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Z prawdziwą satysfakcją możemy 

| Ipowitač szereg zjawisk w dziedzinie 

„polityki szkolnej, której zasady i linje 

| wytyczne mają szczególnie doniosłe 

znaczenie na naszych ziemiach i tam 

wszędzie w Polsce, gdzie istnieje z4- 

„gadnienie mniejszości narodowych. 

Ą „Już w roku ubiegłym  zdołan» 

szczęśliwie rozwiązać zagadnienie 

średniej szkoły białoruskiej. Koncep 

cja filij gimnazjów państwowych w 

" Wilnie i Nowogródku, przyjęta przecz 

centralne władze szkolne, nietylka 

zakończyła przykry okres W histocji 

szkoły białoruskiej, ale jak dotąd, 

daje wyniki prawdziwie pocieszające. 

Na ich podstawie można żywić nadz.e 

ję. że Średnia szkoła białoruska zo 

stanie organem wychowania intel 

gencji białoruskiej w poczuciu pań 

_ stwowości polskiej gdyż młodzież bę” 

. dzie wzrastać pod kierunkiem peda 
gogów i wychowawców zdaleka od 

żywiołów mniej lub więcej nieodpo- 

 wiedzialnych, dla których praca о° 

_ światowa jest tyłko płaszczykiem dla 

akcji politycznej. 

" Administracja szkolna naszy:h 

ziem t. j. Okręgu Szkolnego Wileń- 

skiego, oceniła widać pozytywnie ro" 

| lę pierwiastka narodowościowego w 

/ układzie sił kulturalnych Ziem Pól- 

nocno-Wschodnich: Nie uważa опа 

za swe zadamie niszczenie tych sił, 

_ roztrącanie ich i zalewanie pokostem 

_ polskości. Nie mami siebie i drugich, 

że pokost ten może stać się funda- 

mentem dla jakiejś trwałej budowy 

- Ami Białorusini, ani Litwini, ani йу 

dzi, ani Rosjanie nie dadzą się wy 

_ narodowić, Nie w tem też leży inte 

res państwa, by to uczynili. 

Natomiast leży on w tem, by 

" wspomniane społeczeństwa poko!e 

mie za pokoleniem zrastały się z Pal 

ską i stawały się taksamo podstawą 

_ bytu państwa jak społeczeństwo pol- 

skie. Ich szkoły mogą zostać właści” 

wym jnstrumentem wychowania pań 

stwowego, będąc jednocześnie orga- 

nem rozwiania własnej kultury. W 

pewnych warunkach zdołają nawet 

głębiej i skuteczniej zaszczepić zna” 

jomość kultury polskiej, aniżeli szko” 

ły których celem byłoby wynarada” 

wianie. 

W obecnej chwili jesteśmy świad 

kami zupełnie wyraźnego zwrotu w 

tę stronę. P. Kurator Kazimierz Sze: 

lągowski czyni ю zdecydowanie na 

. terenie Okręgu Wileńskiego. Ostatni 

- Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wy 

zmań Religijnych i Oświecenia Publi 
<znego przynosi wiadomość o nada- 

niu praw gimnazjom: rosyjskiemu 

im. Puszkina, hebrajskiemu „Tarbut“ 

to samo nastąpiło w stosunku do 

_ gimnazjum  matematyczno-przyrod- 
niczego z żydowskim językiem nau- 

_ czania. Wszystkie szkoły znajdują się 

w Wilnie. 

Pozytywny stosunek do ostatnich 
dwuch żydowskich szkół ma szcze 

_ gólne znaczenie w miejscowych sto- 

_ sunkach. Dowodem tego jest chociaż 

by oddźwięk, który fakty te znala- 

zły w prasie i społeczeństwie żydow 

_ Skiem. Rzecz charakterystyczna, że 

jeden z żydowskich dzienników w 

Wilnie wydał nadzwyczajny dodatek 

tej przyczyny. 

Żydzi na Wileńszczyźnie są szere 
gólnie wrażliwi na zagadnienia o- 

Światowo-kuliuralne. Znaczna część 

Uprzedzeń ; niechęci, wyrażająca ».ę 

— \ rozmaitych formach, pochodzi z 

go źródła. Nieliczenie się z ambicja 

_ Mi tych kół, niejednokrotnie zresztą 

 Wyrażanemi zbyt jaskrawo i jedno- 

 Stronnie, zmraża ich stosunek do 

Władz, co przy pewnym prymityw:ź 

Mie o obciążeniach zaborczej prze- 
Szłości przerzuca się łatwo na stosu” 

 llek do państwa. : 

Prawdą jednak jest, że społeczen: 

_ Stwo żydowskie widzi swą przyszłość 

w przyszłości silnego państwa i przed 

"Stawia bardzo wartościowy materjał 

- Pod wielu względami. Idzie zwłaszcza 

"Ot część społeczeństwa, które za” 

Tówno z poczucia realizmu jak i z 

| Prawdziwego uczucia związana jest 

2 Polską i łączność tę pojmuje jake 
Tzecz trwałą. 

|. Ta i owa szkoła jest wprawdzie 

_lylko fragmentem w całokształcie 
spraw, niemniej jednak fragmentem 

Ważnym. Jeżeli odnośne koła spote- 

| Ezeństwa żydowskiego staną na pozio 

le swego zadania, wezmą ze stosun” 

U włądz państwowych do ich instv- 

„Negi asumpt do czynnej akcji, któ” 

IE] wynik może być naprawdę poży: 

 ,€czny. Nikt nie sądzi, że spr. oświa” 
Yi kultury wyczerpują t. zw. kwesiję 

 £ydowską, nie można jednak zaprze 
' :   

     

    

    

    
    

  

    
    

    
   
   

   
    

    
   

     

      

     

  

     

  

     
    
   

    
   
    

     

   

  

    
    

   
     

     
    

    

    

  

  

- © ukazaniu się nieznanych samolotów 

   

RJ 
Dyrekter wydawnictwa przyjmuje sd godz. 12— 1 ppoł. Ogłosreni: są przyjmowane; 

GMA PRENUMERATY: miesłęcznie z odneszeniom do doma lub przesyłką pocztewą 3 zł, z edbierem w administracji 2 zł. 50 gr. 

30 gr. za wyras. De tych cen delicza się: ze ogłoszenia cyłrowe ! tabelaryczne B0%, 

Zz numer dowodewy 15 gr. klad ogłoszeń 6-cie łamowy, ze tekstem i0-cie łamowy 

Własciwa droga. 
czyć, że są one bardzo isłotną CczĘŚ- 

cią tej kwestji. 
Lecz przyszłość tych spraw zalc- 

ży w pierwszym rzędzie od samych 

Żydów. Czy potrafią nadać im kieru 
nek, który sharmonizuje się z założe 

niami państwowej racji, czy zdobędą 
się na stworzenie szkolnictwa takie 

go typu, czy wytworzą środowisko 
wychowania, mogące dać młodzieży 

pożyteczną i zdrową ideę? Czy kult- 
ralno-oświatowe instytucje żydow- 
skie staną się formami nie nacjona- 
listycznego separatyzmu; lecz tworze 
nia wartości, które pomnożą ogólne 
„dobra w państwie, czy wyjdą one aa 
drogę ciężkiej wprawdzie i mało efek 
townej, ale bardzo odpowiedzialnej 

pracy, oto ważkie pytania, na które 
odpowiedź dadzą sami Żydzi. 

Kierownicy naszej polityki szkol- 
nej tu w Wilnie i w Warszawie obridi 
właściwą drogę, beznamiętnego, ob- 

jektywnego uznawania wszystkiego 
w tym zakresie, co może być dobre 
i pożyteczne, czynniki społeczne zaś 

pochwalają calkowicie ich stano 
sko i metodę. 

Owoce ukaże czas. 
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Rumuńsko-sowiecki pakt o nieagresji? 
Komentarze do spotkania Litwinow-Tituiescu. 

LONDYN, (Pat). Wszystkie tzienr 
niki londyńskie z „Timesem* na cze 
le podkreślają znaczenie 'piątkowego 
spotkania Litwinowa z Tituleseu. 

„Daily Herald“ piszė, że Titules- 
cu i Litwinow omawiali sprawę palic 
tu o nieagresji. Przyjęcie paktu ru- 
mauńsko-sowieckiego miałoby daleko 
idące konsekwencje, nadająe moe pra 
wną całej sieci paktów p nieagresji, 
sięgającej pd norza Północnego do 
Czarnego. W dhiszym ciągu nastąpi” 
łoby ustalenie stesunków tlyplomaty- 

" sją Sowiecką. 

eznych między Moskwą a trzema pań 
„stwami Małej Ententy. Tendencją ©- 
becną jest Ścisłe (współdziałanie Poł- 
ski i Małej Ententy joraz państw bał- 
tyckich z przyjaźnie usposobioną Во- 

Dziennik kończy u 
wagą, że nie byłoby w tem б dzi- 
wnego, gdyby jako kezultat wspólne 
go niebezpieczeństwa ze strony Nie- 
miec, nastąpiło uregulowanie idługo- 
trwałych niepośozumień między Pel- 
ską a Litwą. 

Deklaracja państw rolniczych. 
LONDYN, (PAT). — Na posiedze- 

niu komitetu do spraw polityki handlo 
wej delegat Połski Sokołowski, zabiera 
jąc głos w imieniu delegacji bułgar- 
skiej, czechosłowackiej, estońskiej, ju- 
gosłowiańskiej, łotewskiej, polskiej, ru 
muńskiej i węgierskiej oświadczył, iż 
państwa te nie mogą przyjąć konwen 

    

  

  

cji, któraby przewidywała zniesienie 
zakazów lub ograniczeń w dziedzinie 

handlu, żeżeli nie obejmie ona produk 
tów rolnych. Państwa te nie mogą się 
zgodzić, aby zniesienie ograniczeń do- 
tyczących tych produktów, było uza- 
leżnione od organizacji produkcji rol- 
nej. 

  

Odgłosy samolotów nad Berlinem. 
Mistyfikacja Goeringa — utrzymuje „Prawda”. 

lecz również e zademonstrowanie te MOSKWA, (Pat). Tajemniczą de 
anonstrację lotniczą nad Berlinem 
prasa sowiecka uważa za įnsdeniza- 
cję, mającą na celu usprawiedliwienie 
nie jawnych i tajnych zbrojeń nie- 
mieckich. ‚ 5 

W specjalnym komentarzu bedak 
cyjnym „Prawdy czytamy, co nastę: 
puje: „Nie ulega najmniejszej iwątpli- 
wości, że demonstracja fotniczą by- 
ła dziełem (Goeringa. Chodzi nietylko 
6 propagandę awjacji niemieckiej, 

go, eo ministerstwo lotnictwa przy” 
gotować może u Junkerse i Fokkera. 
Samolety, które 'w Berlinie 'okrešio- 
no, jake nieznanego jw Niemczech ty- 
pu, są dobrze znane ministrowi Goe- 
ringowi. В 

Powyższy komentarz stanowi pier 
wsze zdecydowane 'wystąpienie pra- 
sy sowieckiej ' przeciw * zbrojeniore 
niemieckim. ' 

Každy pretekst dobry. 
BERLIN, (Pat). — Biuro Conti oglasza tek 

sty depesz, jak'e w zwiažku z wiadomo<cią 
nad 

Berlinem, nadreńska grupa niemieckich związ 
ków łotniczych wystosowała de kanclerza 
Rzeszy Hytlera, ministra lotnictwa Goeringa, 
Ligi Narodów 6 kon 

Telegram do HITLERA brzmi: „Nadrenja, 
jake zagrożony teren pograniczny prosi naj 
usilniej o wystąpienie ze wszystkiemi czyn- 
nemi šredkami cbrony przeciw pogwałcenu 
graniey przez cbee samołoty*. 

Depesza do MINISTRA GOERINGA ma 
treść następująca: „Grupa nadreńska niemiec- 
kiego zw'ązku lotniczego domaga się natych 
miastowego wprowadzenia samolotów myśliw 
skich 5 dział przeciwłotn'czych, aby przesz- 
kodzić na przyszłeść naruszaniu niemieck'ej 

ERĄ napowietrznej przez obce samo 
roty“. 

Do LIGI NARODOW wystosowano teleg- 
ram następujący: — „W związku z przeio- 

tem cheyeh samolotów mad Beržinem, grupa 
madreńska niemieckiego związku lotniczego 
pretestuje przeciwko sprzecznemu z prawem 

międzynarodowem ałceniu  suwerenno- 
ści napow'etrznej bezbronnego kraju niemiec 
kiego”. 

Telegram do KONFERENCJI ROZBROJE- 
NIOWEJ brzmi: „Sprzeczny z prawem mię- 
dzynarodewem przelot obcych samolotów nad 
stolicą N'emiee świadczy © konieczności zbro 
jeń powietrznych dła ochreny pokojowego 
narodu niemieckiego. 

W pon/edziałkowej prasie porannej poja 
wię sę cgłoszeny przez biuro Wolfa wywiad 
z kierewnikiem szkoły pilotów komunikacji 
mjr. Kellerem, który domaga się, aby Niemcy 
zażądały na konferencji rozbrojeniowej przy 
zmanfa im równouprawnienia w zakresie zbro 
je politycznych, zorganizowania eskadr wyści 
gowych i wprowadzenai dział przeeiwiotni- 
<zych. 

  

Jarmark wełny w Poznaniu. 

  

Japmark wełny, urządzony na Targach 
Poznańskich, zgromadził znaczną ilość wełny 

i ich wojewodztw. Jarmars? 
ą jedyną tego rodzaju 

  

Podpisanie 

instytucją w Polsce % cieszą się wielkiem 

powodzeniem. Zdjęcie masze przedstawia haię 
wii órnośląskiej na Targach Poznańskicn 

zapełnioną workami z wełną. 

paktu 4-ch 

  

odbędzie się w lipcu? 

FRANKFURT n. MENEM, (Pat). 

„Frankfurter Nachrichten* donoszą, 

że podpisanie paktu czterech todbę- 
dzie się w rzymie (w kipcu. Bawiąey » 
beenie w Rzymie ambasador włoski 

w Berlinie Cerutti omówił już z Mu 

solinim  kwestję podróży kanclerza 
Hitlera de Rzymu, w eelu podpisania 

paktu. : 

Komentarze pisma 
paryskiego. 

PARYŻ, (Pat), — „Petit Parisien* podaje, 
że Niemcy już teraz "posiadają doskonale 
wyszkołenych łotników wejskówych į gotowe 
do boju samołoty wejemne. Przełot nad Rer 
Haem nieznanego pochodzenja samolotów zoe 
ganizowany przez sam rząd narodowo — soc 
jalistyezny nie jest pretekstem dla domaga 
mia się lotnietwa wojennego dłu Niemiee, u 
przeciwnie — jest dowodem istniena, tego lot 
nfetwa. — Narodowe socjaliści utworzyli w 
Monachjum 2 eskadry lutnicze. Eskadry te nie 
są bynajmniej jedyne. Istnieje wiele podob- 
nych formacyj w innych okolicach Rzeszy. 

Ks. Mikołąj u P. Prezydenta 

WARSZAWA, (Pat). O godzinie 
15 przyleciał z Torunia do Warszawy 
Książę Mikołaj Rumuński, 

O godzinie 16 p. Prezydent Rze- 
czypospolitej przyjął księcia Mikola- 
ja, który przybył do Polski z oficjal- 
ną wizytą. O godz. 17 p. Prezydent 
rewizytował księcia Mikołaja w Ła- 
zienkach. 

O godz. 17.45 Książę Mikołaj Ru- 
muński złożył wieniec na grobie Nie- 
znanego Żołnierza. Podczas składania 
wieńca obecni byli: pierwszy wicemi- 
nister spraw wojskowych gen. dyw. 
Fabrycy, członkowie poselstwa 1u- 
muńskiego z posłem Cadere, dyrek- 
tor protokółu dyplomatycznego MSZ 
Romer, komisarz rządowy na m. st 
Warszawę Jaroszewicz, wyżsi wojs- 
kowi z szefem sztabu głównego gen. 
Gąsiorowskim oraz bawiący w Pois: 
ce oficerowie lotnictwa rumuńskie- 
go. 

Ks. Mikołaj rumuński 
w Toruniu. : 

TORUŃ, (Pat). Dziś o godz. 10 zj 
rano przybył tu samolotem ks. Mi 
kołaj Rumuński w towarzystwie płk. 
Rayskiego i kpt. Karpińskiego, Na lo- 
tnisku powitali Księcia płk. Dzwon- 
kowski i płk. Heller. Po przejściu 
przed frontem kompanji honorowej 
63 p. p. Książę wraz z otoczeniem 
pizyglądał się pokazom lotniczym. 

Spodziewany przyjazd 
księcia Mikołaja do Wiina 

W dniu wczorajszym rozeszła się 
pogłoska, iż do Wilna ma przybyć 
książe Mikołaj Rumuński, który w nb. 
miedzielę przyleciał do Warszawy. 

Książę Mikołaj ma przybyć do 
Wilna celem złożenia wizyty Marszał 

kowi Piłsudskiemu, bawiącemu na 
wywczasach letnich w Pikieliszkach. 

Potwierdzenia tej wiadomości że 
sfer oficjalnych nie otrzymaliśmy. 

—000— 

„Czystka w sowieckich 
spółdzielniach. 

MOSKWA, (PAT). — Ostatnio przedsięw- 
zjęto czystkę wśród pracowników aparatu 

spółdzielczego. 

Z pośród 30 tysięcy ludzi usunięto 3,190, 

jake element klasowo wrogi. Zaznaczyć па- 

leży, że w ciągu czterech pierwszych miestę- 

cy roku bieżącego popełnieno w samych tylko 

spółdzielniach moskiewskich nadużycia na, su 

mę okrągło 2 i pół miljona rubli. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁT" ”: 

LENS 

Litwinew — Simon. 
LONDYN, (Pat). Litwinow przy- 

był dziś w południe do Foreigne ОГ 

fice j odbył tam naradę z ministrem 
spraw zagranicznych Simonem. 

LONDYN, (Pat). Po odbyciu pół 
toragodzinnej rozmowy z ministrem 
Simonem Litwinow oświadczył przed 
stawicielom prasy: 

Wymieniliśmy pogłądy w celu wy 
jaśnienia stanowiska obu rządów co 

do przeszkód, jakie w chwili obec: 

nej stoją na drodzć do podjęcia róku- 
wań handlowych. Przewidywana jest 

następna rozmowa z ministrem S2- 

monem w najbliższym czasie. - 

Odroczenie Konferencji 
_ Rozbrojeniowej. 

LONDYN. (Pat). Według wiado- 
„mości biura Reutera z Paryża Hender 
son i Paul Boncoure są za odrocze" 

niem terminu konferencji: rozbroje” 
niowej. Henderson ma jutro w prezy: 

djum konferencji złożyć odpowiedni 

wniosek. 

Roosevelt przyjedzie 
do Europy. 

FRANKFURT n. MENEM, (Pai). 

„Frankfurten Nachrichten“ donoszą, 

že mimo dementi delegacji amery“ 

kańskiej w Londynie, w tamtejszych 
kołach politycznych utrzymuje się u 
porczywie pogłoska o bliskiej podró” 

ży prezydenta Roosevelta do Europy. : : 

tena 15 aroszy 
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WIĄDOMOSCJZ KOWNA 
BURZA W KOWIEŃSKIEJ RADZIE 

MIEJSKIEJ. 

Z Kowna donoszą, onegdaj odbyło się 
nader burzliwe posiedzenie kow.eńskiej rady 
miejskiej. 

Na posiedzen u był rozpatrywany referat 
budżetowy za r. 1932 — póerw. rok miej 
skiego samonządu. W referacie 

  

    

     
      

ja przediożyła na posi 
ki, które poparli. radni 

ienfa burmistrza Graurokasa, 
ądzi s*ę dyktatorsko. — Większością gło 

w uchwałono wotum nieufności dła bupani- 

strza. Zdenerwowany burmistrz na znak pro 
testu, mimo, iż na porządku dziennym było 

znął. posiedzenie, zaś woź- 

.nąć radnych. й 
radni postanowiłi wn 

   

  

   

  

      
  

    

ść protest 
'ch na sa 

Oburzen 
do mini:terstwa spraw wewnętrzny 
mowolę burmóstrza Graurokasa. 

MONUMENTALNY POMNIK NIEPODLEG 

ŁOŚCI LITWY. 

W Kownie rozpoczęły się wstępne prace 

budowlane nad wzniesien em olbrzymiej świą 
tyni katolck'ej pod wezwaniem „Świątyni 

  

    
        

wamy ma być w nowoczes- 
to monumentalny pomnik 

narodu litewskiego. 
  

niepodlegioś 

Koszty budowy wyn 'osą zgórą 1 miłjon 
Ktow. Fumdusz już jest zbierany w drodze 
offar, 

        

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
"Skład główny w księg Św. Wojciecha. 

CENA Zł. 3.50. 

        

    

"Min. Benesz przeciwko Anschiussom. 
LONDYN, (Pat). „Manchester Gu- 

ardian* podaje dziś wywiad z Bene' 
szem w sprawie gospodarczej fede- 
racji Centralnej Europy. 

Austrjacko-niemiecka k'westja —- 
powiedział Benesz — jest obecnie je 

dną z tych, na którą skierowana jest 

główna uwaga europejskiej dyplo- 
macji, lecz i ogólna sytuacja europej 
ska j swiatowa jest niewątpliwie por 
ważna. Nie wiadomo, jaki będzie wy 

nik konferencji rozbrojeniowej, jakie 
mi torami potoczą się wypadki w 
Niemczech, a właśnie od nich może 
zależeć sytuacja europejska. Kraje 

Małej Ententy doszły do niewątpli- 
wego wniosku, że jedynie nowy sys 
tem współpracy gospodarczej między 

Austro-Wegrami a Małą Entenlą 

mógłby w dużej mierze przyczynić się 
do pokonania obecnego kryzysu. 

Na zapytanie, czy sądzi, že Au- 
strja i Węgry winny pozostać jaka 
samodzielne jednostki, odpowiedział 
Benesz: „Oczywiście. Mojem zdaniem 
austro-węgierski Anschluss jest rów” 
nie niepożąd. jak Anschluss austrja- 
cko-niemiecki. Nie pomógłby on Au 
strji ani pod względem politycznym, 
ani też pod względem gospodarczym. 

"Jedyną rozsądną polityką dla krajów 
Centralnej Europy, łącznie z Austrją 
i Węgrami byłoby, gdyby zatrzymały 
one swe odrębne bytowanie jako nie- 
zależne jednostki, przy równoczes- 
mem rozwinięciu rzeczywistej wzaje' 
mnej współpracy ekonomicznej, Dla 
tych przyczyn nie traktuje poważnie 
tego, to się w obeenej chwili mówi 
o austrjacko-węgierskiej unji polity* 
cznej”. 

Na -zapytanie,- czy nie pragnąłby 
rozciągnąć  propagowanego przez 
siebie systemu gospodarczej j polity- 
cznej współpracy na Niemcy, wzgię 
dnie na Włochy. Benesz odparł:: 
„Współpraca gospodarcza z wielkie” 
mi mocarstwami będzie dla nas zaw- 
sze koniecznością. Narzuca się jedy- 
nie pytanie, jaką ona przybierze for- 
mę. Ścisła współpraca gospodarcza z 
wielkiemi mocarstwami nie może 
stać się pańszczyzną gospodarczą. 
Zdrowa Centralna Europa drogą po- 
średnią w znacznie większej mierze 
przyczyni się do pomyślności Nie- 
miec i Włoch, niżby to miało miejsce, 
gdyby w przyszłości poddano Eur>- 
pę Centralną współzawodnictwu tyca 
lub innych krajów. . 

  

© kupno kolei wschodnio-chińskiej 
rozpoczęły się oficjalne rokowz nia. 

TOKIO, (Pat). Wczoraj po połud: 
niu rozpoczęły się oficjalne obraćy 
delegatów Mandżurji i Sowistów w 
sprawie kupna kolei wschodnio-chiń 

skiej. Przedstawiciele rządu japońskie 
go są obecni na konferencji w chara” 
kterze obserwatorów i, w razie po” 
trzeby pośredników. 

  

Wnuk Chałubińskiego ofiarą taternictwa. 
ZAKOPANE, (PAT). — W sohotę dnia 24 

bm. wnuk znanego pisniera Zakopanego Cha 

łubińskiego „absolwent tut, gimnazjum 18-let 

ni Tytus Chałubińsk: wybrał się na zdobycie 

Niebieskiej Turni. 

  

W czasie wydeczki, poślizgaąwszy S'ę, 
Chałubiński spadł w przepaść i doznał licz- 
nyeh obrażeń. Pogotowie tatrzańskie przewie 
zło go do szpitala w Zakopanem, w którem 
Chałubiński w niedzielę zmarł. 

Kronika  telegraficzna. 
— Toczą sę rokowanja m'ędzy francus- 

kiemi towarzystwam: okrętowemi a nządem 

sowieckim w sprąwie uruchomien'a stałych 

okrętowych linij komunikacyjnych między 

Leningradem a portami francuskiemi. 
— Rumuńska strąż graniczna zastrzel'ła 

pod Tigina dwóch kurjerów sowieckich, któ 
rzy usiłowali nielegalnie przedostać się na 
stronę sow'ecką. 

— W Moguncji spadł szybowiec dwuosobo 
wy, jeden z lotników zgimął na miejscu, dru- 
gi jest ciężko ranmy. 

— Nowa katastrofa automoh'lowa wyda- 
rzyła cię wczoraj na berlińsk'm torze automo 
bilowym Avus, Zderzyły się dwa samocho- 
dy. Jedna osoba poniosła śm'erć, 3 inne są 

ciężko ranne. 
— Powstał poźar w gmachu b. niem*eckie 
go ministerstwa wojny, w którym mieszczą 

'ura. ministerstwa Reichswehry. Wedłng 
jalnego komu tu ogień powstał wsku- 

tek samozapaieni ę materjałów wybuch ›- 
wych, F r ziokał zow: : 

— Nadzw. Sesja Rady Lit, zwołana będzia 

3 fipea w związku z konfliktem bol Włjsko- 
paragwajskim. Przedmiotem obrad będzie 

sprawa wysłania na miejsce konfliktu, t. į. do 
Chaco, komisji Ligi Narodów: 

     

     
    

   

   

  

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

30,29 — 30,27 — 30,43 — 30,13. Nowy York 
kabel 7,14 — 7,18 — 7,10. Paryż 35,09 — 
35,19 — 35,00. Szwajcarja 172,16 — 172,59 -— 
171,73, Berlin w obr. nieof. 211,76. 

AKCJE: Bank Polski 75. 
DOLAR w obr. pryw. 7,12. 
-RUBEL złoty 4,82 — 4,83. 

i ši id a 

NOWA WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 

Е 

Схуппа ой войт. |!-е} д0 18-е). j 

Warunki przystępne. 3 

Jagiellońska 16, m. 3 
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„Jednota litewska* 
Wiinianie na obradach Synodu Kośc. ewang.-reform. w Litwie 

W Birżach w Państwie Litewskiem 
obraduje rozpoczęty dnia 24 bm, S+- 
nod kościoła ewangieiicko-reform >- 
wanego, na który przybyli dwaj dele- 
gaci z Wilna ks. Jan Kurnatowski ; p. 
Szymon Czarnocki kurator wileńskie- 
go Kościoła ewangielicko-reformowa- 
nego, będącego pod względem nazco- 
dowościowym blisko w 100 procen- 
tach kościołem polskim. 

Delegaci wileńscy wyjechaii dnia 
21 bm. za przepustkami polskiemi i 
litewskiemi najbliższą drogą do Birż 
— przez Landwarów, Zawiasy, Jewje, 
Kowno i Szawle. 

„Jednota Litewska* pomimo, 'ž 
granica państwa podzieliła ją na pa- 
rafje polskie z jednei strony granicy, 
a litewskie z drugiei ; na ośrodki: ko- 
ściół wileński i birżański (litewski) je 
dnak ta część Jednoty, która się aa- 
zywa Wileńskim: kościołem jest bliż- 
sza swej siostrzycy birżańskiej, niż 
warszawskiemu kościołowi reform->- 
wanemu. Ta wspólnota obu części d: 
wnej Jednoty Litewskiej tłumaczy się 
tem, że obie części posiadają wspól- 

nie urobione na Synodach od XVI w. 
aż do roku 1918 prawo kanoniczne i 
czerpie ze wspólnych tradycyj, korzy 
stają przytem z odpisów akt archi- 
wum wileńskiego kościoła, czyli da- 
wniej Jednoty Litewskiej. 

Stosunki pomiędzy obu odłamami 
Jednoty Litewskiej nie zostały zerwa 
ne, pomimo trudności komunikacyj- 
nych. 

Przed dwoma laty delegat Synodu 
wileńskiego przywiózł do Litwy i wrę 
czył delegatom kościoła birżańskiego 
odpisy z ksiąg metrykałnych i apara* 
ty kościelne parafij litewskich. W ze- 
szłym roku odwiedzili kościół Wi- 
leński delegaci z Litwy ks. Kurnato- 
towski Konstanty i kurator Marcin 
Iczas b. minister i poseł, wybitny 
działacz społeczny. Dziś na zaproszc- 
nie bratniego kościoła delegaci wileń 
scy goszczą w Birżach i podczas urw' 
czystego nabożeństwa przy otwarciu 
Synodu przystępują wspólnie z Lit- 
winamj do Stołu Pańskiego w histo 
xycznvm Birżańskim kościele. 

Zjazd gospodarczy BBWR. w Łodzi 
ŁÓDZ, (Pat). W poniedziałek o g. 

10 rano, w sali Filharmonji, гохро- 
czął swe obrady zjazd działaczy gos- 
podarczych ; społecznych wojewódzi- 
wa łódzkiego, zwołany przez Radę 
„Wojewódzką BBWR. Zjazd zgromi 
dził blisko 1000 uczestników z tere- 
nu województwa łódzkiego. 

Obrady zagaił pos. dr. Bolesław 
Fichna jako przewodniczący zjazdu, 
poczem zabrał głos p. wojewoda łódz 
ki Hauke-Nowak, witając zjazd. 

Na wniosek przewodniczącego wy 
słano depesze hołdownicze do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, p. Mar- 
szałka Piłsudskiego, premjera Jędrze 
jewicza i prezesa BBWR Sławka. 

Zkolei przystąpiono do obrad me- 
rytorycznych. Dyrektor Izby Przem.- 
Handlowej w Łodzi inż. Karol Bayer 
omówił na wstępie charakter i zalu- 
dnienie województwa łódzkiego i та 
znaczył, że na podkreślenie zasługuje 
rola rolnictwa na tym terenie. Oma- 
wiając zagadnienie eksportu, stwier- 
dził, że udział łódzkiego włókienni- 
ctwa w stosunku do całego eksportu 
polskiego pozostaje od kilku lat nie- 
mal na niezmienionym poziomie, co 
jest dowodem jego dużej żywotnoś- 
ci. — Mówca zwraca uwagę na coraz 
wzrastające posługiwanie się w han- 
dlu zagranicznym naszemi portami 
morskiemi, a zwłaszcza Gdyni. Dal:j 
wygłosili referaty: pos. Sowiński — o 
ać przemysłowej ; aktualnych 
zagadnieniach przemysłowych, dyr. 
Krasuski — o interwencjóniźmie w 
społecznym systemie pracy, . śen. 
Iwanowski — o przebiegu kryzysu w 
Polsce i zagranicą. 

Po przedpołudniowem posiedze- 
niu plenarnem rozpoczęły się obra- 
dy komisyj. 

O godz. 18 plenum wznowiono. 
Poszczególne komįsje złożyły sprawo- 
zdania ze swych obrad:i przedstawiły 
przyjęte wnioski i tezy. 

Komisja rolna, stwierdzając, że 
produkcja rolną województwa łódz- 
kiego, zajmuje drugie miejsce w pań 
stwie, uznała ża słuszne podtrzyma- 
nie dotychczasowego charakteru prze 
mysłowo-rołnego województwa i wy- 
sunęła sżereg deżyderatów w sprawie 
pólepszenia sytuacji rolnictwa. 

Komisja samorządówa opracowa- 
ła szereg tez w sprawie sanacji bud: 
żetów zwiążków komimalnych bez c- 
słabienia ich działalności. 

Komisja przemysłowa wyraziła 
przekonanie, że jednym ze środków 
zwalczania kryzysu winno być usu- 
nięcie dysproporcji między podażą « 
popytem, zwłaszcza jeżeli chodzi o cy 
nek włókienniczy. W związku z tem 
stoi teza o konieczności rozszerzen.a 
instniejących już w włókiennictwie 
porozumień dla uregulowania podzia 
łu pracy pomiędzy wszystkiemj war- 
sztatami. Pozatem należy dążyć do 
zmniejszenia nadmiernej różnicy w 
poziomie płac robotniczych w prze- 
myśle zorganizowanym i niezrzeszon. 
Komisja stwierdziła, że istnieją duże 
możliwości rozwoju eksportu przemy 
słu włókienniczego. 

Następnie złożyła swe sprawozda 
nie komisja handlowa, wysuwając 
szereg tez, uznających konieczność 
przywrócenia warunków, umożliwia 
jących regenerację handlu, szczegó!- 
nie włókienniczego. Konieczne jest —- 
zdaniem komisji rozszerzenie 
szkolnictwa zawodowego. 

W sprawie Funduszu Pracy ze- 
branie zwróciło się do p. Wojewody 
z prośbą o powołanie organizacji, któ 
raby synitetyzowała wszystkie proje- 
kity robót mających na celu zwalcza- 
nie bezrobocia. 

  

    

  

uż najwyższy czas zomawłać 
bileły na letnie wycieczki morskie 

LINJI GDYNIA - AMERYKA 
3 lipca — Na Fjordy Norwegji 

21 lipca—Do Kopenhagi 
22 lipca — Do Anglji i Holandji 
29 lipca—Do Francji i Belgji 

4 sierp. — Wokół Wiel. Brytanii 
15 sierp. —Do Szłokholmu 
21 sierp. — Do Anglji i Belgji 

Ceny od .100 złotych 
(MFORMACJE | SPRZEDAŻ BILETÓW w BURACH 

LINJI GDYNIA - AMERYKA: 
w WARSZAWIE, MARSZAŁKOWSKA 116 
w GDYNI, ul. WASZYNGTONA 
ws LWOWIE, uł. NA BŁONIE 2 
w KRAKOWIE ul LUBICZ 3 
w RZESZOWIE, ul. GROTTGERA 1004 

BEZ PASZPORTÓW — 
ZAGRANICZNYCH 
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WIELKA DYSKUSJA 

nad genezą stylu kościoła Św. Anny 
Nauka o wpływach uległa w ostat 

mich czasach poważnej rewizji. Meto- 
da analogji, podobieństw, pokre- 
wieństw w literaturze i firozofji, dzię 
ki przesadnemu jej stósowaniu do- 
czekała się wielokrotnego swego 
ośmieszenia. Jest wszakże dziedzin», 
w której ta metoda nietylko nigdy się 
nie przeżyje, lecz będzie zawsze nie- 
wyczerpanem źródłem niezmiernie 
ciekawych odkryć, rewełacyjnych —- 
nierzadko — wskazówek, oświetleń, 
informacyj dających zupełnie nowe 
pojęcia o życiu społeczeństwa dane- 
go kraju, czy znacznej jego części, 
gi nie całych wielkich grup ludów. 

ziedziną ową, jest historja sztuki i 
niepodobna wyobrazić sobie jej ist- 
nienia bez stosowania tej metody ze- 
stawień i pórównań. Dzieje rozwoju 
różnych kultur i kwestja ich kontak- 
tu z wielkiemi centrami kulturalne" 
mi naszego, czy innych światów, /а- 
równo w czasie jak i przestrzeni, — 
opierając się w znacznej części na 
anałogjach, podobieństwach etc. czer 
Pią z tej właśnie metody bardzo dużo. 

Jednakże i w historji sztuki, jak 
i w wymienionych naukach humani- 
stycznych stosowanie bez ograniczeń 
metody analogji może przejść łatwo 
w przesadę czyli w swą osławioną 
„wpływologję, jeśli wpływom będzie 
przypisywało się wszystko, bez uw- 
zględnienia różnic indywidualnych, 
tworzonych przez każdy genius loci. 
O tych różnicach mówił świetnie w 
prelekcji swojej na ostatniej Środzie, 
ks. Jakubisiak, stwierdzając, że kwe- 

stja różnie jest ważniejsza, niż kwe- 
stja podobieństw, ponieważ określa 
istotę nas, t. j. naszą indywidualność. 
Każdą z tych dróg uważamy za dobcą 
w studjach nad dziejami sztuki, nad 
pochodzeniem stylowem poszczegól- 
nych objektów tych studjów, zmie- 
rzają one bowiem do celów różnych 
i prawie zawsze osiągną jakiś rezul- 
tat. Zależny on będzie od tego, który 
ze sposobów podejścia do danego 
przedmiotu jest właściwszy, to zna- 
czy, czy ów przedmiot będzie bardziej 
wytworem wspomnianego genius le 
ci, czy też jakichś bliższych, czy dal- 
szych, obcych wpływów. Ostatnie ze 
branie w Sekcji Historji Sztuki było 
okazją do niezmiernie interesującego 
zmierzenia się obu wymienionych 
metod, bynajmniej jednak nie w naj: 
czystszych swoich postaciach, a za- 
stosowanych do jednego i tego sa- 
mego objektu — kościoła św. Anny, 
a raczej jego stylu. Metodę analogji 
stosował prof. Morelowski, zwalczał 
jego tezy kontrmetodą ks. kapelan 
Śledziewski. Mylne byłoby jednak 
mniemanie, jakoby każdy z prelegen 
tów był wyznawcą stosowanego przez 
się przy danej okazji, podejścia. Za- 
równo bowiem ks. Śledziewski uży- 
wał porównań i analogij, jak i prof. 
Morelowski zastrzegał się, że jego 
„wipływologiczne* nastawienie odno- 
si się specjalnie do danego objektu, 
będącego szczególnie wybitnym ty- 
pem rezultatu określonego przezeń 

t. j. wpływu architektury m: 
derlandzkiej. 

KU RJ E R W KolL.BSNOSCK M 

POD ZNAKIEM SWASTYKI. 
_ Aresztowania w Bawarii. 

BERLIN, (PAT). — Biuro Cont: donosi, 
Że minister bawarski Wagner stwierdził w 
swem przemówieniu, iż nietylko wszyscy 

przywódey socjalno — demokratyczni, anie 
również wszyscy wybitni członkowie kawar 
skiej partji ludowej, zostałi aresztowan:. 

W innych krajach Rzeszy. 
BERLIN, (PAT). — Na obszarze calych 

Niemiec odbywają się ciągłe masowe aresz- 
tawania i rewizje wśród socejai — demokra 
tów i komunistów. 

W. okręgu magdeburskin: aresztowano 206 
działaczy partji socjal — demokratycznej, w 
Brandenburgj” 265 socjal — demokratów i 
komunistów, w Regensburgu — 40, w Ham- 

Masowe aresztowania 
BERLIN, (Pat). — Na obszarze całej Ba- 

warji policja polityczna dokonała masowych 
aresztowań wśród przywódców bawarskiej 
partji ludowej, — W Bambergu aresztowani 
zostali prezes frakcji parlamentarnej bawar 
skiej partji ladowej prałat Leicht, poseł Me'x 
ner oraz Szereg katolickich radnych miej- 
skich, Wśród aresztowanych w Monachjam 
przywódców zNajduje się prezes strennietwa, 
były ezłonek bawarsk'ej Rady Państwa Schae 
ffer, generalny sekretarz partji Pfeiffer, na- 
czelnik straży bawarskiej von Lex. 

burgu — około 50. W Brunšwiku poleja 
aresztowała byłego premjera socjal — deno 
kratę dr. Jaspera, W Recklinghausen zostało 
aresztowanych 45 socjal — demokratów. —- 
W różnych miejscowościach na Śląsku Ni 
mieckim dokonano również obławy na dzia 
łaczy ugrupowań marksistowskich. 

  

    

„działaczy katolickich. 
Ogłoszony w tej sprawie komunikat о5- 

wiadcza, że rewizje i dochodzenia przeg'wko 
działaczom katolickim w Bawarji wykazały, 
iż stosowali cn' sabotaż wobec zarządzeń 
władz krajewych i centralnych, przygotowu - 
jąc się do ebjęcia zpowrotem utraconych sta 
nowisk. Komunikat zarzuca aresztowanym 
organizowanie nielegalnych zebrań, prowadze 
ryje zakazanych erganizacyj bojowych i wy 
dawanie nielegalnych pism, w których kol- 
portowano nieprawdziwe wiadomości. 

Zakaz wiecu Hugenberga. 
BERLIN, (Pat). Zwołany na go- 

niedziałek wiec miemiecko-narodo* 
wych rękodzielników, na którym prze 

mawiać miał minister Hugenberg, zo- 
stał przez policję zakazany 

  

Pokojowe zapewnienia przywódcy 
gdańskich „nazi. 

GDAŃSK, (Pat). Przywódca tutej- 
szych hitlerowców Forster (oświad 
czył na publicznem zgromadzeniu, 
według doniesienia „Danz. Neueste 
Nachrichten“, že wszyscy nańodowi 
socjaliści uważają za konieczność 
utrzymanie pokoju między Gdańs- 
kiem, Niemcami a Polską. Co hędzie 
za 20 lat — nie zależy jod naszej wo- 
li. W każdym irazie nie pozwolimy na 
ZERA GSA 

to, by w jakikolwiek sposób wtrąca- 
no się do naszej polityki niemieckiej. 

Odpowiedzialność, którą przyjęli 
śmy w Gdańsku, wymaga bd rządu, 
byśmy nie czynili kroku nierozważ- 
nego jak )najdeokładniej i niezgodne” 
go z całem stanowiskiem narodowem 
naszego ruchu. Ja am będę kontroło- 
wał każdy krok 'w tym kierunku. Nie 
Się nie stanie bez mojej hprobaty. 

Święto śpiewacze w Tallinie. 

  

Dziesiąty festival śpiewaczy Estonji zgro- 
madził 'w Tallinie około 20,000 śpiewaków 
z całego kraju. Festival potrwa trzy dni. > 

W uroczystości otwarcia festiyalu wz'ęli 
udział; prezydent republikę estońskiej oraz 
prezydent republiki łotewskiej,  przedstawi- 

ciele korpusu 
rzesze publiczności. 

Na zdjęciu naszem widzimy jeden z żeń- 
skich chórów, którego członkinie ubrane są 
w charakterystyczne piękne stroje łudowe. 

dyplomatycznego i tysięczne 

Hitlerowców w Austrii sadzają do paki. 
. WIEDEŃ, (PAT). — Z 8 członków 
frakcji narodowo — socjalistycznej sej 
mu dolno — austrjackiego aresztowa- 
nych zostało 6. Miejsce pobytu 2 pozo 
stałych członków nie jest znane. Człon 
kowi wiedeńskiej rady miejskiej —- 
Frauenfeldowi odebrała policja wiedeń 
ska paszport zagraniczny. Wszystkim 
przywódcom narodowo — socjalistycz 

  

  

Kościół św. Anny jest bowiem 
zgoła wyjątkowym objektem na tere- 
nie ziem dawnej Rzeczypospolitej 
(obok szczytu „domu Perkuna* w 
Kownie), a jego ażurowość już sama 
wskazuje na silne związki z ażurowe 
mi kościołami Francji į Niderlan- 
dów. 

Całe zebranie nazwaliśmy w tytule 
niniejszego artykułu „wielką dyska- 
sją nad genezą stylu kościoła św. An 
ny*. Istotnie tak by je nazwać trze- 
ba zwłaszcza jeśli do niej włączy się 
obie prelekcje. Pierwszą wygłosił pro 
fesor Morelowski. Była ona powtórze 
niem w  streszczeniu wygłoszonej 
przezeń na ten temat w grudniu ub 
roku. Pisaliśmy o tem już obszernie 
w kwietniu b, r. Ks. Śledziewski w 
odpowiedzi na prelekcję prof. More 
lowskiego, wygłosił rozprawę „O sty 
lowym charakterze kościołą św. An 
ny“. Obie prace ukażą się niebawem 
w druku, nie będziemy zatem zajruo 
wali się niemi obszernie, temmniej, 
że jedną już szerzej pnzytoczyliśmy. 
Streszczając się stwierdzimy, że ks: 
Śledziewski, uznając do pewnego stop 
nia tezę prof. Morelowskiego, mówi 
iż wpływom architektury niderlandz 
'kiej przypisać. należy stronę dekora- 
cyjną fasady kościoła, będącą we- 
dług ks. prelegenta, pewnym powierz 
chownym nalotem. Natomiast jeśli 
idzie o zasadniczą konstrukcję świą- 
tyni, to tę wywodzi ks. Śledziewski 
częściowo z polskiego, krakowskiego 
kamieniarstwa, częściowo z polskiej 
ciesiółki gotyckiej, opierając się w 
znacznej części na pracv znakomit=- 
go historyka sztuki, Ś. p. prof. Mur- 
jana Sokołowskiego, p. t. „Dwa go- 
tycyzmy: krakowski i wileński", oraz 
na własnych studjach porównaw- 
czych sięgających aż do oki :© 

nym zakazano wszelkich wyjazdów 
zagranicę. 

Prasa wiedeńska donosi, że władze 
włoskie zamierzają wydalić z miejsco 
wości granicznej Trevisio agitatorów 
narodowo — socjalistycznych, uprawia 
jących stamtąd agitację przeciwko Au 
strji. 

gotyku Tudorów. Co się tyczy całko- 
witej niezależności stylu kośc. ów: 
Anny od budownictwa krzyżackiego 
(jak to udowodnił prof. Morełowski 
— nie mającego żadnej jednolitości 
stylowej) to pod tym względem ks. 
ŚŚledziewski zgadza się zupełnie z 
prof. Morelowskim. 

Cała rozprawa ks. Śledziewskie- 
go obfituje w dużo, bardzo ciekawych 
sprecyzowań, faktów i hipotez. Naj 
ważniejsza z nich chociaż w przybli- 
żeniu jest data, ściślej — czas buda- 
wy kościoła. Z testamentu Zygmunta 
Augusta wynika, że w r. 1571-ym t. 
j. w roku napisania tegoż, kościół już 
był w budowie, a król zostawia swo: 
im siostrom zadanie dokończenia go. 
"Tutaj w związku z wspomnianym 
naszym feljetonem w kwietniu b. r. 
musimy na prośbę prof. Morelow- 
skiego, zaznaczyć, że z. obu badaczy 
ks. Śledziewski pierwszy, doszedł do 
określenia daty powstania kościoła 
św. Anny, na podstawie badań archi- 
walnych. Prof. Morelowski zaznacza, 
że po usłyszeniu tej informacji od ks. 
Śledziewskiego, podjął architektoni- 
czne jej uzasadnienie. 

Z hipotez warto przytoczyć tyczą- 
cą się stropu kościoła, który to strop 
według ks. Śledziewskiego byt po- 
czątkowo prawdopodobnie drewnia* 
ny, belkowany, może kasetonowy. 
Pożar stropu i usunięcie wielkich po 
przecznych belek, ściągających ścia- 
ny boczne kościoła, były niezawod- 
mie przyczyną bardzo groźnego zary- 
sowania się tych ścian (mówił o tem 
iśŚ. p. prof. Kłos). 

Inną ciekawą kwestją są podune 
przez ks. prelegenta informacje o 
trzech kościołach św. Anny — jed- 
nym w obrębie murów zamkowych, 

ZOT 

Hitierowski strychulec 
w wychowaniu. 

BERLIN, (Pat). — W) czasie otwarcia aka. 
demji nauczycieisk'ej w Lebcrku, pruski mi- 
nister oświaty Rust wygłosił znamienne prze 
mówienpe , w którem nakreślił program wy 
chowania młedzieży w duchu odrodzonych 
Niemiec. Minister Gśwjadczył, że rząd wyda 
niebawem ustawę, zapewniyjącą przystosowa 
nie szkolnietwa do kierunku narodowo — soc 
jalistycznego, Szkoła będzie miała za zada- 
nie wychowywanie przyszłych działaczy na- 
rodowych. Rząd zam 'erza otworzyć trzy nowe 
uniwersytety w Rzeszy, specjalnie poświęco 
ne wychowaniu przyszłych kierowników pań 
stwa. Nauczyciele r(emieccy odegrywać ma 
ja w wychowaniu ludu tę samę rolę, jaka 
przypadła kierowuikom oddziałów szturmo- 
wych. 

Katolicy przeciwko rozwią- 
zaniu związków robotniczych 

BERLIN, (Pat).Podczas zjazdu ka 
tolików niemieckich diecezji berliń- 
skiej przewodniczący dr. Klauzner 
wystąpił z ostrym protestem przeciw 
rozwiązaniu przez władze katolie- 
kich związków robotniczych, domaga 
jąc się natychmiastowego cofnięcia 
tego zarządzenia. 

Niemieckie tabu. 
BERLIN, (PAT). — Aresztowani w Pala- 

tynadc księża katoliccy na skutek interwen- 
ejt biskupa ze Spiry wypuszczeni zostali šia 
welność, Wszyscy księża musieli podpisuć 
deklarację, w której zobowiązali się, iż nie 
będą w żadnej formie krytykowali Hitlera, 
smi uprawiali polityki w kościele. 

Komisarz w kościele 
ewangielickim, 

BERLIN, (Pat). Pruski komisacz 
rządowy do spraw kościoła ewangie- 
lickiego mianował pełnomocników 
dla poszczególnych okręgów kościel- 
nych, przekązując im wszystkie agen- 
dy rozwiązanych gmin ewangielic- 
kich. 

Równocześnie generalny superin- 
tendent, były kaznodzieja na dworze 
cesarskim Dibelius, otrzymał urlop. 

W ogłoszonym dziś rozkazie ko- 
misarza rządowego czytamy: „Za po- 
wstrzymanie chaosu bolszewickiego 
winniśmy być wdzięczni Bogu i jego 
narzędziu Adolfowi Hitlerowi*. 

—:0:— 

Hitlerowie... 
Pisma czeskie donoszą, że ha teren'e 

Gzechosłowacji żyje siedem rodzin, noszą- 
cych nazwisko Hitlera. Cztery rodziny Hit. 
lerów są żydowskie * mieszkają na Rusi 
Podkarpackiej wzg. wschodniej Słowaczyź- 
nie. Rodziny te utrzymują rytuał ortodoksyj 
ny, ubierzją się w chałaty i noszą pejsy. — 
Bo jednego z tych Hitlerów żydowskich zwró 
cji sę kerespodenci .pism amerykańskich 
z prośbą © pozwolenie zamieszczenia jego fo 
togžaiji w pismach amerykańskich. Podkar- 
packe-ruski Hitler jednak odmówił, ne cheqe 
by jego nazwisho „włóczene* było po gaze- 
tach. Redziny te wniosły do władz ezecho- 
słowackich prośbę © zmianę nazwiska, Dalsze 

<Gztery redziny Hitlerów mieszkają w Usc- 
chach i na Morawach. Te rodziny są jednak 
bryjskiego pochodzen(a, I dla nich nazwisko 
Hitlera stało się ciężarem £ dlntego zwróciły 
się do władz o zmianę nazwiska. 
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Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

pod podwójnem wezwaniem św. An- 
ny i św. Barbary, w miejscu, gdzie 
dziś, w obecnym Cielętniku, czynione 
są rozkopy, drugim, tam, gdzie stoi 
trzeci — dzisiejszy, a spalonym w 
1530 r. 

Zasadnicze swoje tezy, co do kon 
strukcji kościoła św. Anny, ks. Śle- 
dziewski ilustrował b. starannemi iy 
sunkami p. arch. Pekszy, na których 
zostały rozdzielone: ta właśnie „za- 
sadnicza konstrukcja* i domniema- 
ny „nałot* flamandzki, płomieniste 
ramiona łuków „en dos d'ane“. Prak 
tyeznie wyd. się to dość trudne do zre 
alizowania. Wydaje się niemożliwe 
'wyłączanie z ażurowej konstrukcji 
fasady, wielkiego łuku, odgrywające: 
gó tu rolę jakby wielkiej klamry. dla 
utrzymania tej konstrukcji. Jeśli zaś 
idzie o stronę zdobniczą tylko, to też 
niepodobna wydzielić z niej łuków 
w „grzbiet ośli*, a zostawić profilo- 
wanie bo jedno z drugiem jest stylo- 
wo związane nierozłącznie. 

Dyskusję zagaił prof. Morelowski, 
żałując, iż nie zdołał przekonać swe” 
mi wywodami ks. prelegenta i zastrze 
gając sobie jeszcze uzupełnienie tych 
"wywodów, oddał głos prof. Limanow- 
skiemu, który jak zwykłe rzucił spo- 
ro wielce interesujących, niespodzie 
wanych zupełnie, a jednak jak zwy- 
kle bardzo przenikliwych uwag i spo 
strzeżeń. Przemawiał za tezami prof. 
Morelowskiego, zwracając uwagę na 
to, że Zygmunt August ogromnie lubił 
Gdańsk, że przesiadywał tam często, 
a przecież to miasto było bramą, któ 
rędy sztuka flamandzka szła do Po!- 
ski, gdzie też artyści ; inżynierowie 
z Niderlandów przebywali tłumnie i 
pozostawili cały szereg budowli (naj. 
ważniejszych w Gdańsku), czysto. ni- 
derlandzkich w swoim charakterze, 

„toma“. 
Coma, inaczej przecinek, znak pisarski 

najmniej niby ważny, najczęściej opuszcza- 

my przez autorów (* autorki), zecerów i kv- 
rektorów, którzy uważając, że ta taki mały 
znaczek, nie fatygują się wybierać go z 
kaszty, I tak przeczyta cierpliwa publiz- 

ność, 

A ot co może człowiekowi miektóremu 
zrobić wewinna coma-przecinek. 

Wiraca raz urzędnik do domu, żona go 

     

    

czeka we łzach ż trwodze, dzieci wystraszone: 
„Tato nasz tato, komornik meble op'sał, 
garnitur po prababce, inkrustowany, za 300 
złotych. ‚ 

— Co, jak, dlaczego? Łapie za pap'er, 
nieboże, czyta, oczom nie w: erzy, do urzędu 
na Wingry pędzi. 

— Panie! — powiada — dopuszcza y 
przed oblicze uprzejmego urzędnika — ja 

ie podatki płacę, młynu nfe mam, 
i$ młyn opłata, mieszkała u mnie 

s krewna tego samego nazwiska, 

  

   

  

   

  

  

     

   
taiem jej ale 

stemplowa, ja 

bo proc: 

: to jest opłata 
zapomniane: 1,40 i -1,80, 

lu dwa grosze policzono, a 
'więc dlaczego cepsano moje meble 
Jeżeli sekwestrutor Eczył zaległość 

      
  

bo COMY ne było, to za małą policzył cenę 
mebli w opisa a jeżeli tylko, (jak i jest 
w istoce), 3 zł, 20 gr. to trochę za dużo? 

— Prawda Panie — mówi uprzejmy u- 
rzędnik, — otóż to, COMY n*e było, z tego 
cała bieda. 

Czasami jednak tylko boskie miłoster- 
dzie (pomoże, oto jak pomogło niedawno 
jednej kobietce w srogiem podatkowem strą- 
pien'u, 

  

   

  
— (bodziła ja — opow'ada — chodziła, 

nogi schodziła, jeździła do Starostwa, po- 

dania podawała, kobyłka moja zholawszy 

naczysto, mnie samej już dur na oczy byl | 
popadszy od tej zgryzoty, w serdcu swoim 
jestem zgrysiona + n'espokojna, blisko tego, 
że łzami spłynęła, a tu ni żadnej lezorucji 
fiema i niema, Siądła ja pod koścołem 
i modlen sien, aż jakieści musi objawienn'e 
'ma mnie przyszlo! iKlękła i szłubowała: bę- 
dan na kolankach, jak w Kalwarji na góra 
Gedron, Starostwa obchodzić; kar) trzy raży 
obejda, litanja odmawiając, dek musi po- 
może, nie już? Taki szlub, żnaczy, uczyniła, 
palcy ma krzyż złożywszy, przeżegnała się, 
i wczesnym rank'em, żeb nikomu nie narą- 
gać sie, nie marudząc, sunęła sie na kolan- 
kach kole starościńskiego pałacu. Dzięki | 
Bogu, czyścinko tam, piasku podsypal', tyi- 
ko w jednym miejscu placyk ikamieńmi wy- 
łożony, to trochi tylko koleny zdarła. Tylko 
raz obeszła £ dawaj Baranka wybiwać na 
mieršciach, aż tu kiedy patrza, sam-że sta- 
rosta, za swojo, jako tam potrzebo na ga- 
neczek wyszedszy (: patrzy sie na mnie, A 
jak wiadomo, ochf *wrowawczy się dek pełzna 
dalej, modląc sie. To on zakrzyknoł: 

— (o, ty — mówi = kobietka, wyra- 
biasz? 

     

   

                

     
   

                  

   

     
   

        

    

   
   

    

  

   

  

— Ja panoczku, podatki odklękiwam; 
szlubowawszy jestem trzy razy Starostwa 
obejści żeb odpuśći sie ony od mojej głó- 
wki, wdowa ja, ze wszystkiem biedna, chce 
krówka zabierać, 

— Wstań — mówi Starosta — nie wy- 
prawiaj — mówi — szkandału, bo — mówi 
—stydno mnie będzi ma całą — mów”, - — 
Rzeczpospolita, chodź do kanceląrji, rozpa- 
trza twoja sprawa, i kiedy można, kilko — 
mówi — odpuskam tobie, — Wstała Ja. 
przeżegnała się, sunęła się ręka całować, — 
Nie dał, hardy taki, pochwalonka dała, to, 
owszem, ódpowiedział, Nu + patrzaj paniut= 
ko, pomogło dlatego, odpuśdiii! Dek ja ra- 
dzę każdemu, to skuteczny dlatego sposób... 
trzy razy ma kolankach kole Starostwa, li- 
tanję odmawiając, możno zmówiwszy Se W 
kilko, weselej będzi, Knox 

  

  

  

    

  

   

     

    

Wycieczkowiczom, letnikam 
it. p. turystom POLECAMY 
bardzo praktyczne i nader eko- 
nomiczne maszynki spirytusowe, 

55 EM E$“ Šunaykai Roi piEzy    

  

    

          

     

    

    

     

   

    

     

     
     

  

      

co dziś uznaje nawet nauka niemiec- 
ka. Przypomniał o kulcie św. Anny 
w Brugges, w tym jak powiedział, 
ówczesnym „mózgu* północno-zacho 
dniej Europy, którego wpływ był tak 
olbrzymi, że musiał objąć i Wilno, 
co zresztą może być naszą chlubą. 
Dorzucił także szereg zajmujących 
szczegółów  hagjograficznych, oraz 
stwierdził jeszcze jeden moment prze 
mawiający za wpływami niderlandz* 
kiemi na stył kośc. Św. Anny, t. j 
to, że artyści flandryjscy, byli bardzo | 
intensywnie popierani wszędzie przez 
wszystkich Habsburgów, a pierwsza 
żona Zygm. Aug. z tego domu wy 
chodziła. 7 

Prof. Gostkowski przemawiał prze | 
ciwko zbytniemu podkreślaniu wpły= 
wów złotnictwa na architekturę, zda 
rzało się to bowiem raczej w kierna” | 
ku odwrotnym. 

IP. inž. arch. Narębski podaje w 
wątpliwość niektóre tezy:ks. Śledziew 
skiego, co do szczegółów profilowa* 
nia filarów w precyzowanej przez kś- 
Sledziewskiego gotyckiej grupie koś 
ciołów wileńskich. 

Dr. Orda podaje niektóre źródła 
sztycharskie, mogące przyczynić się 
do tego precyzowania. 

Odpowiada prof. Morelowski. Prz” 
toczony przezeń bogaty materjał teo” 
retyczny į ilustracyjny (fotograficz 
ny i drobna cząstka w dobrych, ch«* 
rakterystycznych i przejrzystych ry“ || 
sunkach, już raz podana w postaci 
fotograficznej przy tymże odczycie 
w T. z.) wydaje się nie do odparcia 
Szczególnie przekonywujące są pode 
bizny fasady kościoła St. Chapel!e: 
wielka fasada portalowa kość. w 
Louvivier pod Rouen, oraz Środk” 
wej części ołtarza w Champmol poó 

   



Nr. 167 (2708) KHR JE R МОГЕ МЕ 

- WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Szalone burze na wodach Wileńszczyzny. 
Na jez. Narocz utonął uczeń gimn. Słowackiego. Tragiczna 

śmierć rybaka. Wywrócenia się kajaków i łodzi. Pożar od pioruna. 
Straty wynoszą przeszło 10000 zł. 

Onegdaj w powiecie święciańskim szalała. 
ogromna burza. Wiair zrywał dachy i wyry 
wał drzewa z korzeniami. P'orzny waliły pra 
wię bez przerwy. 

Qd jednego z niech zapaliła się zagroda. 

Rubanika Jana we wsi, Kamionka. Szalejąea 
wiehura przeniosła ogień na, inne zabudowa 
na, po których pozestały tyłko zgliszcza. — 
Energiezny rztunek był bezcelowy. Właści 
ciel oblicza straty na przeszło 10,0%0 tys, zł. 

Sekwestrator na wsi. 
Przed kilku dniami do wst Czapińee zgło 

slt sie sekwestratey Urzędu Skarbowego w 
Wiłnie w celu doł pisania sckwestru płótna 

u załegających podatników. 
W pierwszcm rzędzie przybył sekwestrator 

do mieszkania Staniły. O wizycie w oka 
mgrien'u dewedziała się eała ludność wio 
która pośpieszyła Staniłowej z pomocą, w god 
mem przyjęciu miłego gościa. 

Kiedy sckwestraior prz. 
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pil do wypelnia 

  

rfa obowiązków, tłum kcbiet podburzony 
przez Kirylą Sajewskiego, Mojżesza Moroza i 
Aleksego Poekładcka, rzucił się na Wacława 
Morozowa i wyrwał mu zasekwestrowane już 
płótno. Gdy sekwestrator usłyszał, że męż- 
czyźni wzywają ;ponadto niewiasty do- psbi- 
cia go, szybko wycofał się z miłego grona. 

O zajściu sekwesżrator zameldował w po 

Veji. (e). 

  

  

Święciany. 
PRACY OFIARNEJ. 

'stn'ejące tylko po to. by 
lub w.ęx 

CZEŚĆ 
cje 

  

   

    
   

    

gu, to wytwórnie programów, 
które nic m mówą, 

I są organizacj 

<ej potrzeby 
ma miejsca 
cicha praca. 

Taką organizację jest tut. Oddział Zw. 
Strzeleckiego. Prowadzony energiczną ręką 
komendanta powiatowego jp. Chwojnickiego 
wykazał dużą sprężystość, dając dowody. że 
w wielkim wyścigu pracy zajmuje dobre 

miejsce. Wystarczyło być na dwóch przedsta 
wien'ach, urządzonych w beżącym roku w 
sali tut, gimn. państw. by znaleźć potwier 
dzenie tego faktu. Widow każdorazowo 
była przepełnona, a produkcje koncertowe 
sprowadzonej z N. Śwęcian orkiestry KOP. 
były m'łą nsespodzianką. 

Gra aktorów, jeszcze nie wyrobionych na 
deskach scenicznych mówiła, że wzięto su- 
rowy materjał. Fakt ten jest bardzo znamien 
my, jeśli się weźmie pod uwagę, że w ten 
sposób daje się możność ludz*om skądinąd 
prostym rozwijania ukrytych talentów i wy- 
robiemia towarzyskiego, Wykonawcy ról. 

drieini strzelcy dali w „Guwernerze Kruko- 
wieckim*, pięcioaktowym dramace 72 cza- 
sów (powst. styczn, i w niedawno „wystawio- 

nych dwóch komedyjkach maksimum  za- 
pału * pracy. Należy tylko wyrazić podzię- 
kowanie p. komendantow' Chwojniekiemu 
za rozproszene przysłow'owej ciszy Świę- 
<iańskiej. 

Innym cosem w mudę były zawody o 
mistrzostwo? powiatu i Odznakę Strzelecką, 
urządzone w dn. 4 b. m. 

Zdrowo myślące społeczeństwo — jest 
wdzięczne tut. Oddziałow4 Związku Strze- 
leckiego za ofiarną pracę + szlachetne wy- 

siłki, K 

mione z palą- 

ia, Tam nie- 
bluft į reklamiarstwo, ale jest 

  

   

    

Mickuny. 
GMINNE Ś PW I WF 

1 ORGANIZACYJ SPOŁECZNYCH, 

18-ty czerwca świętowany był uroczyście 
w M.ckunach zwyczajem dorocznyni. Jak 
zwykle po poku pracy robimy przegląd na- 
szych zdobyczy na polu oświaty pozaszkci 
mej, Wychownia Fizycznego i Przyspos”- 
bienia Wojskowego. Weczystkie organizacje 
oprócz SMP stanęły w karnym rynsziun 
ze swemi sztandarami, a przecież ich na 
czymy aż 24, pod dźw'ękiem dętej orkiestry, 
na czele z slarostą wileńsko-trockim p. Je- 
rzym de-Tramecourtem wszystkie organ za- 
cje udały się na nabożeństwo do miejscowego 
Kościoła, gdzie po przesłuchaniu nabężeństwa 
A adśpiewaniu „Bože coś Polskę* został pa- 
święcony sztandar Koła Młodzieży. Wiejsk 
ze Śkajster. W pierwszej parze chrzestnych 
rodziców w'dzimy n'estrudzoną naszą filan- 

tropkę 1 opiekunkę wsi wileńskiej p. premje- 
rową Janinę Prystorową z p, starostą Tių 
mecourtem, dalej p. magorową Lankau z p. 

i Stubiedą, p. A. Jas'eńską z p. 
inspektorem Aluchną ; innych. Pierwsza para 
chrzestnych rodziców upamrętniając swoje 
imiona na sztandarze złożyła hojny dar dla 

„Kota 'w postaci opłąty za świetlicę i radjo 
z głośniik'em. Po mszy wszystkie organizacje 
zebrały się koło urzędu gminy gdzie zos 
wygłoszone sprawozdana z _działaln: е 
Odiiz, Zw. Strzel, Oddz, Rezerwistów, Straży 
Ozniowych į Komisji Pracy Spotecznej i Kul- 
turalno-Oświatowej przez prezesa tych orga- 
nizacyj H. Jasieńsk'ego, Zrzeszenia Kół Mło- 

  

  

  

    

     

  

  

   

    

    

    

atarewicza, Uni 
wieza. Powi- 

dzieży w'ejsktej prezesa A 
wersytetu Ludowego A. F 
talne przemów enie wygłos PP. Stubiedo 

i wiceprezes Zw. Młodz. Wiejsk, p. E. Krzy- 
sztofek; BBWIR reprezentowany był przez 
mp. A. Gawdę i Zw. Strzel. przez p. por. Fiał- 
ikowskiego. Po sprawozdaniach pod dźwię- 
kiem orkestry odbyła się defilada i prze- 
marsz do pomnika ufundowanego dla poieg- 
łych Obrońców Ojczyzny gdzie wszystkie 
organizacje złożyły ce i zostało wygło- 
szone aktualne donioułe przemówienie 
przez wójta gmmy Mickuny H. Jasieńskiego. 
Po przemowie odbyły się zawody sportowe 
o POS, do których stanęło około 20 uczest- 
mików. Uroczystości późnym wieczorem za- 
kończono, 

Młoda Polska buduje się z fundamentów 

i z każdym rokiem krzepnie w siły.  Hajot 

Głębokie. 
DEFRAUDACJA W URZĘDZIE SKARBO- 

й WYM. 

Po przeprowadzonej lustracji w Urzędzie 
Skarbewym skonstatowano brak 567 zł. pob 
ranych tytułem jsekwestru kontraktewego. -— 
Wzięty w krzyżowy ogień pytań urzędnik 
skarbcwy Emanuel — Edward Dębski przyz- 
nał się iż pieniądze te przywłaszczył zwra- 
cająe jednocześnie do kasy skarbowej zł, 360, 

(e). 

       

  

   

Dziewieniszki. 
UCIECZKA DWÓCH ARESZTOWANYCH. 

Na targu w miasteczku Dziewieniszki pow, 
cszmiańskiego pomiędzy kiłku włościanamt 
przybyłymi na targ powstała bójka. 

Kiedy powiadóm'ona połieja przybyła aa 
miejsce zajścia, eelem uspokojenia powaśnio 
nych, dwóch uczestników tej awantury sta- 
wiło władzom bezp'eczeństwa czynny opór. 

Awanturników w osobach Alekszndra Fo- 

guszkiewicza oraz Jana Taraszkiewicza zat- 
rzymano i esadzeno w areszcie gminnym. 

Po kilku godzinach, kiedy dezorea aresz 
tu znalazł się przed drzwiami pokoju, gdzie 
umieszczono aresztowanych, zauważył że 
drzwi są otwarte, a [po aresztewanych niema 
nawet Śladu. (c). 

" Z pogranicza. 
POLSKO-SOWIECKIE 

POROZUMIENIE GRANICZNE. 

Na terenie wsi Janowicze w ce- 
jonie Ostapowicz odbyła się polsko- 
sowiecka konferencja graniczna, po- 
święcona sprawie wycięcia z pasu 
pogranicznego 1/4 ha lasu, oraz prze 
prowadzenia meljoracji gruntów w 
okolicach wsi Janowicze, Siedlówka 
i Żabiniki. 

W wyniku konferencji władze so 
wieckie zgodziły się na warunki na- 
szych władz ; projekt prac przyjęły 
bez zastrzeżeń. 

OBŁAWY I ARESZTOWANIA WYWRO- 

TOWCÓW. 

W związku z wzmożoną agitacją wywro- 
towców na terenie pow. molodeczaūsk! 
i wołeżyńskiego władze bezpieczeństwa pub- 
licznego wspólnei z władzami KOP. przepro 
wadziły szereg obław w pasie granicznym 
eraz pobyskich wsiach, Wynik obławy był 
obfity. Aresztowano szereg wywrotowców z 
kompromitującemi dokumentami. 

   

Dijon. Przypominają one do złudze- 
mie (St. Chapelle ; ołtarz w Champ" 
moll) schematy „,zasadniczej kon- 
strukcji* kość, św. Anny, rysowane 
przez p. arch. Pekszę. Więc nietylko 
„malot', ale ; to ma identyczne nie 
mal wzory w dziełach artystów fla- 
mandzkich, jak wymienione objekty 
i szereg innych, na których omówie- 
nie już nie mamy miejsca. Tezie prof. 
Morelowskiego sprzyjają jeszcze ia- 
ńe, liczne przykłady wpływów sztuki 
niderlandzkiej na terenie Wilna, jak 
stylowy charakter bramy Subocz, al 
bo plan zamiku Trockiego, niedarimo 
przez Giłberta de Lanńoy określone 
go, iż jest „a la maniere de France*, 
którego to planu bliźniaczy — mo- 
że pierwowzór — znalazł prof. prele* 
gent w dziele znakómitego uczońego 
belgijskiego Vermeulena, jako plan 
zamku w Muyden, w Hollandji o ty* 
pie łączącym zresztą półn.-wschod. 
Francję z Niderlandami. Inne przy- 
kłady ciekawy czytelnik znajdzie w 
rozprawie prof, Morelowskiego 0 ge* 
belinach bazyliki wileńskiej (wyda- 
nej nakładem R. W. Z. A. L,), do cze 
go jeszcze powrócimy. Prof. Morelow 
ski stwierdził na zakończenie, że bez 
pośrednie czerpanie z tak wspaniałe 
go centrum kulturalnego, jak. Nider: 
łandy, pod którego wpływem była 
bardzo długo cała Francja, Niemev, 
a częściowo Hiszpanja i inne kraje 
europejskie, przynosi zaszczyt każde- 
mu społeczeństwu. Nie jest wyłączo” 
ne, że kościół św. Anny budował, аг- 
tysta miejscowy, czy krakowski, ale 

jest pewne. że był on pod decydują- 
cym wpływem sztuki francusko-fla- 
mandzkiej. 

Ostatni mówił ks. Śledziewski re: 
plikując mniej na wywody prof. Mo- 
relowskiego, a więcej na to co mówi 

M. pp. arch. Narębski i prof. Gostkuw 
ski; 

Tem zakończono to tak epatujące 
interesujących się danemj zagadnie- 
niami, posiedzenie Sekcji Historji 
Sztuki, której założenie od bardzo 
dawna potrzebne w Wilnie, dało in- 
puls nietylko do takich dyskusyj, ale 
może i odpowiednich prac, zyskują” 
cych nareszcie teren do jch omówie- 
nia i rozważenia. 

S. Z. Kl. 

Sprostowanie. 
W feljetonie p. t. „CAREWNA OLGA* u- 

mieszczonym w niedzielnym numerze „Kur- 
jera* zakradły się spowodowane przyczynami 
technicznem'i b. przykre błędy, za które prze 
praszamy autora p, Miż-Miszyna * naszą wy 
soce uzdolnioną, współezesną poetkę p. Olgę 
Dauksztównę, której ten feljeton dotyczy: 

A więc: 

'Winno być: Po Dźwinie o zmierzchu” Ołga 
Dauksztówna daje nam „Błęk*tne iniejaly“ — 

AS Po „Dzińwnie...'* 
"mne być: „na czaharach mokrych 

pod dzikiem lasem kazano jej pilnować *... = 
a ue: „ponad”,.. 

Wimno być: Po dniach trudu próżnego i 
wiecznego głodu — pragnie usnąć na zawsze 
pod s'atką mtewodu — nie zaś „usunąč“. 

Winno być: „Taka mie słoneczna, ale ta- 
jemnfczych półtonów pełna*.. nie zaś... —- 
„poHtomėsw“. 

Oczywiście winno być: „Bez regjonalizmu 
niie mielibyśmy „Carewny Olg**, jeno jeszcze 

jedną z tak licznych — pań"... i „Pozbawie- 
nie poetki źródła natchnieńia, a nie: „jak“ i 

  

  

  

„rozbawienie, 
Autorka mówi; iż ma dwa poematy: „Naw 

skroś nasze, terenowe* — a nie wasze, 
Bohaterem jednego z całkowicie gotowych 

utworów jest „Paułuczy”* a nie „Pakluczy“. 

Onegdaj nad niektėremi miejįseowošeiami. 
Wileńszczyzny rozpętała się niezwykłej siły 
wiehura, która wyrządziła wiele szkód oraz 
peciągnęła za sobą of'ary w ludziach. Wich- 
ry 1 ulewne deszeze spowodowały, że zwykłe 
spokojne wody Mmaszych rzek i jezior za- 
mieniły się w szalejący i groźny żywioł. 

Tego drfja, rybacy Antoni Stastulewicz 
i Józef Karasiewicz wracali do domu z poło- 
wu ryb na jeziorze Morgi, 'w rejonie Nowych 
Trok, slny wicher wywrócił łódź. Karasie- 
wiez zdołał dopłynąć do brzegu, zaś kolega 
jego Stasiulewiez, strachwszy siły w Walce 
Z pozszalałemi bałwanami wodnem', utonął. 

Zwłok jego dotychczas sie zdołano odna- 
leźć. \ 

W. tymże czasie na jezłtorze Narocz roze- 
grała się wstrząsająca katastrofa. W godz. po 
południowych po jezęerze używała kajakami 
spaceru spora (garstka, młodzieży. — W pew- 
nej ehwóli zaczęło się chmurzyć į; powstał 
niezwyklej siły węatr uniemożliwiający wio- 
ślarzom przybicie do brzegu. 

Stojący na brzegu ze zgrozą przygłądali 
się walce młodocianych sporteweów z szale- 

jaeym żywiołem. Zanf'm jednak świadkowie, 
zdążył się zorjentować, trzy kajaki porwane . 
falami zostały wywrócone, a siedzący w nieh 
chłopcy zaczęl: tonąć. 

Na pomoc toenąecym pośŚpieszyli rybacy, —- 
Akeja ratownicza była bardzo utrudniona. -— 
wysoko sięgające fale ukrywały tonących. 

Po bardzo uciążliwej walce udało pie ry 
bakom uratować trzech tenących, czwartego 
zaś nie baeząc na nadludzki wys'łek, ratują- 
cych nie udało się wśród fal pdnaleźć. — 

Nieszczęśliwym okazał się Zb'gniew Kola- 
siński, uczeń gimnazjum Słowackiego w Wil- 
nie. 
Dotychesae zwłok nieszczęśl' wego gimnazi- 

sty nie odnalezieno. 

Pezatem zanetowano cały szereg dalszych 
wypadków wywrócenia się łodzi, które na 
szczęście nie zakończyły się tak tragjcznie. 

W pobliżu Postaw na jezierze wywróciła 
stę łódź w której cdbywało spacer troje dziew 
eząt, Byłyby niewątphwie utonęły, gdyby 
przypadkowo w pobliżu nie znalazła się 
łóżź rybacka. Rybacy z narażeniem życia wy 
ratowali tonące . (e). 

  

PRZED „ŚWIĘTEM MORZA”. 

  

W dniu 29 b. m. odbędzie się w. całym 

obszarze RzpFtej „Święto Morza”, zorgani- 
zowane przez Ligę Morską i Kolonjalną w 
celu propagandy morza polskiego. 

W związku z tem Dyrekcja Tramwajów 

APEL DO LUDNOŚCI 
WILEŃSZCZYZNY. 

Wojewódzki Komitet Wykonaw- 
czy Obchodu „Święta Morza“ zwraca 

się z apelem do tudności m. Wilna i 

Ziemi Wileńskiejj o wstrzymanie 
wszelkiego ruchu na 1 minutę w 
przeddzień „Święta Morza* w środę 
dnia 28 czerwca punktualnie o g. 15 
(3 popołudniu) celem złożenia hołdu 
tym bojownikom, którzy zginęli w. CZ 
obronie naszych praw na Pomorzu. 

Jednocześnie Komitet prosi właś 
cicieli fabryk, statkócy na Wilji po- 
jazdów mechanicznych i t. d. o nada 
nie sygnałów syren przez jedną mi- 
nutę punktuałnie o g. łó-ej tegóż 
dnia. 

KOMUNIKAT WIL. ODDZ. LIGI 
Mik. ; 8 

Zarząd Oddziatu Wileūskiego Ligi Morskiej 
i Kolonjainei wzywa wszystkich członków 
Ligi do przyjęcia gremjalnego udziału w nó- 
bożeństwe w dniu „Święta Morza” dn. 29 
b. m. o godz. 10,15 oraz bezpośrednio potem 

ad Wilję. Pożądany jak naj- 
idział członków w mundurach 

rka w dn. 29 b. m. o godz. 9 rano 

  

    
    

Miejskich w Warszawie wypuściła na m'asto 
specjalny wagon przebudowany na okręt, 
który objeżdżając wszystkie ulice, propaguje 
wśród publiczności „Święto Morza*. 

w sekretarjac e ul. Wolana 10 (informacje 

tel. 9—82). 

PREZES LIGI MORSKIEJ Z PARYŻA 
WNUK AD. MICKIEWICZA 

NA „ŚWIĘCIE MORZA*% W WILNIE. 

Przybył do Polski wnuk: Adama 
Miekiewicza dr. ańntoni Górecki, pre 
zes Ligi Morskiej j Kolonjalnej w Pa 
ryżu celem wzięcia udziału w tegoro 

nem „Święcie Morzą* w Wilnie. 

DELEGACJE REGJONALNE 
W UROCZYSTOŚCIACH 

GDYŃSKICH. 

Delegacje z wszystkich dzielnic kraju, 
biorące udział 'w uroczystościach „Święta 
Morza* w Gdyni, przybędą w swych pięk- 
nych strojach regyciaalnych z odpow'edniemi 
transparentami, zaopatrzone. w specjalne о- 
znaki (wstążeczky 2 napisem miejscowości, 
które reprezentują. 

DANCING. 

W. dniu 28 b, m. o godz. 23 Komitet Ob- 
chodu „Święta Morza* urządza damcing w 
cukienn; B. Sztralla (Mickiewicza 12), 

Caikowky dochód z dancingu przeznączo- 
ny jest na Fundusz Obrony Morskiej j Akcj 
Kolcnjainej. Komitet 

  

Zawody Lotnicze Aeroklubu Wileńskiego. 
Już tylko kilka dni dzieli nas od 

Zawodów Lotniczych, W Aeroklubie 
wre praca gorączkowa nad przygoto 
waniami. Chodzi przecież o to, by ta 
pierwsza w Wilnie impreza dała pr- 
bliezności możność zorjentowania się 
w dorobku lotnictwa sportowego. 

Impreza to jest wielka, a dowe: 
dem tego niech będzie fakt, że Kora:- 
tet Honorowy tworzą osobistości n 
stępujące: 

Dąb-Biemacki gen. dyw. inspekior 
Armji, Falkowski Kazimierz inż. pre 
zes Dyr. K. P. i prezes Kol. Kom. I. 
O P. P., Godlewski Franciszek wice- 
wojewoda Nowogródzki prezes nowo: 
gródzkiego Komitetu Wojewódzkiego 
L. O. P. P., Iwaszkiewicz Wacław 
ppłk. pił. Dowódca 5-go Pułku Lot- 
miczego, Jaszczołł Władysław Wbie 

woda Wileński, Jankowski Marjan 
wicewojewoda Wileński prezes Wi- 
leńskiego Komitetu Wojewódzkiego 
L. O. P. P., Litwinowiez Aleksander 
inż. gen. Bryg. Dowódca Okr. Korp. 
Grodno, Maleszewski Wiktor D . Pre 
zydent miasta Wilna, Pakosz Michał 
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LEONE I nl getne 
Zapewniony 2 Ło 
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do 1000 zł. 
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Płk. Dowódca Obsz. War. Wilno, Świ 
derski Stefan Wojewoda Nowogródz 
ki, Szelągowski Kazimierz Kurator 
Wil. Okr. Szkoln. Prezes Okr. Kotu. 
Szybowc. 

Dotychczas wpłynęły następujące 
zgłoszenia zawodników: 

Aeroklub Śląski: 
samolot PZ 5 piłot Sopopa Ewald, obs. 

Seraf h Kazimierz; 
samolot Moth de Havilland pił. Kosiński 

Kaz m erz, obs. Murłowski Stanisław; 

Aeroklub Warszawski | 
samolot RWD 5 pil. Iwanowski Stefan, 

obs. Osiński Jerzy (Red. „Skrzydlatej Polski*] 
samolot JD 2 pil. Matysak Jam, obs. 

Onoszko Aleksander. 

Klub Lotniczy Podłaskiej Wytwórni 
Samolotów: 

samolot PWS 50 pil, Uszack: 
Kiryhik Wiładysław. 

Aeroklub Lwowski: ' 
samolot RWD 4 por. Szarek Adam, obs. 

Pruszyński Józef. 

Oczekiwane są zgłoszenia Aera- 
kłubów: z Warszawskiego, dalszy :h 
38 samolotów Lwowskiego, Lubelskie- 
go, Poznańskiego, Krakowskiego i 
Gdańskiego. 

Zawodnicy do sztafety na moto- 
cyklach: 

Pp. Holsztejn, Sadowski, Herm1- 
nowicz, Balul, Bogdanowicz, Kaczyń- 
ski, Ignatowicz, Radzikówski, Kleber, 
Brzozowski, Rudak, Kieraszewicz. 

Razem 12 zawodników. 
Dalsze zgłoszenia Motocyklistów 

i Automobilistów wpływają. 

  

„ Antoni, obs. 

Aresztowanie fałszerza świadectw szkolnych. 
W niedzielę wywiadowcy wydziału śled: 

czego zatrzymaii oddawna poszukiwanego 
przez władze policyjne znanego oszusta i fał 
szerzz, dokumentów Sepko vel. Setkowskiego. 

Setkówski podając się za ra 
g mnazjałnego fałszował w wielkich iłościach 
Świadectwa szkolne i inne dokuinenty, które 
sprzedawał za wcale ładne pieniądze osobo:mn 
zainteresowanym. 

Nabyweów nie brakowało. 

Korzystał on również szeroko z kredytu, 
którego chętnie udzielali p. „profesorówi* — 
właściciele poblisk'eh sklepów spożywczych 

Gdy oszustwa rzekomego profesora wysz 
ły najaw, Setkowski potrafił w czas ulotnić 
się i od tego czasu mkrywał stę pod nazwis- 
kiem Sepki. 

Aresztowanego Sepka vel Setkowskiego 
przekazano do dyspozycji władz sądowo— śle 
dezych. (e). 

Półkolonja ZPOK. 
przy ul. Kalwaryjskiej 

— Nb dzieci! zrobimy duże, ładne kółecz- 
ko. Chodźcie prędko! Wszystkie dziec” bawią 
się razem! — mawołuje wesoło p. Helena 
prowadząc najmniejsze za rączki, Łecz na 
to wezwanie reaguje zaledwie połowa sporej 
gromadkj, reszta maleństw o jasnych * ciem- 
nych główkach przykuca na ławkach i tul 
śię senna i wyllękniona po kątach dużej salj. 
A i te co stanęły w kółku, poruszają się 
n'iempawo przy zabawie otka i myszkę** 

i „kom'm'ainezyl a już zasady gry w 
w й togą wcale pojąć. Po 
prostu dzieci nie um'eją bawić się zbiorawe, 
pozatem w tym pierwszym dniu „Półkolonii* 
są jak/eś nieufne i zalękn%one, a na dobitkę 

dżysta pogoda nie pozwała prze- 
© , zmusza do przebywania 

ili. 

     

   

  

    

  

   

  

< na b 
w zamkniętej s 

    

Na marne idą wszelkie wysńłki p. Helemy 
i jej pomocnie aby dziatwę ruzruszać i G»- 
piero wezwanie na obiad wywołuje wśród 
dzieci większe ożyw'enie. Na magiczne słowo 
„obiad*, nawet najmniejsze bez oporu dają 
się ustawić parami, pozwalają umyć sobie 
ręce * paźno meszerują do misek ze smako 
witym Ik jem i sporych kromek chleba. 
Jedne dzieci, jak Heniuś, Kajtuś, Irka i Ha- 
mia odznaczają się świetnym apetytem, szyb 
ko zm'ktaja zupę, proszą o mową porcję 
« dodatkowy chleb, imne jakoś marudzą i roz 

glądają się, a już niektóre jak mały Bronek 
Ala, stoją bezradne i trzeba je dopiers 

zachęcać a mawet karmić. 

    

  

  

Całe szczęście, że pod umiejętnym facho- 
wym kierunkiem dzieci oswajają się szybko, 
już po tygodniu, cała niesforna gromadka 
składająca się z stedemdziesięciorga dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat, bawi się wesoło na 
dużem boisku w piękne słoneczne południe. 
jedne dzieci budują domy ! wały z piasku. 
iimne z pp. Helenę i Zofją bawią się ochoczo 
w gry połączone ze śpiewem chóralnym i 
nieskomplikowaną gimnastyką, Tylko mały 
jasnowłosy Teofil, jest odludkiem, siedzi sa 
motnie t nie daje się wciągnąć do ogółnej za- 
bawy, reagując płaczem i krzykiem na ws:el 
kie próby robione w tym kierunku. 

Tygodniowy ruch na świeżem powietrza 
połączomy z dwukrotnym zdrowym i obfi- 

tym posiłkiem sprawił już swoje, buzie się 
zaogrągliły « nabrały zdrowej cery, oczka za- 
błysły a dzieci ośmieńły się | nabrały za- 
ufania do ip. Heleny ; jej pomocnie, gdy się 
przekonały że 'm się krzywda mie dzieje, a 
przeciwne troszczą się o mie i dają jeść. to 
też nie płaczą już rano, gdy matki odchodza, 
pewne że o godzinie czwartej przyjdą po n'e 
znowu. Co zaś do matek, to coraz więcej 
ich się zgłasza z prośbą by przyjąć dzieci 
ma |półkolonje, lecz niestety sta dz'ęci już 
jest zamknięta, gdyż Wfleński Grodzki Za- 
rząd Zrzeszen*a Związku Pracy Obywatelsk'e 
Kob'et, ma zbyt małe fundusze by mój 
Ž 4 zaopiekować się wszyst 

  

  

  

    

     

  

            

    
musiał Fstę na Iczbi 

'ę że przynajmniej tej ga 
a przeciąg dwóch mi.    

Koedukacyjna P6ikolonja ZPOK. dla naj 
biedn'ejszych dzieci. w wieku przedszkolnym 
zosłaia otwarta d 16 czerwca i mieścć; się 
przy ulicy Kalwaryjskiej 73. Półkolonja ma 
do swojej dyspozycji boisko, dużą salę w 
gmachu Szkoły Powszechnej i osobną kuchn'ę 

Z. K. 

Obstrukcja. Lekarze specjališch chor6b 
trawienia oświadczają, że maturalną wodę 
gorzką „Franeiszka-Józefa* należy gorąco 
polecać, jako skuteczny środek domowy, 

Powrót zabytków polskich 

z Z. S. $. R. 

Ze Stołpców donoszą, iż przez gra- 
nicę polsko-sowiecką przeszedł trans 
port dzieł wydanych przez rząd sa 
wiecki, a wywieziony w czasie wojnv 
światowej do Rosji. 

Wśród wydanych dzieł znajduje 
się szereg druków, cennych  pismr., 
alktów i t. p. z terenu Warszawy, Lu- 
blina, Podlasia j Kres 

  

   

   

  

KURJER SPORTOWY 
WIELKIE ZAWODY PŁYWACKIE. 

We czwartek staraniem Wil. Okr. 
Zw. Pływackiego na Wiłji odbędą się 
pierwsze w tym sezonie zawody pły* 
wackie, które zapewne cieszyć.się bę- 
dą dużem powodzeniem. - 

Związek plywacki wszedt w poro 
zumienie z władzami szkolnemi i uzy 
skał w ten sposób zezwolenie na prze 
prowadzenie specjalnego biegu &а 
młodzieży szkolnej. Bieg ten odbę- 
dzie się na dystansie 500 mtr. Start 
nastąpi o godz. 11 koło przystani wio 
šlarskiej A. Z. S. 

Tuż zaraz po biegu młodzieży 
szkolnej nastąpi bieg ma dystansie 
2000 mtr. ze startem koło mostu stra 
tegicznego ma Antokolu. odno 

“ Meta obu biegėw mieścić się bę 
dzie przy przystani Wil. T. W. 

łószeńiia przyjmuje do środy 
Policyjny Kiub Sportowy, Brzeg An- 
tokolski 8*a. 

Orgamizacja tego biegu $рослу- 
wać będzie w sprawnym ręku kie- 
rownika P. K. S. 

Sądząc z lat ubiegłych, to bieg ten 
powinien na starcie zgromadzić kilku 
dziesięciu pływaków, a jak będzie w 
tym roku, zobaczymy we czwartek. 

OSTATNI MECZ PIŁKARSKI. 

Faktycznie b'orąc, to możemy śm'ało u- 
wążać, iż rozgrywki piłkarskie o mistrzostwo 
Wiilna są już skończone, bo mecz WKS — 
ŻAKS będzie chyba tylko załatwiemiem zwy 
kłej formalności, zwłaszcza, *ż w pierwszej 
turze WKS pokonał akademików żydowskich 
Li 

W meczu czwartkowym rozstrzygnie się 
ostatecznie (kto zostanie królem strzelcow 
piłkarskich: Zbroja aczulsk: i leader Pa- 
włowski. 

CES TIT ITL AEA 

Czas najlepszy do odna- 
UWAGA wiania domów, posadzek, 
drzwi i okien farbami, które dają 100% 

trwałość! 

SKŁAD FARB 

FRANCISZKA RYMASZEWSKIEGO 
WILNO, ul. Mickiewicza 35. 

Historycy 
Wilno reklamują! 

VII Międzynarodowy Kongres Nauk Histo- 

rycznych odbędzie się w tym roku w War- 

szawie. W związku z tem Komitet Organiza- 

cyjny (poczynił szereg starań, by zjazd św'ato 
wych powag, najświetniejszych uczonych, 

jak majdalej ułatwić, jak najbardziej uświet- 

n*ć. Ulgi kolejowe, włełojęzyczne druki, spet 

jalne karty pocztowe w jęz. francuskim i an- 

gielskim — wszystko to dla wygody mają- 

cych pnzybyć naukowców, Wydano również 

„Informator o podróży i pobyc'e w Połsce*. 

— Właśnie o tem informator nam chodzi. 

Mamy w nim wszystko. Mapy Polski, opis 
rodzaj komunikacji, kalkulacje pieniężne, — 

noclegi, wreszcie — (plany wycieczek po Pol- 

sce, które w ilości aż czterech, mają zazna 

jomić sławnych cudzoziemców z pięknem na 

szeregu kraju. Lwów — Truskawiec, Poznań 

— Gdynia, Krawów — Zakopane, B'ało- 

wieża —- Wiilno. Zagranicznych historyków, 

masi hłstorycy wszędzie tam zawiozą i co 

tnzeba pokażą, wykażą i podkreślą. — Czy 

tamy więc w „lmformatorze* o Wilnie: — 

Województwo, uniwersytet, instytucje nauko 

we i zbiory, Góra Zamkowa, katedra i *nne 

kościoły, Ostra Brama, Mickiewtcz, Lelewel, 

malownicze położen'e nad Wiilją į Wilenką. 
— To jprawie dosłownie i — prawie wszy- 

stko. No mie! — jeszcze jest coś o kościele 

Św, Anny. — Brzmi lakonicznie: „Ste Anne 
(XIV-ėme sičele“).., 

Szczęśliwi Wiilnianie! Biedzą s'ę, w Towa 

rzystwie Przyjaciół Nauk, rozważają kto tę 

Św. Annę budował, w gazetach rozp kują się 

o tem. A w Warszawie, a w stolicy — szach, 

mach ij maszej Annie, o dwa stulecia, znaczy 

się „czyn i starszeūstwo podbawili“!... I kto? 

— Historycy, kompetentna władza! 

Żubrów, „bisons*, pięć godzin będą zagra 

nicznó oglądać, pomylą to sob'e kiedyś z bia 

łemi niedźwiedz'ami i znów nasza propagan 

da będzie odwoływać, że (Polska, to nie Eski- ° 

inosów ami Samojedów kraj. — Wilno... na 

Wilno (h'storykom!) wystarczą cztery godzi- 

ny. Przez cztery godziny zobaczą *; Górę Zam 

kową т Wilenkę i zbiory i Mickiewicza +... - 

Šw'etą Anne z cztemastego stuled'a... jim. 

Kentakt między Uniwersyte- 

tem wileńskim a Blałoruską 
Akademią Nauk w Mińsku. 

Z Mińska donoszą, iż Białoruska 
Akademja Nauk postanowiła zwrócić 
się do Rektora USB w Wilnie z pso- 
pozycją wymiany dzieł, naukowych. 

Ponadto Akademja Białoruska po- 
stanowiła nawiązać Ścisły kontakt na 

„ukowy z uniwersytetami polskiemi. 

Perspektywy na tegoroczny 
urodzaj. 

Jak komunikują korespondenci 
rolni, stan zasiewów ziemiopłodów 
przedstawiał się przeciętnie w stop” 
niach kwalifikacyjnych następująso: 
pszenica ozima — 3,2; pszenica jara 
3,1; żyto ozime — 3,4; żyto jare — 
2,7; jęczmień ozimy — 3,1; jęczmień 
jary — 2,9; owies 2,8; ziemniaki 2,8. 

W drugiej połowie maja r. b. o” 
„raz w pierwszych dniach czerwca 
stan zasiewów zarówno ozimnych, 
jak į jarych nieznacznie się pogor- 
szył w porównaniu do stanu zasiewoW. 
z pierwszej połowy maja. Wyjątek 
jedynie stanowi żyto ozime, którego 
stan uległ połepszeniu. 

RADJO 
WILNO. ! 

WTOREK, dnia 27 czerwca 1933 T- 
7,00: Czas, Gimnastyka. Płyty. Dzienn:k, 

poranny. Płyty, Chwilka gospodarcza. 11,57: 
Czas. 12,05: Audycja dła poborowych (muzy 
kaj. 12,25: Przegląd prasy polskiej. 12,35: 
Audycja dła poborowych. 15,20: Program dz. 
15,25; Giełda rolnicza, 15, Piosenk: kaba- 
retowe, 16,0%: Muzyka. 17,00: „Ciotka Aib'- 
nowa mówi*. 17,15: Muzyka z Ciechocinka, 
18,15: Audycja: „Letnia rozkosz na zemiach 
płn-wsch, Rzplitej*.- 18,36: „Ze świata radfo- 
wego". 18,50: Rozmaił. 19,05: Historje ró- 
żane*, 19,20: Progr. na Środę. 19,25; -„„Naro- 
dowość niemiecka na Lstwie'. 19,40; Na 
"wiidnokręgu. 20,00: Godzina życzeń, — 20,40: 
Dziennik wieczorny. 21,00: Bież. wiąd. roln, 
21,10: II cz. koncertu. 2280: Muzyka tanecz-- 
na z Ciechocinka. 22,25: Wiad, sportowe. 
Komumikaty. 22,40: Muzyka taneczna z C'e: 
chocinka. 

  

  

  

ŚRODA, dnia 28 czerwca 1933 r. 

7,00: Czas. Gimnastyka. Płyty, Dzienn'k po 
ranny. Płyty. Chwilka gospodarczą, 11,57; 

Czas. 12,05: Audveją dlą poborowych, 12,25: 
Pizziąd prasy. Kota: meleór. 12,85: And. dla 
poborowych. 15,20: Program dzieńny, 15.25: 
Giełda rolnicza. 15,6: Wielcy wychówawcy” 
narodowej szkoły francuskiej. 16,00:: „Pułk 
rsidjotelegraficzny*, : 16,15: Koncęrt z Cięcho- 
Vnka. 17,00: „Na „Polonji ś „Kościuszce* — 
17,15: Koncert solistów. 18,15: „Kobieta, sport 
i turystyka: — 18,35: Koncert kameralny. 
19.20: Program na czwartek. 19,25: Przegłąd 
Vtewsk*, 19,40: „Skrzynka pocztowa Nr. 250“ 
20,00: Muzyka lekka. 20,40: Dziennik wieczor 
my. 20,60: Skrzynka rolnicza. 21,00: Recital 
fortepianowy. 21,30: Capstrzyk z Gdyni. 22,20: 
Płyty. 22,35: Wiad. sportowe. 22,45: W'ad. 
meteor. 23,00: Koncert z Gdynń. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT POPULARNY. 

Dzisiaj we wtorek o godz. 16 radjowy 
koncert przyniesie słuchaczom szereg .utwo- 
rów na altówkę z towarzyszeniem fortepjann 
w wykonaniu Mieczysława Szaleskiego i Ja- 

„any Konopasek-Szaleskiej.  Pozatem arje 
i pieśni odśpiewa znana śpiewaczka — Zofja 
Pinińska, 

CIOTKA ALBINOWA MÓWI, 

„Piętnaście minut śmiechu czeka wileń- 
skich radjosłachaczy dzisiaj o godz. 17-ej 
kiedy zabierze głos przed mikrofonem 10 
pularna ciotka Albinowa, opowiadając wesu 
ło o swoich przygodach i kłopotach, 

WAKACJE W WILEŃSZCZYŹNIE. 

„O tem jak miło można spędzić wakacje 
nie. odjeżdżając daleko od Wilna dowiemy 
się. z dzisiejszej audycji p. t. „Lełnie rozko- 
sze na ziemiach północno-wschodnich*, któ- 
ra nadana będzie ze studja wileńskiego e 
godz. 18,15. 
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* Dziś: Władysława Kr. W. 

Wtorek | Juro: Leona II W. PW. 

27 | I | н ® | cz lec | +Wscaca słońce — į. 3 о. 17 

BE cf dachowa — ‹ 7а 59   
Spostrzeżania Zakładu Meteorologii 5.& В. 

«% Wilnie z dnia 26:V — 1933 rvku 

«iśn'enie 747 
Temperatura średnia + 13 
Temperatura najwyższa -- 18 
Temperatura najniższa + 9 
Tesi — 7 
Wiatr płd.-zach. 
Tend. — lekki spadek 
Uwag.: wiecz. deszcz, 

  

-—- Pogoda dn, 27 czerwca według P. 1. M. 
Rankiem chmurno, gdzieniegdze z opadarui. 
W ciągu dnia stopniowe rozpogodzenie. — 
Ciepło. Temperatura daiem około 20 stopa. 
Um arkowane, na wybrzeżu porywiste wiatry 
zachodnie. 

DYŻURY APTEK WILEŃSKICH. 

- Dziś, 27 b m. w nocy dyżurują następu- 
jące ap 

Szyrwinda (ul. iemiecka), 
(róg 3 Maja i Miekiewic 
Piłsudskiego), Paka 

  

   

  

Jundzilia 
), Mankowicza (ul. 

(Antokolska 541. Sie- 
kierżyńskiego (Zarzecze 20), Sokołowskie- 
go (Nowy Świat), Szantyra (Legjonowa), Za- 
sławskiego (Nowogródzkaj i Zajączkowskie- 
go (Zwierzyniec), 

  

  

KOŚCIELNA 
Tegoroczne rekolekcje 

odbędą się w trzech etapach, a mianow 
w okresie od 3 do 6 lipca, od 10 do 13 * od 
19 do 20, 

     

OSOBISTA 
— — Z Izby Przemysłowo — Handlowej w 

Wilnie. Dyrektor lzby Przemysłowo — Hau- 
dlowej w Wilnie p. inż. Władysław Barnń- 
ski wyjechał z Wlilna na przeciąg 2 mięsecy 
(na ćwiczenia wojskowe * urłop). W czasie 
nieobecności p. dyrektora Barańsk ego zasię 
pować go będze kierownik działu admiu - 
gtracyjnego i finansowo — kredytowego p. 
Eljasz Jutk'ewicz, 

  

: MIEJSKA 

° — Pracownicy miejsey inter“ 
wenjują u p. wojewody w Sprawie 
10-procerłtowego dodatku. Wczoraj 
u p. wojewody Jaszczołta interwen- 
jowała -delegacja Związku pracowni- 
ków miejskich w osobach: sekretarza 
Rady Miejskiej p. M. Dziewickiego, 
dra Kasperowicza i p. Grygiela. De!e- 
gacja przedłożyła p. wojewodzie ob- 
szerny memorjał, w którym wskazu 
ją na beznadziejnie ciężką sytuację 
finansową, w jakiej się znajdą szero- 
kie rzesze pracowników miejskich w 
wypadku potrącenia im 10-procento- 
wego dodatku komunalnego. Doda: 
tek ten, jak wiadomo, ma być skaso- 
wany z dniem 1 lipca r. b. 

° P. wojewodę żavewnił delegację 
że zdaje w zupełności sobie sprawę 
z ofiary, jaką ponoszą pracownicy 
miejscy i do środka tego ucieknie s'ę 
jedynie w wypadku ostatecznej ko- 
nieczności. Kwestja 10-procentowe- 
go dodatku znajdzie ostatecznie ro4- 
wiązanie ma posiedzeniu Wydziału 
Wojewódzkiego. 

- — Umarzanie załegłości podatkowych za 
jedno ; dwuizbowe mieszkinia, W: ostatn'ch 
miesiącach wydział podatkowy magistratu 
w porozumieniu z władzami skarbowemi u- 
morzył około 5000 zaległych podatków od 
mieszkań jedno i dwuizbowych. Magistrat 
umarza tem podatek w granicach do 100 zło 

tych, 
Trzeba zaznaczyć, że większość petentów 

ubiegających się o umorzenie tego podatku 
została załatwiona pozytywnie, gdyż wszczy 
nanie kroków egzekucyjnych nie daje lu żad 
p rezultatów, Ta kategorja lokata. ów ie 

krutuje się pizeważnie z najbiedniejszych 

płatników. 
Ogółem w roku bieżącym z tytułu tego 

umorzono już zgórą 20.000 zaległości, 

SPRAWY SZKOLNE 
— Zmany w programach szkolnictwa 

powszechnego. W związku ze zmianami, ja- 
"kie władze szkolne wprowadzają w pierw- 

szych oddziałach szkolnictwa powszechnego, 
poczynając od nowego roku szkolnego, ku 

   

ratorjum wileńskie zorganizowało dwutygod * 
niowy kurs dla nauczycieli okręgu wileńskie- 
gó. Ńa kurs zgłosiło się zgórą 200 kandyda- 

„tów. Wobec tąk dużego napływu słuchaczów, 
jednocześnie uruchomiono w Wilnie dwa 
identyczne kursy. Kursy te mają na celu za- 
znajomienia szerokich rzesz nauczycielsk'ch 
z nowemi metodami nauczania, 

Transatlantycki lot 
Włoskj  minster lotnietwa gen. 

Balbo nie zadawalnia się laurami zd>- 
bytemi ww swoim czasie przez eska' 
drę. hydroplanów włoskich, które ad 
były słynny lot n. Atlantykiem połu 
dniowym, lądując w Brazylji. Obes- 
nie gen. Balbo postanowił w analo* 
giczny sposób dokonać podboju At- 
lantyku północnego. 

Oddawna już w hangarach lotni- 
ska Ortebello pod Rzymem czekały 
na sygńał do odlotu 24 hydroplany. 
Wszystkie przygotowania były ukoń 
czone. Hydroplany poddano jaknaj- 
szczegółowszym oględzinom, nie za- 
niedbując majmniejszej śrubki, naj 
drobniejszego kółka.  Zaopatrzono 
zbiorniki w zapas materjałów pęd- 
nych j oliwy. Załoga w liczbie 96 lu 

"dzi, zawczasu Świetnie wyszkolona, 
, otrzymała wyczerpujące instrukcje 

od swego, biorącego osobisty udział 
w locie zwierzchnika — gen. Babo. 
Zgóry też nadano eskadrze nazwę 
„Floty z nieba”, na wzór „Chłopca z 
nieba“ — Lindbergha, Czekano jedy- 
nie na odpowiednią pogodę. Oczeki- 
wanie dłużyło się, ludzie się niecier: 
pliwili, . świat czekał, Wyznaczono 

    

więc start na 14 czerwca. W ostatniej 
chwili jednak start odłożono, ze wzgl. 
meteorologicznych. Mianowicie oka 
zało się, że wybrzeża Grenlandji, kę 
dy eskadra ma lecieć, nie są jeszcze 

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zawiedomien'e. Zarząd Stowarzyszenia 

Kobiet z Włyższem Wyk eniem w Wiłn:e 
nbiejszem zawadamia swe czlonk'mie, że 
oddział krakowski uruchomił w Jastrzębiej 
Górze dom wypoczynkowy ,„Jadwiga*. Koszł 
całodziennego utrzymania wraz z mieszka- 
niem będz'e wynosić 6—7 zł. Zgłoszenia na- 
leży nadsyłać ma ręce dr. Jadwigi Ackerman, 
Kraków, Mioślana 5, 

— Z LEGJONU MŁODYCH. Wzywa sią 
Koleżanki i Kolegów — Legjonistów, absol- 

6 zych zakładów naukowych oraz 
Koleżanki i Kolegów Instytutu Badań Europy 
Wschodniej do stawienia się w lokalu Ko- 
mendy Leg, Młodych ul. Królewska 5—22 w 
dniu 5 lipca rb. punklualnie o godzinie 17. 

Ponadto prosimy sympatyków i zwolenn- 
ków Legjonu Młodych o zgłaszanie się we 
wtorki, czwartki, piątki od godziny 17 do 
18.30 i niedziele od 11 do 13, w celu zapisy- 
wania się na kandydatów Leg. Młodych. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZI: 

   

        

    

  

      

  

   

-- — IZBA RZEMI ŚLNICZA W WILNIE 
ZAPRASZA RZEMIEŚLNIKÓW i sympatv- 
ków rzemiosła na konferencję zwołaną do 
lokalu Biura Izby (ul. Mickiewicza 23) na 
dzień 28 czerwca rb. na godz, 8 wieczór, na 
której przy łaskawym współudziale Dyrek- 
tora Rady Izb Rzemieślniczych RP w War- 
szawie p. M. Grzybowskiego i Dyrektora Izby 
Rzemieślniczej w Warszawie Wł. Prosnow. 
skiego zostaną wygłoszone następujące ze. 
raty: 1) Nowelizacja ustawy przemysłowej. 
2) Rzemiosło, jako równowzga w życiu gos- 
podarczem Polski. 

     

  

RÓŻNE. 
— Wznowienie robót w Bazylice 

katedralnej, W początkach przyszłe 
go tygodnia sekcja techniczna Komi- 
telu Ratowania Bazyliki Wileńskiej 
przystępuje do robót zabezpieczają” 
cych katedrę. Roboty zapoczątkowa- 
ne zostaną od ściany frontowej. 

— Bezrobocie zmniejsza się. Po- 
dług ostatnich prowizorycznych ob!i- 
czeń na terenie Wilna znajduje się 
obecnie '6179 bezrobotnych. Najwię: 
cej bezrobotnych rekrutuje się z po: 
śród pracowiników umysłowych i nie 
wykwalfikowanych robotników fizy- 
cznych. : 

W porównaniu z tygodniem po 
przednim bezrobocie spadło o 37 osób 

— PODZIĘKOWANIE. W imieniu Oficer: 
skiego Kursu Ochot. Str: Pożarnej w Wił- 
nie składam tą drogą- najserdeczniejsze po- 
dziękowanie Panu Staroście Grodzkiemu, Wa 
cławowi Kowalskiemu, za zorganizowanie te- 
goż kursu i Jego ofiarną pracę na polu kul- 
turalno-oświatowem, Jak również pp. Inspe- 
kiorom Wbojewódzkim Szubertowi i Pianee 
i Komendantowi Stražy Požarnej m. Wilna 
p. Russakowi oraz Komendantowi Kūršu p. 

  

  

   

   
   

*Strygarowt za mozolną pracę į wyszkolen'e 
I i II stopnia. W. Niedek. 

EEE EEE ZWOROTOORZCZD 

Prosta sprawa. 
Złodziej, włamyw: aża się na mie 

siące czy nawet całe lata więzienia z pozba 
weiniem praw obywatejsk Ten sam 105 
spotyka każdego przemylnika, którego nieraz 
dosięga kula karabinowa, gdy zostaje zauwa- 
żony przez żołn'erza, strzegącego pilnie gra- 
nicy, 

Jeden * dpugi narażeni są na utratą wol- 
ności, praw obywatelskieh a czasem—życia. 
No, a ci, co skupują rzeczy skradzione lub 
przemycane? Jeśli to jest t. zw, „paser*, 
któremu złodziej bezpośrednio sprzedaje 
Skradziony towar, lub handlarz, który jest 
w bezpośredn'm konktacie z. przemytnikam 
— lo i tych traktuje się jak złodziei lub 
przemytników. Niestety jednak istnieje ty- 
siące obywateli, którzy już „detalicznie“ na. 
bywają przeczy, pochodzące z przemytu. On: 
to pierwsi państwu właściw'e szkodzą, bo 
nie byłoby przemytników, gdyby nie było 

  

        

    

   

  

   nabywców ną pezęwycane towary. A im hez- 
karnie ło uchodzi, Nie narażają życia ant 
dolmości, a bezwstydnie przemyt podtrzy- 
mują, bylemieć coś „zagranicznego”. Najie - 
piej o tem świadczą raz po raz zatrzymy: 
wane partję przemycanego tytoniu czy cygat 
Dostają się wyroby tytoniowe do rąk tysi 
obywateli, ba, do rąk ludzi, którzy piastują 
mieraz zaszczytne godność. Zdawałoby się, 
że jest to tak prosta, jasna sprawa.,A jednak... 
znowu czytamy o transportach przemycanego 
tytoniu, przechwyconych przez policję, Z tą 
plagą musi walczyć samo społeczeństwo, ba 
wiem trudno jest władzom wglądać do pa- 
pierośnicy każdego obywatela. Przedewszyst- 
kiem należy ustalić prawdę moralną: oby 
tel, który kupuje papierosy z przemycanego 
tytoniu, stoi na jednym poztom e moralnym 
z przemytnilkiem i złodziejem. Ta prawda 
musi się stać punktem wyjścia walki z prze- 
mytem, 

    

  

   

eskadry gen. Balbo. 
wolne od lodów, a więc nie nadają się 
do ewentualnego lądowania. Z koni 
czności przeto czekano dalej. 

Trasa lotu eskadry gen. Balbo 
przedstawia się jak następuje: Orte- 
bello — Amsterdam — Firth of Forth 
(Szkocja) — Lough Foyle (Irlandja) 
— Eskimo Bay (koło Grenłandji) — 
Montreal (Kanada) — Chicago No 
wy Yor — wyspy Azarskie — Be: 
lin — Ortebello. Trasa w jedną, tyl 
ko stronę) wynosi 2:600 klm. W wy- 
padku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, pierwotna trasa u- 
lega załamaniu. Mianowicie, z Lonsh 
Foyle (Italja) eskadra, zamiast lecieć 
w prostej linji na Eskimo Bay, uda 
się na północ do Reykjawiku (sto:'ca 
Islandji), a dopiero stamtąd do Eski- 
mo Bay. Samotna, zagubiona na pół: 
nocy Islandja byłaby więc w rażie 
niepogody pożądanym dla Włochów 
etapem. 

Lot gen. Balbo budzi bardzo ży” 
we zainteresowanie zarówno wśród 
swoich, jak też wśród obcych. Jeżeli 
chodzi o swoich, to napływ żądnej 
wrażeń publiczności w dniu zamierzo 
nego startu (14 czerwca) w Ortebelio 
był taki, że oblegana przez krewn; 
znajomych i życzliwych załoga „flo- 
ty z nieba'* musiała opublikować pro 
śbę o treści następującej: „Wszyscy 
przyjaciele j koledzy, którzy przyby- 

  

   

KU RJ E R 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni jw ogredzie Bernapdyńskim. 

Dziwiejszy występ Laureatów I Międzynaro- 
dowego + Konkursu Tańea Arty: jege. 
Dziś, we wtorek 27.XI Teatr Letni gościć be- 
dzie (o godz. 8,30 w.l ew ą imprezę 
Laureatów Konkursu T - Wystąpią 
wszechówiatowi przedstaw 'c ele sztuki, tamecz 
nej: Ruth Sorel-Abramowicz — I-sza nagro 
da P. Prezydenta Rzeczypospolitej, George 
Groke — Iszy złoty medal, Julja Marcus — 
nagroda redakcji „Muzyki”, Ziuta Buczyńska 
—nagroda Zachęty Sztuk Pięknych za tańce 
marodowe (która na koncercie w Łodzi nad- 
wyrężyła mogę) — więc o ile stan zdrowia 
p. Buczyńskiej niłe poprawi się — jej część 
programu wypełnią produkcje Marji Fedro 
tancerki z Wiied Pod pseudonimem Mapj: 
Fedro ukrywa się jedno z polskich nazwisk 
arystokratycznych. Ceny miejsc specjalne, 

W programie: Samole, Matka (Sorel), pa- 
rodje taneczne (Ghandi j Lew brytyjski Ger. 
hard Hauptman (Marcus), Tańce hiszpańskie 
Maszyna (Sorel i Groke) 1 м. * 

— Święto Morza, W czwartek, dn. 29.VI 
z racji ogłoszonego w całej Połsce Świeta 
Morza — Teatr Letni weiczorem o godz. 
815 daje specjalne widowisko popularne po 
cenach znżonych, poświęcone Polskiemu 
Morzu. Program wypełni: orkiestra, śpiew, 
recytacje Braw i Tomaszewskiego, tai 
ce marymans Pp. Morawskich, atrakcją 
zaś wieczoru będzie żywy obraz dlustrując 
na oczach widzów rozwój Gdyni od zwykłej 
wioski rybackiej do potężnego portu polskie 
go — skonstpuowany przez W. Makojnika. 
Widowisko to powtórzone n'e będzie, 

— Występy Kazimierza Junoszy-Stępow- 
skiego w Teatrze Letnjm. W piątek dn. 30.Vi 
i sobotę 1.VII wystąpi największy aktor Pal. 
ski — Kazimierz Junosza-Stępowski w oto- 
czeniu Zespołu Reduty w „Żywej Masce*, 

uce Pirandella. Kreacja Junoszy-Stępow 
sk'ego w roli Henryka IV sięga do najwyź- 
szych szczytów sztuki aktorskiej. 

— Ostatni dzień rewji „Hallo! Witajcie! 
Dziś po cenach propagandowych po raz 06- 
tatni rewja „Hałlo! Witajcie*! z udziałem: 
5. Nowitelk'ej, N. Wiliūskiej, M. Dowmunta, 
5. Laskowskliego, H. Gorta į K. Worcha, Oz. 
kestra pod rownietwem A, Wilińskiego. 

„Jutro, ® środę premjera nowej rewj, w 
której wystąpią, oprócz dotychczasowego zc- 
społu, wybitna aptyści Teatru „8-30* Tadeusz 
Cheveau-Zakrzewski i Witold Z owiecki. 

Program nowej rewji wielce interesują:y 
składa się z 20 numerów, Ra 

— KONCERT KWARTETU SMYCZKO- 
WEGO IM, M. KARŁOWICZA. Cele udoste- 
pninia szerszym warstwom publicznoci us 
szenia wybilnego kwartetu im M, Karłowicza: 
Wanda Haika-Ledochowska 1 skrzypce, Ale- 
ksander Paleski 2 skrzypce, Mikołaj Dodero- 
nek Altówko, Albert Katz Wiolonczela, Wi 
leńska Orkiestra Symfoniczna pozyskała ia- 
kowy na jeden koncert, który się odbędzie w 
parku im. Gen, Żeligowskiego we środę dni: 
28 czerwca rb. o godzinie 8 wieczór W pro- 
gramie Edward Grieg kwartet op. 27 g-mcl! 
P. Czajkowski kwartet op. 11 D-dur (ze styn- 
nem Andante Cautabile). Udziat w koncercie 
bierze znaną Śpiewaczka Walentyna Czuch- 
bowska (sopran) która adśjpie: szereg arji 
operowych i pieśni. Ceny wejściowe 40 gi, 
ulgowe 25 gr. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
JAK TO BYŁO NA TRAKCIE BATOREGO. 

W. związku z notatką p, t. „Przejechany 
greził rewolwerem winowajcy” wydrukowaną 
w numerze 159 „Kurjera* z r. b. — p. Leo- 
madr Miszkiniec utrzymuje, iż st. sierżant 
Cieśla najechał na niego nje przez nieuwa- 
gę, lecz uczynił to rozmyślnie. Zaprzecza tak 
że, by miał natychmiast zagrozić s/erżantewi 
rewotwerem. 

Jak wynika z treści nadesłanej przez p. 
M'szkiniecz, relacji, sierżant Cieśla po wypad 
ku urządził w lesie w odległości okeło 1 klm. 
od miejsca wypadku wraz z kilku żołnierza 
mi zasadzkę, poczem napadł na niego. 

Dopiero wówczas zagroą'ł on rewolwerem 
W! sprawie tej .prowadzene jest dochodze 

nie. 

  

   

  

  

  

  

    

      

  

  

    

  

         

            

    

   

  

    

    

KATASTROFA MOTOCYKLOWA NA MOŚCIE 
ZIELONYM. 

Wezcraj e godz. 8 rano, na moście Zielo 
nym w chwili, kiedy motocykl prywatny — 
marki „Rudgeć prowadzony przez członka 
WH. T-wa Cyklistów ; M, Wojciecha Kiiesa- 
siewicza (ul. Giedyminowska 32) zdążający 
od strony ulicy Wlileńskiej na ul. Kalwaryj 
ską, mija! na moście jadące w tym samym 
tjerunkii iuto „Arbonu”, wybiegł nagłe 2 
gm filaru jakiś przechodzeń, który widząe, że 
jest zagrożonym przez motocykl stracił wię i 
zaczął skakać ma miejseu. P. Kierasįewies 
również nie zdążył zahamować maszyny i 
znałazłszy sę pomiędzy autem a przechodn. 
wjechał na, filary mostu. Motocykl uległ rez 
hieiu, P. Kierasiewicz odniósł ogólne poatłu 
czew'e ciała. Ucierpiał również przechodzień 
mimowolny winowajca wypadku. 

Poszkodowanych opatrzyło pogotowie ra 
tunkowe. (e). 

UDRSERETEO M OT ORZECEEZZOAEEWACIEK 

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic! 

li by nas pożegnać, utrudniają nam 
przygotowania i powodują stratę cen 
nego czasu. Prosimy przeto uprzejmie 
o wyrażenie nam swego uznania do: 

piero po naszym powrocie". Ciekawe, 

czy rzewna ta prośba odniosła pożą 

dany skutek. 

Jeżeli chodzi o zainteresowanie 
obcych, to w pierwszym rzędzie oka” 
zują je Niemcy. Rzecz to zrozumiała. 
Świeżo powrócił przecież z Rzymut 
niemieckj minister lotnictwa Goering 
któremu pokrewne duchem „czarne 
koszule okazały wiele ciepłych u- 
czuć. Z inicjatywy Goeringa też udał 
się samolotem do Amsterdamu słyn- 
ny lotnik niemiecki, trzykrotny zdo- 
bywca Atlantyku von Gronau. Jak 
wiemy już bowiem, eskadra włoska 
ma lecieć przez Amsterdam i zatrzy: 
ma się prawdopodobnie na lotnisku 
Ey, pod wzmiankowanem miastem. 
Von Gronau ma pozdrowić Włochów 
Ay imieniu lotnictwa niemieckiego. 
'Przed swym odlotem do Amsterdamu 
udzielił lotnik niemiecki jednej z ga: 
zet berlińskich wywiadu, w którym 
daje wyraz swym poglądom na lot 
włoski. Z opinją von Gronau, asa tot- 
nictwa mietylko niemieckiego lec: i 
światowego, liczy się cały świat łotni 
czy. Podajemy przeto pokrótce te po- 

glądy, zwłaszcza, iż rzucają one św a- 

tło nietylko na techniczną i sportową 
stronę przedsięwzięcia włoskiego. 

Jak zwykle w takich wypadkach 

Drukarnia „ZNIGZŚ 

` POOLE 

—_Dźwięk. Kino-Teatr 

wi NS RI 

Z žycia žydowskiego. 
WILEŃSKI TEATR ŻYDOWSKI. 

„ŁAJBKE FUN ODES*%, OPERETKA J. RO- 
ZENBERGA. MUZYKA PERECA SANDERA. 

Każdy szanujący s'ę teatr posiada kie- 
rowniką artystycznego dla przygotowania i 
opracowamia granych sztuk. Każda dyrekcja 
zanim zakontraktuje występy obcej trupy 
zaipoznaje się wpierw z je] repertuarem. Te- 
atr żydowski przy ul. Ludwisarskiej kiepuje 
się w docznie inną polityką. Sztuki wystawia 
bez wyboru, ot, co pod rękę się nawinie 
Raz to, innym razem owo. To operetka, to 
dramat, Zygzakowato i przypadkowo. Jedy- 

  

   

nym miernikiem to przypuszczalna kasa 
Byle 'nteres szedł. 

Gdyby przynajmniej tem teatr dostar- 
czał dobrego towaru, gdyby dyrekcja trak- 
towała publiczność solidn'e po kupiecku nie 
możnaby ostatecznie m'eć do niej zbyt du- 
żych pretensyj. To jednak, co kłerownictwo 
tego teatru daje inteligentnemu widzowi: prze 
kracza granice dobrego tonu  kupieck ego. 
Dyrekcja najwidoczniej drwi sobie z inte!'- 
gentniejszej publiczności żydowskiej, dając 
jej ostatnio widowisko, jak'ego najgłębsza 
nawet prowincja z przed 50 łat strawićby 
nie potrafiła, 

„Łajbike fun Odes* jest amerykańską 
szmira wyprama z wszelkiego sensu. Muzyka 
i Kbretto przystosowane są do gustów mało 
wybrednego. konsumenta. Dowcipy kuleją na 
obie nogi. Zało często gęsto grubijaństwa i 
idjotyzmy. 

Bursztejn umie śpiewać, 
(przyznać mu trzeba 

  

ładnie tańczy 
ulturę ruchów) i jesz- 

cze ładniej gwiżdże. Niejest jednak Mauric'em 
Chevalier, na którego koniecznie chce po- 
zować. Do tego mało fizkultury. Reszta ze- 
społu ojperetkowego na poziomie prowincjo- 
nałnej gry amatorsk'ej. w. mer. 
P04400700044 44045 i 

į SOLIDNE ZASTĘPSTWO 
STAŁY ZAROBEK 

Zatrudnimy natychmiast jeszcze kilku 
inteligentnych akwizytorów na korzyst- 

- nych warunkach. Sumienne, rzetelne į 
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. 

DZIŚ! 

Wesoły tydzień! HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

PAN 
Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

Ostrzeżenie. 

CENY ZNIŻONE: 

Jutro premjera! 

Flip i Fiap 
Najnowsza i najdowcipniejsza kreacja królów śmiechu i humoru. 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! 

Dziewczę z gór 
Wielobarwny film humoru, pieśni, tańca 

Największego czeskiego dźwiękowca 
w-g słynnej i popularnej powieści Jarosława Haszka p. t. 

  

  

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ i SKŁAD FABRYCZNY 

BLACHY ocynkowanej do krycia dachów 
Górnośi. Zjedn. Hut KRÓLEWSKA i LAURA Sp. Akc. 

WILNO, 
M. 8 E u L L, Skladydy: bocznica wlasna KIJOWSKA 8, Tel. 999 

BIURO: JAGIELLONSKA 3, Tel. 811 

  

NOTOWANIA GIELDY 
ZBOŻOWO — TOWAROWEJ I LNIARSKIEJ 

w Wilnie z dnia 26 bm. 

Za 100 kg. parytet Wiłno. 

Ceny tranzakeyjne: 

Żyto zbierane 22,25 (tend. mocna). — Psee 
mica zbierana 32 — 32,25 (tend. mocna). — 
Mąka pszenna 0000 A luka, 58,75 — 60,12 . 
pół (tend. mocna). — Otręby pszenne 12 

  

Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 — 32, 

Ceny orjentacyjne: 

Jęczmień na kaszę zbierany 18 — 19, —- 
Qwies zbierany 13,25 — 13,50. Gryka 20. 
Mąka żytnia do 55, 34,50, do 65 proc. 29,5v. 
sitkowa 25, razowa 25, razowa szatrowama 26. 
Ollręby żytn'e 11,50, jęczmienne 10,50. Kasza 
gryczama 1/1 pałona 42, 1/2 palona 41, 1/1 
biała 40, perłowa Nr, 3 — 37, ows'ana 52, — 
$ 8. Słoma: 7. — Tendencja na kaszę i 

tną mocni a 
Inu — bez zmian. 

WŚRÓD PISM. 
— Nr. 28 „Wiadomośe” Literack 

zykowskiego o hietor. 
pić Komunisty K. 

dałszy cąg wrażeń niemi 
- „Naród w mundurze”, wra 
sądowej p L „Schezzo 
uł Paramdowsiktego o kongresie PEN 
w w Dubrovniku, wspomnienie Sterzyń- 

skiego o ś. p, prof. Gubrynowiczu recenzje 
Kr'dla i Napierskiego z ks'ążek, omó- 

„Polityka Narodó 
ego, artykuł polemiczny 

iego „Jeszcze jeden ideowiec", kro- 
! tygodn'ową Sion'mskiego, uwagi Stro- 

mengera o kryzysie muzycznym, liczne ai 
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     tuaimości, Do numeru dołączono dodatek f“ 

mowy, 

  

artykułami. Kurka, Irzykowskiegc, 
skiego, Brzękowskiego, Ribemont-Des- 

a, z wywłedami z Walierem Ruttma- 
nem i Rene i Glairem. Dodatek przynosi roz- 

strzy konkursu filmowego „Wiadomo- 

    

  

przybyli 

da Wilna i 

jutro premjerai 

artystów 

cyrkow. 

robią 

Emocjonujący 

POD KOPUŁĄ CYRKU 
Subt. miłość wiotkie linoskoczki do młod. pieśniarza i niecna intryga 

Zjazd Związku Żydów — 
uczestników walk o niepod-- 

iegłość. 

WARSZAWA; (PAT). — W ponie- 
działek o godz. 11 rano w sali Rady 
Miejskiej odbyło się uroczyste posiedze 
nie Zjazdu Związku Żydów — Uczest 
ników Wojny i Walk o Niepodległość 
Polski. Na uroczystość przybył przed 
stawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej, 
I wiceminister spraw wojsk. gen. Fab 
rycy, prezes Federacji PZOO. gen. R. 
Górecki, przedstawiciele władz państ 
wowych oraz przedstawiciele organiza. 
cyj byłych wojskowych i gmin żydow 
skich. 

Obrady zagaił prezes zarządu głów 
nego por. rez. Leon Bregman, poczem 
wygiosili referaty prof. Zmigryder — 
Konepka o zadaniach i celach Związku 
Zydów — Uczestników Wojny i Walk 
o Niepodległość Połski i prof. dr. Bała 
ban o udziale Żydów w powstaniach 
polskich. 

Na zjazd nadesłali depesze z życze 
niami m. in. prezes Rady Min. Janusz 
Jędrzejewicz, gen. dyw. Gustaw Orlicz. 
Dreszer i inni. 

Zjazd wysłał depesze do p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej prof, Ignacego 
Mościckiego, Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego, prezesa Rady Ministrów Janu- 
sza Jędrzejewicza i gen. Rydza — Śmi 
głego. 

Na tem została zakończona oficjal 
na część brad. W godzinach popołud 
niow ch obradowały poszczególne ko- 

  

karjerę 
NAD PROGRAM: Wesole atrakcje. Na 1-szy seans: Balkon 25 gr., Parter 54 gr., wieczorowe od 46 gr. Począte o god. 4-ej 

film, ukazujący barwność Życia 

dziś ostatni dzieńł Wielki film produkcji „Sowkino* p. t. TICHIJ BON (Miłość i zemsta dońskiego kozaka) 

DZIELNY WOJAK SZWEJK 
W roli legendarnego Szwejka czeski Jannings — Sasza Rasziiow. 

2 PANOWIE 
pracowici i solidni, w 

1 lub 2 pokoje | br. GINSBERG 

  

   

W związku z puszczeniom w obieg szeregu wek- 
sli podpisanych pod pieczątką Spółdzielni „Spółte- 
wil* przez b. zarządzającego p. Piotra Łopuszyńskie- 
o: podaje się: do wiadomości; iż wymicniońe weksle 
jako wydane osobiście przez p. Piotra Łopuszyńskie- 
go i bez zachowania przewidzianych statutem i reje- 
strem handlowym wymogów, powyższą Spółdzielnię 
nie obowiązują i przez nią honorowane nie będą. 

„SPÓŁTEWIL* 
Spółdzielnia Techniczna 

w Wilnie. 
(-) £. Popiołek, Zarządzający 

Wilno, dnia 26.VI. 1933 r. ‹ 
Pilsudskiego 19, m. 12, 

Oil i) ĖS   

        

_ Zakłady Graficzne 
ZNICZ 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru” 
ki, książki dła urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     

  

     =
 i J il 

wieku od 28—40 lat (ew. 
Panie), którzy pragnęliby 
z naszym współpracowni- 
kiem długoletnim wspól- 
nie odwiedzić klijentów 
w woj. wileńskiem i bia- 
łostockiem — są poszuki- 
waniod zaraz. Fachowość 
nie wymagana. Zarcbek 
tygodniowy zł 75 i wyżej 
Do rozpoczęcia czynności 

potrzebne zł. 25 (nie na 
towar). Poważnie myslący 
reflektanci, którzy chcą 
sobie stworzyć stałą i do- 
brą posadę, zgłoszą się 
ze świadectwami: Jagieł- 
lońska 3, m. 5, od ll—i3 
1 ой 15—17 w dniu 27i 

i 28 b. m. 

Unieważnia się legity- 
mację ważną do 27.V1.33. 
wydaną przez Izbę Rze- 
mieślniczą na imię Win- 

centego Zawady. 

Zgubioną zniżkę kolejo- 
wą Nr. 02 wydaną przez 
Gimn. Państw. im. króla 
Zygmunta Augusta na im. 

Witolda Skutkiewicza — 
unieważnia się. 

Skradzione dwa dowo- 
dy osobiste, wyd. przez 
Star. Grodzkie w Wilnie 
na Imię Abrama Abramo- 
wicza i Cyli Abramowi- 
czowej zam przy ul. Por- 
towej 2 — unieważnia się 

DRUSKIENIKI, Św. Jakė- 
ba 17. Do wynajęcia po- 

koje, pensjonat, stołownia 
Ceny kryzysowe. Estko 

  

  

  

  

do wynajęcia 
słoneczne z balkonem, na 
piętrze, każdy osobno, 
połączone przedpokojem, 
wejście frontowe, imoże 
być z używaln. kuchni), 
róg ul. Jakóba Jasińskie- 
goiSierakowskiego 11/29 
m. B (wejście frontowe z 

uL=PrzejszdoWej) 
  

do wynajęcia 
z-k Dobroczynny 2a 

B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia do 
administracji „Kur. Wil.* 
pod b. nauczyciel. 

W Klinice Uszno- 
Gandlanej U. S.B. cięż- 
ko chory wymaga przeta- 
czania krwi. Osoby, zga- 
dzające się bezinteresow-. 
nie ofiarować w tym celu 
część swej krwi, są pro“ 
szone zgłosić się osobiś- 
cie lub telefonicznie do 
Kliniki na Antok., tel. 74 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 
kompoz. orygin-— własne 

Lwowska 24, m. 10 

14   
  

  

      

shoroby skórne, wene 
ryczne i moczopłociowe 

Wiłeńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 | 4—8, 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczna 
i moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—6 
Z. W. P 

  

  

  

Akuszerka 

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

W. Z.P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamže gabinet kosmetyez- 
my, usuwa zmarszczki, bze- 
dawki, kurzajki i wągzy, 
W. Z. P. 48. 8323 

SA IE IE IF JE JF IE) 

  

  

— oświadczył von Gronau — lot wło- 
ski ma cel wieloraki. Przedewszyst 
kiem minister Balbo jest fanatycznym 
bojownikiem sprawy transoceanicz- 
nej komunikacji powietrznej. Peze- 
jawia on w kierunku rozwiązania te 

go problemu niepospolitą energją i i- 

nicjatywą. W maju 1932 r. odbył się 

w Rzymie z inicjatywy gen. Balbo 
międzynarodowy zjazd  łotników 
transoceanicznych. Pozatem — jak 
«wspomnieliśmy. na początku — odhył 

gen. Balbo słyny swój lot nad Atlau- 
tykiem południowym, kiedy to eska- 
dra hydroplanów włoskich z nieznacz 
nemi jedynie stratami dosięgła Bra* 
zylji. Obecnie przedsięwziął gen. Bal- 
bo lot nad Atlantykiem północnym, 
niechybnie w związku z wydaną 
przez międzynarodowy kongres lot 
niczy w Rzymie opinją, że przy dzi 
siejszym stanie techniki, stała trans” 
oceaniczna komunikacja lotnicza da 
się pomyśleć jedynie w odniesi:u'u 
do. Atlantyku północnego. Jak wia: 
domo, lotnicy pojedyńczo niejedno” 
krotnie już Atlantyk północny prze” 
Jatywali (tu von Gronau wspomniał 
dyskretnie o swym trzykrotnym lo* 
cie). Gen. Balbo chce obecnie dokonać 
rzelotu masowego, by poprzednie, in 

dywidualne; pojedyńcze 'rekórdy po” 
"bić, ewentualnie uzupełnić. Tem. sa- 
mem eskadra gen. Balbo wskazuje а- 
utomatycznie drogę, prowadzącą do 
podjęcia stałej komunikacji transo- 
'eeanicznej. 

    

   

  

    Miskupia 4, tel. 8-40 

Drugim celem lotu gen. Balbo -- 
kontynuował von Gronau — jest za- 
iprawiamie lotników włoskich do lo* 
tów długodystansowych. Zaprawa ta: 
Ika zyskuje tem więcej na znaczeniu, 
że lot odbywa się w naogół niezna- 
inych, swoistych warunkach. Lotnicy 

są tu zawieszeni pomiędzy niebem A 
kvodą, zdani na łaskę żywiołów w 
stopniu bez porównania wyższym. a' 
niżeli to ma miejsce w warunkach 
normalnych. Tego rodzaju podróż 
'wymaga od lotnika najwyższego na- 
fpięcia sił duchowych j fizycznych 
Przytomność umysłu, zimna krew i 
inne kwalifikacje lotnika tu dopiero 
znajdują swe zastosowamie w całej 
ipełni.-Pozatem, przy locie masowym 
Imuszą być zapewnione: idealne zgra 
nie się całego zespołu, harmonijna 
'współpraca wszystkich płatoweów, 
Keisty kontakt podwładnych z kiero 
'wnikiem, prawidłowe funkcjonowa- 

imie radjoaparatów nadawczych j od- 
Ibiorczych, wogóle wreszcie cała tech- 
fniczna strona ryzykownego przed 
śsięwzięcia. : : 

Trzecim, — i to, jak sądzimy naj 
ważniejszym — celem lotu włoskiego 
"jest, zdaniem von Gronau, propagan* 
ida polityczna. Polega ona na tem, že 
by pokazać światu do czego są zdol- 
we faszystowskie Włochy i jak wyso 
iko stoi faszystowskie lotnietwo. Oczy 
fwiście, przypisywanie Włochom agre 
sywności brzmiałoby w ustach von 
'(Gronau, przedstawiciela faszystow- 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold 

skich .Niemiec niewłaściwie. Pośpie- 
szył on przeto złagodzić swą opiaję 
frazesem, że lot gen. Balbo niekonie- 
cznie ma być demonstracją agresyw; 
mo-militarną, a ma właśnie wskazać 
na nowe drogi porozumienia pomię: 
dzy narodami, krajami i kontynenta- 
mi, związanemi właśnie dzięki wiel 
ikim możliwościom rozwoju lotnictwa: 
IPrzestrzeń i oddalenie nie będą wte: 
(dy odgrywały roli. Węzły pomiędzy: 
fposzczególnemi częściami świata za: 
cieśnią się jeszcze bardziej. 

Von Gronau wierzy mocno w 50° 
kces lotu gen. Balbo. Lotnik niemiec- 
ki podkreśla gruntowne przygotowa+ 
mie Włochów do ryzykownej podró* 
ży i fachowość meteorologa dr. Bau“ 
Imanna, który znajduje się już w Gren 
landji i stamtąd nadsyła wiadomości 
' stanie. lodów, wody i powietrza. 

Tak czy inaczej, lot włoskiej es 
kadry śmiałków — o ile się uda! — 
stanowić będzie wielki sukces w dzie 
"jach lotnictwa, a jednocześnie potęż* 
ny impuls w rozbudowie stałej komu 
nikacji powietrznej nad Atlantykiem 
'Po ostatecznem opanowaniu Atlan* 
'tyku, przyszłaby kolej na pozostałe 
oceany, co zapoczątkowałoby znów 
mową erę w technice į cywilizacji 
epoki współczesnej. New. 

sha 

    
Kiszkis. 
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