenizelosa do od- 
pewiedziałności sądowej za pucz Płlastirasa. 

JAK SIĘ ROZWINĄ DALSZE WYPADKI. 

Polityczna sytuacja w Grecji rozwija się 
nadzwyefij szybko. Obóz rządowy oświad- 
cza, że jest panem sytuacji, że zdołał opano 
wać nastroje opnjii i że kwestja zamachu 
na Wenizelosa sprowadzona została na nor 

W życiu ekonomicznem ludzkości 
Marks rozróżnia dwa ruchy przeciw: 
ne: 1) skupienie w rękach przedsię- 
biorcy środków produkcji i 2) przycią 
ganie się wzajemne kapitałów ną dro” 
dze współzawodnictwa i rozwoju te- 
chniki i wiedzy. Ruchy te prowadzą 
świat w wyniku dziejów do coraz 
większego gromadzenia się kapitałów 
oraz rozwoju wiedzy i techniki pro- 
dukcji w wyniku której powstaje nad- 
produkcja i przeludnienie robotników 
W rezultacie powstawania całych ar- 
mij robotników nadliczbowych i bez: 
względnego wzrostu wysokości płacy 
i pracy, poczynają zamykać się fa- 
bryki, kryje się pieniądz, spadają ce- 
ny, powstaje t. zw. kryzys ekonomicż- 

terjalizm historyczny w tym sensie, że czło- 
wiek, porobnie do wszystkich innych ż й 
istot, określa się warunkami swego ż przy 
czem naturalne warunki nie przechodzą wi 
docznych zmian na przestrzeni okresu, obej- 
mującego historję ludzką, tak że wszystkie 
zmiany, zachodzące w człowieku i w szoze- 
gólności w tych przejawach jego istoty, które 
najbardziej podlegają zmianom, tj. w jego du 
chowych zdolnościach i funkcjach, warunku- 
ja się w ostatecznym wyniku zmianami jego 
warunków ekonimicznych, czasami szybko 
zmieniających się w biegu historji. 

Forma, którą organizm lub jakaś cecha te- 
goż przyjmuje pod wpływem określonego Śro 
dowiska, zależną jest nietylko od tego środo- 
wiska, lecz także w silnym stopniu i od jej 
formy, w której organizm lub ta cecha wwstet- 
piły w dane środowisko. Dlatego, ażeby zro- 
zumieć wpływ pewnego określonego środowi- 
ska h'storycznego na człowieku, naieży poz- 
nać przedewszystkiem, jakim był ten człowiek 
przed wstąpieniem do danego środowiska i 
dlatego, ażeby dojść do wyczerpującego ob- 
jaśnienia zdarza się zazwyczaj powracać do 
samej (pierwothej starożytności, do czasów, 
któremi nie napróżno tak silnie interesowali 
się nasi wielcy mistrze. 

              

пумае tory postępowenia karno-sądowego, 
tak, że sprawa ta odsunięta może być na 
dalszy płan, Zdaniem kół ludowych na czoło 
zagadnień natomiast wysuwa się zamiar nie- 
dokcnaenia noewege przewrotu przez МБега- 
łów, którzy cheą objąć rządy w swe ręce. 
Agenci Wenizelesa pono rozpoczęli już przy 
gotowania w tym kierunku. Umyślnie też 
rozszerza się najfantastyczniejsze o tem wia 
domości. Akcja ta spowodowała reakcję ze 

strony zwolenników dzisiejszego rządu a 
royališci tworzą grupy bojowe dla ochrony 
rządu. Doszło również de manifestacyj po 
szezególnych grup przed różnemi gmacham 
piublicznemi. Aby mie dozsło de starć, po- 
licja i wojsko załegły ulice, tak, że spokój 
został utrzymany. 

Ale czy spokój ten trwać będzie długo? 
Opinja grecka się burzy, Nie też dziwnego, 
bowiem pisma stojące po strenie rządu za 
mieszezają bezustannie artykuły, w których 
obwinia się zwolenników Wenizelosa © przy 
gotowywanie rewolucji a pismo  „Eleniki* 
sławi penownie zamachowców jako bolia 
terów narodowych. R. G. (Ceps.) 
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Zjazd działaczy gospodarczych 
i społecznych w Białymstoku. 

BIAŁYSTOK (Pat). Z inicjatywy 
Rady Wojewódzkiej B. B. W. R. od: 
był się w dniu 19 bm. w Białymstoku 
zjazd działaczy gospodarczych į spo 
łecznych. 

Zjazd zagaił prezes grupy regjo- 
nalnej senator Walery Roman, wiła 
jąc przedstawicieli rządu i wskazując 
na konieczność ilezienia dróg roz 
woju gospodarczego na „terenie woj. 
białostockieg w myśl wsk 

ogólnopolskiego zjazdu działaczy 
podarczych i sbołecznych w Warsz:- 
wie. 

Po powołaniu prezydjum z p. wo- 
jewodą  Zyndramem-Kościałkowskim 
i senatorem Walerym Romanem na 
czele przemówił w imieniu rządu p. 
wojewoda witając uczestników 

du, mówca podkreślił odrębnoś 
chującą pod w. zględem gospod: wczym 
poszczególne rejony województwa 
konieczność dalszego rozwijania w 
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Personalna zmiana 
w gabinecie litewskim. 

RYGA (Pat). Donoszą z Kowna, że 
w dniu 19 czerwca zaszła zmiana per 
sonalna w składzie gabinetu litewsk 

Dotychczasowy minister sprawie 
dliwości Żyliński mianowany został 
naczelnym kontrolerem państwa. Mi 
nistrem sprawiedliwości mianowan* 
został były gubernator Kłajpedy Мег- 
kis. 

   
go. 

Zamordowanie b. prałata 
Olszewskiego. 

RYGA, (Pat). — Donoszą z Kowna, że w 
dniu dzisiejszym zamordowany zesłał hyty 
prałat Olszewski. Przebieg zbrodn' był nasię 
pująey: 

Gdy Olszewski wracał do swej pe 
ści, położonej niedaleko Pełągi i przejeż 
przez las padł z gęstwiny sirzał. Kula ugo> 
dziła śm/ertelnie Olszewskiego, Sprawcy zbro 
dni dotychczas nie wykryto Panuje po ech 
ne przekonanie že morderstwo dokonane zo 
stało na tle porachunków osobistych. B: * 
prałat Olszewski pozbawiony został 
kapłańskich, po wyroku sądcz ym, R 
cym go na, 16 łat więzienia za zabój wo 
nauczycielki Uśeinowiczowej. 
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Polska i Sowiety podpisały umowę 
w sprawie spławu drzewa rzekami granicznemi. 

WARSZAWA (Pat). Dziś p. mini- 
ster spraw zagranicznych i poseł Z. 
S. S. R. w Warszawie podpisali umo” 
wę pomiędzy Rzecząpospolitą a Z. 5. 

R. R. o spławie materjałów drzewnych 
na rzekach granicznych. 

Umowa ta reguluje warunki na ja 
kich odbywać się hędzie spław na 
tych rzekach. Zastępuje ona szereg 

umów lokalnych, jakie zawierane by 
ły pomiędzy władzami administracyj 
nemi obu państw w sprawie organiza 
cji spławu na poszczególnych rzekach 
granicznych. Podpisana konwencja 
stanowi uregułowanie jeszcze jednej 
sprawy w stosunkach polsko-sowiec- 
kich. 

  

Proces przeciwko terorystom ukraińskim. 
LWÓW, (Pat). — W' dalszym ciągu roz- 

prawy przeciwko terorystom ukraińskim zez 
nawał dziś szereg świadków, — Świadek We 
sełyj, kolega szkolny Kossaka, oświadczył, że 
Kossak dał mu Hist do pewnej pani z polece 
niem, aby powiedział, że Ksi ten jest od „Bra 
ranowskiego“. 

Okoliczność ta jest ważna, bowiem wed- 
ług aktu oskarżenia Kossak używał pseudo- 
nimu „Baranowski*. Pseudonim ten znany 
był władzom śledczym już od dłuższego cza- 
su z wielu ukraińskich procesów  politycz- 
nych. Trybunał uchwalił wysłuchać niejaka 
Kobryńską, która jest adresatką tego listu. 

  

Aresztowanie przywódców socjalistycznych 
w Niemczech. 

HAMBURG, (Pat). — W lokalu zawieszo 
nego od kiłku tygodni socjalistycznego „Ham 
burgen Echo“ zaaresztowała policja politycz 
ma przywódców socjalistycznych na tajnem 
mocnem zebraniu, Wśród nieh znajdują się 
były sekretarz stanu dr. Staudinger, były ham 

  

ny będący przeszkodą w postępie go- 
spodarki kapitalistycznej. Dla usunię 
cią kryzysów żąda Engels zniszczenia 

formy kapitalistycznej w życiu spo” 
łecznem. Tutaj prelegent aks 

poglądy Proudona i ostrą kryt 

Marksa oraz przyjęte przez Marksa 

     
    

   
KS. DR. AUGUSTYN 

(rys. Józefa Maś 

od Hegla prawa i zasady, naprz. wza 
jemnego działania reakcji — pr 
czyny skutku, miary czy stosunku jłoś 
ci do jakości itp. Jednak, podkreśla 
prelegent, Marks nie godzi się na pod* 
stawowy pogląd Hegla i odrzuca ide- 
alizm, a opiera się na materjalizmie 
Feuerbacha. 

Pomimo, że znany filozof rosyjski 
Mikołaj Bierdiajew mówi o nielogicz- 
ności związku Marksa z dialektyką 
Hegla, prelegent nie godzi się na to i 
stwierdza, że błędność marksizmu ma 
właśnie swe główne źródło w samej 

    

burski senator pelityczny Schoenfelder, prze 
wodniczący frakcji scejalistycznej w Sejmie 

hamburskim Podeyn, Policja twierdzi, że zua 
lazła materjał, będący dowodem zdrady sta 

nu. 

  

  dialektyce hegłowskiej, mianowicie w 
użyciu: 1) biędu logicznego — zasady 

niesprzeczności, 2) błędu metafizycz 
nego — nadmiaru abstrakcjonizmu w 
realizacji zasad intelektuałnego uni- 
wersalizmu, 3) błędu moralnego — za: 
przeczenia indywidualizmu. 

Ujawnia się to w takich między in 
nemi twierdzeniach Marksa, jak na- 
przykład, że: dobro rodzi się ze zła, 
światłość — z ciemności, braterstwo 
— z nienawiści itp. Zamiast zwykłego 
indywidualizmu, mamy tutaj myślenie 
czyste — abstrakcję do kategorji logi- 
cznych, wyjaśnia prelegent, a dalej w 
twierdzeniu Marksa, że wszystko, co 

istnieje na ziemi, jest ruch (Hegel), w 
formule logicznego ruchu mamy me- 
todę absolutną, która wszystko wy: 
jaśni; jest to abstrakcja ruchu, jest ru 
chem w stanie abstrakcyjnym. Wszę- 
dzie na miejsce żywych ludzi, mówi 
prelegent, stawia Marks abstrakcję, 
słusznie przeto powiedział Bitrou, że 
historja, jak ją Hegel pojmuje, mogła 
by być opowiedziana bez imion włas- 
nych. W dziele Marksa, stwierdza pre 
legent, znalazła także swój wyraz za: 
sada Spinozy, że wszelki akt woli jest 
tylko przedłużeniem idei woli, dalej 
zasada olimpijska, że zamiana jed- 
nych indywiduów przez drugich nie 
narusza harmonji. następnie idea wie 
cznego stawania się i zagłady rzeczy 
Heraklita. System intelektualizmu u- 
nitarystycznego stanowi, zdaniem pre 
legenta, podstawę filozoficzną komu- 
nizmu. System ten dotychczas nie mo 
że być obalony przez filozofję, gdyż 
uważany jest za jdeał wiedzy. Już An- 
dre Lolal, profesor Sorbony. głosi o 

  

tych okręgach rolnictwa, przemysł:: 
włókienniczego i przemysłu drzewne” 
go. wreszcie turystyki, która znajduje 
na ziemiach tych doskonałe warunki. 

  

Dla silniejszego rozwoju gospodar 
czego dzielnicy p. wojewoda zamierza 
powołać do życia radę gospodare:ą 
przy województwie przez rozszerzenie 
działalności istniejących już w regjo- 
nalnych grupach B. B. W. R. wojewó 
dztwa sekcyj gospodarczych. 

   

  

  

Zkolei przemawiali poseł Józef 
Wielowieyski, reprezentant sekret 
jatu generalnego B. B. W. R. w War 
szawie poseł Czernichowski i senator 
Walery Roman, poczem została powo 
łana komisja. Przed zakończeniem po 
siedzenia zjazd wysłał depesze hołdo 
wnicze do Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej, Marszałka Piłsudskiego. pre” 
zesa rady ministrów i prezesa B. B. 
W. R. 

Notatki ze Świata. 
ODZNACZENIE WILNIANINA. Oneg- 

iedzeniu Polsk'ej Aka 
nagrodę im. Daczews! 

yczną EE. autorow: 
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prace historycznych o dziejach W'lna, p. dv- 
centowi d  Eowieńńkieny: a to za bra 
cę pt. „Stu nad początkami społeczeństwa 

i państwa lilewskiego*. 

— RADJOAMATORZY ODETCHNĄ z algą 

Moskwa przestanie zatru-     
   

    

   
    

iadomo niedawno urucho 
ska pracuje z og- 

na fali b. zbliżonej do fali Raszy 
stacji polskiej. Otóż dob 

re stosunki jedzk'e pozwol załatwić 
rzecz polubownie. Na odbywającej się właś- 
nie w Lucernie konferencji radjotelegraficz- 
nej delegat polski potrafił porozumieć sę z 
przedstawicielem Sowietów i uzyskał, że sta 
cja moskiewska zmieni długość fali, przez co 
zakłócenie odbioru ustąpi całkowicie, 

— NOWIE CZASOPISMO LITERACKIE 
powslaje w Krakowie p, t. „Drogowskaz*. —- 
Redagować je będą wspólnie Adam Polewka 
i Lecn Kruczkowski. 

— JÓZEF WASOWSKI, który przez osiem 
lat był redaktorem Polskiej Agencji Publicy- 
stycznej, us i ze swego. zana ka 
Wasows 
kę*. 

mion/ 1: 
romną 

  

  

  

       
        

    

   

   

    

szawę wy stópująć w Toli kobiety — ak 
sztuce Tej "raulein Doctor“, tej sam 

którą ipodn'esiono taki halas, czy nie jest 
przypadkiem plagjatem literackim. Eichie- 
równa, poprzedzona uznaniem publiczności i 
prasy udaje się na występy do Krakowa i 
Krynicy. 

ZAMIAST ŁODZI PODWODNEJ HYD- 
ROPLANY zamóenza zakupić Zarząd Związku 
Inwalidów Woj, z sum zebranych na łódź — 
„Odpowiedź Trewiranusowi*. Ponieważ koszt 
łodzi wyniesie kilkanaście m'ljonów a zebra 
no tylko 250 tysięcy zł., postanowiono zwró- 
cić się do komitetu zbiórk* z wnioskióm 0 
przeznaczenie zebranych pieniędzy na hydro 
plany dla polskiej marynarki wojsnnej, 

— INŻYNIER RUSZCZEWSKI W WIĘZIE 
NIU „BUDUJE* WIĘZIENIE, a raczej opra- 
cowuje plany techn'czne gmachu wiezien a 
na Mokotowie. Skazany na 6 lat za nadu 
cia w budownictwie pocztowem nie chce sie 
dzieć bezczynnie i uzyskał pozwolenie na zsj 
mowanie się w celi swą pracą zawodową. —- 

— ALFONS XIII I KAISER WILHELM 
nieświadomie patronowali bus'nessowi weso 
łego pana Włesołowsi ego. Ten stuprocento- 
yw „niebieski ptaszek“ jakich wiele dziś w 
stoFcy i nie nv stolicy, to człowiek zdolny i 

kwalfikowany agronom. Nie uśmiechała mu 
się jednak „orka” i żywot hreczkosieja. Ob- 
racał się w towarzystwie ziem'ańskiem bawił 
się nieźle i kazał sobie zato płacić... Wystę 
mował bowem jako przedstawiciel konsorcjum 
f'nansowego przez obu ex — władców, któ- 
rzy „nabuchawszy monety* z kraju interesują 
się wykupem majątków, przycze nie targują 
się bard: Szczęśliwi ziemianie pełni p'ek: 
nych nadziei wozili, karmili i płacili djety 
„panu przedstawicelowi', który lojalnie n- 
dzielał cennych wskazówek fachowych i ad- 
mimistracyjnych... „Interes“ rozrastał sie, p. 
Wiesołowski dobrał sobie pomocnika, na swo 
je nieszczęście, człowieka zachłannego. Ten 
niezadowolony z przypadających nań procen 
tów, wsypał jpryncypała przed władzami, na 
skulek czego dziś smutny p. Wiesołowski w 
nowej już występuje roli. ko jedno:o 
czny pupil warszawskiego więzien'a.. mi. 

      

      

     

   

      

   

konieczności zamiany szeregu umys- 
łów na duch — umysł zbiorowy. Po* 
dobne zapatrywania znajdujemy u in- 
nych współczesnych uczonych, naprz. 
że byt indywidualny jest tylko mitem 
(Malwel). Tylko w Rosji Sowieckiej 
intelektualizm unitarystyczny zmierza 
do zniwelowania jednostki wedle za- 
sady determinizmu, łączącej sprosz- 
kowanego indywidua w jedną zbioro- 
WOŚĆ. 

Cios w determinizm przyszedł z (i- 
zyki. Teorja quantum okazuje niecią- 
głość nie tylko przestrzenną, lecz i ma 
sową — indeterminizm fizyczny. Na- 
ka więc, aby być ścisła, zaznacza pre- 
legent, musi się dziś liczyć z jonamj i 
elektronami. Filozofja religji jedynie 
z danych Pisma Świętego może obalić 
błędne twierdzenia marksizmu i prze- 
ciwstawić się skutecznie intelektuań - 
zmowi unitarystycznemu. 

Irena Gałązowska, oświadcza pre- 
legent, w głębokiem studjum o kolek- 
tywizmie słusznie twierdzi, że jeżeii 
Sowiety zwalczają chrześcijaństwo, to 
tylko dlatego, iż religja chrześcijańska 
posiada osobowość i wolną wolę. 

Twórca pozytywizmu August Coat 
ongiś przestrzegał, że trzeba ostrożnie 
iść za nauką, przypomina prelegent i 
zaznacza, że ostrożność ta jeszcze bar- 
dziej potrzebna jest dziś, skoro nauka 
doszła do kryzysu doktryny determi- 
nizmu w fizyce i do kryzysu transfor- 
mizmu w biologji. Na tej zasadzie, za- 
kańcza prelegent swój ciekawy odczyt 
jest możliwa walka z komunizmem, z 
jego ' unitarystycznem  intelektualiz- 
mem. 

  

  

  

A Jerzy Kamiūski. 
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Nr 160 (2701) К ЗОВ ОСВ WRIĘŁZBENZSOK 1 

"WIEŠCI I OBRAZKI Z KRAJU Przegląd pracy Wydziału Sztuk Pięknych. 

Uczeń mordercą. 
Powracający do domu we wsi Wolezki 

pow. mołedeczańskiege 14-letni uczeń Mikołaj 

Zeńko pokłócił się z kuzynem Władysławem 

na tle otrzymanych cenz4 W czasie sprze 

€zki wydobył z kieszeni posiadany pistolet, 

   

  

ław padł na ziemię brecząc krwią. Mikołaj 

nie powfadomił nikogo o zajściu i ponieważ 

pomee przybyła po dwóch godzinach, z powo 
du silnege upływu krwi nieszezęśliwy chło 

pak zmarł. 

który sam sobie zmajstrował, i strzelił de Polieja prowadzi dochodzenie. (e). 

Władysława, Kuła trafiła w nogę. Władys- 
— 

Oszmiana. Swieciany. 
R ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLN. W. GIMN. 

POWIATOWY ZJAZD Z. O. R. 

t czerwca r. b. 

  

    

     

   

  

     

    

   <erów i podchorążj Ь CE Na 

wiło się przeszło 60-ciu ofc. i podch 

ch z Oszmiany i z A pow iatu 
Ob 

    

f jalnego, gdzie w obecność 

h się 5 przedstawicieli miej 

scow. państwowych ze starostą p. 

Suszyńskim na czele, oraz delegatów władz 

Okręgowych ZOR-u, po mszy zostało wygło- 

szone płomenne kazanie przez księdza No- 

waka kapelana 85 p. p. 

Z kościoła zebrani udali się na właściw. 

obrady Zjazdu do. lokalu Sądu KG odakicdo. 

[Po przywitaniu zebranych, prezes Zarządu 

p. starosta Suszyński złożył sprawozdanie 

ze sa Delegatów Kół Okręgu Wileńskie- 

go ZOR i ta Oficera Rezerwy“ odby- 

tych w Win w dniach 29 i 30 kwietn a 

r. b., udzielając na wstępie głosu ppor. reż. 

p. Gudewiczowi Piotrowi delegatowi Zarzadu 

Ogręgu Wileńskiego ZOR dla m ygłoszen › 

feratu p. t. „Oficer Rezerwy a Špolec zeństwo 

i Armja“. 

W obszernym przeszło  40-minutowyni, 

świetnie opracowanym referac'e wymienio- 

my zobrazował rolę oficera rezerwy w spolv 

czeństwie i naszkicowal zadania jakie stoją 

przed oficerem rezerwy. Następny referat 

został wygłoszony przez Inspektora * e- 

go w Oszmianie p. por. rez. Szczerbicke g 

Edwarda na temat „Rok 1920-ty*, po klo 

rym delegat Zarządu Okręgu ZOR p. kp: 

   

    

      

  

  

         

   

    

      

  

dypl. rez. Dunin- Borkowski Piotr wygłosił 

reftrat o pra oficera rezerw podcht эга- 
h w dziedzinie PW į WF na tereiė 

powiatu, 

Po referatach wyłoniła się ożywiona dy- 

skusja, w czasie której delegat Zarządu Ok- 

      

TęgoWegO ZOR Pp. por. rez. Kondratowi 

udz'elił wyjaśnień oraz wskazówek o 

zacyjnych. Wiolnemi wnioskami i pow 
ciem odnośnych uchwał została zakończona 
część oficjalna Zjazdu. 

Obrady zostały zakończone 

depesz hołdowniczych do Pana Prezyć 
wysłani em 

    

       premjera Jędrzejew 

do p. generała Góreckiego Prezesa Zarząd 

Głównego ZOR., oraz do p. wojewody wiłeń- 

skiego Jaszczołla, Poczem jednomyślnie uch- 

wala wszystkich zebranych miejscowy pu: 

boszcz parafji, ks, dziekan Holak w uznan'u 

jego zasług * sympatji dla akcji prowadzonej 

przez ofic. rez. na terenie m. Oszmiany i 

oszmiańskiego, został obrany kapela- 
mem Koła ZOR pow. oszmiańsk ego, 

Po zamknięciu obrad zebrani udali 
do Resursy Obywatelskiej na obiad kołeż 
ski w cza którego zostało wygłoszona 
kilka przemówień. 

Po ob'edzie uczestnicy Zjazdu udali sę 
„Kościuszko pod Racła- 

   

  

   

  

   

wicami* 

AE 
Mała chata trzęsła się od tupotu kilku- 

mastu par nóg. Młodzież wiejska tańczyła 

%choczo, z życiem i werwą przez całą noc 

ma trzeźwo, — wyjątkowo nie wywołując 

Ani burdy ani sprzeczek. Zdawało się, że 

Zabawa, upłynie spokojnie. 
Tymczasem w małym składziku jeden z 

parcbków częstował wódką swych czterech 

przyjaciół i namawjał: 

> — Dajcie mu dobrze, Świadczy! przeciw - 
%o mnie w sądzie, muszę mu teraz zapłacić! 

Przyjaciele pili w milczeniu. Nie wypada 

odmówić, kiedy jest poczęstunek. Trzeba speł 
mić prośbę, choć do tego Józka Szafranowi- 
Фга właściwie nikt nie czuje żadnej urazy 

Przeciwnie — nawet jest dobrym kolegą. 

Ę Ale eóż robić — częstuje — prosi — nie 
wypada odmówić, 

— Trzeba mu dać — rzuca jeden.. 

— Trzeba dać w kość — potwierdza 

— Ale czem bić, trzeba wziąć cokolwiek 

| —dadaje trzeci. 

Po zakawie Józet Szairanowicz przecho- 
Agi przez sień, W tym momencie napada 

ne niego z tyłu jeden z namówionych i ude 
trza łomem želoznym po głowie. Szafrano- 
wiez pada, ranieny śmiertelnie, „Przyjaciele* 

%aczynają go kopać nogami i wyrzucają w 

    

ten sposób na podwórze. 

— Trzeba mu dobrze dać — prosił ten, 

Który częstował wódką. Dlatege też „przy- 

jadieleó uzbrajają się w kłoniece i znowu 

Nikotyna. 
_ Straszne słowo. A jednak tyle mil 
dOnów ludzi pali papierosy, cygara, a 
nawet... żuje tytoń, tam gdzie palenie 
8Tozi niebezpieczeństwem pożaru czy 

Wybuchu gazów ziemnych. Czem się 
to tłumaczy”... : 

Możnaby na ten temat traktaty 
wielotomowe pisać. Nie czynimy tego 
2 dwóch względów: 1) inni — i to u- 
<zeni a nie publicyści — już to uczy” 
Nili; 2) nie chcemy odgrywać, zaszczy” 
tnej zresztą roli Don Kichota. 

Pragniemy natomiast przyjść z po- 

mocą i praktyczną radą „nieuświado- 

mionych* należycie palaczom. Rada 

— krėtka: istnieją papierosy odniko- 
ynowane. Produkuje je paūstwowy 
Monopol tytoniowy, wobec czego ma- 
My niejako pewność, że nikotyna od 
Ciągana jest istotnie chemicznie, a nie 
»Cudownemi“ watkami preparatami, 

tygarniczkami. 
UE T ORK SDIIKOOO TIS T E 

OFIARY. 
Uczestnicy wycieczki z Poznania złoży 

2 odnowienie Kaplicy Ostrobramskiej — 
. 70. 

Ža hojną ofiarę na rzecz ratowania Ba 
 Żyliki w sumie zł. 157 — złożonej przez u- 
tzestników wycieczki z Poznania Komitet 
Ratowania Bazyl: Wileńskiej składa majser 
 deczniejsze podziękowanie. 

  

PAŃSTWOWEM. 

W dn. 14 b. m. zakończył się rok szkola 

w lutejszem gimnazjum państw, B'lans smui- 

ny: niepokojący, 30 i więcej proc. uczniów 

šono ma drugi rok w klasach,         

  

poz 

ten, jak i inne są powszechnie omaw 

Nasuwają się refleksje. : 

Były czasy, gdy nasze g'mnazjum stało 
     

  

się wzorem polski ej szkoly kresow 

dającej miłość młodzieży i zaufanie 

'Wrzała praca, kwitł sport, PW, 
ra ystko minęło. 

gwarem i radoś 
adla się cisza i. dziw 

      

       Do tętniących ong 
murów gimnazjum wk 
ny ja bezwład. 

Rodzice patrzą z niepokojem na te cb- 

jawy. Przyczyny widzą w personelu gim- 

nazjalnym, składającym się w */, z kob'el 
zgonzkniałych i nerwowych. Stosunek 

mauc lek i naucz, i jest stanowczo 

MOCE * mie potrafił 

    

  

    

  

6:3 

    

  

    

  

domow. cj młodzieży 

cej się w tut „ mówi się o wnie- 
sieniu petycji do władz miarodajnych 0 „od 

      

kobiecenie“ personelu gimn. państw. w Świę 
cianach. K 

Budsław. 
GODNI NAŚLADOWANIA, 

Cię: 

dujemy się obecnie „rzucają cień smutku na 

życie młodego pokolenia. 

Dziatwa szkolna odczuwa często głód i 

chłód, odczuwa brak jpieniędzy na przybors 

szkolne i rozumie, że trudno ojcu o grosz 

się wystarać, Łzy niedoli błyszczą często pu 

przez uśmiech w jasnych oczętach, a ne 

swoje musprawiedliwienie mają jedno tylko 

zdanie: „Mama, czy Tato, mie ma pieniędzy”. 

Jakże dużo takich biednych dzieci, któ 

rych dzisiaj jpocieszać nam trzeba, 

W zrozumieniu tego stanu nzeczy, zebrali 

panowie oficerowie i podoficerowie I Baonu 

„Budsław KOP-u kwotę 350 zi, przezna 

czając ją ma ubrania dla b'ednych 

szkolnych, która (Kierownictwu Szkoły Pow- 

szechnej Kościuszki w Budsław*n, 

została wręczona przez p. mjr. Czubrytową. 

Jednocześnie zaznaczyć należy, że od łute- 

go b. r. trwą spstemktycznie dożywianie 

przeszło 50 dzieci szkolnych, gdzie też Iwą 

część sumy wydatkowanej stanowi kwolu, 

wpłacona przez panów oficerów i podofice- 

rów, jako dobrowolne opodatkowanie się. 

Serdeczne staropolskie „Bóg zapłać w 

imieniu Grona Nauczycelskiego i dziatwy 

szkolnej składam na tem miejscu wszystkim 

PP. Ofiarodawcom Marja Witkówna. 

  

ie, kryzysowe czasy, w których znaj 

    

  
      

    

   

im. T. 

   

na wesoło. 
biją Szafranowicza. Są pijani — jeden z 
nich pada i dostaje również od kolegów, 

którzy w zmroku poranka nie megą dojrzeć 

kogo bi Leży — więe Szafranowiez., 

Zamów: enie wykonane. 

Starzy mieszkańcy wsi zanoszą trupa do 

chaty, kładą go na łóżko i zaczynają Śpie- 

wać „godzinki*. Nastrój ponury, ale jeden 

z oprawców stoi przy trupie i 

Jest mu wesoło. 

Żaurtobliwie jeszcze raz uderza Szafrano- 

wieza kłonieą po głowie. 

Jeden ze świadków tego zajścia, młody 

parcbczak, zeznając to przed sądem okrę- 

gowym w Wilnie, śmieje się, 

— Czego Śmieje się. Czy scena ta była 

Śnieszna?! Zabili eztowieka, jeszcze mart- 

wego peniewierają, a jemu wesoło! — stro- 

iuje ge przewodniczący sądu. 

Parchezak spoważniał. Zeznania innych 

Świadków zagmatwały stan faktyczny zajś- 

cia, Wiojtkiewiczówna zaś twierdzi wręcz, 

že Borysewieza dlatego oskarżyli © czynny 

udział w bójee, że jest ładny i ma powodze- 

nie u kebiet! 

Oskarżeni — bracia Borysewiezowie Józef 

i Michal oraz Feliks Włojtkiewjcz — do 
winy zabicia nie przyznali się. 

— Owszem bili się, ale kto kogo i jak 

hił — łego się nie da, ustalić. 

Sąd skazał wszystkieh na karę 2-LET- 
NIEGO WIĘZIENIA I ZAWIESIŁ WYKO- 

NANIE JEJ NA 5 ŁAT. Włod. 

  

śmieje się. 

Na odbudowę kościoła 
wojskowego. 

Komitet Odbudowy Kościoła Wojskowego 
(po-Trynitarskiego) na Antokolu w Wilnie 
pragnąc zebrać potrzebny fundusz dla doko- 
nania dzieła odbudowy Świątyni dla wojsk 
wydał portrel zwycięzców zeszłoroczn. cha]- 
lenge'u śp. por. Żwirki i śp. inż. Wigury > 
celu rozpowszechnienia go w d najsze 
szych warstw naszego społeczeństwa. Przez 
wydanie tego portretu Komitet pragnął rów- 
nież złożyć jeden jeszcze hołd bohaterskim 
lotnikom oraz przyczynić sie do utrwalenia 

ich nazwisk i wielkiego ich czynu w pamęci 
wszystk*ch Polaków. 

Dochód ze sprzedaży portretu przeznaczo 
ny jest całkowicie na odbudowę wymienione- 
go kościoła. Nabywającym portret Komitet 
składa sara ozdE Bóg zapłać, 

Cena portretu wynosi zł. 3 (trzy); cena 
egzeplarza naklejonego na kartonie — zł Z 
(pięć). Upoważnione do sprzedaży portretów 

osoby winny posiadać wydane przez Komitet 
legitymacje z fotografjami. 

Siedziba. Komitetu: Antokolska 38/40, P:« 

zes ks. mjr. Jan Żywicki. 

SOLIDNE ZASTĘPSTWO 
STAŁY ZAROBEK 

Zatrudnimy natychmiast jeszcze kiłku 
inteligentnych akwizytorów na korzyst- 
nych warunkach. Sumienne, rzetelne 

       

     

      

    

i wymowne osoby wyznania chrześci- 
jańskiego, zechcą zgłoszenia swoje 
z podaniem życiorysu i referencyj 
skierować do Chrześcijańskiej Spół- 
dzielni „Wiano* — Poznań, ul. Sien- 

kiewicza Nr. 3.     

Może ktoś z zewnątrz 
zarówno Wydziału, jak i plastyki wo 
góle patrząc na „nudne akty, czy 
martwe natury z lekceważeniem, („ta 
kie do siebie podobne“ — co jest nic 
prawdą zresztą) nie rozumieć studjów 
kompozycyjnych, a zachwycać się rze 
czami bardziej efektownemi, jak pej 
zaże np., „ale ktoś kto tem nieco b 
dziej — żyje kio patrzy na to już z 
nieco większą świadomością i samego 
przedmiotu wogóle i danego tła tych 

  

  

   

rzeczy — ten będzie odczuwał szczerą 
satysfakcję. Niema tu partaniny, ani 
blagi. Conajmniej — sumienna, wylę 
żona praca. Wszystko conajmniej „na 
poziomie a ileż rzeczy ponad nim: 
Nawet prace czysto szkolne dają tę 
satysfakcję. Znać wszędzie mocną, 
kierowniczą dłoń, która energicznie 
zlikwiduje jakikolwiek fałsz, jakiekol 
wiek odchylenie w kierunku tandety. 
czy blagi. Pozatem przez sito egzami 
nów wstępnych dopuszczane są na 
Wydział tylko jednostki bardziej obie 
cujące, słabsze odpada ją. 

Nie będziemy już w tym roku po 
dawali ani definicji zasadniczego kie 
runku szkoły (zostawiającego zresztą 
dużo miejsca na rozwój indywidualny 
ucznia), ani schematu studjów, ani na 
zwisk grona profesorskiego, które 
jest notabene, j tak dostatecznie zna 
ne Wilnu, chociażby tylko z tych na 
zwisk dość głośnych i w całej Polsce. 
Pisaliśmy o tem wszystkiem w roku 
zeszłym. Przechodzimy więc teraz do 
samej wystawy. 

Jeśli wyłączymy nieco słabszą w 
tym roku rzeźbę jeśli o talenty cho 
dzi, oraz mniej licznych dyplomow 
ców (1, w zeszłym roku — 4) to całość 
przedstawia się mniej więcej tak samo 
co do ciekawszych, godnych wyróz 
nienia prac. Jest jednak niewątpliwy 
postęp w przeciętnym poziomie. Ten 
wydaje się wyższy i słabszych prac, 
jak niektóre z młodszych kursów w 

  

  

roku zeszłym, dziś prawie niema. Ilo 
ściowo jest to samo, kilkaset prac (po 
nad 500) to dla recenzenta stanowi nie 
mały kłopot i zabewne niejedno zmar 
twienie dla tych, których nazwiska lub 
prace zostały (w r. zeszłym) czy zosta 
ną pominięte. Ewentualnie pokrzyw 
dzeni winni są zresztą sami sobie — Li 

szę to do ogółu autorów prac — ponie 
waż nie spisali nazwisk, prac i kur- 
sów. choćby prowizorycznie, w brul 
jonie jakiegoś katalogu, żeby można 
było w tym lesie zorjentować się. Tem 
bardziej, że nie wszędzie są nazwiska. 

Dużo mi tu pomogli dwaj mili kole 
dzy z Wydziału, ale i oni nie wszyst 
kie nazwiska znają, nie wszystkie pra 
ce nie podpisane (jest takich sporo) 
mogą co do autora określić. Przy tak 
wielkiej ilości prac bardzo łatwo coś 
opuścić, notując, zwłaszcza przy koń- 
cu, po dwóch i pół godzinach, stosun 
kowo sumiennego chodzenia po sa 
lach oglądania notowań etc. 

Rzeźba jest na wstępie i o nią 
najpierw zawadzamy. Prac dużo, mo 
że ze dwie setki, może więcej, Mniej 
efektowna niż w roku zeszłym, niema 
bowiem takich okazałych prac, jak ze 
szłoroczny, świetny łucznik Godziszew 
skiego (ukończył Wydział), prace No 
wickiego j inne, ale nie o efekty tu 
chodzi, łecz o pokaz sumiennei. szkol 
nej pracy, w jej najrozmaitszych dzia 
łach i na różnych poziomach. To zo 
sła.o osiągnięte. Mamy więc liczne stu 
dja aktów, przeróżne kompozycje na 
określone tematy (wodotrysk, sarko 
fag, ete.) i jnne. Przegląd jest okaza 
ły tak co do ilości prac, jak rodzajów 
ich w ciągu roku przerobionych. Na 
górze w kilku salach pierwszego i ty 
luż drugiego piętra oraz (nie miesz 
czące się w salach) na korytarzach, 
prace malarskie. 

Kursy, pracownie, wszystko to już 
podawaliśmy w roku zeszłym. Dziś 
podajemy tylko znaczniejsze różnice, 

  

  

  

zestawienia. A więc — na młodszych 
kursach, dużo obiecujących, może na 
wet — talentów. Edward Grabowski 
(pejzaże akty), Rogiński, Kowarski, 
Borowska, Dubicki. Suckewerówna. 
Lewówna (bardzo ładny szkie, stud- 
jum dziewczyna z kaktusem) — oto 
garść nazwiska autorów prac. które 

nas bardziej zainteresowały. 

Ze starszych nikt nie zawiódł. Pej 
zaże, akty, rysunki sangwiną i węg 
lem, studja kompozycyjne, martwe na 
tury — jeżeli ktoś jest „na poziomie * 
w jednym z tych rodzajów, nie odpa 
da przeważnie w innych. Zdolny kolo 
rystą Nowicki (pejzaże), Langhamer 
(ciekawe studja pejįzažowe), Romano 
wicz (prace zatrzymane do zbiorów 
Wydziału), Kosmulski, Nebelska, Re- 
wieńska, Sękalski, Tomecki (pejzaż), 
Iwańciów (bardzo dobre studja koni. 
takaż martwa natura), Szopówna, Mi 
lewska (ciekawa kompozycja panneau 
na temat rolniczy), Kalwajtówna, Sko 
czyńska, Żukowska, Siewruk, Czurył 
ło (dużo bardzo ciekawych prac), Roz 
wadowska—Święcicka. Dobrzyński, 
Dobrjak, Epsztajnówna, Karpińska, 
wreszcie autorka pracy dyplomowej 
(kompozycja pejzażowa) — Oświeciimn 
ska. Nazwiska zanotowane dość bezia 
dnie, bez względu na jakikolwiek po 
rządek, starszeństwo, czy zdolności. 
Prace tu mówią dość żywo same za 
siebie. 

Poza malarstwem stalugowem jest 
jeszcze dekoracja wnętrz (dużo cieka 
wych prac), malarstwo monumenta! 
ne, kilimkarstwo, fotografja artystycz 
na i grafika. Poza wspomnianymi już 
trzeba wymienić  Prokopowiczównę 

(mal. monum.). Karpińską (kilimk.). 
Zdanowskiego, Dykija i Skoczyńską 
(fotografia). 

Va dole grafika. Plakaty. akwafor 

ty, drzeworyty, liternictwo, oprawa 
książki, projekty gobelinów. Prace b. 
poważne, b. dojrzałe. Sporo już wymie 
nionych nazwisk. Zwraca uwagę Sę 
kalski projektem gobelinów. 

Na tem ten bardzo pobieżny, wo 
bec rozmiarów przedmiotu i koniecz 
ności dziennikarskiego pośpiechu -— 
przegląd kończymy, stwierdzając je 
szcze, że możemy się naszą akademją 

sztuk plastycznych wszędzie, śmiało i 
szezerze poszczycić. S..Z. KŁ 
BEATS T RT ATNKOSISS 

   

  

    

Rozwody w Chinach dawniej 
a dziś. 

Według dawnego prawa chińskiego, które 
jeszcze do niedawna obowiązywało w Chi- 
nach, Chinka, wyszedłszy zamąż, nie mogła 
w żaden sposób uzyskać rozwodu. Natomiast 

mógł z łalwością pozbyć s 
zów małżeńskich, jeżeli tylko mógł pr. 

sr choćby jeden z poniższych zarzutów. 
Fałszywie złożona przysięga przy zawie 

raniu aktu małżeńskiego; 2. bezpłodność ż0- 
ny: 3. rozwiązłość; 4. zły stosunek do teś- 

ciów; 5, zazdrość; 6. plotkarstwo; 7. nieule 
czalna choroba; 8. opuszczenie domu małżeń 
skiego; 9. złe obchodzenie się z mężem. 
iNowy kodeks cywilny, obowiązujący w 

Ghinach od r. 1930. utrzymał w mocy tych 9 
przyczyn, uprawniających Chińczyka do roz- 
wodu, tylko dwie, a m'anowicie: nieulecza!ną 
chorobę i rozwiązłość, nadawszy jednocześnie 
Chinkom te same prawa, co i mężczyznom. 

Równouprawnienie kobiet w kwestji roz- 
wodowej i nowe prądy życia chińskiego wpły 
nęły w ciągu ostatnich lat na wzrost liczby 
rozwodów. Wydział miejski dla spraw społe- 

h z S. zanghaju podaje interesujące zesta- 
s ilości i powodów rozwodów w ciągu 

dwóch kolejnych lat r. 1929 i 1930. Najwięcej 
rozwodów w obu latach przyznały sądy z po- 
wodu rozwiązłości, 16 i 18 z powodu obełg, 
17 i 16 z powodu porzucenia domu, 9 i 7 z 
powodu trudności finansowych 3, 5 z powodu 
nieuleczalnych chorób, 21 i 41 z różnych po- 
wodów i 4 i5 z nieznanych. M. D. 

   

  

      
         

        

  

      

  

Humor. 
Dlaczego trzymali cię tak długo w pace? 

> 3 konkurenta. 

— Fabrykowatem te same banknoty 20 
Bank Narodow (Bihne)   

    

RADIO 
WILNO. 

WITOREK, dnia 20 czerwca 1983 r. 

1.00: Czas, Gimnastyka. Muzyka. Dzien- 
k porami Muzyka. Chwilka gospodarce 

: Czas. Audycja dla poboro 
dzienny. 

Giełda roln. 15,35: Muzyka popularna (płyt |. 
16,00: Muzyka z Ciechocinka. 17,00: Pegad 
muzyczna. 17,15: Koncert chóru ukraiūs! 
go. 18,10: Przyroda Palestyny* odczyt. 18, 

: „Muniejszość ze 
t k 19, 40: 

      

            

   

  

  

        

   

  

   

  

50: Dziennik cy. 
ści roln. 21,10: Koncert popula arny. 
Feljeton nelła Makuszyńsi 
zyka taneczna z Ciechoc'nka, 
sport. 22,35: IKom. meteor. 22,40: 
taneczna z Ciechoenika. 

     

      

ŚRODA, 21 czerwca 1933 r. 

1,00: Czas. Gimnastyka. Płyty, Dzienn'k 
poranny. Płyty. Chwilka gospodarcza. 11,57: 
Czas, 12,05: Audycjadla poborowych (muzv- 
ka), 12,25: Przegląd prasy. 12,3. D. c. audy 
cj. dla poborowych (muzyka), 

dnia 

  

   

  

    

  

    

ram dzienny. 15,25: Giełda rolnicza. 15,05: 
Muzyka dawna (p. 16,00: Koncert, 17,00: 

orze i kolonje w życiu narodów * — od 
17,15: Odczyt dla nauczycieli muzyki. 

17,35: Koncert z Ciechoci 
ślę o sporcie * tur 
Koncert dła młodzi 
dzieje w Wiilnie*? — pogad, 19,20: Przeglai 
litewski. 19,35 Program na czwartek, 19,40: 
Kwadrans 20,00: Audycja wesoła. 
20,55: Dziennik wieczomy. 21,05: Skrzynxa 
rolmicza. 24,15: Koncert kameralny 3 
Muzyka 7 „ 22,15: Muzyka. 22. 
spórtowe. Muzyka tan. 

czych,     

    

     

    

  

   

     
    

     
  

WARSZAWA. 

WTOREK, dnia 20 czerwca 1933 r. 

12.05: — > — 12,55: 15.15 

$ ty gr: amofonowe. Komuni 
kat Państw. "Urzėd. Wych. Fizyczn, * Państw. 

  

   Zw. Sportowego. 17,00: „Skrzynka Pocztowa” 
20,00: Koncert popułarny, 

ŚRODA, dnia 21 czerwca 1933 r. 

12,05: — 1 — 14,55: — 15,15: Płyty 
gramofonowe. 5: „Skrzynka P. K, O. 
18,35: Recital śpiewaczy Heleny Weybergo- 

wej. 22,00: Odczyt w jęz. angielskim p. t. 
„Polskie koleje państwowe”. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT CHÓRU UKRAIŃSKIEEGO, 
Dzisiaj we wtórek o godz. 17,15 transmi 

towany będzie ze studja warszawskiego xa: 
cert Narodowego Chóru Ukraińskeigo im, I 
senki pod dyrekcję S. Sotohuba. — W p 
gramie utwory Łysenki, Kołessy, Koszyca. -— 
Hajworońskiego i in. oraz pieśni łudowe or 
m Solistą bodzie p. M, Kurnatowska 

(śspiew| akompanjuje prof. Ludwikk Urste'a 

    

  

     

    

  

  

  

  

MUZYKA ROMANTYCZNA I WSPÓŁCZESNA 

Q godz. 18,35: wystąpi przed mikrofonera 
ceniona pianistka M. Ogilbianka, która wy 
koma program składający się z mastępują 
cych utworów: Bach Buson* — Toccata i 
fuga — d-moll, Beethoven — Rondo, Fr. Cho 
pin Allegro koncertowe i Et'uda Cic-moll, 
Alteniz — Cordoba, de Falla — Taniec ognia 

     

    

MUZYKA DLA WSZYSTKICH. 

O godz. 20 rozgłośnia wileńska rozpoczni 
nadawanie utworów muzycznych, podykto 
nych przez radjosłuchaczy. Radjosłuchacze, 
którzy w dzsiejszej „godzinie życzeń* nie 
znajdą swych ulubionych utworów, proszeni 
są o cierpliwość, gd; zgłoszonych ży 

jest bardzo wiełe i muszą być uwzględniane 
w kolejności zgłoszeń. 

  

     

   
   

  

Mały rocznik statystyczny 
1933 r. 

Ukazał siz nakładem Głównego Urzędu Sta 
tystycznego Mały Rocznik Statystyczny na r. 
1933, wydawnictwa rok IV-ty. 

Mały Rocznik Statystyczny 1933 r. jak i 
poprzednio jest krótkim wszechstronnym in- 
formatorem liczbowvm, o życiu gospodarczem 
społecznem i kulturalnem Polski, przedstawio 
nem na tle stosunków międzynarodowych, Nie 
zbędny jest dla wszystkich, którym potrzeb- 
ne krótkie a Ścisłe informacje o Polsce, zwła- 
szcza zaś dla szkół średnich wyższych, iństy- 
tucyj oświatowych, społecznych, gospodar- 
czych itd. 

Objętość 184 — XVIII stron druku z map- 
ką podziału administracyjnego. Format do- 
godny kieszonkowy. 

Cena 1 egzemplarza w okładce półsztyw- 
nej zł. 1.20. 

W celu spopularyzowania Małego Rocznika 
Statystycznego 1938 r. zagranicą, wydawni- 
ctwo to, ukaże się jak i poprzednie wydane w 
języku francuskim oraz angielskim 

  

  

KURJER SPORTOWY 
Łotysze zgłosili swoje osady wioślarskie. 
Za trzy tygodnie w Trokach odbę- 

dą się jedyne w tym roku międzyn: 
rodowe regaty wioślarskie o mistrzo- 
stwo Wilna i o mistrzostwo akademi- 
ckie państw bałtyckich. 

Regaty te budzą ogromne zaintere 
sowanie, gdyż nie wiemy absolutnie 
nie o poziomie naszych przeciwników 
którzy przyjadą z Łotwy i Estonji. 

Władze wioślarstwa wileńskiego o* 
trzymały wczoraj pismo z Rygi z po 
wiadomieniem, iż Łotwa zgłasza do 
regat dwie swoje akademickie osady 
czwórek wyścigowych. Jednocześnie 
Łotysze komunikują, że dowiedzieli 
się, iż Estonja również zainteresowa- 
ła się żywo regatami o mistrzostw: 
Wilna i zamierza ze swej strony rów- 
nież przysłać do Trok swoich wiośla 
rzy. 

Udział więc wioślarzy zagranicz 
nych jest pewny. Chodzi więc teraz 
tylko o przyjazd do nas wioślarzy z 
innych miast Polski. Chcemy przec 
żeby regaty nasze wypadły imponuj 
co, to też organizatorzy czynią star: 
nia by przyjechali do nas wioślarze 
Poznania, Warszawy i Krakowa. Spra 
wa ta jest na dobrej drodze i niewąt- 
pliwie do Trok da się sprowadzić wszy 
stkie najpoważniejsze siły sportowe. 

Regaty z każdym dniem budzą co- 
raz większe zainteresowanie i zapew” 
ne jeżeli dopisze pogoda, to udadzą się 
one całkowicie. 

   

   

  

    

KOMUNIKATY OŚRODKA W. F 

Komendant Okręgowego Ośrodka WF po- 
daje do ogólnej wiadomości że począwszy od 
dnia 20 bm. do odwołania przyjmuje intere- 

   

santów od godz. 12—13 tylko we wtorki a kan 
celarja udziela informacyj od godz. 9—12 ka- 
żdego dwa prócz świąt i niedziel zaś od g. 

16—18 na Stadjonie Sportowym — ul, | 
mont 32, 

    

    

NABYWANIE LEGITYMACYJ W, F. 

Che 

  

y nabyć legitymację Wł winni zgła- 
й w kancelarji Okręg. Ośrodka WF Lu- 

dwisarska 4 — Il-gie piętro w godzinach od 
9—12. Osoby pojedyńcze niestowarzyszone 
winne posiadać dowód tożsamości. Koszt le- 
gitymacji WF wynosi miesięcznie da trenu- 
jacych w grupie p. Cejzika 50 gr. Na kursy 
glarsko-pływacko-wodne w Trokach na 

żoną opłatę przejazdu autobusem Okr. Ośr. 
WF za cały sezon — wynosi 60 gr. dła trenu- 

rch na Stadjonie 50 gr. miesiecznie opłac. 
na 3 miesiące zgóry. 

Kto nie będzie posiadać legitymacji WF nie 
może trenować na Stadjonie Sportowym a 
osoby niestosujące się do powyższego będą 
usuwane przez personel Ośrodka względnie 
policy jnie. 

   

  

    

    

  

STOISKG „SAPERÓW* BYŁO N 
WYSTAWIE NAJŁADNIEJSZE. 

Zakończył się już konkurs komit 
tu wystawy sportowej na najładniej 
sze stoisko. 

Po obliczeniu głosów okazało się, 
iż najładniejsze stoisko było 3 B Sap. 
na które padło 32 głosy. Drugie miej- 
sce zajęło P. W. Leśników. a trzecie 
„Bin 

Wśród głosujących wylosowano 
następujące nagrody. Rakieta teniso- 
wa firmy „Lech* otrzyma Chaim Ry- 
mar. rękawice bokserskie firmy M. 
Don — Jachimowicz Stanisław, piłkę 
siatkową Ch. Dincesa — Ludwika 
Szulcowa, a pantofle tenisowe St. Kry- 
ma — Janina Starczewska. 

      

Wymienione osoby proszone są o 
zgłoszenie się po nagrody do biura wy 
stawy sportowej. 

  

Mecz tenisowy Polska — Włochy 

INS 

  
W- ubiegły piątek odbyła się na korcie 

reprezentacyjnym Ligi gra podwójna w ra- 
mach spotkania Polska Włochy. W. zawo- 
dach uczestniczyl:i Jerzy Stolarow, Tłoczyń- 
ski przeciwko Palmieri i Sertorio. Zawody 
zakończyły. s'ę zwycięstwem Włochów 6-3, 
6,3, 6:1. 

Na zdjęciu naszem widzimy zawodnika 
włoskiego Sertorio, witającego się ze Sto'a- 
rowem, na drugim planie Palmieni'ego i Tła- 
czyńskego. 

3 

Wycieczki w okolice, 
Wilno ma prześliczne spacery dalsze i 

bliższe, o tem. wie każdy, kto do nas zawita, 

atochtoni, podnieceni zachwytam* przy- 

zaczynają zwiedzać okolice, 

Ale czy to tak łatwo? Np. weźmijmy 

Troki. Już dojazd kosztuje dużo: cztedy zła- 

te od osoby, więc rodzina z kilku osób musi 

wydać kiikanaście złotych na sam przejazd, 

i : i wycieczkowe, naj- 

  

ai 

byszów, 

    

   8 3 złote, Ślicznie, cóż 

kiedy auto staje i psuje się nim z miasta 

wyjdzie, i jedn* klnąc wysiadają, inni po- 

syłają po ratnnek na sta 

  

Tu, z przed no- 

kolej pasażerów 

zabierają 

„bo ci, 

  

sa czekających na swoją 

normalnych t, j 

auto i posy 

  

czterozłotowych, 

  

na ratunek tamtym... 

. którym się auto popsuło mają pierwszeń- 

ślwo''... 

las: 

A zapasowego auta na to SOS nie 
    

trzymać 

wypusz 

w pogotow.u, jeśli się wogóle 

za niepewne „na nogach* auto? 

Tylko dzięk* uprzejmości policjanta ©- 

trzymali ci pokrzywdzeni auto extra, przy- 

tem dowiedzieli się ciekawych rzeczy, że na 

wypuszczen'e nadwyżkowego auta, musi być 

osobne pozwolenie, mełdunek, telefon do 

starostwa grodzkiego * dużo słowem chińsz- 

      

  

czyzny. 

IKolej daje do Landwarowa pociągi nor- 

malne, a te niezupełnie dogodne są dla wy- 

w, Więc mają oni mieć 

ochotę w to 

utrudnia, jeśli z jednej strony krzyczy się 

i nawołuje do zwiedzania, poz kocha- 

nią ojczystego krajobrazu, a potem takie 

spoty! chętnych rozkosze, że wybrawszy 

się ma cały dzień, zamfast o 10-ej wyjež 

dżają około południa. 

*W Trokach znów jadłodajn'a mieści się 

z na dole w Schronisku, skąd jak naj- 

mniej widać wody, i jest bardzo nieestetycz- 

nie, taksy na łódki niema, i umówiwszy się, 

łódkarz sprzecza się potem o zapłatę. 

A przecież człek wymęczony tygodn'ową 

pracą chciałby użyć 

   

    

cieczkowi że 

  

dżać za miasto, jeśli im stę 

        

te: 

  

swobodnie rozkoszy 

tego cudnego miejsca. Jeziora w niedziełę 

mieniły się jak marzenie, od szafirów mórz 

południowych do srebrnych, krótkich £al, 

potem stałowe się stały, potem ciemnosine, 

wzburzene, zaczęły udawać skutecznie Bał- 

tyk, spieniły na grzbietach, wirowały, 
kręciły zmienne w barwach wody co kwa- 

  

  

się 

  

drans, trudno się było oderwać od tego 
widoku. > 

Na jeziorach mało pływających; dwie żać 
główki, 

ważnie 

żadnego ikajaka, [parę łódek, prze- 
przewożących wycieczkowiczów na 

wyspy, gdzie zajadano zapasy, poparte przy- 
smakami Ikaraimskiemi, które można dostać 
u p. kowiczowej w schludnej kawiarence 
„Kącik Karaimski*. Na Rakalni, na wzgó- 
rzach stanowiących „przełęcz* py niędzy je- 
ziorami, kilkanaście małych namiotów, we- 
soły gwar i śpiewy: to PWK. (obóz przy- 
sposobienia wojskowego) 50 dziewczynek w 
granatowych krótkich majtaskach i białych 
bluzkach, świeżo wykąpanych, opałonych, za 
jadających właśnie obiad. Rygor surowy, 
warty nocne, hasła, zbiórki, marsze czwór- 
kami do kościoła, musztry, ale i leżenie 
na słońcu, pluskan'e się w błękitnych wo- 
dach jeziora, cudny widok z wysokiego wzgó 
rza, które wygląda jak forteca tych młodych 
amazonek. 

  

      

Trzebaby jakoś te Troki zbliżyć do Wil- 
ma; czy dać w niedzielę dodatkowy pociąg, 
któryby pozwolił cały dzień od wczesnego 
ranka do wieczora spędzać nad wodą, czy 
z autobusami zrobić porządek, by zbiorowe 
wycieczki "miały bezpieczeństwo dojechania 
na miejsce bez przerw w drodze. H. R. 

Pos dok 

£ DAUKAANA i OAYROLANORNA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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Jeszcze o wileńskiem 
biurze meldunkowem. 

Jeden z czytelników nadsyła nam 
na ten. temat poniższe uwagi. (Red.) 

Poruszoną w jednym z ostatnich nume- 
rów „Kurjera* sprawę udogodnienia 
publiczności dokonywania meldunków w 
Biurze adresowo-meldunkowem przy ulicy 

Końskiej popierają jak najgoręcej wszyscy 
ci, którzy są zmuszeni załatwiać sprawy w 

biurze. 

Panujące obecnie w biurze porządki, przy 

których, w natłoczonej do ostatnich gram 
możliwości sali, publiczność musi po kilka 
godzin oczekówać w kolejce załatwienia mel- 
dunku (szczególnie przy obecnej temperatu- 
rze) są nie do zniesienie i nic dziwngo, że 
pod adresem biurokracji dają się słyszeć tam 
ciągłe narzekania. 

Chcielibyśmy zwrócić na to uwagę wła- 
dzy, kótrej podlega biuro meldunkowe, a 
dobrze byłoby, by podczas urzędowania bin- 
ra przyszła kontrola i przekonała się na 
miejscu o panujących tam porządkach. Je- 
żeli spraw kierownik biura nie melduje o tem 
władzy, a nawet twierdzi, że wszystko est 
w porządku, to chyba dlatego, że tam nigdy 
mie był w roli teresanta; jakby miał parę 

osób do załatwienia ć postał w kolejce parę 
godzin w warunkach, jakie tam panują, na- 
brałby prawdziwego przekonania że tak da- 
dej być nie może. 

Jeżeli ze względów  oszczędnościowych 
wskazanem było ze szkodą dla wygody pub- 
Fczności skoncentrować wszystkie komisar- 
jaty z całego Wilna w jednem biurze meldun 
Ikowem, to stanowczo należało oddać na to 
biuro dużą salę, z dobrą wentylacją i urzą- 
dzić większą ilość okienek dó załatwiania 
publiczności, z większą ilością funkcjonarje- 
szy. Trzeba bowie mi na to zwrócińć uwagę, 

że obecne meldowanie jest rzeczą miezmier- 
mie skompłikowaną i bardzo często funkcjo” 

narjusz biura mus* wyjaśniać meldującemu, 
jak i co ma być umieszczone w kartkach 
meldunikowych, a czego brakuje. 

Należy życzyć, by władza nadzorcza wkro 
czyła w tę sprawę i pnżekonała 516 © koniecz- 
ności zmiany warunków pracy w biurze mel 
dunkowem, nieznośnych cbecn*e tak dła pu- 
blicznošei „jak i dla personelu biurowego 
— (za wyjątkiem zresztą kierownika), u 
przedsięwzięła środki dla ich poprawienia. 
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Dziś: Sylwerjusza. 

  

  

| | Wtorek Jatro: Alejzego 

E cżarwiac | Wschód słońca — g. 3 m. 15 

iii Zachód , —ę. 7 m. 59 

$postrzeżsniz Zakładu a aaojącii U.S B. 

i 19 М — 3333 rku 

   
Wiatr wschodni 

      

Tend. 
Uwag 

— spadek, nast. stan stały 
przelotne deszcze. 

— Pogoda dn. 20 czerwca według P. I, M. 
Przeważnie pochmurno i deszcze. Skłonność 
do burz. Chłodno. Porywiste wiatry zachod 
mie i północno — zachodnie. 

DYŻURY APTEK WILEŃSKICH. 

Dziś, 20 b. 

jące aptek*: 
Augustov ego (ul, Stefańska), Frumka- 

ma (ul Niem a 23), Wysockiego (ul. Wel 
ka 5), Rostkowskiego (ul. Kalwaryjska 31)), 
Paka (w. Antokolska 54), Siekierzynsk! 
(Zarzecze 20), Sokołowskiego (Nowy Św 

m, w nocy dyżurują następu- 

  

    

  

       

    

   
Szantyro (Legjonowa), Zasławskiego (Nawo- 
gródzka) i Z Ikowskiego (ul. Wžtoldo- 
wa). 

OSOBISTA 

— PREZES IZBY SKARBOWEJ E. RA- 
TYŃSKI WYJECHAŁ w dniu 20 czerwca rb. 
na lustrację powiatowych Urzędów Skarbo- 
wych oraz w celu zorganizowania w tych U- 
rzędach nowych działów podatkowych od nie 
ruchomości i od lokali w związku z przeje- 
ciem wspomnianych agend z dniem 1. VII rb. 
od samorządów, 

Podróż potrwa do końca bm. 
Na czas nieobecności Prezesa E. Ratyń- 

skiego zastępstwo objął Naczelnńk Wydziału 
V-go — B. Bielunas. 

— KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO Wi- 
LEŃSKIEGO K, SZELĄGOWSKI ODLECIAŁ 
w dniu wczorajszym samolotem do Warszawy 
na zjazd kuratorów okręgów szkolnych. Za- 
stępstwo na czas nieobecności p. Kuratora ob- 
jął naczelnik Wydziału Szkół Powszechnych 
p. Jan Dryjański. 

    

KOŚCIELNA 

— Ferje letnie Sądu Arcybiskupiego. 

W dniu dzisiejszym Sąd Arcybiskupi i Metro 
politalny rozpoczyna ferje letnie. Trwać one 
będą do 20 sierpnia roku bież. 

MIEJSKA 

— Trawniki w śródmieściu będą 
zasiane. Dowiadujemy się, że wbrew 
pierwotnej uchwale, magistrat posta- 
nowił w roku bieżącym zasiać jednak 
trawniki na centralnych ulicach mia- 
sta. Ta reasumpeja uchwały spowodo 
wana została petycją, jaką w tej spra 
wie do magistratu złożyli mieszkańcy 
śródmieścia. 

-  — Nowe przepisy o sprzedaży i 
wyrobie mleka. Z dniem 24 bm. wcho- 
dzą w życie nowe przepisy regulujące 
sprzedaż j wyrób nabiału, a w szcze” 
gólności mleka. Nowe przepisy zaka- 
szują sprzedaży mleka z baniek, jak 
to przeważnie ma obecnie miejsce na 
rynakch wileńskich. Mleko musi być 
sprzedawane wyłącznie w butelkach 
litrowych i półlitrowych. Na rynkach 
można będzie sprzedawać mleko jedy 
nie z wozów specjalnie do tego celu 
dostosowanych. Jeżeli chodzi o nabiał 
to takowy może być sprzedawany wy- 
łącznie w opakowaniach. 

Nad ścisłem przestrzeganiem no- 
"wych przepisów nadzór będą miały 
władze administracyjne. 

‚ URZEDOWA 

— KONSULAT ŁOTEWSKI W WILNIE 
KOMUNIKUJE, że dn. 22, 23 i 24 czerwca 
Konsulat będzie nieczynny z powodu świąt 
łotewskich. 

    = 

WOJSKOWA. 

— KTO STAJE PRZED KOMISJĄ POBO- 
ROWĄ- Obecnie po zakończeniu przeglądu 
poborowych rocznika 1912 komisja poborowa 
przystąpiła do przeglądu mężczyzn urodzo- 
nych w roku 1911 którzy w roku ubiegłym 
zakwalifikowani zostali jako czasowo do służ 
by wojskwej niezdlni (kat.B). Dziś 20 czerw- 
wca przed komisją poborową winni są stawić 

zyźni tego rocznika i tej ka- 
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tegorji z nazwiskami rozpoczynającemi się na 
Ktery: L*Ł.N O i P. 

Wžzysey objęci spisem winni są stawić się 
punktualnie o godz. 8 rano w lokalu przy ul. 
Bazyljańskiej 2. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 

— Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO. W nie- 
dzelę dn. 18 br. o g. 12 odbyła się w Mu- 
zeum Białoruskiem im .Jana Łuckiewicza u- 
roczystość odsłonięcia popiersia SB J. Łue- 
kiewicza, założyciela tej placówki. 2 Na uroczy- 
stość złożyły się: przemówienie p WŁ Samoj 
ły, który w krótkich lecz pięknych słowach 
podkreślił samozaparcie się w pracy i znacze- 
nie śp. J. Łuckiewicza dla kuitury białoruskiej 
oraz deklamacja wiersza poety białoruskiego 
M. Naszary. 

Po krótkiej uroczystości licznie zebrani u- 
czestnicy, wśród ktć h wiele pamiętało oso- 
biście śp. . Łuckiewicza, oglądali zbiory mu- 
zealne. Należy zaznaczyć, że popiersie, wyko- 
nane przez p. Jachimowicza, nie pełnie 
wiernie oddaje rysy śp. J. Łuckiewicza, co 
podkreślił w przemó | ieniu Samojło oraz li- 
czni obecni. 

  

  

    

     

      

"ZEBRANIA I ODCZYTY. 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA ABSOL. 

W ÓW SREDNIEJ SZKOŁY HANDLQ 
WEJ MĘSKIEJ w Wiiln'e zaw'adamia wszyst 
kich absołwentów 3-letniej Średniej Szkoły 
Handlowej Stow. Kupców i Przemysł. Chrześc. 
m. Wilna, że w dniu 23 bm (w piątek) o g. 
17 (5 po południu! odbędzie się zebranie in- 
formacyjne w sprawie egzaminów z zakresu 
4-letniej Szkoły Handlowej, w lokalu Szkoły 
przy ul. Biskupiej 47. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— ZWIĄZEK INŻYNIERÓW ŻYDÓW о- 

trzymuje w ostainim czasie zapytania w spra 
wie zamiany wyrobów technicznych i towa- 
rów niemieckich na krajowe lub pochodzące 
z innych krajów. W celu udzielania informa- 
cyji porad w tej sprawie Związek Inżynierów 
Żydów urządził specjalną poradnię, która jest 
czynną w lokalu Związku Inżynierów Żydów, 
Gdańska 3, Tel.18—+43 codziennie oprócz so- 
bót i niedziel, 

Od godz. 11—12 porady są udzielane bez- 
płatnie. 

LEGITYMACJE ODZNAKI STRZELEC- 
Komenda Podokręgu Zw. S 

Wilno, niniejszem komunikuje 
brania legitymacje Odznaki Strzeleckiej tych 
zawodników niestowarzyszonych, którzy w 

strzełaniach p. t. „10 strzałków ku chwale Oj- 
czyzny* w dniu 9 kwietnia rb uzyskali pra- 
wo do Odznaki Strzeleckiej klasy III lub If. 

Komenda Podokreru Z. S. Wilno mieści 
się przy ul. Wielkiej 68 m. 2 Godz. urzędowa- 
nia od 9 do 15. Tel Nr. 18-23. 

  

   

  

   

  

    

     
   

RÓŻNE. 

— NOWY ZARZĄD BIAŁORUSKIEGO KO 
MITETU NARODOWEGO. Odbyło się onegdaj 
zebranie organizacyj białoruskich. Na zebra- 
niu tem dokonano wyborów nowego Zarządu 
Białoruskiego Komitetu Narodowego. Preze- 
sem wybrany został p. Jan Poźniak; wicepre- 
zesami: poseł Jaremicz i b, senator Bohdanc- 
wicz. 

65000 ZŁOTYCH NA KOLONJE LET- 
N Urząd Wojewódzki otrzymał 65000 zło- 
tych jako subwencje na organizowanie na te- 
renie województwa wileńskiego kolonij let- 
nich dla dzieci i młodzieży. 

— OCHRONA PODMIEJSKICH J,ETNISK 
W związku z sezonem letnim władze policyj. 
ne uruchomiły specjalną służbę podmie 
dla czuwania nad bezpieczeństwem letników, 
zażywających wywczasów na letniskach pod- 
miejskich. 

— PODZIĘKOWANIE. Dyrekcja Państ- 
wowego Seminarjum Ochraniarskiego im. 
Marji Konopnickiej w Wilnie, Moniuszki 36, 
i Zarząd Opieki Rodzicielskej przy temże Se- 
mnarjum serdecznie dziękują Zarządowi Sto- 
warzyszenia b. wychowanków im. Św. Kata- 
rzyny za wydajną pomoc w dawaniu śniadań 
biednym uczenicom Seminarjum od 25. X 32 
do 13. VI. 38 

Pomoc ta umożliwiła dzieciom bezroboi- 
nych dokończenie roku szkolnego i zachowa 

nie zdrowia. 
— WANDALIZM Niedawno szosa na li- 

nji Wilno—Rzesza została zasadzona drzew- 
kami. Niestety jacyś barbarzyńcy powyrywaii 
onegdaj 20 młodych drzewek. Za wandalami 

wszczęto poszukiwania. 
— Obozy i kursy W. F. i P. W. W! bież. 

sezonie władze wojskowe za aprobatą Państw 
Urzędu Wych. Fizycznego i Przysp. Włojsk. 
organizują cały szereg obozów * kursów W 
Е. & P. W, czy to z dziedziny ogólnej, czy 
też specjalnie: gier sportowych, żeglarskie, 
kolarskie i t. p. 

Do wspomn'anych obozów kwalifikują kan 
dydatów poszczególni oficerowie P. W. (Ko 
mendanci kadr instruktorskich P. W.). 

    

   

  

Wycieczkowiczom, letnikom 
it. p. turystom POLECAMY 
bardzo praktyczne i nader eko- 
nomiczne maszynki spirylusowe. 

„EMES“! Sirijus! Reinas 
  

57 

ZAWIEJA... 
Przeklad autoryzowanytz angielskiego, 

Wstalam, położyłam butelki na 
krześle i otworzyłam drzwi. Moja pa- 
cjentka leżała na poduszkach, oblizu- 
jąc się zadowoleniem i patrząc na 
mnie niefrasobliwie: 

Poszukałam wzrokiem tacy. Staia 
na tem samem miejscu, na stoliku pod 
oknem, ale pusta, wyprzątnięta do os: 
tatniej okruszyny. 

‚  — Matil mi dała jeść — wyjaśniła 
'swobodnie Łucja. — Nie powinna pa: 
mi była kazać mi tak długo czekać, 
wiedząc jaka jestem bezradna. Czy pa- 
ni przyniosła gorącej wody? 

— Będzie za chwilę — odparłam. 
— (Czy pani wygodnie? 

— Zupełnie — odrzekła. — Niech 
zarygluje moje drzwi i uważa na swo- 
je. Nie chrcę, żeby się kto wałęsał po 
tych dwóch pokgiach. Boję się tak, 

jak wszyscy. — Popatrzyła ва mnie 

wyzywająco, chwiejąc głową. Twarz 

jej wydawala się ma tle poduszki pra- 

wie czarna. Na czolo spadaly siwe koe 
myki, broda jeżyła się siwą szczeciną. 

— Boję się i basta: 
Zaryglowałam jej drzwi i wróci 

łam przez łazienkę i mój pokój do ja: 
dalni. 

— Boisz się wiedźmo! — wyśla 

łam. — Ale równie dobrze ty mogłaś 
zamordować tamtych biedaków jak 
ktokolwiek inny. 

ROZDZIAŁ XVI. 
O'Leary nie bardzo się przejął po- 

twierdzeniem swoich podejrzeń w od. 
niesieniu do Łucji. Skończywszy roz- 
mowę z Tersą, usiadł zgarbiony przy 
stoliku karcianym i zaczął budować 
domk; zkart. Ale jestem pewna, że u- 
wagi jego nie uszło żedne spojrzenie, 
żadne poruszenie obecnych. 

— Nie mogłem wydusić z, Teresy 
ani słowa — rzekł cicho, obserwując 
Lala, zapalającego papieros.—Boi się. 
Chciałbym wiedzieć, czego. — Umilkł 
i położył jeszcze jedną kartę na wierz- 
chu delikatnej struktury. Killian wstał 
nagle i podszedł do okna. Pobiegły za 
ńim oczy wszystkich, 

O'Leaty znieruchomiał z ręką w 
powietrzu: W pokoju zapanowało dzi- 
wne milczenie. Wszyscy powstrzymali 

oddech i wśród wielkiej ciszy słychać 
było tylko słaby trzask ognia w ko- 

minku. 
Kilian stanął koło okna, spojrzuł 

w ciemność, podciągnął wolno framu- 
gę do góry i otworzył okiennice. 

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

W. WILNIE. 
— Testr Muzyczny „Lutnia, — Dzisiej- 

szy występ Artystów Warszzwskich! Dziś roz 
jpoczynają szereg występy znakomici artyści 
Stolicy w wielkiej rewji w 17 obrazach „Wal 
lo! — Wita ь 
gramu biorą udział wybitne siły arstystycz 

ne: Stanisława Nowicka, Mary Święcieka, 
Nina Wilińska, Harry Cort, Mieczysław Covi, 
Mieczysław Dowmunt, Stefan Laskowski, Ka 
zimierz Worch i inni. Kierów wo artysty 
<zne Wiitołd Zdzitowiecki Brownictw? 
muzyczne Aleksander Wiliński. — lnler 
pretacja poszczególnych utworów stoi na wy 
sokim | poziomie artystycznym. Dla udostępnie 

idowisk szerszej publ czności — ceny 
miejsc zostały zniżone. Początek o godz. 
8 m. 30 w. 

Kasa czynna codziennie od 11 do 9 w. baz 
przerwy. 
— Teatr Letni — „Pierun z jasnego nieba* 

— premjera! Dziś we wtorek dnia 20 czerwca 
o godz. 8 m. 15 w. Teatr Letni bawić bę- 
dzie tłumnie zebraną doborową publiczn 
świetną, pełną humoru komedją w 3 akt: 
St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba". 
w której ponad wszystko góruje wesołość 
werwa * młodość, Udział biorą pp.: Łodz 
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Paszkowska, Pospiełowski, Biernacka, Bele 

cki, Janowski, Martyka i inni, 
Jutro * w dnie następne — „Piorun z jas 

nego nieba, 
— Dwa występy K. Juncszy — Stępow 

skiego w Teatrze Letnim. W piątek dnia 50 
czerwca i w sobotę dnia 1 fpea o g. 8,30 
w. Zespół Reduty da dwa widow*ska fono- 
menalnej sztuki IL. Pirandella p. t. „Żywa    Maska, W roli głównej wystąpi jeden z naj 
większych asów sceny polskiej — Kazimierz 
Junosza — Stępowsk* 

Cemy miejsc specjalne. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK SZOFERA. 

Edward Kunicki szofer zam. stale pod Ne 
wą Wilejką padł wczoraj ofiarę tragicznego 
wypadku. 

W godzinach porannych Kunieki zdążał 
samechodem w kierunku miasia. W pewuncej 

chwili pękła mu opona, wobec czego Kunie 
ki zmuszcny kył przystąpić do reperacji, 

Podczas pompowania powietrza do jednej 
z epon, wentyl powietrzny zerwał się nagle i 
trafił Kunickiego w oko, całkowicie je wybi 

jając. 
Zawezwanit pogotowie ratunkowe przewio 

zło K. w stanie w stanie ciężkim do szpitala 
Św. Jakóba. (e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA ROSIE. 

Wezoraj w godzinach porannych przestra- 
szył się przejeżdżającego samochodu koń Ed 
warda Herberdowa zam. przy ulicy Traktat 
Batorego 60. 

Koń peniósł Usiłowania woźniey opano 
wania wystraszenego konia nie poskutkowa 
ły i w pewnej chwili fura naskoczyła, na słup 
ulegając rozbiciu. Edward Herberdew odniósi 
bardzo ciężkie uszkodzenia ciała. W stanie 
poważnym przewieziono go do szpitala, (e). 

OKRADŁI RABINA NACZELNEGO. 

Rabin gminy Izaak Rubinsztejn zam. przy 
uliey Portowej 7 zameldował policji, że ub. 
mocy w czasie wynoszenia jego rzeczy z mie 
szkania na furę, została mu skradziona przez 

nieznanych osohników bronzewa walizka za 
wierająca rozmaite przedmioty. 

Poniesione naskutek kradzieży straty nie 
zestały przez poszkodovyanego określone. 

Policja prewadzi dochodzenie, (c) 

BÓJKA NA UL. KALWARYJSKIEJ. 

Wczoraj wieczorem przy uliey Kałwaryj- 
skie wynikła k/jka pomiędzy kilku osobnika 
mi. Wi czasie kójki został dwukrotnie ude- 
rzony kastetem w głowę rzeźnik Boruch Ształ 
ter. 

Bójkę zlikwidowała policja. Sztaltera prze 
wieziono do ambulatorjum pogotowia ratun 
kowego, gdzie udzielono mu pierwszej poma 

cy. e). 

NOTOWANIA GIEŁDY 

ZBOŻOWO — TOWAROWEJ I LNIARSKIEJ 

w Wilnie z dnia 19 czerwca 1933 x. 

Za 100 kg. parytet Wilno, 

Ceny tranzakcyjne: Żyto zbierane 21,25 -- 
21,50. Tend. utrzym, Mąka pszenna 0000 A -— 
luks. 57,50 — 56,87 * pół. Tend. słabsza. — 

Mąka żytnia 55 proc. — 38, Mąka żył, 65 p. 
28. Razowa 25. Razowa szatrowana 25,50. 

Otręby żytnie 11. Kasza grycz. 1/1 palona 59. 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 29,50 — 30. — 
Kasza perłowa Nr. 3 — 35. Siano 9,25. — Ка 

sza owsiana 49. 
Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana 23 

— 30. Tend. słabsza. Jęczmeiń zbierany na 
kaszę 18, Owies zbierany 13 — 13,50. Mąka 
żytnia sitkowa 24. Otręby pszenne 12. Otręby 
jęczmienne 10,50, Kasza gryczana 1/2 paloca 
37. Kasza gryczana 1/1 biała 37. Słoma 7. — 
Ceny na len bez zmian. 

  

  

  

W pokoju było cicho jak makiem 
siał. 

Wysoko na niebie jaśnał sierp 
księżyca. Chłodny, słaby blask, wlews' 
jący się przez prostokąt okna, gryzł 
się ze światłem latarń. 

— Może państwa zainteresuje fakt 
— rzekł spokojnie Lal — że przestało 
padać. 

Nikt mie odpowiedział, nikt się nie 
poruszył. Kilian stał i patrzył w dal. 

Ręka O'Leary'ego przygniotła nie- 
ostrożnie domek z kart, który zapadł 
się z cichym szelestem. 

Wstał i poszedł do okna, a ja za 
nim. Z dworu wiało powietrze zimne, 
ale już nie lodowate. 

Po niebie gnały szybko flotylle 
chmur, na ziemi stała się śnieżna pu 
stynia: Trudno było odróżnić rzeczy: 
wiste wzgórza od zasp. Bezkresna, bia- 
ła dal grała śŚwiatłami i cieniami. 
Śnieżyca usała. 

Ustała. 
O'Leary powiedział mi przed pa- 

ru dniami, że skoro Śnieg ustanie, 
powinniśmy się polecić Bogu, bo lu- 

dzie nas nie uratują. 
Dziwne to było, że nikt nie wy* 

dał okrzyku radości, pomimo, że 
przez trzy dni czekaliśmy na ten mo 
ment z niecierpliwością rozpaczy. 
Wszyscy patrzyli w stronę okna, z 

drzwi kuchennych wyjrzała na se 

kumdę płaska twarz Brunkera i tłu- 

sta Anety, ale nikt nie powiedział ani 

słowa. W danej chwili nie dziwiłam 

KU RiI EM 2 

TEATR | MUZYKA 

W_I|ŁŻE.N>S_K_i 

  

Rozmaitości. 
— OGNISKO DŁA MŁODZIEŻY. 

otwarty w Wanszawie zakład wychow 
jest ciekawym eksperymentem pedagc 
nym. Wiadomo z sądów dla nieletnich, że 
przeważająca większość młodocianych prze- 
stępców, to nie degeneraci, a opuszczone pr 

opiekunów .dzieci ulicy*. Te nad wiek s 
rozwinięte, „zamądre* wiarusy nie 
się do domu poprawczego. Otóż 
dla młodzieży jest właśnie takim dm 

     

  

  

  

   
           

     

    
     

  

otwartym. który nie krępuje chłopców w 
zamkniętych ścianach, przeciwnie wy 
jąc im pracę na mieście — dba jednocześnie 

  

o dostarczenie swym pupilom oświa! 
rywki wtedy, gdy wrócą po pracy 

osiągnięto tyle, że chłopcy nie ucie 
już wiele. Uwaga pedagogów skupia się na 
lokalu przy ul. Podwale 50, 

— LEKARZ UKRADŁ M/ KREW! — krzy- 
czy przed prokuratorem w Warszawie pani 
Minola Rechthand. P. Minola przechodziła 
Heine Medinę. Krew jej jest więc cenną suro- 
wieą do zwalczania tej choroby. Lekarze pro- 
ponowali jej transfuzję. Ona pozwoliła tro- 
chę. oni wzięli więcej. ona nie może tego 
udowodnić, ale czuje się źle... Biedny proku- 
rator nie wiedział co z tem począć. O co wła- 
ściwie chodzi, a raczej — o ile? Dr. Rutkow- 
ski z uniw. warsz. obliczył: 40 gramów krwi: 
gram — 75 groszy (tylkol...) Straty materjal- 
ne p. Ruchli wynoszą 30 zł. — Wobec tego 
dano sprawie spokój w myśl przysłow: „ага 

nie warta Ś 
— KLINIKĘ DLA BEZSENN 

   

      

    

  

— coś 

ien dom poprawczy na początku dzisiej 
h notatek, otwarto w Stuttgardz'e. 

schodzą ludzie którzy nie mo; 
Tu i tam — narazie nie 

      

    

Humor. 
W! OKRESIE KRYZYSU, 

Do sklepu bławatnego wchodzi mama z 
trzema córeczkami na wydaniu: 

      

   

  

   

   

Mama: Jakże panu idzie handel, panie 
Janklu? 

Ja : Tak, jak szanownej pani z có- 
reczkami. 

Mama: Jakto?!! 
Jan Każdy ogłąda, rozrzuca, targijć, 

a n'kt nie kupuje... 

NA LEKCJI GEOGRAFJI. 
Nauczyciel: Antoni, powiedz mi, gdzie 

znajduje adera? 
Uczeń amatora winj: U tatusia w Sza 

fie, panie psorze... 

PROTEGOWANY. 
Nauczyciel egzaminujący: Proszę mi po- 

wiedzieć, jakiej barwy jest koń? 

  

  

  

  

Uczeń: ...zielonej, pnie psorze. 
Nauczyciel: Doskonale mój mały, masz 

zapewne na myśl konika polnego. 

NASZE DZIECI, 

— Powiedz mi, Janku, co rozumiesz 
z te słowa: ' „będziesz pożywał chisb 

j w pocie czoła? 

    

    | KAŻDY. 
kte Gpłaci 1 ogłoszenie 

na [, II lub IIl stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

  

będzie miał je umieszczone 

jednocześnie w 4-ch pismach 

najpoczytniejszych w  Wileń- 
szczyżnie i Nowogródczyżźnie: 

1) w Kurjerze Wlieńskim 

w Kurjerze Baranowickim 

w Kurjerze Lidzkim 

Kurjerze Wileńsko- 
Nowogródzkim 

OGŁOSZENIE 
w „Kurjerze Wileńskim" 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

REKLAMA 

Wilno, ul. Biskupia 4, tei. 99 

w 

— (o rozumiem.. 
jak rozumiesz. 

n dopóły jadł, jadł ć 

        

jeszcze jadł, 

  

Dźwiękowe Kino | DZIŚ! 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Ceny zniżone: Na 
| seans balkon 25 
gr. parter 54 gr., 
wieczor od 40 gr. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

PAN 
bBŽIsSi 
z filmu 

Pierwszy 
film 'w Polsce oświetlający 
nieszmowite i taiemn. prak- 
tyki hinduskich jogów p. t. 

NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Foxa 
i dodatek muzyczny w wyk. H. Harlicka z ork, 

„Czemp” JACKIE CGOPER oraz fenome- 
nalny 5-letni Robert Coogan w lekkim o frapują- 
cej akcji filmie humoru, śmiechu i sentymentu p,t 

CHANDU 
Dla młodzieży dozwalie. 

DZIŚ1T 
prześliczna MARIE BEL i najmodn. 
amant JEAN MURAT w wielkim 

filmie sensacyjnym 

KTO ZABIŁ BANKIERA SPILLERA ?! 

KOBIETA KAMELEON 

z EDMUNDEM LOVE i BELĄ LUGOSI w 
rol. gł. Śmiertelna walka o tajemnicze pro- 
mienie śmierci. Straszliwe dział, prom. „X* 
Oto emocjonująca treść tego filmu. 

Ceny zniżone: Balkon dz. 25 gr. Parter dz, 54 gr. 

Wyświetlą urocza MARY GLORY, 

Najmłodszy i bodajże najzdólniejszy z pośród aktorów ekranu, niezapomniany malec 

SKIPPY 
Film porusza szereg aktualnych spraw. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Ceny zniż.: na | s. Balkon 25 Parter 54 gr. 

  

  

DZIŚ! 
no-dźwiękowy! 
psryskiel Tancel 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Po raz pierwszy dw Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

powiešci 

M. LEBLANCA 

Przebėj špiew- 
REC 
Śpiewy! 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

John : Lionel Barrymore 
BRSENNE LUPIN (Ożentelman - włamywacz 

cia, ulub. publiczn. całego swiata 

Noce Paryski 
aj słynni bra- 

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

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

  

występują razem w świet- 
nym filmie według słynnej 

Ciekawa inte- 
resująca akcja 

  

  

Dźwięk. Kino-Teatr | Dziś! Wspaniałe 
dźwiękowe arcy- Światewiód | ży czocec: 

Mickiewicza 9 |i urocza MADGE 

  

Serca na rozdrożu; 
dodatki EVANS. Pczatem urozmaicone dźwiękowe 

Wstrząsejący dramat dwojga kochanków, 
rozdzielonych przez wojnę. W rol. gł. ulu- 
bieniec publiczności CHARLES FARREL 

oraz najnowszy tygodnik Foxa. 
  

DZIŚ! Najnowsze 
arcydzieło! Po raz 
pierwszy w Wilnie! 

Dźwięk. testr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

W rol. głównych: KABIRJ 
Niezrównany przepych wystawy. 

włosy Venus Bianka Albertini. 
Krwawe orgie w świątyni Moloha. 

W-g monumentsinego 5 poematu Gabriela Danunzio w 20 akt. 
uo obienie siły męskiej MACISTES i jasno- 

Miljony kosztów realizacji. 

  

ZW НН 

KORCESJONO WANY BLEKTROKONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA Ne 4, m, 9. 

WYKONYWA: 

dzwonki sygnalizacyjne. 

  

instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

„mmm: ИНННИИНОННАТНННОНАННО 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wiienkin 
ui. TATARSKA 26 

Meble 
Jadalne, sgptains i ga- 
binetowe, žie iensy, 

etoły, szaty, łóżka it.d. 

| Wykwintne, Mocna, 

  

  

  

i Pracownia OBUWIA į 

i M. DRZEWIŃSKI 

„Bonifraterska 6 

į PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

eraz reperacje kaloszy i óniegowców. 

NIEDROGO, 

Iš Gagódnyth Warunkach 
Е МА RATY. 

RADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Dr. J. Berusztein | 1 lub   

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg 

na roboty asenizącyjne w szpitalach miej 
skich, przytułku i ogrodnictwie. 

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej 

za oczyszczanie każdej poszczególnej insty- 
tucji oraz od beczki — z podaniem wymia- 
ru beczki — należy składać do dnia 22-go 
czerwca 1933 r. 

Otwarcie ofert i ustny przetarg 
dzie się w tymże dniu o godz. 10 rano. 

Warunki przetatgu są do przejrzenia w 
Wydziale Zdrowia i Opieki Społ. (pokój 2), 
gdzie również będzie się odbywało 
mowanie ofert. 

Magistrat m. Wilna. 

SRS TT TIT ST TPS ITS O A TNT TSRS 

się temu  szczególnemu milczeniu. 
Przyjęłam je biernie, jak inne ano 
malje z okropnego pobytu w Hun- 
ting's End. 

Brunker cofnął twarz, Killian 
zamknął okiennice i okno, O'Leary 

poprawił bandaż na głowie, przy- 
czem syknął, uraziwszy się w bolące 
miejsce, i wrócił na środek pokoju. 
Ini zwróciłi znów w stronę ognia za” 
dumane twarze. 

Matil wstała, a za nią mężczyźni. 
— Dobranoc — rzekła krótko, od: 

chodząc. 
Na dźwięk jej głosu O'Leary wy- 

kręcił się szybko i zastąpił jej drogę 
— Panno Matil, gdzie pies? — za” 

pytał. — Niech go pani weźmie z so* 
bą. Niech on śpi w pani pokoju. 

Zgodziła się obojętnie jak ma coś 
nie mającego znaczenia. Odprowadził 
ją do drzwi. Pies człapał za nimi, smu 
tny, przybity i nieprawdopodobnie 
chudy. O'Leary wszedł pierwszy, wy- 

szedł po paru chwilach, wymienił z 
Matil kilka słów, skinął uspakajająco 
głową j gdy zamknęła za sobą drzwi, 
słuchał chwilę pod niemi, pewnie w 
oczekiwaniu na zgrzyt rygla. Potem 
zwrócił się ku nam lecz twarz jego nie 
wróżyła nic pocieszającego. Koło ust 
rysowały się ostre linje świadczące © 
niepokoju. Wszyscy musieli spojrzeć 
za znikającą Matil, ałe kiedy O'Leary 
podszedł do nich, zaczęli patrzeć w 
ogień. Płomienie j czerwony żar po- 

ciągają wzrok z magnetyczną siłą. Ni- 

   
   

    

Drukarnia „ZNICZ“, Wilno. Biskupia 4, tel. 8-40 
" : 

choroby skórne, wenerycz- 
ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—€ 

Z WP 

Dr. GINSBERG 
Gkcroby skórne, wenę 
ryczue i moezopłofowe 

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

Akuszerka 

Мат LAIEJOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

piętrze, 

wejście 
  

róg ul. 

m. B (+ 

odbę- | 

przyj- ba 17.     
gdy mnie to tak nie uderzyło, jak w 
Hunting's End. Mogliśmy patrzeć w 
ogień całemi godzinami. 

— Panno Saro! — zawołał O'Lea- 
ry i gdy podeszłam do niego, szelesz- 
cząc ukrochmalonym fartuchem, za- 
pytał ostro: — Czy mógłbym pomówić 
z pani pacjentką? Chyba jeszcze nie 
śpi. 

Nie spała. Leżała mieruchomo, 

wpatrując się w okno. 
— Niech pani otworzy okiennice 

— rzekła, gdy odkręciłam knot przy- 
ćmionej latarni. — Niech pani otwo- 
rzy. Już nie pada. 

Zgodziła się przyjąć O'Leary' ego 
z całą chęcią, gdyż naszedł ją nastrój 
gadatliwości. On, wchodząc do jej po- 
koju, rzucił mi szeptem w samo ucho: 

— Za drzwiami stoi krzesło. 
Szept jego stał się prawie niedosły- 
szalny. — Niech je pani zajmie. Bę- 
dzie pani mogła słyszeć naszą rozmo 
wę i jednocześnie uwarzać na drzwi 
Matil. Jeżeli ktoś do nich podejdzie —- 
ktokolwiek — choćby w jak najblah. 
szym napozór celu, niech pani mnie 

zaalarmuje. Niech się pani nie waha 
ani chwili. 

Usiadłam na wskazanem krześle. 
Serce biło mi trochę niespokojnie. Pu- 
prawiłam czepek, okręciłam się płasz- 
czem. Krzesło było twarde i chwiej 
ne, jak to letniskowe krzesła, ale usa- 
dowiłam się jak mogłam najwygodniej 
nadstawiłam uszu i objęłam wzrokiem 
drzwi Matil i grupkę koło kominka. 

M Kenigsberą 
Choroby ckórne, 

WEDGTYCZHE 

1 moczopłeiowe, 

ulica Micklewicza 4, 
teisfon 10-90, 

od godz. 9—i2/1 +—8. 

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5- 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i: 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 

  

2 pokoje 
do wynajęcia 

słoneczne z balkonem, na 

połączone przedpokojem, 

być z używaln. kuchni), 

goiSierakowskiego 11/29 

ul. Przejazdowej) 
  

Zgubiony indeks za Nr. 
7067 wydany przez U. S. 
B. w Wilnie na imię Ste- 
paniuka Aleksandra stud. 
Wydz. Prawa i Nauk Sp. 

unieważnia 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 

  

koje, pensjonat, stołownia 
Ceny kryzysowe. 

NAUCZYCIEL 
polskiego, historji, mate* 
matyki, chemji— potrzeb 
ny. do szkoły średniej. 
Zgłoszenia pisemne z pa” 
daniem kwalifikacyj nad- 
syłać do Adm. „Kurjerz 

Wil* pod „Nauczyciel” 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

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

własne 
Lwowska 24, m. 10 

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

QGŁOSZENIA 

Kuo liki 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

  

  

i 5—8 wiecz 

  

  

„tel. 277 

lą
: 

osobno, każdy 

frontowe, (może 

+ 

Jakóba Jasińskie- 

ФФ
 

ejście frontowe z 

dogodnych warunkach © 

ADMINISTRACJA 

Žianjers Wałeckiego? 

UL. BISKUPIA 4 

  

Do wynajęcia po- 
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    | Estko 

Ta ostatnie jednoczesność nie spra” 
wiała mi najmniejszej trudności. 

Na rozmowę, toczącą się w poko 
ju Łucji zwróciłam uwagę dopiero po 
pewnej chwili. Kaleka zasypywała go- 
rzkiemi oskarżeniami pamięć swego 
brata, Hubera. Jeżeli co mogło wywa” 
bić ducha z podziemnego Świata, to 
taka litanja jadowitych słów. Jestem 
osobą, biorącą wszystko dosłownie i 
nie mam ani za grosz wyobraźni, po” 
mimo to jednak pomyślałam sobie, że 
zamordowany mógłby przyjść na taką 
prowokację j pomścić się. 

Poruszyłam się niecierpliwie, po- 
patrzyłam na drzwi Matil j powiedzia 
łam sobie, że jestem idjotką. 

„.wszystkich okradł — pysko” 
wała chrapliwie Łucja. Ja słyszałara 
ją wyraźnie, podczas gdy grupa koło 
kominka okazywała, że nie słyszy. Te* 
resa jprzechylała głowę na bok, a He- 
lena patrzyła bacznie w uchylone 
drzwi pokoju starej wiedźmy. — Ok* 
radł mnie, okradł służbę, okradł przy 
jaciół. Tak, był moim bratem. Prowa* 
dziłam mu dom. Poświęciłam dla nie- 
go całe życie. Zostałam kaleką skut 
kiem jego śmieci. Ale — co tu będę 67 
wijała w bawełnę? Był łotrem i ko- ! 
niec. 

— Pani mówi, że okradł wszyst” 
kich? Nawet służbę? Cóż on mógł za” 
brać służbie? 

(Be: n.). 

Redaktor odpowiedzialny Witoid Kiszkis. 
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