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URJER WILEŃSKI 
„i W tunerze: 
  

  

od kiucza. - 

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

W przededniu konferencji w Stresie 
Instrukcje dla delegacji angielskiej 
Dążność do utrzymania strefy zdemilitaryzowanej. System 

bezpieczeństwa zbiorowego. Pakt wschoani tylko z udziałem 
Polski 

LONDYN, (Pat). Postanowienia gabi- 
netu brytyjskiego stanowiące ogólnie uję 
tą instrukcję dla delegacji brytyjskiej 
na konferencję w Stresie, zawierać ma- 
ją następujące punkty: 

tj Rząd Wielkiej Brytanji uważa za 
niezbędne POTWIERDZIĆ POSTANO- 
WIENIA LOCARNEŃSKIE, ABY PRZE- 
STRZEC NIEMCY PRZED DALSZEMI 
KROKAMI JEDNOSTRONNEGO NARU- 
SZENIA ZOBOWIĄZAŃ MIĘDZYNA- 
RODOWYCH. Deklaracja taka miała- 
by na eelu NIEDOPUSZCZENIE DO NA- 
RUSZENIA PRZEZ NIEMCY STREFY 
ZDEMILITARYZOWANEJ. 

2) Rząd brytyjski stoi w dalszym cią- 
gu nienaruszenie na gruncie deklaracji 
angielsko-trancuskiej z 3 lutego i uważa 
urzeczywistnienie tego programu w dzia 
łalności za jedyną słuszną drogę, celem 
zorganizowania systemu bezpieczenstwa 
zł iorowego. Wszelkie sugestje zmierza- 
jące do oparcia tego systemu © paki Li. 

gi Narodów, np. przez nawiązanie do 
art 16 paktu Łigi, rząd bryty jski uważa 
za pożyteczne i godne poparcia. 

8) Częściową realizację prosramu 
iocarneńskiego np. prowadzenie roko- 
wai o konwencję łotniczą państw locar- 
neńskich, rząd brytyjski uważa za bie 
ceiowe Wogóle dyskusja wczorajsza 
wykazała, że zalnieresowanic gabinełu 
brytyjskiego konwencją lotniczą znacz- 
nie osłabło, co niewątpliwie zostało spo- 
wadowane przyznaniem się Niemiec, że 
ich wojska rapowietrzne już równają się 
brytyjskim, 6 ile nie są od nich większe. 

4) Rząd brytyjski W ZASADZA PO- 
PIERA PROPOZYCJE W SPRAWIE 

PAKTU WSCHODNIEGO, O ILE PAKT 
IEN MOŻE PRZYBRAĆ TAKĄ FORMĘ, 

ABY UMOŻLIWIŁ PRZYSTĄPIENIE 
DO NIEGO POŁSKI z pozosiawieniem 
stwartej możliwości przyłączenia się Nie 

miec. Żadnego czynnego udziału Wielka 
Brytanja w pakcie wschodnim nie weź- 

mie. Rząd brytyjski jednak przeciwny 

jest wyzyskiwaniu ewentualnego paktu 

wschodniego dia zawarcia przymierzy, 

dzielących Europę na ohozy. 

5) Rząd brytyjski popiera pakt w 

sprawie utrzymania integralności Au- 

steji, widząc pożytek w zawarciu takiego 

paktu nawet w razie, gdyby Niemey 0d- 

mówiły swego doń przystąpienia. Udział 
Wielkiej Brytanji w takim pakcie ogra- 

niczyć się musi de roli kensultacyjnej. 

jak obecnie. 

TREŚĆ OBRAD GABINETU ANGIEL- 
SKIEGO WEDŁUG „DAILY 

TELEGRAPH“., 

ŁONDYN. (Pat). Obrady, prowadzo- 
ne wczoraj w ciągu 4 godzin na posiedze 
niu gabinetu brytyjskiego, najobszerniej 

streszczone są dziś na łamach „Daily Te 

legraph“, który podxreśla, że punktem 

wyjścia dyskusji były poglądy wynika- 

jące ze sprawozdania o odbytych rozma 

wach w Berlinie, Moskwie, Warszawie i 

Pradze, iż bezpieczeństwo w Europie 

wschodniej nie będzie wzmocnione przez 

system regjonalny. ; 4 

Rozważano przeto pomysł zmierzają- 

cy do traktowania Europy jako całości i 
omawiano deklaracje dotyczące niena- 
ruszalności granie. Państwa biorące u- 
dział w ewentualnym pakcie europcjs- 
kim miałyby potwierdzić moc obowiązu 
jacą artykułu 10-go paktu Ligi Naro- 
dów z zastosowaniu specjalnie do Euro- 
py. Dla zabezpieczenia skuteczności te- 

go rodzaju decyzji możliwe byłoby nada 
nie większej precyzji akcji, jaką pakt Li 
gi Narodów przewiduje na wypadek na- 
paści. Dyskusja wykazała, że istnieje ten 
deneja nadania sankejom zawartym w ar 
tykule 16-tym paktu więcej realności w 
granieach określonego terytorjum, jax 
n. p. w Europie. 

Rząd brytyjski przekonany jest, że 
pakt wschodni w postaci pierwotnej nie 
może się ckazać praktycznym. Zastrze- 
żenia Polski wobec regjonalnego syste- 
mu wzajemnej pomocy przedstawióne 20” 
stały jako: niewzruszone. 

W związku z problemem Europy 
wschodniej gabinet omawiał również me 
morandum. ministra Neuratha. Ministro 
wie brytyjscy doszli do przekonania, że 
wnioski zawarte w tem memorandum są 
mniej pozytywne aniżeli postanowienia 
art. 16-go pastu Ligi Narodów i że wo 
bec tego memorandum niemieckie nie 
nadaje się jako podstawa dla zapewnie 
nia postępu akeji pokojowej. 

Gabinet rozważał również obecny 
stan rokowań w sprawie zawarcia pak- 

tu gwarantującego miepodległość i inte- 
gralnošė Austrji. Ministrowie brytyjscy 
zdają sobie sprawę z tego, że w Stresie 
wysunięte zostaną życzenia, aby taki 
pakt niezwłocznie został zawarty, nato 
miast pemysł, aby główne mocarstwa 
Kuropy zacieśniły swój związek dla u- 
trzymania pokoju, nie znałazł aprobaty 
w łonie gabinetu brytyjskiego, twierdzi 
„Daily Telegraph", czyniąc aluzję do po 
głosek o pakcie 5-ciu mocarstw. Rząd 
brytyjski jest stanowczo zdania, że po- 
wodzenie osiągnięte być może jedynie w 
tym wypadku, jeżeli akeja oparta zosta- 
nie na systemie kolektywnym Ligi Naro 
dów. Członkowie gabinetu brytyjskiego 
wyrazili przekonanie, że tego rodzaju 
rozwiązanie miałoby wyższość nad 
wszelkiemi innemi, które są skierowane 
przeciwko jednemu tylko państwu. Do 

„kombinacji systemu kolektywnego mog- 
łyby Niemcy przystąpić w każdej chwili, 
gdy zdecydują się na powrót do Ligi Na 
rodów. Wreszcie na tej drodze możliwe 
jest również nawrócenie do sprawy og 
raniczenia zbrojeń. 

  

Przed konferencją w Stresie. -—- Teatr białoruski. — Proces schutz- 
bundowców w Austrji. — Projekt prof. Paksztasa. — Przez dziurkę 

A jednak się kręci. — Nowości wydawn'cze. 
  

B. prezydent senstu gdań- 
skiego dr. Rauschniag 
emigrował zagranicę 

Jak podaje niemiecka prasa nar. — 
socjalistyczna były prezydent gdańsxie- 
go senatu dr. Rauschning, który „spowo 
du ciężkiego zawiedzenia zaufania” zo- 
stał wykluczony z partji narodowo - sóc 
jalistycznej, opuścił Gdańsk i udał się za 
granicę. Dr. Rauschning w niedzielę rano 
a zatem bezpośrednio przed wyborami; 
zamieścił w socjalno - demokratycznej i 
tentrowej prasie list otwarty do kierow 
nika partji w Gdańsku Fórstera. Prasa 
uar.'socjalistyczna zaznacza, że list ten 
„zawiera wszelkie cechy zdrady stanu* i 
„niczem mie różni się od najgorszych wy 
nurzeń separatystów i emigrantów", 

Giełda warszawska 
JARSZAWA (PAT) — Dewizy: Berlin 213.50 

—214.50 — 212.50. Gdańsk 173.18 — 178.61 — 
172.75. Londyn 25.64 — 25.77 — 2551 
5.81 — 5.34 — 5.28. Paryż 34.99 — 35.08 — 
34.90. Szwajcarja 17147 — 17210 — 171.24. 
Włochy 4415 —44.25 — 44.03. Hiszpanja 72.50 
—72.86 — 72.14. 

Dolar 5.30 1/4, Dolar zł. 9.04. Rubeł. 4.85. 
R wane? 1.37, Budowlana 45.50. Dolarówka 

„75. 

  

Świat przepojony jest nienawiścią 
Przemówienie wicepremjera Baldwina 

LONDYN. (PAT). — Opinjae publiczna W. 
Bry/anji jest dzisiaj pod silnem wrażeniem prze 
mówienia, jakie wczoraj wieczorem w miejsco 
wości kuracyjnej Llandrindod Wells wygłosił 
wicepremier Baldwin. Okazją de tego głęboko 

ujętego przemówienia na temat  umysłowości 
Europy w odróżnieniu od umysłewości Anglji 
było 40-ie doroczne zgromadzenie narodowej 
redy ewangeliekich wolnych kościołów w W. 

Brytanji. Wokec licznych delegatów reprezenta 
iącyeh wszystkie kierunki kościoła anglikańskie 
so Baldwin wygłosił przemówienie, w którem 

    

    
Gdańsk w dniu wyborów. 

przeprowadził dokładne rozgraniczenie między 
kulturą angielską a kulturą Niemiec, Sowietów 
i Włoch. 

Przeciwstewiając wcielenie demokratyzmu, 
jaki w jego pojęciu wyobraża W. Brytanja, tym 
innym państwom, w których myśl Indywiduał 
aa nie istnieje i podporządkowana jest zszere 
gowaniu narzuconemu *z góry, Bałdwin prze: 
szedł następnie do określenia szanowiska W. Bry 
tanji w Europie. Baldwin oświadczył, że Liga 
Narodów jest dla Anglików nietylko narzędziem 
polityki, ałe również reformacją w świecie prze 
pojonym nienawiśeią. Niemcy natomiast traktu. 
IS Ligę Narodów jake zastaw w swojej walce 0. 
potęgę i panowanie nad innymi. 

Wielka Brytanja nie pragnie wojny i nie 
odczuwa żadnej przyjemności zabawy w wojnę 
„Nie należymy do tych ludzi którzy z dumą i 
entuzjazmem nakładają sobie na twarz maski 
gazowe. Jesteśnry na to zbyt wielkimi realista- 
mi. Niezależnie od tego, czy będziemy je musie 
li nosić, stale ich oceniać będziemy według ich 
istotnej wartości jako monstrualną i tragiczną 
konieczność, zrodzoną przez prostyżucję nauki 
na, usługach barbarzyūsiwa“. > 

Optym:zm prasy 
francuskiej 

PARYŻ, (Pat). Zdaniem prasy francuskiej 
sytuacja w przededniu konferencji w Stresie jest 
zadawalająca. 

Według „Ł*Ouevre* Londyn nie będzie prze- 
ciwstawiał się deklaracji angielsko - francusko 
włoskiej potwierdzającej zasady Locarna. Wyda 
je się bowiem, że Ren stanowi główną troskę po- 
tityki brytyjskiej na kontynencie. 

„Le Matin“ patrzy optymistycznie na sytua- 
cję zaznacza przytem, że o ile rządy francuski i 
włoski prowadzą politykę zdecydowaną o tyle z 

obrad gabinetu brytyjskiego odnosi się wrażenie 

rezerwy. 
—eQ0— 

Litewszczenie Kłalbedy 
BERLIN, (Pat). Niemieckie Biuro lu- 

formacyjne donosi z Kłajpedy, że poczta 
litewska wydała zarządzenie, aby w ko- 
respondencji na obszarze Kłajpedy adre 
sy, a zwłaszcza nazwy miejscowości pi- 
:ano po litewsku. 

Jak zaznacza Biuro informacyjne sa 
rządzenie to stanowi naruszenie art. 27 
statutu Kłajpedy, który przewiduje rów- 
nouprawnienie obu języków. 

Kabet
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Budujmy drogi 
  

„KURIER* z dnia 10-go kwietniu 1935 : 

m Požyczke Inwestycyjną. 
Własnemi środkami, własną pracą rozbudujemy polską sieć drogową! 

Komitet L'gi drogowej propagandy Pożyczki Inwestycyjnej. Warszawa, Poznańska 36. 
EISS   

Sprawozdanie Simona w Izbie Gmin 
z rozmów w Berlinie, Moskwie, Warszawie i Pradze 

LONDYN. (Pat). Brytyjski minister 
spraw zagranicznych sir John Simon wy 
głosił dziś w izbie gmin wielkie przemó- 
wienie na temat polityki zagranicznej. 

Simon oświadczył, że wizyta angiel- 
skich ministrów do stolic europejskich 
miała na celu poinformowanie się o po 
glądach innych rządów w przewidywa- 
niu konferencji w Stresie. Kanclerz Hit 
ler oświadczył wyraźnie, iż Niemcy nie 
są skłonne do podpisania układu wschod 
niego zawierającego klauzule wzajem- 
nej pomocy. Niemcy nie chcą również 
przystąpić do paktu wzajemnej pomocy 
z Sowietami. Hitler oświadczył, że Niem 
cy przychylnie ustosunku ją się do paktu 
nieagresji pomiędzy mocarstwami zain 
teresowanemi w sprawach wschodnich, 
jeżeli pakt ten zawierać będzie klauzu 
lę konsułłacyjną na wypadek napaści. 
Hitler nie chce, aby Litwa brała udział 
w jakimkolwiek pakcie o nieagresji. 

Niemcy podsuwają również pomysł, 
że gdyby mimo wyżej wspomniany pakt 
mieagresji i konsultacji rozpoczęły się 
działania wojenne pomiędzy dwoma pań 
stwami związanemi tym_układem, inne 
państwa, które przystąpiły do paktu, po 
winny zobowiązać się do nieokazywania 
pomocy napastnikowi w jakikolwiek spo 
sób 

Minister Eden dowiedział się w Mosk 
wie, że rząd sowiecki uważa, iż obecna 
sytuacja międzynarodowa bardziej niż 
kiedykolwiek zmusza do kontynuowa- 
mia wysiłków w cełu ustalenia systemu 
bezpieczeństwa w Europie w myśl komu 
nikatu londyńskiego i zgodnie z zasada 
mi Ligi Narodów. Rząd sowiecki podkreś 
ła, że zdaniem jego pakt wschodni nie 
zmierza do okrążenia jakiegokolwiek 
kraju i ma na celu jednakowe bezpieczeń 
stwo dla wszystkich uczestników. 

Rząd sowiecki uważa, że udział Nie- 
" miec i Polski w pakcie wschodnim stwo 
czyżby najlepsze rozwiązanie zagadnie- 
nia. W Warszawie, oświadczył Simon, 
minister spraw zagr. Beck wyjaśnił, że 
Polska przez układy ze Związkiem So- 
wieckim i Niemeami ustaliła spokojne 
warunki na swych obu granicach. Pol- 
ska musi zadać sobie pytanie, czy nowe 
propozycje polepszyłyby czy też pogor 
szyły atmosferę ustaloną przez te dwa 
układy. Sprawa ita była tylko krótko po 
ruszona w Pradze. 

Jeżeli chodzi o pakt Europy środko- 
wej, zrozumieliśmy 'w Berlinie, że rząd 
niemiecki nie odrzuca idei podobnego u- 

kładu dla względów zasadniczych, ale 

nie widzi jego konieczności, podkreśla- 

jąc wielkie trudności określenia sprawy 

miemieszania się w stosunki austrjackie. 

Hitler dał do zrozumienia, że, gdyby in 

ne rządy, które chcą zawrzeć pakt Euro 

py centralnej, doszły do porozumienia co 

do tekstu tego projekiu, wówczas rząd 

niemiecki gotów jest tekst taki rozpat- 

rzeć. 
Minister Beck oświadczył Edenowi, że 

Polska gotowa jest zająć przyjazne sta- 

nowisko wobec paktu w Europie šrodko 

wej i przypuszcza, że układ taki może 

doprowadzić do uspokojenia i wzrostu 

zaufania w Europie centralnej. 
Omawiając sprawę zbrojeń na lądzie, 

Hitler oświadczył, że Niemcy pragną 

mieć 36 dywizyj o stanie liczebnym 

550.000 żołnierzy wszystkich rodzajów 

broni, włączając w to dywizje wojsk 

szturmowych. 
W sprawie zbrojeń morskich Niemcy 

domagają się z pewnemi zastrzeżeniami 

35 proc. tonnażu brytyjskiego. 

Co się tyczy lotnictwa Niemey żądają 

parytetu z W. Brytanją i Francją. Hitler 

dodał, że żądanie Niemiec zależy od tego, 

czy wojskowe lotnictwo sowieckie nie 

wpłynie ma konieczność rewizji tych żą« 

dań. Jeżeli układ ograniczający zbroje- 

nia doszedłby do skutku, wówczas Niem 

   

ty wykonałyby układ o stałej i automa 
tycznej kontroli pod warunkiem, że kon 
trola taka byłaby stosowana w jednako 
wej mierze do wszystkich "mocarstw. 
Rząd niemiecki jest przychylnie usposo 
biony do projektu paktu lotniczego po- 
między mocarstwami lokareńskiemi. 

Omawiając sprawy Ligi Narodów Hit 
ter uczynił aluzję do swojego dawniejsze 
go oświadczenia, w którem zaznaczył, 
że Niemey w dalszym ciągu nie będą bra 
ły udziału w Lidze, jeżeli pozostaną „kra 
jem niemającym pełnych praw*. 

Zważywszy, że komentarze wielkich 
pism brytyjskich częstokroć uważane są 
na kontynencie za wyraz polityki rządu, 
pożądane jest zaznaczyć, iż rząd brytyj 

ski pozostaje wierny swemu zapewnieniu, 
iż weźmie udział w konferencji w Stresie, 
nie formułując zgóry swego stanowiska. 
Simon ma nadzieję, że opinja publiczna 
zagranicy poczeka na oficjalne oświad- 
czenia rządu. zanim wyciągnie wnioski 
z jakichkolwiek nieautoryzowanych ko- 

mentarzy. 

      

  

Chamberlain żąda, aby dyskusja o ca 
łokształcie polityki zagranicznej odbyła 
się w izbie gmin zaraz po świętach. — 
Premjer Mac Donałd wyraził na to zgodę. 

Maxton (niezależna partja robotni- 
cza) ubolewa, że nie ma takiej dyskusji 
przed Stresą. Dalej pyta, dlaczego Niem 
cy wyłączają Litwę z projektu paktu. 
Simon odpowiada. że jako powód wska 
zywano w Berlinie trudności powstałe w 
Kłajpedzie. Austin Chamberlain zapytał, 
czy sprawa Kłajpedy jest na porządku 
obrad Rady Ligi Narodów, a jeżeli nie 
jest, czy rząd brytyjski wniesie ją na po 

rządek obrad. 
Simon odpowiedział, że rząd brytyj- 

ski zajmował się już tą kwestją kiłkakrot 
nie a ostatnio 30. 3. porozumiewał się -z 
rządami Francji i Włoch, ale dotychczas 
nie ma wyraźnych wskazówek co do sta 
nowiska tych rządów. Ma nadzieję, że do 
wie się na najbliższej naradzie z udziałem 
przedstawicieli Francji i Włoch, gdyż z 
W. Brytanją mają te państwa specjalne in 
teresy w sprawie Kłajpedy. 

  

     

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Ruch w opozycji 
Zbliżające się wybory do ciał ustawo 

dawczych powodują intensywne szyko- 
wanie się opozycji do wyborów. Oto pa 
rę faktów: 

W chwili obecnej najintensywniejsze. 
przygotowania czynią socjaliści do ob- 
chodu 1 maja, dążąc w r. bież. do spec 
jalnie uroczystego święcenia tego dnia 
dla zamanitestowania swej „siły wpły- 

wów”. Również do działalności przedwy 
borczej przystąpił i ludowcy 

Najbardziej niewesoło przedstawiają 
się sprawy endeckie. Przedewszystkiem 
dlatego, że istniejące już od szeregu lat 
endeckie pismo popułarne „Zorza prze 

stało właściwie być tem, czem było do- 
tąd. 

. Obeenie pismo pod tym tytułem wy- 
chodzące raz na tydzień zamieszcza je- 
dynie przedruki artykułów i wiadomoś 
ci z „Gazety Warszawskiej” i jest właści 

‚ ®е jej kopją. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, iż na terenie władz miejskich w 
Łodzi, gdzie, jak wiadomo, w czasie wy 
borów do Rady Miejskiej endecja szła 
ręka w rękę w chadekami, obecnie w 
wyniku łarć pomiędzy członkami Rady, 
reprezentującymi endeków i chadeków 
doszło do ostrego protestu chadeków 
przeciwku uprawianej przez endecję de 
magogji. . 

Zmiana na stanowisku posła węgierskiego 
Poseł węgierski w Warszawie p. Ma- 

tuska złożył wczoraj wizytę pożegnał- 
ną p. min. Beckowi i wiceministrowi 
Szembekowi. Min. Matuska mianowany 
został posłem węgierskim w Sofji. 

Następcą p. Matuski w Warszawie 
mianowany został dotychczasowy wę- 
gierski wiceminister Spr. Zagr. De Ho- 
ry. 

  

Artykuł Radka 
o Ludendorfiie 

Według doniesień z Moskwy, duże wrażenie 
zrohił tam artykuł Radka w którym autor pod 
krešla, že donledawna jeszcze pomiędzy Hitle- 
rem a Ludendorffem stosunki były naprężone. 
Rapłowna zmiana tych stosunków nasiąpiła z 
inicjatywy Hitlera. Radek tłumaczy te tem, że 

Ludendorit, jako wybitny organizator wojsko 
wy, stał się potrzebny reży mowi hlierowskiemu. 

Aresztowanie w Penzie 
Z Moskwy donoszą, że władze sowieckie are 

sztowały w Penzle dyrektora tamf. zakł. prze- 

mysłowych pod zarzutem samowolnego wypusz 

ezenia w obieg bonów pieniężnych. 

  

Dom Bankowy N. KLECK i J. LEWIN 
Wilno, Wielka 14 

PRZYJMUJE SUBSKRYPCJĘ na 

3% PREMJOWĄ POŻYCZKĘ INWESTYCYJNĄ 
50% subskrybowanej sumy może być wpłacone obligacjami 6 % Pożyczki Narodowej. 

Reszta subskrypcji może być rozłożona na 10 rat miesięcznych 
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Konwencja między Fran- 
cją a Z. S. R.R. ma byč 
podpisana w kwietniu 
PARYŻ. (Pat). Po zakończeniu rady 

ministrów minister Laval przyjął amba- 
sadora Potiomkina o godz. 20. 

Według Havasa można uważać iż 0- 
siągnięto zasadniczą zgodę dwuch rzą- 
dów co do projektu konwencji, która zo 
stanie podpisana między Franeją a Z. S. 
R. R. w czasie wizyty miuistra Lavała w 
Moskwie 23 kwietnia. 

Ostateczna techniezna forma układu 
zostanie ustalona w Genewie przez komi 
sarza Litwinowa i ministra Lavała pod- 
czas rozmów, które odbędą się w czasie 

sesji Rady Ligi Narodów 15 kwietnia. 

Dlaczego należy subsrky- 
bować 3 proc. pożyczkę 

inwestycyjną ? 
WARSZAWA, (PAT). — Dziś o godz. 17 w.salt 

Filharmonji Warszawskiej odbyło się' zebranie 
cbywaielskie pod hasłem „SUBSKRYBUJCIE 
3 PROC. PREMJOWĄ POŻYCZKĘ INWESTY- 
CYJNĄ*. 

Przy stołe prezydjałnym zasiadł prezes Ban 
ku Gosp. Kraj. ROMAN GÓRECKI, prezydent 
miasta Warszawy STARZYŃSKI, delegat do 
spraw premjowej poż. inwestycyjnej ANATOL 
MINKOWSKI, dr. WACŁAW FAJANS — pre- 
zes zw. banków polskich oraz inż CZ. KLAR- 
NER — prezes izby przemysłowo — handlowej 
w Warszawie, W głębi stanęły poezty sztandaro 
we organizacyj byłych wojskowych stederowa- 
nych w PZOO oraz delegacje cechów ze sztanda 
rami. 

Zebranie zagalł prezes Góreeki, wzywajac 
wszystkich do podpisywania 3 proe. premjowej 

pożyczki inwestycyjnej. Po wojnie światowej, 
mówił prezes Góreeki, stałiśmy się świadkami 

nowej nawałnicy. Jest nią światowy kryzys go% 
podarczy który rozpoczął się od końca 1929 r. 
Zamiast milionów zabitych i rannych mamy mił 

jony bezrobotnych, którzy pozbawieni są jedne 

go 7 najkardynalniejszyeh praw łudzkieh,  ja- 
klem jest prawą człowieka do pracy. 6 lać już 

borykeją się narody z tym kryzysem w różny 

sposób. Rezultat porównańia poniesionych ofiar 

przez Polskę z osiągniętemi wynikami możemy 

nważać za, pozgtywny. 

Polska współczesna zajęła w rodzinie naro 

dów nałeżne jej miejsee. Mocarstwowe jej sta 

nowisko zostało uznane przez cały Świał. Jed- 

nym z ezynników; który badzi podztw I uznanie 

dla Polski jest fakt, że wszystkie dotyehezasowe 

gulicesy oslągnęliśmy bez niezyjej pomoey, wła 

anemt siłami. Takim też o własne Siły opartym 

czynem Polski będzie pożyczka inwestycyjna. 

Następnie w imieniu 509 pracowników „Poł 

sklego Radja* podpisana została deklaracja u 

działu w požyezee inwestycyjne] na sumę przesz 

to zł. 200.000. > 

Skołei mówił prezydent Warszawy Starzyń 

ski o konieczności szybkiego pokzycia pożyczki. 

Poprzednia pożyczka obronisła nas przed groź 

nemi skutkami braku równowagi budżetowej. 

O co chodzi w obecnej emisjł pożyczki. Wiemy 

wszysey, jak wiele potrzeb ma Polska 1 jak 

wlele rąk roboczych pozostaje bez pracy a więc. 

jak znaczna ezęść łudności skazana jest na 

głód, ehłód 1 nędzę. Bezrohoele to największa 

kleska społeczna 20 wieku. Jedynie racjonalną 

I skuteczną walką z tą klęską jest dać bezrobai 

nym zairudnienie. Na to potrzebne są pienia 

dze. Można je dostać drogą podatków lub kre 

dytów. W pierwszym wypadku musianoby nam 

odjąć część dochodów, w drugim zaś państwo 

€hce od nas tyiko pożyczyć, płacąe odsetki i du 

jae ofbrzymie szanse wygranych. Tę drnga for 

mę powinniśnzy chętnie włdzieć. Przemówienie 

Starzyńskiego spotkało się z gorącem przyję- 

eiem przez zebranych. 
Potem przemawiali Fajans w imteniu zwiąź 

ku banków polskich, inż. Kłarner prezes izb 

przem. handl., w imienin komanalnych kas _0Sz 

czędności Uhma, w imieniu spółdziełni „Spo- 

tem“ dyr. Dippek, w Imienia rzemiosła Siera 

kowski. Wszyscy ont podkreślali doniosiošė po 

" życzki inwestycyjnej. 
: Jako dB Anatol Minkowski. 

Mówca wskazał że pokryta niemm trzykrotnie 

poprzednia pożyczka narodowa umożliwiła rzą 

dowi opanowanie budżetu państwowego. Za zło 

żone wówczas przez społeczeństwo 358.000.008 

eł. subskrybenci otrzymał 6 proe. papier. Jest 

to papier niewątpliwie dobry, przynoszący więk 

szy dochód niż dają dziś wkłady w instytucjach 

finansowych. Niemniej przełew tego papieru 

imiennego był utrudniony. Otóż obecnie ten nie 

dogodny papier będzie można zamienić na poży 

ezkę inwestycyjną, która będzie na okazteieła 

1 będzie notowana na giełdzie, stwarzając w ra 

vie potrzeby płynną rezerwę dla posiadaczy. — 

Obligacje pożyczki narodowej będą przyjmowa 

ne od prawnych posiadaczy przy subskrybowa 

niu pożyczki inwestycyjnej do wysokości 58 

proc. subskrybowanej kwoty.



Sewer 

Paryż, w kwietniu. 

Pc zakończeniu podróży okrężnej lor 
da Edena po stolicach europejskich na- 
stał chwilowo moment pozornego spoko 
ju i odprężenia. Możnaby przypuszczać, 
że kancelarje. dyplomatyczne wielkich 
państw europejskich oddają się kwietyz 
mowi w oczekiwaniu decyzyj, jakie 
wkrótce powinny zostać powzięte. Tour- 
nėe lorda Fdena dostarczyłe jednak сет- 
nych informacyj, które pczwoliły na 
sprecyzowanie stanowiska zainteresowa 
nych państw do sprawy t. zw. we Fran 
cji „zbiorowej organizacji pokoju“, czy- 
li wyrażając się prościej — do paktu 
wschodniego. Wiadomości, jakie zebrał 
lord Eden nie zostały jeszcze w szcze- 
gółach podane do wiadomości publicz- 
nej. Niemniej jednak na podstawie do- 
niesień prasy można sobie wyrobić zda- 
nie co do rezultątów tej podróży i wy- 
snuć pewne wnioski co do dalszego roz- 
woju sytuacji. 

Paryskie koła polityczne są zdania. 
iż pakt wschodni nie da się podpisać w 
tej formie, w jakiej pierwotnie był en 
projektowany. Obecnie Francja nznaje 
już, że tego rodzaju pakt, w razie gdyby 
nie wzięła w nim udziału Polska ani 
Niemcy, miałby charakter sojuszu mię- 
dzy Francją a Sowietami, co mogłoby do 
starczyć Niemcom potężnego atutu na 
terenie międzynarodowym. Obecni» więc 
rząd francuski jest zdania, że należy prze 
prowadzić pewne modyfikacje w tym 

projekcie przez rozszerzenie jego ram i 
wciągnięcie doń wszystkich państw za- 
interesowanych w utrzymaniu pokoju w 
Europie. 

O ile jednak wszyscy członkowie rzą 
du zgodni są co do tego, że w obecnej 
sytuacji należy wprowadzić pewne mo- 
dyfikacje do prożektu paktu wschodnie- 
50. 0 tyle nie wszyscy — są zgodni ca do 
formy, jaką powinny przybrać ste zmia- 
ny. Zazwyczaj dobrze poinformowana i 
przynosząca nieraz ciekawe niedyskrecje 
dyplomatyczne pani Tabouis podają w 
„Oeuvre“ pewne informacje co do tego. 
jak sobie Francja wyobraża pakt wschod 
ni w swej nowej formie. Podobno część 
członków rządu opowiada się za tem, by 
na posiedzeniu rady Ligi Narodów w dn. 
15 b. m. Francja wystąpiła z wnioskiem 
o modyfikację art. 16 paktu Ligi Naro- 
dów przez wprowadzenie doń klauzuli 
wzajemnej pomocy, z tem, — że instytu- 
cja genewska zostałaby zarazem powo- 
łana do rejestrowania paktów bilateral- 
nych wzajemnej pomocy, które zostały- 
by zawarte w ramach pewnego ogólne- 
go układu. Mówi się również o możliwoś 

Teatr białoruski 
(Refleksje po- jubileuszowe) 

Obchód ćwierówiecza istnienia od- 
«odzonego teatru białoruskiego, urządzo 
ny przez białoruskie społeczeństwo wi- 
łeńskie w dniu 17 marca r. b., wywołać 
musiał zrozumiałe zainteresowanie się 
problemem teatru tego wogóle. 

Nie będziemy tu wszakże powtarzali 
znanych rzeczy z tej dziedziny: o daw- 
nym teatrze białoruskim, jego powstaniu 
i rozwoju — zmajdziemy sporo materja- 
łów zarówno w kapitalnej pracy-akade- 
mika Karskiego p. t. „Bielorusy“ jak i 
u Briicknera *), Peretza ), Syczews- 
kiej *) i wielu innych badaczy w tej dzie 
dzinie, specjalnie zaś opracowany był 
ten temat przez Fr. Olechnowicza w ję- 
zyku białoruskim („Białoruski Teatr", 
Wilno 1925) oraz dr. Józefa Gołąbka w 
języku połskim („Początki dramatu bia- 
Joruskiego“, Warszawa, 1925, — odbitka 
z Nr. Nr. 26—4Q r. 1925 „Życia Teatru"). 
Do tych źródeł więc odsyłamy ciekawe- 
go czytelnika. Obecnie zatrzymamy się 
li tylko na niektórych momentach z dzie 
jów dawnego teatru białoruskiego, za- 
sługujących na podkreślenie. 

Chodzi więc przedewszystkiem 0 
pierwociny teatru białoruskiego, które- 
go istnienie ustalone zostało na wiek 

  

XVII. Mylnym byłby tu wniosek, sugero- 

„KURJER* z dn. 10-go kwietnia 1935 r. 

Przed konferencją w Stresie 
(Od naszego korespondenta) 

ci podpisania przez Francję i Sowiety 
biłateralnego paktu wzajemnej pomocy, 
który zostałby zarejestrowany w L. Na 
rodów i byłby otwarty dla wszystkich 
państw które chciałyby zgłosić doń swe 
przystąpienie. 

W chwili obecnej na podstawie do- 
tychczasowych iniormacyj mie można 
określić, jaką formę przybierze wkońcu 
projekt francuski. Wiadome jest tylko, 
że rząd francuski nie jest zupełnie zgod- 
ny co do tego, i że w jego łonie nurtują 

Do Warszawy przybył na kiłkudniowy pobyt bułgarski minister Oświaty gen. 

Radew podpisał dzisiaj w Warszawie umowę z Polską o wymianie kulturalnej między dwo- 

ma krajami. 

Na zdjęcia p. min. Radew w chwili składania wieńca na Grobie Nieznanego 

Warszawie. 

  

różne tendencje. Waha się przedewszyst- 

kiem sam kierownik Quai d'Orsay min. 
Laval, który dobrze zdaje sobie sprawę z 
niebezpieczeństwa zbyt ścisłego złącze- 
nia losów Francji z polityką sowiecką. 
Przyc 1 obecnych zwlekan i wahan w 
Europie jest niewątpliwie ło, że wytwo- 
rzył się teraz stan niestałej równowagi, 
której przesunięcie w jedną lub drugą 
stronę może się okazać niezwykłe nie- 
bezpieczne. Nie ulega bowiem wątpli- 
wości, że wszelkie zbyt ścisłe związanie 

    

Radew. Gen. 

Żołnierza w 

  

Na Zamku 
GEN. RADEW. 

WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze- 

czypospolitej przyjął dziś bułgarskiego 

towarzystwie 

charge d'affaires Bułgarji w Warszawie 

Ałtimowa i dyr. protokułu dypl. Romera. 

PREMJER SŁAWEK. 

WARSZAWA, (Patj. Prezydeni Rze- 

czypospolitej przyjął dziś prezesa rady 

min. oświaty Radewa w 

wany przez niektórych badaczy, iż twór 
czość dramatyczna w języku białorus- 

kim, zapoczątkowana zosłała w w. w. 
XVII i XVIII jako naśladownietwo tea- 
tru polskiego, względnie — szkolnych 
przedstawień ówczesnych w języku ła- 
cińskim. Gdy się bada białoruską poez- 
ję ludowa, to już tam na każdym niemal 
kroku spotykamy się z zasadniczym ele- 
mentem dramaturgji — djalogiem, Wi 
dzimy to przedewszystkiem w pieśniach 

  

7 ludowych, zarówno obrzędowych (— we 
selnych, pogrzebowych etc), jak i śpie- 
wanych przy pracy (żniwnych), miłos- 
nych it. d. A już całkowicie dramatycz- 
ny charakter posiadają prastare zwycza 
je „wadziė kazu“, „miadžwiedzia“, „žo- 
rawa", „kabyłku* i im. podczas świąt 
Bożego Narodzenia (.„Kaladu*). Uczęst- 
nicy przebierali się tu za zwierzęta, no- 
sili maski, prowadzili rozmowy między 
sobą, tańczyli i w tańcu ujawniali pew- 
ne cechy przedstawianych źwierząt i t. p. 
Mamy więc do czynienia już i z akeją 
dramatyczną, uzupełniającą djalog. —- 
Słowem, powtarza się i tutaj to, co było 
przed narodzinami tragedji greckiej: za- 
bawy białoruskie tego typu odpowiadają 
zabawom greckim podczas Dyonizjów. 
I tak samo, jak w starożytnej Helladzie. 
na Białoruski z tych zabaw ludowych 
powstaje zaczątek dramaturgji w posta- 
ci tak zwanych intermedyj czy interlu- 

dyj. 
Nie wyklucza to, oczywiście. wpły- 

  

ministrów Sławka, który informował 

prezydenta o bieżących pracach rządu. 

MIN. ZAWADZKI. 

WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze: 

czypospolitej przyjął na posłuchaniu mi- 

nistra skarbu Zawadzkiego i w jego obec 

ności subskrybował pożyczkę 

cyjną. 

inwesty- 

3 

się jednego państwa z drugiem. może 
spowodować natychmiast replikę innych 
państw, które poczują się tem zagrożone. 
Aljans francusko-sowiecki mógłby więc 
wywołać pewne oziębienie się w stosun- 
kach francusko-angielskich, a nie dostar 
czyłby Francji żadnych skutecznych gwa 
rancyj z tego powodu, że Sowiety nie ma 
ja wspólnej granicy z Niemcami. Dlate- 
go Quai d'Orsay, przed definitywnem za- 
angażowaniem się w stosunku do Sowie- 
tów, pragnie dobrze rozważyć wszystkie 
za i przeciw. Można nawet powiedzieć, 
że teraz — pomimo różnego rodzaju pre- 
syj, jakie z wielu stron są wywierane --- 
min. Laval jest zdecydowany nadać zbli- 
żeniu francusko-rosyjskiemu taką for- 
mę, która najmniej mogłaby zaniepokoić 
inne państwa. Dlatego właśnie mówi się 
oe włączeniu „arrangement* franeuska | 
-sowieckiego w ramy Ligi Narodów. ; 

W najbliższych dniach odbędzie się 
konferencja w Stresie, w czasie której 
przedstawiciele Francji, Wielkiej Bryta- 
nji i Włoch. mają ustalić wspólne stano- 
wisko wobec faktu wprowadzenia przez 
Niemcy obowiązkowej służby wojsko- 

jj Wiemy już dzisiaj, że Wielka Bry- 
pragnie, by w czasie tej konferen- 

В stałone fermę załatwienia tej spra- 
wy na Radzie Ligi Narodów, a w szcze- 
gólności by za wspólnem porozumieniem 
się 3 mocarstw. ustalono tekst uchwały, 
jaką powezmie Rada Ligi w tej kwestji. 
Pienė — jak twierdzą w kołach zbliża 
nych do Odai d'Orsay -- nie zamierza 
bynajmniej sprzeciwiać się tego rodzaju 
sposobowi załatwienia tej kwestji, gdyż 
kierownicy polityki francuskiej są rów- 
nież zdania, że nie należy zgóry rezygno- 
wać z możliwości nawiązania rokowań z 
Numcami. Na podstawie tych danych 
mażemy w przybliżeniu zorjentować się, 
jaki charakter przybierze konferencja w 
Stresie. Projekt włoski ustalenia wspól- 
nej linji działania zostanie przyjęty, ale 
tylko co do samej zewnętrznej formy. 
Ograniczy się to więc de wspólnego sta- 
nowiska 3 mocarstw w Genewie i de 
uchwalenia rezolucji w łagodnych sło- 
wach potępiającej jednostronne wyła- 
manie się Niemiee z pod klauzuł wojsko- 
wych traktatu wersalskiego. Zarazem zo- 
stanie pozostawiona furtka dla ewentuał 
nych pertraktacyj z Rzeszą. Oczywiście 
może się zdarzyć nagły wyskok energji, 
ale w obecnym stanie nie nie pozwala te- 
go przewidywać. Dlatego należy się oba- 
wiać, że pomimo zapewnień półurzę- 
dowej prasy francuskiej — epoka fraze- 
sów i dyplomatycznego gadulstwa nie zo- 
stała jeszcze zakończona. 

„ J. Brzękowski. 

      

  

wu teatru obcego już w XVII st. Owszem 
wpływ ten musiał istnieć, gdyż interme- 

dja białoruskie grane były łącznie z ut- 
worami scenicznemi zarówno łacińskie- 
mi, jak polskiemi, a nie samodzielnie. W 
XVIII st. zauważyć można nawet wpływ 
komedyj Mołjera (w tematyce, poszcze- . 
gólnych epizodach i typach), o czem mó 
wią aż nazbyt jaskrawe analogje i wprost 
przeróbki — porówn. „Le Mćdecin mal- 
grė lui“ z utworem polsko-białoruskim 
Ciecierskiego „Doktór przymuszony“ *). 
Otwartą jest wszakże dotąd kwestja, cze 
mu z tych intermedyj białoruskich nie 
wyrosły rzeczy większe, samodzielne? 
Poza utworami ks. Moraszewskiego i 
Ciecierskiego z drugiej połowy XVIII st., 
poza komedją Rowińskiego „Szlub z 
prymusu“ z początku st. XIX, nie może- 
my w tej dziedzinie nic poważniejszego 
zamotować aż do lat 40-ych zeszłego stu- 
lecia, kiedy to zapoczątkował swoją twór 
czość dramatyczną w języku białoruskim 
Wineenty Dunin-Marcinkiewiez, twór: 
ca teatru białoruskiego w Mińsku w la- 
tach pięćdziesiątych. 

Przypuścić należy, iż zatamowanie 
naturalnego rozwoju twórczości drama- 
tycznej w języku białoruskim było wyni- 
kiem wynarodowienia inteligencji biało 
ruskiej. Toż samo daje się zanotować 
przecie i w innych dziedzinach twórczos 
ci literackiej Białorusinów. Nic też dziw- 
nego, iż próba wznowienia teatru biało- 
ruskiego, dokonana przez Dunin-Marcin 

kiewicza, nie miała narazie dalszych kon 
sekwencyj. Nie pomogła tu ani okoiicz- 
ność, iż część osób, występujących w je- 
go utworach („Sialanka*, „Zaloty*) mó- 
wiła po polsku; nie pomogła i współpra 
ca z nim Stanisława Moniuszki, który na 
pisał muzykę do „Sialanki* (niestety, do- 
tąd odnaleźć nut Moniuszki nie udało 
się). Aczkolwiek widownia teatru biało- 
ruskiego w Mińsku była szczelnie zapeł- 
niana, sprawa rozwoju jego jakoś ugrzę 
zła. 

Oezywiścić, poważną rolę odegrać ti, 
musiało powstanie styczniowe i — w na- 
stępstwie tegoż — regime Murawjewa, 
który na długie lata zamroził wszelk « 
poczynania społeczno-narodowe na Bia- 
łorusi. Zezwoleń na przedstawienia hia- 
łoruskie władze nie udzielały — aż do 
przełomowego w dziejach Rosji roku 
1905. Lecz nie mniej poważną rolę grać 
musiał tu i inny czynnik: brak zapotrze 
bowania na twórczość dramatyczną w 
języku białoruskim ze strony szerokich 
warstw ludności. Lud spał głębokim 
snem, a poczynania odrodzeniowe poje- 
dyńczych osób nie zdołały jeszcze zor- 
ganizować akcji szerszej, nie stworzyły, 
szerokiego ruchu narodowego. Ruch taki 
opierający się na współpracy inteligen- 

cji z ludem, powstał dopiero na początku 
XX stulecia. Ruch ten, aktywizując w 
znaczeniu społeczno-narodowem masy, 
wywołać musiał zapotrzebowanie na li- 
teraturę białoruską wogóle, na teatr na-
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Przed sądem przysięgłych w Wiedniu rozpo- 
tzął się przed paru dniami wieiki proces 21 
przywódców Schutzbundu, oskarżonych 0 wy- 
wołanie rewolucji lutowej w Austrji. Na ławie 
oskarżonych zasiedli byli wyżsi oficerowie ar- 
tnji austrjackiej Aleksander Eifler i Rudolf 
Lów, urzędnicy komunałni, bankowi, rzemieśl- 
miey. Udezn jedynie brak robotników. Bezwąt- 
pienia i ei byli wśród przywódców powstania. 
futowego. Brak ich wśród oskarżonych dykio- 

wany jest chyba względami taktycznemi. W 
każdym razie z rozpoczęciem procesu kończy 
«ię ostatni akt krwawej tragedji lutowej w 
Austrji, która miniafarowe io państewko kosz 
towała setki miłjonów zł. szkóć” materjalnyeh 
4 setki ofiar w ludziach. 

ORGANIZACJA SCHUTZBUNDU. 

Spis przestępstw przeciw państwu jakie 
prokurator dr. Zóbling zarzuca oskaržonym, 
jest obszerny i ważki. Mówi się o item, że soe- 
jaldemokraci do powstania przeciw porządko- 
wi publicznemu przygotowywali się oddawna. 
Kierownictwo spoczywało w rękach triumwira 
tu, złożonego z dr. Ottona Bauera, Jaljusza 
Dentsehą i Karola Heinza. Głos doradczy mieli 
także mw kierownietwie major Eifler i kpt. 
Lów. Schutzbund, socjalistyczna organizacja 
wojskowa była tą bazą, na której opierali swe 
rewolucyjne rachuby przywódcy. Był on po- 
dziełony na pułki, bataljony, kompanje i płuto- 
ny i siecią swą chejmował całą Austrję. Wed- 
tug chbficzeń Juljusza Deuischa Schutzbund li- 
czył 80.000 uzbrojonych członków, z ezego na 
«am Wiedeń przypadało 15.000. 

W amsłerdamskich zakładach amunieyj- 
nych „Edo Zimmen* zakupił Schutzbund za 
1.800.600 szylingów broni. W lipcu 1935 roku 
sprowadzono z fabryk zagranicznych hroń 1 а- 
„mumicję a wpaździerniku przemycono. do Au- 
strji ok 60 tys. skrzyń nabojów i 4.500 ręcz- 
nych granatów. Bezpośrednio przed wybuchem 
rewołueji stan uzbrojenia Schutzbundu przed- 
slawiał się mniej więcej nas'ępująco: około 7 
„tysięcy ksrabinów 2 tysiące pistoletów, 120 kar. 
maszywowych i pół miljona nabojów, nie licząc 
granatów ręcznych i innej broni. 

PLAN REWOLTY. 

Na jednej z konferencyj kierownietwa S. D. 
postanowione czynną ingerencję Schutzbundu 
w nasfępujących wvnadkach: w razie, gdyby 
rzad rozwiązał wocjefistyczną pariję, gdyby г° 
wiązał wiedeńskie wiauze municypalne, zglejch 
szaltowal, względnie rozwiązał związki zawo- 
dowe, wreszcie gdyby rząd zmienił nielegalnie 
konstytucję. Wystąpienie Schutzbundu miał po 
przedzić strajk generalny. 

Równocześnie z tym ramowym płanem opra- 
cowywało kierownictwo Szutzbundu szczegóło- 
wy plan bafalistyczny. Schułzbundowcy mieli 
najsamprzod zastakowač posterunki wojskowe, 
następnie komisarjaty policyjne. W dziełnłcach 
gdzie zmajdowały się koszary miał Schntzbund 
wybudować barykady. Stąd dopiero po opano- 
waniu tych dzielnie miała się akcja przenieść 
do śródmieścia i opanować budynki rządowe, 
poczem miano ogłosić dyktaturę socjalistyczną 
w Austrji. 

GŁÓWNY OSKARŻONY MAJOR EIFLER. 

Szef sztabu schutzbundoweów, major A- 
leksander Fifler nie przyznaje się do wiry. 
Pochodzi z rodziny oficerskiej i jako oficer 
przebył wojnę światową na froncie. Po powro- 
£le wstąpił do armji republikańskiej, a nastę- 
pnie, wstępuje 'w roku 1923-im do  par- 
tfi secjał - demokratycznej. Na żądanie partji 
wystąpił w roku 1927 z armji i objął szefostwo 
sztabu w Schuatzbundzie. Z tą chwilą nasiępuje 
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rodowy — w szczególności. To też od ro 
ku 1906 zaczyna się niezwykle szybki 
rozkwit poezji białoruskiej, powstaje sze 
reg nowych białoruskich utworów sce- 
nicznych (Janki Kupały, Jakuba Kołasa, 
K. Kahańca, A. Pawłowicza i in.). A w ro 
ku 1910, dziś więc jubileuszowym, odby 
wa się w Wilnie pierwsze białoruskie 
przedstawienie — tym razem już bez 
przeszkód ze strony władz rosyjskich. 

* * 

  

Obchód jubileuszowy — dwudziesto 

pięciolecia odrodzenia teatru białoruskie 
go, o którym wspomnieliśmy na począt- 
ku, poprzedzony został bogatym w treść 
referatem p. Wincentego Hryszkiewicza, 
malującym dzieje sceny białoruskiej za 
ostatnie ówierówiecze. Reterent podzielił 
okres ten na trzy etapy: 1) od r. 1916 do 
wybuchu wojny światowej; 2) wojna 
Światowa i okupacja niemiecka; 3) cza- 
sy powojenne, recte: porewolucyjne. W 

wyniku dziesięcioletnich twórczych wy- 
siłków społeczeństwa białoruskiego nad 
stworzeniem stałej sceny białoruskiej (w 
tej dziedzinie na gruncie wileńskim u- 
wiecznił imię swoje znany działacz biało- 
ruski Ś. p. Aleksander Burbis), po pow- 
staniu Białoruskiej (Republiki Sowiec- 
kiej ze stolicą w Mińsku, teatr białoru- 
ski został tam upaństwowiony, co stwo- 
rzyło dła dramaturgji białoruskiej nowe, 
nader pomyślne warunki rozwojowe. To 
też w ciągu lat dwudziestych — až do za 
początkowamia w Sowietach akcji anty- 

„KURJER' z dn. 10-go kwietnia 1935 r. 

Proces schutzbundowców w Austrii 
reorganizacja wojskowej organizacji socjali- 
stycznej. Znika system wyboru dowódców za- 
staptony systemem mominacji. Zasadę kolekty- 
wuego obradowania zastąpiono zasadą auto 

rytetu. Eifler zreorganizował Schuizbund w re- 
gularną armję, wprowadził służbę wywiadowczą 

służbę łączności oraz pogotowia na wypadek 
każdorazowego alarmu. 

MAJOR EIFLER SIĘ BRONI 

Na zapytanie przeciw komu te wszystkie 
przygotowania poczynił major Eitler odpowie- 
dział, że przeciw Heimwchrze i wogóle przeciw 
puezystom. Kiedy w Austrji poczęła narastać 
tala narodowo-socjalistyczna, Schutzbund po- 
czął się uważać za jedyną jej przeciwwagę, zu 

jedynego cbrońcę republiki. Podezas  puezn 
Pirimera w 1934 r. postawił w ciagu dwu go- 
dzin na nogi 15 tysięcy Schutzbundowców, w 
r. 1934 tyłeż schufybuudowców odbyło wielkie 
ćwiczenia w Wiedniu demonstrując przeciw 
narodowym  socjalistom. FKifler broni się, że 
wiedząc o zkrojeniach nie miał jednak szezegó- 
łowych wiadomości o nich, Te sprawy do niego 
nie należały. Nałeżał jedynie do centralnego kie- 
rownietwa Schużzbundu, do którego m. ła. na- 
leżeti Deutsch, Holzer, Heinz, Kórner i t. d. Do 
niego — bronił się na rozprawie majo Eifler 
należała tyłko militarna stróna organizacji 

Na tem zakończył się pierwszy dzień. wieł- 
kiego procesu o rewolfę 'w Wiedniu. O jego 
dalszym przebiegu połnformujemy naszych cezy- 
telnikósy. MER. 

Święto zwycięstwa w Japonii 

  

Uoczysty obchód rocznicy zwycięstwa Japończy ków pod Mukdenem, 

Największy okręt świata w ruchu 

  

Zs kiłka dni wypłynie na morze z suchego 
doku, gdzie wmontowano mu śruby, najwięk- 
szy okręt transatlantycki na świecie, francuską 
„Neoermandie', © pojemności 79.000 tona, na po 
kładzie której znajdzie wygodne pomieszczenie 
3.600 osób, liczące w tem i załogę, złożoną z 1 
tys. 300 ludzi. „Normandie* rozpocznie teraz 
jazdy próbne, poczem 20 b, m. odbędzie pierw 
szą większą roułę z St. Nazaire do Havr'u, 
gdzie z tej raeji odbędą się wicikie uroczystoń 
ci. 

Pierwsza podróż gigantycznego okzętu pa 
przes Atlantyk z Havre'u do N. Yorku, wyzna- 
ezona jest na 29 maja rb. przyczem odrazu we 
źmie „Normandie* w podróży maksymalną szy 
kość w celu zdobycia „błękitnej wstęgi** oee- 
anów t pobicie, rekordu szybkości, który od 
dwóch lat nałeży do włoskiego parowca „Rex. 
Koła oficjalne we Francji, oraz kompanią okrę 

białoruskiej —- teatr białoruski dokonał 
naprawdę wielkiego dzieła: poziom jego, 
dzięki przygotowaniu szeregu siś tacho- 
wych w moskiewskiem studjum dramaty 
cznem (pod kierownictwem znanego re- 
żysera Sachnowskiego), zrównał się z 
poziomem artystycznym teatrów stołecz 
nych Sowietów. A jednocześnie, w mia- 
rę wzrostu zapotrzebowania na białoru- 
skie utwory sceniczne, rozwinęła się 
twórczość dramatyczna autorów białoru 
skich, zarówno dawnych, jak i nowych. 
Oprócz wyżej wymienionych, spotyka- 
my szereg nowych imion autorów drama 
tycznych: obok wilnianina  Olechnowi- 
ста — pisze Ciszka Hartny, „Hałubok. 
Czarot, Rodziewicz, Mirowicz, Romano- 
wicz i t. d., którzy tworzą przeważnie na 
gruncie mińskim. Nie dziwnego: zasilać 
trzeba aż trzy teatry białoruskie w So- 
wietach, mianowicie: stałe państwowe 
teatry w Mińsku i Witebsku oraz teatr 
objazdowy, mający swoje siedlisko w 
tymże Mińsku. 

Zastrzec się wszakże musimy. iż w 

chwili obecnej teatr białoruski w Sowie- 
tach przeżywa ciężkie chwile: na pracy 
jego nader ujemnie odbiła się wałka Mo- 
skwy z narodowem odrodzeniem Biało- 
rusinów. prowadzona pod hasłem zwal- 
czania „nacdemowszczyny'*. Cały szereg 
pracowników sceny białorus«iej ' został 
deportowany wgłąb Rosji, względnie — 

› па „Sołowki”, pod zarzutem hołdowania 
hasłom .nacdemów'*. Szereg utworów o 

towa przywiązują dużą wagę do pierwszych 
podróży „Normandie*, spodriewając się, że 
dzięki sile motorów, oraz najnowszym urządze 
niom, okręt francuski zdobędzie dla Franeji 
prymat pierwszeństwa na morzu. 

Aezkołwiek „Normandje* obliczona jest 
wyłącznie na zamożną  klientelę pasażerską, 
gdyż posiada tyłko kabiny pierwszej klasy i 
furystyczne, urządzone  łuksusowo, wszystkie 
prawie miejsca na okręcie zosiały jaż wyku- 
pione. Pierwszą swą podróż odbędzie więe 
„Normaudie* w obie strony ku pełnemu zado- 
woleniu głównego kasjera Compagnie Genera 
ie Transatlantique, który będzie mógł wydać 
połceenie wywieszenia w okienkach kasowych 
na Gare Maritime w Hawrze rzadko oglądane- 
go dzisiaj zawiadomienia: „Komplet. Wszystkie 
miejsca sprzedane”. 

Filmy „węchowe” 
Gdy po udanych próbach nakręcania fiimów 

óźwiękowych, entuzjaści postępu ogłosiłi wszech 
moc techniki współczesnej, sceptycy oreekli iro- 
nicznie, iż nauka nie wynalazła dotychczas me- 
tody nakręcania filmów węchowych, któreby u- 
zupełniały nasze wrażenia wzrokowe i słuchowe. 
Przedsiębiorcy filmowi, starając się uzupełnić 
ten brak, poczyniłi szereg doświadczeń, uwień- 
czonych pomyślnym rezułtatem. Oto ostatnio w 
w jednym z kinoteatrów w dzielnicy Soho, w 
Londynie, odbył się pokaz fihmu dźwiękowego, 
zatytułowanego „Dziwna Przygoda*. Podczas 
sceny pościgu zbrodniarza przez dwóch retekty- 
wów, którzy tropią go, kierująe się zapachem 
perfum jakie zwykle używał, na sali ropylono 
owe perfumy, dając widzom złudzenie rzeczy- 
wistości. 

W Hołlywood czynione są również próby 
w tej dziedzinie i niektóre kina zaopatrzone są 
w specjałne instalacje do celów „fiłmu węcowe- 
go*. Wkrótce instalacje tego rodzaju mają b: 
wprowadzone na terenie całych Stanów Zjed- 
noczonych. Przy wyświetlaniu scen ogrodowych 
sżyte być mają zapachy kwiatowe, ozon rozpy- 
iany ma być podczas scen na morzu, egzotyczne 
olejki wschodnie w czasie, gdy akcja toczyć się 
będzie rw krajach orjentalnych i t. d. 1 + @. 
Zapachy rozpylane w kinie preparowane są tak, 
iż rozpuszczają się natychmiast w zetknięciu 

ź powietrzem. Wjprowadzane ich do przewodu 
instalacji odbywa się. na dachu kinoteatru. 

Nowy wynalazek 
w telefonach automątycznych 

Jak wykazała statystyka, przeciętny abo- 
rent stale uzyskuje połącznie nie więcej jak z 

20-ma temi samemi numerami. Powyższe 5po- 
strzeżewie naprowadziło na myśl skonstruowa- 
nia takiej tarczy numerowej przy aparacie te- 
łefonicznym, aby abonent mgół tylko jednym 
ruchem wybrać pożądany numer. W tym cełu, 
oprócz normalnej tarczy dodano urządzenie, 
iefonicznym, aby abonent naogół tylko jednym 
specjalny ślizgacz i odrazu uzyskuje połącze- 
nie z jednym z dwudziestu numerów. W in 
nych wypadkach posługiwać się trzeba normat- 
ną tarczą numerową. W ten sposób znacznie 

skrócono czas, w którym uzyskuje się połą- 
czenie oraz uproszczono manipulację. Tego ro- 
dzaju ulepszenia zastosowano w centralach au- 
tomatycznych angielskich, a astatnio w Austrji 
i Niemczech, 

Podróże imaginacyjne jako metoda 
nauczania - 

Dwie średnie szkoły londyńskie wprowadziły 
ty ostatnio oryginalną metodę nauczania geo- 
grafji zapomocą podróży imaginacyjnych ókrę 
tem. W klasach szkoły wywieszone są dużych 
rozmiarów fotografje okrętu odbywającego wła 
Śnie daleką podróż morską, a uczniowie otrzy 
mują od kapitana i oficerów okrętu listy z opi- 
sami i wrażeniami z każdego portu, do którego 
okręt przybija. Jednocześnie nauczycieł geogra- 
tji studjuje z chłopcarni na mapie kraje i mo- 
rza, uwiedzane przez ów okręt. Gdy statek po- 
wraca do Londynu, uczniowie szkoły zaprosze 
ni są na pokład i zwiedzają dokładnie urządze 
nia okrętowe. W czasie tej wizyty wolno im 
zadawać załodze pytania dotyczące odbytej po- 
dróży, a rodzaj tych pytań świadczyć ma o ich 
inteligencji i spostrzegawczości, oraz o korzy- 
ści jaką odnieśli z dokładnego poznania trasy 
podróży i jej geograficznych warunków. 

Nową metodą nauczania geografji zaintere- 
sowało się Brytyjskie Towarzystwo Geograficz- 
ne, które projektuje zastosowanie jej w całej 
Anglji. Trzeba przyznać iż jest to metoda bar- 
dzo interesująca. 

    

scenicznych, które zdobyły poprzednio 
ogromną popularność, zdjęto z repertua: 

ru („Kostuś Kalinowski“ i „Karjera Bryz 
halina“ — Mirowicza. „Wir“ — Romano 
wicza i inne): Odtąd wystawiać można 
tyłko rzeczy, podnoszące „linję general 
ną' Stalina, wychwalające „Kołchozy* 
PU 

Oczywiście, teatr białoruski na Bia- 
łorusi Zachodniej nigdy nie miał tak po 
myślnych warunków rozwojowych; jak 
na Wschodzie. Tutaj opierał się on wy: 
łącznie na wysiłkach społeczeństwa bia: 
łoruskiego. A że społeczeństwo to jest 
wogóle niezamożne, że w Wilnie inteli- 
gencja białoruska jest pozatem rozbita 
przez partyjniotwo i niezdolna z tego po 
wodu do wysiłku zbiorowego nawet w 

dziedzinie tak apolitycznej, jak teatr, 
więc nie mogło tu powstać mocne ogni- 
sko pracy dramatycznej, któreby - pro- 
pueuiowało na cały kraj. Robione w tym 
kierunku próby stale po pewnym czasie 
upadały. — To też wieś białoruska po- 
trzebę teatru w mowie ojczystej zaspaka 
jać musiała sama — i zaspakajała w mia 

    

rę możności. Lecz „pacyfikacja po okre 
sie hromadowskim kres położyła tej pra 
cy samorzutnej wsi, — i dziś tylko z wiel 
kim trudem udaje się gdzieniegdzie prze- 
łamać niezliczone przeszkody, stawiane 
białoruskiej młodzieży wiejskiej przez 
wrogo usposobione czynniki. 

* * * 

Omawiajac okres okupacji niemiec- 

kiej w Wilnie, p. Hryszkiewicz diužej za 
trzymał się na osobie znanego białoru- 
skiego artysty i autora dramatycznego 
Franciszka Oleehnowieza, wilnianina, — 
a to z tego powodu, iż i on — jednocześ- 
nie z odrodzonym teatrem białoruskim 
— obchodzi w tym roku dwudziestolecie 
swej białoruskiej pracy scenicznej. 

Urodzony w Wilnie w roku 1883, ca- 
łem swem życiem i pracą związany jest 
Olechnowicz z tem miastem. Kształcił się 
'w szkołach dramatycznych w Krakowie 

i Warszawie. Z ruchem białoruskim sym 
patyzuje od początku jego powstania, 
lecz czynnie udział w nim bierze dopie- 
ro od roku 1910, kiedy został zaproszo- 
ny do reżyserowania pierwszego przed- 
stawienia białoruskiego. W wystawio- 
nym podówczas utworze „Pa rewizii* 
grał też jedną z głównych ról. Wkrótce 
potem zmuszony został opuścić Wilno, 
pociągnięty przez władze rosyjskie da 
odpowiedzialności sądowej z powodu 
„antypaństwowego* kierunku redago- 
wanego przez niego pisemka humorysty 
cznego p. t. „Perkunas“. Parę lat praco- 
wał na scenie jakiegoś teatrzyku wędro- 
wnego w Galicji, ałe, nie mogąc żyć bez 
Wilna, wrócił tu i musiał odsiedzieć karę 
więzienną za działalność redaktorska. 
Gdy. Rosjanie opuszczałi Wilno w roku 
1915, Olechnowicz zostaje tu wraz z nie- 
liczną garstką działaczy białoruskich i 
„bierze ezynny udział w życiu białoru- 
skiem — zarówno społecznem, jak i arty .
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W kwietniowym numerze kowieńskie 
go miesięcznika „Żidinys* profesor uni- 
wersyteta W. W. Paksztas zamieszcza 
dokończenie swoich rozważań na temat 
sposobu zlikwidowania konfliktu z Pol- 
ską. Stwierdzając istnienie na terenie 
Wileńszczyzny t.zw. przez niego „pół-Lit 
winów*, to znaczy ludzi nie posiadają- 
cych języka litewskiego nie uważających 
niepodległości Litwy za niezbędny atry- 
but litewskości, autor stara się znaleźć 
formę zabezpieczającą im wszelkie pra- 
wa nie tylko ustawowo, ale i faktycznie, 
a to celem pozyskania ich dla idei pań- 
stłwowości litewskiej. Formę taką widzi 
w ustroju kantonalnym, którego projekt 
przytoczony przez niego wygląda nastę- 

pująco: 
1) Granica polsko-liiewska miałaby przebie- 

gać na południe od Augusłowa, Sidry, Kuźnicy 
do dolnego biegu Świsłoczy, korytarzem Niemna 
na wschód od ujścia Suły i jej biegiem do grani- 
cy Białorusi sowieckiej. 

2) Z trzech kantonów — kłajpedzki obejmo- 
wałby 25 tys. km. kw. z 1 milj. mieszkańców. 
kowieński —45 tys. km. kw. z 2 milj. mieszkań 
ców, wiłeński zaś — 33 tys. km. kw. z 1.350 żys. 
mieszkańców. Wilno ticzy 150 żys. mieszkaców. 
Cały obszar owego państwa wynosiłby 103 tys. 
km. kw. z 4,5 milj. ludności. Kanton kowieński 
ciągnąłby się od granicy łotewskiej na wscho- 
dzie do niemieckiej na zachodzie. 

3) Wilno, jako jednostką autonomiczna. by- 
toby stolicą państwa federalnego. Do kantonu 
kowieńskiego wchodziłaby część przedmieścia 
zachodniego, do wileńskiego zaś — przedmieście 
wschodnie na prawym brzegu Wilejki. 

4) Każdy kanton posiadałby odrębne orga- 
ny ustawodawcze którym podlegałyby sprawy 
rołniectwa, oświaty, opieki społecznej, admini- 
straeji, sprawiedliwości i podatków kantonal- 
nych. 

5) Federalny sejm i senat obradowałyby w 
Wilnie. W sejmie każdy kanton posiadałby ilość 
posłów proporejonalną do liczby mieszkańców, 
w senacie zaś wszystkie kantony miałyby równą 
ilość przedstawicieli. Wilno nie byłoby w tych 
izbach reprezentowane. 

6) Władzom federalnym podlegałyby cztery 
tylko ministerstwa: spraw zagranicznych, obro- 
ny kraju, ceł i handlu zagranieznego oraz wiel- 
kich dróg komunikacji. 

7) Prezydent byłby obierany na wspólnem 
posiedzeniu obu izb kolejno ze wszystkich kan- 
tonów. 

8) Każdy kanton opracowafby dla siebie nor- 
my językowe. W Wilnie języki połski i litewski 
byłyby narówni obowiązujące i oficjalne oraz 
narówni wykładane we wszystkich szkołach. 

9) Urzędnicy czterech ministerstw władz fe- 
deralnych byliby obowiązani posiadać oba j 
zyki. Pracujący w kanżonach litewskich — 
zyk polski jedynie w słowie, fitewski zaś —w 
słowie i pismie i odwrotnie. 

10) Urzędniey byliby do ministerstw przyj- 
mowani ze wszystkich kantonów mniej więcej 
proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. 

11) Zatargi między kantonami rozstrzygałby 
arbitrażowy sąd międzykantonalny. 

12) Armja miałaby ogólnokrajowe dowódz- 
two zaś pobór rekruta odbywałby się według za- 
sad regjonalnych. 

        

  

„KURJER* z dn. 10-go kwietnia 1935 r. 

Projekt prof. Paksztasa 
Odstąpienie Wileńszczyzny i Suwalszczyzny Litwie wzamian za... 

przyjaźń i prestiż nad Bałtykiem 
W granicach Litwy znalazłaby się Grodzień- 

szezyzna, powiaty dziśnieński i wilejski oraz po- 
łudniowa Suwalszczyzna, jakkołwiek żądania 

tych ziem w społeczeństwie litewskiem nie są 
stanowcze. Wymaga tego jednak zaokrąglenie 
granic oraz względy gospodarcze. Przy wykre- 
Ślaniu granie kantonów należy zwrócić uwagę 
na to by do kowieńskiego trafiło jak najmniej 
ludności mówiącej po połsku, do wileńskiego 
zaś — po litewsku, a to dlatego, by w przysz- 
łości wynikało jak najmniej zatargów i sporów. 
Powiaty suwałski i augustowski włączyć więc 
należy do kantonu wileńskiego, chociaż gospo- 
darezo ciążą one ku Kownu. 

Ze względu na wzmożone w ciągu lat 
ostatnich tendencje nacjonalistyczne do 
konanoby podziału Wilna na trzy jed- 
nostki administracyjne. Chodziłoby o 
to, by każdemu z dwóch odłamów lud. 
ności dać na własność kawałek stolicy. 

Chcąc popchnąć sprawę na realne to 
ry, autor (proponuje przystąpić do wy- 
miany poglądów, do rozważenia sprawy 
granic. Im bliżej Wilna, tem sprawa ta 
jest trudniejsza. Należałoby więc na po- 
czątek wykreślić granicę na lewym brze- 
gu Niemna, przyłączając do Litwy 800 
km. kw. z 25 tys. mieszkańców, w tem 
17 tys. Litwinów z miastami graniczne- 
mi Puńsk, Wiżajnie i Sejny. Możnaby 
już wówczas na tym odcinku nawiązać 
normalny ruch graniczny, komunikację 
pocztową i osobową i zapoczątkować sto 
sunki konsularne. Drugi etap obejmował 
by trudniejsze sprawy: przyłączenie do 
Litwy Marcinkańc, Trok, Święcian. Po- 
staw, Brasławia, poczem mogłaby już 
być otwarta cała granica i nawiązane 
normalne stosunki dyplomatyczne. W 
trzecim etapie możnaby przystąpić do 
rokowań w sprawie samego Wilna i jego 
sytuacji prawnej w Litwie; byłoby to 
jednak możliwe dopiero po przywróce- 
niu w Litwie zaufania do Polski i po wy- 
rzeczeniu się przez nią imperjalizmu w 
stosunku do Litwy. 

Oddając Litwie Wileńszczyzaę, Pol- 
ska zyskałaby kilkaset kilometrów przy- 
jaznej granicy. Posiada to wielkie znacze 
nie, gdyż na ogólną ilość 4.287 km. ma 
ona obecnie zaledwie 1.308 km. takiej 
granicy: z Rumunją i Czechosłowacją, a 
przy niepewnem sąsiedztwie ze wschodu 
i zachodu winna cenić bezpieczeństwo 
nawet na małym odcinku. 

Polityczny i kulturalny prestiż Pol. 
śki również zyskałby tylko na oddaniu 
Litwie Wileńszczyzny, zwłaszcza nad 
Bałtykiem wschodnim. 

Warszawa odegrywałaby nadal swą 
doniosłą rolę, jak dotychczas, a nawpół 
polskie Wilno rozwijające się i wzboga- 
cone dzięki oparciu o całe dorzecze Niem 

  

  

stycznem. W ostatniej dziedzinie na jego 
plecy pada cały ciężar organizowania i 
reżyserowania teatru białoruskiego. w 
któ.ym występuje jako naiwvbitniejsza 
joge siła. A jednocześnie w tym okresie 
zaczyna pracować jako autor dramatycz 
ny, zasilając reperiuar sceny białoru- 

skiej szeregiem swych utworów: , 
Antakali“, „Na wioscy*, „Butrym Nia- 
mira, „Mańka, „Kaliś*, „Bazyliszk“, 
„Strachi żyćcia', „Gieni*, „Czort i kaba*, 
„Dziadźka Jakub*, „JPtuszka szczaścia”, 
„Szezašliwy muž““, „„Niaskonczanaja dra- 
na“, „Pan Ministar'* — oto tytuły utwo- 
rów, kitóre ujrzały światło dzienne w dru 
ku !ub światło kinkietów scenicznych. 

Twórczość 'Olechnowicza obrazuje 
przeważnie życie rodzimego miasta i tak 
dobrze mu znanej sfery micszczańskiej 
Wilna. Porusza też aulor mom:rty na: 
radowe i społeczne, sięga da legend lu- 
dowych, wskrzesza dawne intermedja. 
Na niektórycii jego utworach widoczic 
są wpływy literatury polskiej, Ściślej 
— symbolizmu Przybyszewskiego, który 
tak potężny wpływ w swoim czasie wy- 
wierał na całą młodzież polską. — Dosko 
nały znawca sceny, umie Olechnowicz 
wymogom jej zawsze zadość uczynić, to 

też sztuki jego są bardzo sceniczne, ży- 
we, barwne i dotąd z repertuaru teatru 

białoruskiego nie schodzą. 
W ostatnich latach przeszedł Olech- 

nowicz ciężkie przeżycia. Nie znajdując 
zastosowania dla swych sił twórczych w 
Wilnie, postanowił spróbować szczęścia 

        

na Wschodzie — na Białorusi Sowiec 
kiej. Gdy przybył tam, został narazie 
przyjęty z otwartemi ramionami i otrzy- 
mał poważne stanowisko w państwo- 
wym teatrze białoruskim w Witebsku. 
Lecz pracował tu krótko: oskarżony © 
knowania kontrrewolucyjne, został ze- 
slany na „Sotowki“, gdzie spędził około 
7 lat. Zwolniony został w roku 1933 i 
wrócił do rodzimego Wilna w drodze 
wymiany na uwięzionego w Polsce Ta- 
raszkiewicza. — Tym razem — chyba 
na stałe! 

Obecnie projektuje zorganizowanie 
stałego teatru białoruskiego w Wilnie. 
Odbyły się już dwa występy publiczne 
zorganizowanej przez niego drużyny dra 
matycznej. Czy jednak uda mu się usku- 
tecznić swój projekt, jako rzecz stałą, — 

należy wątpić: społeczeństwo bialoru- 

skie, nie mając znikąd żadnej pomocy 

materjalnej (a bez subwencji przecie na- 

wet polski teatr w Wilnie istnieć nie mo- 

żel), chyba teatru swego utrzymać nie 

zdoła! : A. N. 

  

1) A. Briickner. Polnisch-russische Interme- 

dien des XVII J. — Archiv fiir slavische Phiło- 

logie, tom XIII, r. 1891. 

2) W. Peretc. K istorii palskaz0 i ruskago 

narodnago tieatra. Izw. Otd. Rusk, Jaz. i Słow. 

„Akad. Nauk. t. XVI kn. 3, 1911 — SPT. 

*) A. Syczewskaja. К woprosu o Moljere w 

polskoj dramaticzeskoj literaturie XVIII st. — 

„Russkij Fiłołogicz. Wiestnik* 1. XII. Warsza 

wa 1909. 
* J. Gołąbek — o.c. 

na, otrzymawszy nowy impuls litewski, 

a nie utraciwszy nic dawnego, mogłoby 
stać się Genewą Europy Wschodniej, 
gdzie Polacy i ILitwini czuliby się, jak w 
domu, gdzie odbywałoby się wiele konfe 
rencyj i kongresów rozszerzonego już 
związku bałtyckiego, gdzie powstałby 
wielki ośrodek dyplomatyczny i ważne 
instytucje międzynarodowe. 

Uzgodnienie tendencyj dwóch naro 
dów o odmiennej strukturze duchowej, 
rozbieżnych ambicjach i sprzecznych in- 
teresach przedstawia duże trudności. W 
społeczeństwie litewskiem urasta 
Wilna, kult religijny, mistyczny. W 
okclicznościach trudno liczyć na jakieś 
ustępstwa ze strony Litwy. 

  

  

* * + 

Projekt prof. Paksztasa nie wymaga właści- 

wie komentarzy. Jest to typowy przykład spó ź- 

nionego myślenia nie znajdującego žad 

nego uzasadnienia w dzisiejszej rzeczywistości. 

Prof. Paksztas proponuje z całą powagą Polsce, 

by oddała Litwie Wileńszczyznę wzamian za.... 

„zyskanie kilkuset kiłometrów przyjaznej grani- 

cy*, oraz za „wzmocnienie swego politycznego i 

kulturalnego prestiżu nad wschodnim  Bałty- 

kiem, To się dopiero nazywa zamiana byka już 

nie na indyka, lecz na wróbla! 

Oczywiście, dla prof. Paksztasa, jak dla 

wszystkich rozumowań litewskich, Wileńszczyz- 

na, interesy i uczucia jej ludności są rzeczą 

martwą, objektem handlu, którym 

można rozporządzać dowoli. Zresztą, prof. Pak- 

sztas otwarcie (przyznaje, że motywem jego pro- 

jektu jest pozyskamie dla państwowości litew- 

skiej „pół-Litwinów”, t. zn. tych, którzy 

w jego mniemaniu są spolszczonymi Litwinami, 

mimo że sami uważają siebie za Palaków. Tu 

dopiero wyłazi szydło z 'worka. 

Litwa w ciągu 12-tu lat nie może sobie dać 

rady ze 120.000 Niemców kłajpedzkich, którzy 

rzeczywiście są jeszcze z pochodzenia i języka Lit 

winami (prócz grupki napływowych urzędników 

i inteligencji). Litewskość w Kłajpedzie cofa 

się, a próby ofensywy Merkisa i Nawakasa za- 

łamały się. Mimo to, nie nauczony doświadcze- 

niem prof, Paksztas sądzi, że Polacy zamieszku- 

jący teren, który Polska miałaby ustąpić Litwie, 

dadzą się pozyskać dla państwowości narodowo- 

litewskiej. Wszakże prof. Paksztas jest nacjona- 

listą, wyznającym zasadę państwa narodowego, 

więc, w jego propozycji musi tkwić ta reser- 

vatio mentalis. 

Wysuwając swój projekt, mniema widocznie 

prof. Paksztas, že czyni ustępstwa Polsce 

w porównaniu ze stanowiskiem dotychczasowem 

Litwy. I to jest właśnie tym mderzającym obja- 

wem spóźnionego myślenia. Prof. 

Paksztas nie uświadomił sobie dotąd, że dotych 

czasowe stanowisko Litwy (bezwzględne roszcze 

nie zwrotu Wileńszczyzny) nie jest już żadną 

realnością polityczną. Jest tofikcja 

która mie może służyć dla Polski za przesłankę 

do jakichkolwiek działań politycznych. Ugody 

polsko - litewskie mogą mieć rozmaitą 

treść i rozmaitą formę. Ale każda wyjść 

musi z założenia obecnego status quo. 

Testis. 

   

Wzdłuż i wszerz Polski 
— PRACE ELEKTRYFIKACYJNE W WĘŹLE 

WARSZAWSKI! *rzeprowadzane są obecnie 
prace elektryfikacyjne na w wskim odcinku 
podmiejskim, który wejdzie do węzła warszaw- 
skiego na st. Warszawa Zachodnia. Będzie to 
stacja o całkowicie nowoczesnym charakterze. 
Uruchomienie odcinka nastąpi już w końcu ro- 
ku bieżącego. 

Na stacji Warszawa Zachodnia kierowany 
będzie ruch osobowy z odcinków podmiejskich i 
z uruchomionej niedawno linji Warszawa — 
Radom, na linję średnicową i odwrotnie. Poza- 
tem stacja ta będzie obsługiwać ruch towarowy 
w węźle zarówno z linji obwodowej, jak z trzech 
zbierających się łinij lewego brzegu Wisły. 

Posiadać ona będzie stosownie do swe- 

go zadania — nowoczesne urządzenia dla ru- 
chu osobowego, jak dworzec perony, tunele; tory 
pocztowe ist. d. oraz przebudowane i uzupełnio 
nę istniejące obecnie urządzenia dla ruchu to- 
warowego. Na stacji tej ponadto odbywać się 
będzie wymiana parowozów na elektrowozy w 
ruchu daiekobieżnym dla pociągów z zachodu 
i odwrotnie w czasie gdy ruch na linji średni- 
cowej będzie już całkowicie zelektrytikowany. 

Warszawa Główna jest nadal intensywnie 
przebudowywana. Układane są dalsze tory w 
dolnym poziomie „które w ogólnej ilości 8-miu 
będą oddane do użytku już na wiosnę 1936 r, 
Jednocześnie prowadzone są roboty nad budo- 
wą dworca głównego, a mianowicie: budowa 
dolnej konstrukcji dworca, zabijanie pali, fun- 
damentowanie i' montaż żelaznej konstrukcji nad 
nad którą wznosić będzie właściwy gmach. Są 
to prace najważniejsze wobec konieczności u- 
trzymania ciągłości ruchu. 

— WYMIERAJĄCE ODMIANY ROŚLIN. — 
lyrekeja Lasów Państwowych zatwierdziła kil 
ka nowych rezerwatów, dla ochrony wymierają 

cych roślin. 
W. nadleśnictwie Skarżysko, koło Majdowa, 

wydzielono rezerwat © powierzchni 4 hekiarów, 
przeznaczony dla ochrony cisa, który £am rośnie 
w ilości 93 okazów. W nadleśnitewie Niepołomi 
ce wyłączono partję łasu © powiechni półtora 
hektara z bogatem stanowiskiem zanikającej pą 
proci Osmunda Regalis. Również w Niepołomi- 
cach wyłączono 3 i pół hektara lasu z kępami 
rodzimych buków. 

Wreszcie w Budzie Tuszowskiej, pow. mie 
leckiego utworzono rezerwat leśny © powierz- 
chni 6 hekiarów, pokryty samorodnym lasem 
iębowo-klono-jodłowo-świerkowym, zwany Jaź 
wianą Górą. 

— NARKOTYKI Z ŁODYG MAKU. — Pod 
Kutnem powstaje wielka fabryka chemiczna, 
finansowana przez kapitalistów węgierskich i 
polskich. Celem fabryki: jest wyzyskanie nowego 
paientu jednego z węgierskich inżynierów ehe 
mieznych, który wynalazł nowy sposób wydoby 
wania morfiny, kokainy i innych narkotyków 
ve słemy maku. 

— 0 ŁASKĘ DLA CZECHURY. W związku 
z niemożliwością wykonania wyroku Śmierci na 
mordercy naczelnika, sądu w Tarnopolu, © czem 
donosiliśmy wczoraj, wniósł obrońca Czechury 
dr. Holliinder prośbę na ręce Prezydenta Rzpli 
tej o ułąskawienie skazańca. 

— ZJAZD PAŃ DOMU. W Krakowie obrado 
wał ogólnopolski zjazd delegatek Zw. Pań Do- 
mu. 

Wśród uchwał zjazdu najważniejsze doty- 
czyły gospodarczego przysposobienia kobiet, wy 
szkolenia dostatecznie licznych kadr instrukto 
rek do prowadzenia kursów gospodarstwa do- 
mowego, sprawa wprowadzenia nauki gospodar+ 
stwa domowego w szkołach ogólnokształcących. 
Uchwolono również szereg wniosków, dotyczą 

cych stosunków służbowych pomocnie gospodar- 
skich oraz ich legitymacyj. Nadto, zjazd przyjął 
rezolucję w sprawie uwzględnienia postulatów 
związku w dziędzinie budownietwa mieszkanio 
wego. 

Przewodniczącą Zw. Pań Domu 

nadal p. Mandukowa. 
— NOWY GATUNEK WÓDKI. W. Dzienni 

ku Ustaw z 6 bm. Nr. 24 ukazało się rozporzą 

dzenie ministra Skarbu, wprowadzające do cen 

nika wyrobów monopolowych nowy gatunek 
wódki „czystej* © mocy 55 stopni. 

Ceny (łącznie z butelką) ustalone zostały w 
następującej wysokości: za litr zł. 5—; za pół 
litra zł. 2.55; za ćwierć litra zł. 1.35. 

   

  

   

    

  

  

pozostała 

ESTEE S Li EA a RAOYAÓKA JE 

Gdańsk z lotu ptaka 

 



  

„KURJER“ z dn. 10-go kwietnia 1936 r. 

Przez dziurkę od klucza 
Kramiki z dewocjonaljami przed koś 

ciołem św. Teresy. Spiące handlarki 
Dłuższa bezczynność rozleniwia. A one 
przecież siedzą po: kilkanaście godzin 
dziennie, Podchodzę do jednej z nich i 
niówię: 

— Powiedźcie mi, gdzie si; znajduje 
obraz 0.0. Karmelitów, przedstawiający 
cnnstę św. Weroniki? 

— (o, a”... — pyta wyrwana z drzem 
ki kobieta. — Święta Weronika? Tak, 
mam... 

Wyciąga rękę do wiszących rzędem 
różańców i do leżących stosami medali- 
ków. 

— Nie, nie — pani mnie nie zrozu- 
miała... 

— Proszę pana, a, proszę pana! — 
odzywa się aagle inna pobliska handłar- 
ku, widocznie konkurentka. — Co panu 
potrzeba, ja mam wszystko. 

Zgromiliśmy oboje — ja i bandlarka 
pierwsza — zapędy konkurencyjne dru- 
giej. Tuż pod kościołem św. Teresy, wpo 
bliżu Ostrejbramy, otaczanej czeią przez 
całą Polskę — nie miejsce na konkuren- 

cję. 
Wskazano mi drogę do ojców Kar- 

melitów. Wszedłem po schodach. Przed 
drzwiami ujrzałem dziwną scenę. Klęczą 
ca gromada kobiet modliła się gorliwie, 
spoglądając na drzwi. Jedna z nich pa- 
trzyła przez dziurkę od klueza. 

— (o się tu stało? 
— Zamknęli, panoczku, cudoway 

obraz z chustą św. Weroniki — odpowie- 

dziano mi. 
— Zamknęli, dlaczego? 
— My mie wiemy. Z dwa miesiące te- 

mu ojcowie zakonnicy przynieśli tu cu- 
downy obraz ze Zwierzyńca. Procesja 
była wielka. Powiesili potem obraz w 
pokoju. Świeczki zapalono. Dzieci śpie- 
wały święte pieśni. A potem mabożeń- 

stwa zaczęto odprawiać... 
— A to przecie, panoczku, cudowny 

obraz — podchwyciła jakaś inna kobie- 
ta — cudami słynie. Opowiadano nam, 
opowiadano... 

— Tak, opowiadano -— rozległo się 
chóralne potwierdzenie. 

— Dlaczego więc zamknięto? 
Kobiety nie mogły mi tego wyjaśnić. 

Streszczając ich opowiadania, sprawa 

obrazu, o który mi chodziło, przedstawia 
się następująco. 

Zakon Karmelitów Bosych, który roś 
ci pretensje prawne do Ostrejbramy, pa 

* rę miesięcy temu przeniósł ze Zwierzyń- 
ca z prywatnego mieszkania do siebie 
obraz, należący przedtem do niejakiej 
siostry Barbary. Obraz powieszono na- 
razie w jednym z pokojów. W przyszłoś- 
ci zaś miał być ustawiony na ołtarzu w 
kaplicy O. O. Karmelitów, znajdującej 
się obok. 

Obraz pod troskliwą opieką O.O. Kar 
melitów zdobył szeroką popularność 
wierzących. Zaczęto b. dużo mówić na 
temat cudów, związanych z nim i wielu 
głęboko i szczerze wierzących osób po- 
kładało w nim duże nadzieje. Uważano, 
że oliwa z przed tego obrazu działa ko- 
jąco na wszelkie dolegliwości i że na- 
wet uzdrawia śmiertelnie chorych. Oczy 
wiście liczba odwiedzających skromne 
pomieszczenie O.O. Karmelitów stale 
wzrastała. Tembardziej, że zakonnicy 
udzielają ubogim pomocy materjalnej. 

Czekano aż kapitalny remont kapli- 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIIi klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 18. 

  

  

    
Jeszcze jeden syndykat 

W tych dniach został zorganizowany w War- 

szawie syndykat gwoździ i drutu, obejmujący 

produkcję tego artykułu na obszarze całego Pań 

stwa. Biuro syndykatu zostanie wkrótce urucho 

mione w Warszawie, prezesem syndykatu zo- 

stał przedstawiciel syndykatu hut żelaznych B. 

Grodzicki. 
Skutki syndykatu już dają się odczuwać. Ce- 

na drutu i gwoździ zostanie podwyższona od 10 

do 15 proc. i to już w najbliższych dniach. Na 

turalnie, że zwyżka ta odbije się w pierwszym 

rzędzie na ludności rolniczej — najpoważniej 

szym konsumencie gwoździ i drutu. (es). 

uke a B TO 

cy zakończy się i obraz zostanie przenie- 
siony do większego locum. Tłumy bo- 
wiem nie mogły już pomieścić się w ma- 
łym pokoiku przed obrazem. 

Aż tu nagle jak grom z jasnego nie- 
ba spadła przykra nowina: obraz uniedo- 
stępniono dla zwiedzających. 

Wysłuchałem cierpliwie tych wszyst- 
kich wyjaśnień gromady kobiet i wsze- 
dłem do mieszkania. W pierwszym po- 
koju klęczała przed innemi zamkniętemi 
drzwiami jakaś kobieta. Zaglądała przez 
dziurkę od klucza i gorliwie modliła sie 

Później dowiedziałem się, że O.O. 
Karmelici mie wszystkie kobiety wpusz- 
czają do pierwszego pokoju. Starsze i 
bardziej zmęczone mogą wejść i czekać 
na kawałek chleba. Przed drzwiami zaś 
pierwszemi muszą stać wszystkie, które 
przyszły aby pomodlić się do obrazu, o 
którym tyle ostatnio słyszały. 

Dzięki uprzejmości braciszka zwie- 

dziłem kaplicę, będącą w remoncie. Wy: 
gląda teraz martwo i pusto. Zaprzestano 

wszelkich prac. Rusztowania sterczą bez 
užytecznie. 

— Tyle pracy i kosztów — westehnął 
braciszek i dodał coś bardzo cichym szep 
tem. Prawdopodobnie — „na nie“, 

— Któż wydał zakaz? 
Braciszek z pokorą odpowiedział. 
— Arcypasterz. 
— Jego Ekscelencja Arcybiskup Ro- 

muald Jałbrzykowski? 
— Tak. 
-— А poco ta kobieta zagląda przez 

dziurkę od klucza? 
— Patrzy na obraz... 
— Aha... przez drzwi zamknięte? 
— Tak... 
Wychodząc trafiłem znowu w gro- 

madę kobiet. Rozprawiały żywo. 
Wypadek z obrazem O.O. Karmeli- 

tów komentuje się dziś w Wilnie w spo- 
sób najprzeróżniejszy. 2 

Dlaczego jednak mimo zakazu w ko- 
rytarzu i przedpokojach locum O.O. Kar 
melitów utrzymuje się w dalszym ciągu 
nastroje rzekomej cudowności? (w). 

Nowy typ pociągu aerodynamicznego 

  

Na zdjęciu nowy typ pociągu aerodynamicznego, uruchomiony na linji Paryż — Lyon, rozwi- 

jający szybkość 145 km. na godz. Lokomotywa i trzy wagony stanowią jeden blok, który je- 

dnak w razie potrzeby może być rozdzielony Dla zmniejszenia oporu powietrza nawet ten- 

der i koła są pokryte blachą. Lokomotywa tego pociągu waży 80 ton „wagony po 45 ton. 

Walne Zebranie 
instytutu Badań Spraw 

Narodowościowych 
Dnia 5-go kwietnia r. b. odbyło się 

Walne Zgromadzenie Czionków nzeczy- 

wistych instytutu badań Spraw Narodo- 

wościowych w Wanszawie. Obradom 

przewodniczył p. Wiceminister Oświaty 

+rof. Konstanty Chyliński. Po uczczeniu 

pamięci tragicznie zmarłego członka In- 

stytutu ś. p. Marjana Swiechowskiego, 

Zgromadzenie przedyskutowalo sprawo 

zdanie z działalności Instytutu i program 

prac, przedstawione w imieniu Zarządu 

przez Sekretarza Generalnego Instytutu 

p. Stanisława J. Paprockiego. 
Zarząd |Instytutu, wybrany przez 

Zgromadzenie, ukonstytuowany został z 

b. Min. ILeonem Wasilewskim na czele. 

Po obradach Zgromadzenia odbyło 
się zebranie towarzyskie, w czasie któ- 

rego członek Zarządu Instytutu p. Leon 

Zieleniewski, Radca Biura Sejmu R. P., 

wygłosił odczyt p. t.: „Zagadnienie mniej 

szości narodowych w Konstytucji Rze- 
czypospolitej“. 

Prelegent przedstawi! genezę posla- 
nowień, dotyczących mniejszości naro- 
dowych w Konstytucji z 1921 r., które 
to postanowienia nie zostały zmienione 
w nowej Konstytucji, zaznajomił z poglą 
dami, dotyczącemi ich wykładni oraz z 
projektami i koncepcjami zmiany tych 
artykułów, wysuniętemi w okresie dys- 
kusji nad zmianą Konstytucji. W kon- 
kluzji swego odczytu prelegent, na pod- 
stawie szczegółowo zebranych materja- 
łów mógł słusznie stwierdzić, iż społe- 
czeństwo polskie, w myśl tradycji daw- 
nej Rzeczypospolitej, od samego począ- 
tku odradzania się państwa z własnej i- 
niejatywy dążyło do zagwarantowania 
praw mniejszościom w Konstytucji. 

NOWOCZESNE 

M E B LE I STYLOWE 

gotowe I na zamówienia, 
sypialnie, stołowe I sztuki pojedyńcze 

poleca po cenach dostępnych 

STOLARZ ; 

STANISŁAW SKRODZKI 
Dojazd autobusem: z Placu Orzeszkowej 

do ul. Równe Pole 5-a 

  

KURJER SPORTOWY 
Nagły zgon płk. Osmólskiego okrył 

żałobą sport polski 
W niedzielę zmarł nagle w drodze dó 

Liberji płk. dr. Władysław Osmólski, 
pierwszy dyrektor Centralnego Instytu- 
tu Wychowania Fizycznego, jeden z naj 
wybitniejszych działaczy sportowych, 
który położył olbrzymie zasługi na polu 
rozwoju sportu i wychowania fizycznego 

w Polsce. iPłk. Osmólski jechał do Li- 
berji na zaproszenie rządu miejscowego, 
który ofiarował mu stanowisko naczelne 
go lekarza. Po przekroczeniu granicy 
niemieckiej, na jednej z małych stacy- 
jek zasłabł magle i po kilku minutach 

zmarł. 
* * * 

Dyrektor Państwowego Urzędu Wychowa- 
nia Fizycznego płk. Kiliński, natychmiast po ot- 
rzymaniu wiadomości o zgonie śp. płk. Osmół 
skiego, wysłał do małżonki zmarłego następują 
cą depeszę: Й 

„Spowodu niespodziewanego, a przedwczesne 
go zgonu męża J. W. Pani śp. płk, dr. Władys 
ława Osmólskiego, pozwalam sobie w imieniu 
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego 
złożyć słowa żołnierskiej kondoleneji. Jednocze 
Śnie raczy Pani przyjąć zapewnienie że śmierć 
płk. Osmólskiego, zasłużonego krzewiciela i orga 
nizatora kuliury fizycznej w Polsce, okryła głę 
bokim smutkiem cały polski spor“. || 

Dalsze fantastyczne przygody 
dr. Korabiewicza w Indiach 

Od dr. Korabiewicza odbywającego jak wia- 
domo obecnie niezwykłą podróż kajakiem z 
Polski do Szanghaju otrzymałiśmy za pośred- 
nictwem konsulatu R. P. w Bombaju list z dal- 

szemi szczegółami jego fantastycznej wędrówki. 

Droga przez rzekę Indus, jak się okazuje, 

trudnościami przeszła wszelkie oczekiwania. 

Prąd z każdym dniem jakby zyskiwał na sile. 

Wiatr stale dmie w oczy, a przewaźnie prosto- 
padły brzeg „uzbrojony* kolcami nawisłych krze 

wów uniemożliwia hofowanie łodzi. Pracujemy 

— pisze dr. Korabiewiez — od 8 rano do 8 wie- 
czór bez przerwy na jedzenie rozwijając szyb- 

kość do półtroa klm. na godzinę. Taki stan rze- 

czy doprowadza nas okresami do osłażecznego 

wyczerpania fizycznego i nerwowego, które od- 

sypiamy w większych ośrodkach na względnie 

prawdziwych łóżkach. Prymitywizm żyeia tu- 

byleów oraz ciasnota „magazynów* kajaka zmu 

sza nas do żywienia stę prawie wyłąeznie ry- 

żem. 
Ilość krokodyli od Kotrl — Hyderabad zna- 

cznie się zmniejszyła i z tej strony tymczasem 

nie grozi niebezpieczeństwo. Jeżeli do Bahawal- 

pur warunki żeglugi nie poprawią się, to prze- 

rzucę się stamtąd na rzekę Dżumnę pociągiem. 

Jak się okazuje, jesteśmy na tej trasie pier- 
wszymi sportowcami, O Polące mało się tu wie. 

Dość obszerne omówienie naszej podróży uka- 
zało się niedawno w dzienniku „The Daily Ga- 
zsette* w Karachi, Artykuł o naszej wyprawie w 
języku „urdu* ukazał się również w jednem z 
czasopism Sakkaru. ё 

W końcu swego listu dr. Korabiewicz skia- 
da serdeczne podziękowanie konsułatowi R. P. 
w Bombaju za okazaną pomoc i za wysłanie li- 
stów połecających do 'wszystkich placówek an- 
gielskich w Indjach z prośbą o ewentualną 0- 
piekę. Dzięki tym listom władze angielskie są 
o wyprawie służbowo zawiadomione i wszędzie 
starają się okazać pomoc naszym dzielnym po- 
dróżnikom. 

  

IKOEDUKACYJNE 

KURSY MATURALNE 
z progr. gimn. państw. 

im. „Komisji Eduk. Narod." 
w Wilnie, Mickiewicza 23 

Przyjmują zapisy na ll-e 
półrocze r, szk. 1934—35 

do klas IV—VI—VIII 
Kance czynna od g. 16-20 

PWR 2 
2 

  
    

TABELA ROZGRYWEK 

O MISTRZOSTWO LIGI. 

Po niedzielnych rozgrywkach © misirzostwo 
Ligi na pierwszem miejscu znalazły się: Ruch 
śląski warszawska Legja i poznańska Warta, 
z rówuą iłością punktów i równym stosunkiem 
bramek. Chwilowo stan żabeli przedstawia się 
następująco: 

Gier st. pkt. sł. br. 
Ruch 1 2:0 4:0 

Legja 1 2:0 4:0 
Warta 1 2:0 4:0 
Garbarnia 2 3:1 5:2 
LKS 1 2:0 2:1 
Wisła 2 2:2 4:6 
Pogoń 1 1:1 1:1 
Warszawianka 1 0:2 1:2 

Polonja I 0:2 1:4 
Śląsk 1 0:2 1:4 
Graeovia 1 0:2 0:4 

NOWE WŁADZE KLUBU 
TOWARZYSKO-SPORTOWEGO 

PRAWNIKÓW. 

Na walnem dorocznem zebraniu Klubu To- 

warzysko Sportowego Prawnikow  Wileūskich 

dokonano wyborów nowego zarządu. 

Do Rady Gospodarczej Klubu weszli: sędzio 

wie Krakowski Tomaszewski, Cywiński, Tara- 

siewicz; adwokaci: Muchanowicz, Krajewski, 

Wiścicki Turski prok. Janowicz i radca Niem- 
czewski. Do kom. rewizyjnej: sędz. Narebski, 
adw. Jankowski. 

'Najwięcej żywotności wykazała sekcja teni» 

Ąowa. a 
i 

SKŁAD BOKSERSKIEJ DRUŻYNY 
OLIMPIJSKIEJ. 

Po zakończeniu walk o indywidualne mi- 
strzostwa Polski, Polski Związek Bokserski u- 

stalił skład bokserskiej grupy olimpijskiej, któ- 

ra poddana zostanie specjalnemu treningowi 

w obozie przedolimpijskim. Do tego obozu wy- 
znaczono następujących zawodników: 

Sobkowiak (Poznań), Czortek (Warszawa). 

Jarząbek (Śląsk), Krzemiński (Pomorze), Rot- 
hole (Warszawa), Krasnopiorow (Wilno), Koz- 

łowski (Warszawa), Polus (Warszawa), Sipiń- 
ski, Kajnar, Ratajak, Misiurewicz (Poznań) 

Bieniek (Śląsk,, Matinkow (Wiłno), Chmielewski 

(Łódź), Majchrzycki, Lewandowski, Szymura 

(Poznań), Doroba I (Warszawa), Piłat (Poznań)



„KURJER“ z dn. iU-g0 kwietnia 1930 r. 
  

A JEDNAK SIĘ KRĘCI 
W liczbie artykułów omawiających 

zagadninenia wsi, miło nam jest zamieścić 
dziś artykuł stwierdzający że nie wszędzie 
i nie zawsze jest źle, że i na naszej wsi 
dokonywa się również praca pozytywna. 

(Red.). 

Wbrew temu, co się mówi o stagnacji 
życią we wszystk. dziedzinach, o kryzy 
sie materjalnym i bankructwie ideałów. 
mimo rzeczywistego zubożenia wsi, gra- 
niczącego często z' nędzą, są jednak dzie 
dziny, w których zapomniane zda się 
przez Boga i przez ludzi osiedla i wioski 
nasze budzą się do życia z wiekowego 
snu. Przebiega przez nie jakiś prąd, któ 
ry wnosi pierwsze przebłyski świadomoś 
ci do dotychczasowego bytu wieśniasa 
na Wiłeńszczyźnie. Kto ucho nastawia 
na głosy idące z głębi duszy zbiorowej, 
usłyszy nietylko narzekania na podał 
sekwestratora i zarządzenia władz admi- 
nistracy jnych — uchwyci głos, idący od 
chat, który dobitnie mówi, że j na tych 
ziemiach coś dobrego się dzieje, coś się 
robi. Że każdej czynności naszego wieś- 
niaką towarzyszy przejęcie i godność nie 
mniejsze niż u chłopa krakowskiego, czy 
kujawskiego, tylko mniej butne, mniej 
zamaszyste i zawadjackie zato głębsze, 
bardziej zadumane, owiane smętkiem 
Drzemią w nim te same siły twórcze i 
choć nie zamiata powały wiechą z pa- 
wich piór i nie olśniewa oczu tęczo- 
wemi pasiakami łowickiemi poszczycic 
się może wielkiem bogactwem kultury u 
swoistych cechach. 

Przejawy tej kultury są tak różnorod 
me, jak różnorodne jest życie wsi miao 
pozomego prymitywizmu i monotonji. 
Doniedawna nie były one cenione ani 
przez inteligencję, ani przez samego chło 
pa —— mie znał on wartości własnego do- 
robku. Twórczość jego była czemś nie- 
odłącznem od niego samego, nie mógł 
wyjść poza siebie, by móc spojrzeć na 
własne dzieło, jako produkt šwiadome- 
„go wysiłku i ocenić je objektywnie. Tka- 
nina czy imny przedmiot codziennego 
użytku był dlań tylko objektem utylita 
ryzmu, cząsiką jego gospodarstwa. Nie 
widział w tych przedmiotach wartości 
<dealnych, nie widział elementów sztuki, 
choć instynkt jego wypowiadał się temi 
pierwiastkami. W uroczystościach ro- 
dzinnych, w obrzędach sięgających tra- 
dycją czasów zamierzchłych, a związa- 
mych z bytem człowieka i walsą jego ź 
siłami przyrody nie dostrzegał małowni 
<zości, ani elementów widowiska. To 
były w jego pojęciu także tylko czyn- 
ności utyłitarne, może mniej powszed- 
„nie, mniej pospolite, lecz równie konie- 
ezne, jak prace na roli i dokoła dobytku. 
Wieśniak był funkcją zewnętrznych sił 
przyrody i własnych instynktów, nie two 
rzył i mie wypowiadzał się Świadomie, 
nie pogłębiał przez udział świadomości 
własnych czynów. Dziś sytuacja się zmie 

mia. 

   

Pod promieniami światła, jakie wnio 
sła szkoła, jakie wniósł nauczyciel przez 
swój wpływ osobisty.i pracę oświatowo- 
społeczną nastąpiło przebudzenie wsi na 
Wileńszczyźnie i zaświtały w umysłach 
młodzieży wiejskiej pierwsze przebłyski 
uświadomienia eo do wartości kultury 
własnego środowiska i wyboru dróg, wio 
dących do jej uszlachetniania i pielęgno 
wania. Trudno się uwolnić od podob- 
nych refleksyj patrząc na prace oświa- 
towo-kulturalne młodzieży, na jej rzetel- 
ny wysiłek. Oto drobny fragment tej 

pracy: 
— AMATORSKIE PRZEDSTAWIENIE W 

KRAŚNEM N/USZĄ. Dzięki inicjatywie i pracy 
kierowniczej młodego nauczyciela, p. Józefa Ku- 
czyńskiego zostało zorganizowane przez uczest 
ników Kursu Dokształca jącego widowisko. reg jo- 

nalne p. t. „Wesele na Wileńszczyźnie". P. Ku 
czyński nie powodował się w tym wypadku mod 
nem hasłem regjonalizmu. Jako syn tej ziemi u- 
myślnie inspiruje wśród młodzieży prace, któ- 
re uczą patrzeć na to co bliskie, cenić to i ko- 
chać. Nie przesadzam, gdy mówię iż ludność 

osiedla została widowiskiem oczarowana. Przez 
salę mieszczącą 300 miejsc przesunęło się prze 

szło tysiąc. widzów co stanowi akurat połowę 
wszystkich mieszkańców  Kraśnego. 

WOSKI P 

    

  

    
Stosunek 

tych liczb jest zastanawiający. Mówi on przede- 
szystkiem o zainteresowaniach ludności, o wra 

ości na. piękno rodzimych wytworów kultu: 
ych. 

Wielu z widzów przyglądających się „Wese- 
tu na Wiłeńszczyźnie* brało czynny udział w 
prawdziwych weselach, są to przecież wydarzenia 
niemał codziennego życia, nie nęcące atrakcyj- 
nością tematu i możną było oczekiwać, że wido- 
wisko nie wzbudzi zainteresowania. Tymczasem 
dostrzeżono w niem swoiste piękno. Wystarczyło 
w Kraśnem paru przedstawień, a piosenki z „We 
sela“ stały się tak popularne w całem miastecz 
ku, że słyszy się je na każdym kroku. 
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Skreślone tu uwagi o żyćiu wsi wi- 
teńskiej byłyby pozbawione większej wa- 
gi, gdyby nie zostały dopełnione stwier- 
dzeniem, że prace młodzieży w Kraśnem 
nie należą do faktów odosobnionych, że 
niema prawie na Wileńszczyźnie szkoły, 
któraby nie była ogniskiem rzetelnego 
wysiłku oświatowego, niema nauczycie- 
la, któryby nie skupiał wokół siebie mło 
dzieży i starszych i nie prowadził z nimi 
pracy społeczno-kulturalnej. Nie wiem, 
czy którakolwiek dzielnica Polski może 
się poszczycić tak intensyną pracą oświa 
towo-społeczną. 

  

   

    

  
W Instytucie Propagandy Sztuki otwarto nader interesującą wystawę połskiej sztuki gotyckiej. 
obejmującej cenne okazy małarstwa i rzeźby średniowiecznej z okresu od początku w XV po 
pierwszą ćwierć XVI w. Wystawa ta jest wielkiem zdarzeniem kulturalnem, gdyż jest to 

М. Е. 

  

Rozkład jazdy autobusów 
WILNO — LIDA 

Odjazd z Wilna 9-ta rano 

2.30 pp.     
Przerzucanie przez urzędy 

apłst na adresata 
Włądze państwowe i samorządowe przerzu- 

cały ostatnio często opłatę korespondencji urzę 
dowej na adresatów. Powosływano się przytem 
na przepis, iż władza lub urząd może jako na 
dawca przerzucić na adresata uiszczenie opła 
ty pocztowej. . 

W związku ze skargami ludności na taki stam 
rzeczy, wydany został okólnik, rw którym wy- 
jaśnia się, że przerzucanie opłaty pocztowej na 
adresata może mieć miejsce tylko wówczas, gdy 
wysyłane pismo wyraźnie dotyczy interesu adre 
sata. 

pierwsza hnpreza podobnego typu w Połsce, zar 
ganizowana na szerzsą skalę. Wiele ekspona- 

tów jest pokazanych poraz pierwszy. 
Na zdjęciach: „Wniebowzięcie N. M. Panny" z 
kościoła farnego w Warszawie (zdjęcie 2), 

prawdopodobnie dzieło Franciszka z Sieradza 
(ok. 1480 r.), oraz Madonna z kościoła SS. Ur- 
szulanek w Sieradzu z roku 1430 (zdjęcie 3. 

Nowości wydawnicze 
—Ewa Szełbarg - Zarembina. Wędrówka Jo- 

«nny. Wyd. Geberthnera i Wołffa. (Z eykla „Ma- 
tka Judasza*). Pojmowanie świata przez p. Za- 
remba jest wysoce tragiczne. Charaktery jej po- 
stąci powieściowych są jaskrawe, napinają stru: 
ny swych uczuć i nerwy do ostatnich granic do 
szaleństwa poświęcenia, do zbrodni, do ekstazy, 
pokuty i miłości. Wszystko się w tej wstrząsa- 
jącej książce dzieje niby w świecie najbardziej 
pospolitym, a tak famtastycznie okrutnym, nie- 
samowicie niszczącym i łamiącym istnienia łu- 
dzkie samym faktem bytowania, że miewa się 
wrażenie sennego koszmaru. Bo wszak to, 03 się 
dzieje w żywocie Joanny, to zwykłe rzeczy, na- 
siąknięte jednak są, nasycone przez autorkę po- 
twornościami aż do przesytu, do przesady mo- 
żnaby powiedzieć, gdyby nić to, że p. Zarembi- 
na, jakby czując, że tego już czytelnik nie przyj- 
mie nie zgodzi się na taką sprawę anężowie Win 
<enty śmierć Krystyny, szaleństwo p. Julji wy- 
prowadzenie szczurów, końcowe sceny), że od- 
rzuci z myśli i pamięci okrutne obrazy, przesu- 
wa realność opisywanych zdarzeń w wymiary 
nie z tego świata i przenosi tem całą książkę w 
krainę tyiko pozornie realną. Zewnętrzność u- 
kazana jest jako kontrast i sprzeczność z po- 
twornością duszy iudzkiej. Nie szukajcie jasne 
go obrazu w tem ciężkiem wędrowaniu Joanny, 

jak tryptyki średniowieczne, kędy wiją się u- 
męczone dusze w płomieniach żądz i pokuty, tak 
osoby p. Zarembiny miotają się w bezwładzie 
'žądz szarpane pazurami potężnych szatanów, 
siedzących w każdym najpospolitsz. człowieku. 

-- Zygmunt Kisielewski. Dni listopadowe. 
Powieść z 1918 roku. Wyd. Domu Książki Poł- 
skiej. Warszawa. Zwięźle, w efektownej formie 
powieściowej ujęte dzieje dni wyzwolenia War- 
szawy i rozbrajania okupantów przez przygod- 
mych ochotników i szczzpła garstkę Peowiaków. 

Przeciętny mieszczuch Rymsza, który przeżył 
wojnę jako urzędnik bankowy dekując się od 
każdej ryzykownej roboty, na widok młodych 
chłopców odbierających broń od Niemców, u- 
czuwa wstrząs psychiczny, budzi się cały do no- 
wego życia. Nietylko rodzi się w mim bojowa 
siła, człowiek ofiarny i odważny, ale daje się 
porwać miłości do ideowej kobiety, w której 
życiu również, wskutek  naelektryzowanej at 
mosfery, powstaje nowe, pierwsze uczucie. Tak, 

tamte czasy były takie, że wszystko się trzy- 
mało w ręku: serce, umysł, wolę. Potrzeba chwi- 

l wytwarzała wysokie napięcie wszystkich u- 
"czuć i dlatego zwyciężano. Każdy, kto się brał 
do roboty, był silny, bo wiedział dlaczego i dla 
kogo życie ma poświęcać. Ta strona ówczesnych 

dni umiejętnie została przez autora podkreślo- 
na, a wierne oddanie nastroju Warszawy czyni 
z tej powieści dokument historyczny. 

— Aleksander Junosza Olszakowski. Prawo 
do żyeia. Warszawa. Wyd. Domu Książki Pol- 
ekiej. Bardzo miła, pogodna, żywo pisana po- 
wieść, mająca na celu ukazanie nowych dróg 
pracy dla bezrobotnej inteligencji, mianowicie 
zstąpienie ku terenam pracy fizycznej. Wszyst- 
ko się tam dla tych inteligentów dobrze naogół 
układa, ale autor ułatwił sobie zadanie nie po- 
ruszając pytania jak się przy takiem exodus 
inteligencji na wieś ułoży doła tych, co tam do- 
tąd zarabiali, gdy nowi ludzie zajmą miejsca 
bezrobotnym wiešniakom? 

— Stella Olgierd. Znaki. Powieść fantastycz- 
na. Warszawa. Z dużą dozą bujnej imaginacji, 
vperującej dość znanemi środkami widm, zam- 
ków, reinkarnacyj, tajemniczych znaków i na- 
wet cygańskich przepowiedni, przeprowadzone 
dzieje trzech panien związanych ze sobą daw- 
no przeżytą przeszłością, której echa odnajdują 
się w teraźniejszości. Bardzo tam są wstrząsa- 

jące sceny i okaliczności, trochę film, trochę 
bajka dla dorosłych. Czyta się z t. zw. zapartym 
uddechem. mimo źe z rzeczywistością nie nra to 

nic wspólnego, ale tyle jest książek o nudnej 
współczesnej rzeczywistości, to czemuż nie po- 
czytać o rzeczach niemożliwych, bajkowych?. 

— J. E. Skiwski. Na przełaj. Feljetony. Wyd. 
Gebethnera i Wolffa. Warszawa, Zebranie w 
jeden tom wyboru artykułów, któremi p. Skiwski 
zasila niejedno pismo polskie, było wskazane ze 
wzgłędu na wysoki poziom i kulturalny ton, o- 
raz objektywizm, jaki cechuje zawsze poglądy 
tego krytyka literackiego i esseystę. Jeśli styl 
i sposób ujęcia p. Skitwskiego nie posiada bły- 
skotliwych i efektownych chwytów, jakie mamy 
w artykułach Boy'a, Słonimskiego lub Nowaczyń 
skiego ,to jednak znajdujemy rozległą wiedzę 
oczytanie i mocno zarysowaną ideologię oraz 

chęć doszukania się sedna rzeczy, prawdy in- 
tegralnej, racji faktu, a to wszystko poparte roz 
łegłą erudycją. Niesposób badać dzisiejszej kry: 
tyki polskiej bez poznania tego zbioru. Zwłasz- 
cza artykuły o katolicyzmie i zagadnieniach re- 
ligijnych, tak mało poruszanych w prasie świec- 
kiej, zasługują na specjalną uwagę. Może wadą 
tych odcinków jest pewne zagmatwanie wynika- 
jące z chęci autora powiedzenia wszystkiego co 
wie o danym przedmiocie. A że wie dużo, więc 
nagromadza rzeczy ważne z anniej ważnemi. 

— Stefan Rygiel i Helena Drege. Bibljoteka 
Im. Wróblewskich w Wilnie 1912—1931. Estety- 
cznie wydana broszura obrazuje dzieje jedynej 
powstałej w latach największego ucisku insty- 
tucji, która dłuższy czas jako prywatna, niemaj 
zakonspirowana bibljoteka i klub ogniskowała 
pad okiem właściciela wszystko, co społeczeń- 
stwo na Litwie i Białejrusi, a także i dalej, mia- 

ło najwybitniejszego. Ciepłe słowa autorów bro- 
szury poświęcone niezapomnianej pamięci Ta- 
deusza Wróblewskiego stawiają przed oczy czy 
telnika tę postać tak popularną w Wilnie, tego 
człowieka tak niepospolitego, a tak często nie- 
rozumianego przez jotoczenie. Twórca wielkiego 
księgozbioru, mieszczącego się dziś we własnym 
gmacha, wyrósł w powstańczych tradycjach, 

  

przeszedł przez konspiracje, cytadelę i Sybir, 

  
Н 

poczem praktykę palestrancką przy Spasowiczu | 
odbywał, co się na poglądach śp. Wróblewskiego 
odbiło nazawsze. 

Osiadłszy w Wilnie, w mieszkaniu odziedzi- | 
czonem po rodzicach, gdzie matka jego Emilja 
z Beniowskich, miała ukrytą pensję zaczyna 
gromadzić książki, rękopisy, ryciny, obrazy i 
temu poświęca niezmordowaną pracę i cały 
duży fundusz odmawiając sobie wszystkiego, ży- 
jąc jak asceta. „Klub Szubrawców* powstały 
z tradycyj uniwersyteckich zagarnia wszystkie 
co społeczeństwo tutejsze daje wartościowego. 
ciekawszego. Setki ludzi przewinęło się przez 
te tajemnicze, zapełnione meblami salony, ale 
zaręczyć można, że wśród tych setek nie znałaz- 
ła się żadna lichota moralna, ani nicpoń napię 
tnowany. W 1912 roku powstaje fundacja nie 
boszczyka imienia Jego rodziców: Eustachego i 
Emilji Wróbłewskich. Towarzystwo mające fun- 
dację pod opieką liczy do 63 członków. Wojna 
nie pozwoliła urzeczywistnić marzenia fundato- 
ra: umieszczenia bibłjoteki we własnym gma- 
chu. Stało się to już po Jego Śmierci „kiedy Ka. 
mitet opiekujący się fundacją zakupił b. pałac 
Tyszkiewiczów na Zygmuntowskiej i tam prze 
niesione zostały zbiory i pięknie odtworzony 
gabinet Ś. p. Wróblewskiego ze wszystkiemi pa 
„miątkami związanemi z Jego osobą i z tym klu- 
bem Szubrawców. któr zamiłowaniem hodo- 
wał, jako arenę dysku. forum opinji. publicz 
nej. 

Dziś Bibljoteka liczy 80 tys. tomów, 18 tys. 
druków w czem Masonerja, mapy i rękopisy 
stanowią część najciekawszą. Należy podkreślić 
z gorącem uznaniem niezmordowaną pracę p. 

H. Drege, bibljotekarki, p. dyr. Rygla i p. ku- 
stosza Г. Abramowicza w zrealizowaniu zamia- 
rów fundatora. Dziś, prócz dużej wartości bi- 
bibljoteki, zbiory, vilnianae, jako obrazy rzeźby 
i pamiątki stanowia małe ale doborowe mu- 
zeum. H. R. 
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Wieści i obrazki z kraju 

  

Brasław 
— AFERA ZE ZNACZKAMI STEMPLOWE- 

ML Policja Państwowa w Brasławiu wpadła na 
Ślad masowego puszczania w obieg używanych 
znaczków stemplowych, z których wywabiano 
sposobem chemicznym umorzenia (kasowniki). 
Dochodzenie wykazało, że kasowniki wywabiał 

Antoni Dutkiewiez zam. w Brasławiu, Oprócz 
tego w aierę wmieszany jest właścieiel drukar- 
ni J. Magat, kupiec Szejner i kiłka innych osób 
Znaczki puszczano w obieg nietyłko na terenie 
pow. brasławskiego przez naklejanie ieh na Ta- 

chunkach, lecz wywożono je także do Wilna i 
1am je sprzedawano. W czasie rewizji znałezio- 
no znaczki już wywabione, fecz jeszeze nie pu- 
szezone w obieg t spore materjału do wywa- 
biania. Iłości puszezonyech w £en sposób w obieg 
znaczków nie ustalono, znaleziono jednak spo- 
re rachunków, na których naklejano znaczki 
wywabiane. 

—3ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA PRZED 
STAWICIELI KÓŁ BBWR. Ostatnio odbyło się 
w Brasławiu zebranie informacyjne przedsta 

wicieli kół gromadzkich BBWR z terenu gminy 
brasławskiej, zorganizowane przez gminny komi 
tet BBWR z prez. A. Klimowiczem i sen. Zof- 

ją Krajewską na czele. Na. zebranie przybyło 32 
przedstawicieli 8 kół gromadzkich. Že sprawoz- 

dań wynika, że praca na wsi posuwa się na- 
przód i że zainteresowanie ludności sprawami 
publicznemi jest coraz większe. Na zebraniu p. 

   

    

   

  

  

Trabszo wygłosił obszerny refer: - „Oddłu- 

żenie wsi“. Na zebraniu był obecny kierownik 
Sekr. Pow. BBWIR Bronisław Zale 

Głębokie 
— ZJAZD RODZINY POLICYJNEJ. 7 b.m. 

odbył się w Głębokiem walny zjazd Rodziny 
Policyjnej. Przewodniczyła obradom p. Bauma- 
nowa, sprawozdanie z działalności _ wygłosiła 
przewodnicząca Koła p. Zofja Najdowska. Ze 
sprawozdania wynika, że ilość członków „Ro- 
dziny Policyjnej* w powiecie wynosi 112 zwy- 
czajnych i 33 nadzwyczajnych. Działalność Ro- 
<dziny szła w kierunkach: udzielania pomocy 
emerytom, sprawowania opieki nad dziećmi i 
rodzinami funkcjonarjuszów (PP, dzialności fi 
lantropijnej i sportowej. Rodzina posiada 5 świe 
tlic zaopatrzonych w czasopisma i książki. W 
ciągu roku zorganizowano 14 imprez, przepro 
wadzono trzy miesięczny kurs dła analfabetów 
ponadto członkinie Koła bra i 
we wszystkich akcjach społec 
wanych na terenie powiatu. 

— POD ZARZUTEM  DZIECIOBÓJSTWA. 
Mieszkanka wsi Babieze gminy porpliskiej Mar- 
ja Zdanowicz lat 26 została aresztowana pod 
zarzutem dzieciobójstwa. Dochodzenie policyj 
ne ustaliło że dziecko zostało urodzone w chle- 
wie, zaś po dokonaniu zabójstwa schowane w 

„kutrze. 
— ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH. We 

wsi Łuczajce gm. zaleskiej stwierdzono 5 wy- 

padków zapalenia opon mózgowych wśród dzie- 

ci tejże wsi. Chorych odwieziono do szpitala w 

Głębokiem, zaś na miejsce epidemji wyjechała 

kołumna epidemiczna, która przeprowadza de- 

vyntekeję oraz szczepienie ochronne. 
— AKADEMJA ŻAŁOBNA KU CZCI Ś. p. 

SKWARCZYŃSKIEGO. Zespół uczniowski Stra 

ży Przedniej miejscowego gimnazjum im. Unji 

        

   
   

      
   znych, zorganizo- 

  

„ Amerykanka kanmi 

  

Łubelskiej urządził 6 bm. akademj 
czci śp. £ 

akad 

    

ałobną ku 

% program 

ówienie prof. Korze 
niewskiego, ycharewa, kóńcert 
orkiestry gin lnej oraz odegranie przeźze 
spół uczniowski „Antygóny” Sofokle 

-- KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 
Dnia 7 bm. odbyło się pod przewodnictwem 
starosty p. Muzyczki walne zebranie Koła Przy- 
jaciół Harcerstwa. Sprawozdanie z działalności 
Koła zdał prezes Koła kpt. dypl. Wysłouch. Ko- 
ło sprawuje opiekę nad 7 drużynami harcerskie 
mi: w Głębokiem, Dziśnie Królewszczyźnie i 

Hermanowiczach. 'Wroku ubiegłym zorganizo- 
wało Koło obozy letnie dla harcer: harcerek 
w okolicy Podś oraz wędrowny obóz kaja- 
kowy. Ponadto wysłało 3 harcerzy do obozu 
narciarskiego na sku Cieszyńskim. Dzięki i- 
nicjatywie i energji kpt. dypl. Wysłoucha zdo- 
byto pokaźne środki finansowe, które umożli- 
wiły urządzenie obozów i zakupienie kajaków 
{ nart dla drużyn. 

Niemenczyn 
— SAMOGON PRZYCZYNĄ ŚMIERCŁ W 

dniu 8 bm. Benedykt Bareewiez m-e zaśe. Sta- 
kiszki gm. niemenczyńskiej zamełdował na po- 
słerunku w Santoce, że dowiedział się z pogło- 
sek, iż w tymże dniu około godz. 8-ej brat jego 
Bolesłśw, lat 35, utonął w Wilji w czasie lapa- 
nia ryb. 

Dcchodzenie stwierdziło, że Bolesław Barce- 

wiez wraz z Anionim Piórko w nocy 2 7 na8 

bm. lai ryby spostrzegli wpobliżu blask 0g- 
nia w lesie, a gdy się (zim udali spotkali Jana 

Komara m-ca zaśe. Maziełany i kogoś drugiego 
(nazwiska -nie zdołano ustalić), wyrabiających 

samogon. Osobnicy ci poprosili Barcewicza i 

Piórkę, zby nikomu nie mówili o pędzeniu przez 
nieh sogonu i poczęstowali ich tym samogo- 

ROS SALA IPSN 

Mita opiekunka 

    
   

        

     

   

    

  

  

   

  

         

  

      

wygłodniałą, małą fokę. 

nem. Barcewiez i Piórko wraeali w stanie nie- 
trzeźwym przez rzekę i spowodowali przewró- 
cenie się łodzi. Piórko zdołał się uratować nato- 
miast Bolesław Barcewiez utonął. Zwłok jego 
dotyeheząs nie odnalezione. 

Dzisna 
—- DZIAŁALNOŚĆ BBWR w Dziśnie. Na po- 

graniczu polsko-sowieckiem,w, Dziśnie utworzo- 
uy został przed miesiącem! Miejski Komitet BB 
WIR, który rozwinął bardzo żywą działalność 
wśród miejscowej Kidnošci. Do prezydjum Ko 
mitetu powožani zostali: p. dr. Józet Mężyk, dy- 
rektor gimnazjum, jako prezės, oraz pp, Piotr 
Kwietniewski, Józef Krykowski i Władysław 
Piałoszczyński. 

Zanotować należy następujące wystąpienia 
Komitetu oraz poszczególnych członków prezy- 
djum: 1 marca br. odbyło się w domu Ludo- 

wym publiczne zgromadzenie, na którem p. Kwie 
tniewski omówił szeroko ideologję Bloku. Pre- 
jegeut zaznaczył że BBWR niz występuje jako 
partja polityczna, ale jako zesp4ł działaczy spo- 
łecznych. BBWIR nie może być źródłem karjery 
ale obywatelskiej pracy, bezinteresownej, idącej 
„ własnych siłach ku podniesieniu poziomu kul 
turałnego i gospodarczego danego środowiska 
Na tem zebraniu podjęto akcję obrony Dzisny 
przed zamierzoną likwidacją gimnazjum. 

Pozatem 19 marca z okazji imienin Marszał 
ka Piłsudskiego Komitet urządził manifestację 
ogólno-państwową, a pozatem z okazji uchwa- 
lcnej przez sejm nowej Konstytucji BBWR 24 
marca wielki wiec na rynku. 

Powyższy przegląd prac BBWR, w Dziśnie 
w ciągu jednego zaledwie miesiąca wskazuje, 
že Komitet dziśnieński ożywiony jest energją i 
zapałem do pracy publicznej. M.B. 

Wilejka 
— POŻAR. We wsi Tarasewieze gminy wi- 

Śniewskiej wybuchł 6 bm. z nieznanych narazie 
przyczyn pożar 6 stodół. Spłonęło 10 tys. kg. 
słomy, 11 tys. kg. siana, 3 pługi, 2 bro 
carnia 2 wozy i 3 sań ogólnej wartoś: 

Nowa - Wilejka 
-— 4 OKAZJI 141-ej ROCZNICY POWSTA 

NIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO, staraniem szkoły 

powszechnej Nr. 1 — im. T. Kościuszki w No- 
wej Włliejce, w niedzielę 7 bm. w sali Mozera— 
urządzono przedstawienie sceniczne pt. „Rac- 

ławickie kosy*. 
Rodzicom bezrobotnych wydano 150 bezpła- 

tnych biletów „a jednak mimo to zysk osiągnięta 
w sumie 140 zł. który przeznaczono na cele 
szkoły, tr. 

Kurzeniec 
BUDOWA SZKOŁY W KRZYWEM SIO- 

LE. (W związku z projektem budowy szkoły 
powszechnej w Krzywem Siole, mieszkańcy ob- 
wodu szkolnego jednogłośnie wnieśli na zebra- 

wiu gromadzkiem następującą uchwałę: 
„Pragnąc uczeić dzień Imienin ukochanego 

Wodza Narodu Pierwszego Marszałka Polski 
Józeia Piłsudskiego i przekazać przyszłym poko- 
teniom dowody naszej do Niego miłości — jed- 

      

  

  

   

    

   

nogłośnie postanawiamy nowobudaującą się we 
wsi Krzywe Sioło szkołę powszechną nazwać 

‚ „szkołą powszeehną Imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego*. Ażeby zaś naszą uehwałę poprzeć 
tzynem „,postanawiamy w miarę naszych sił przy 
ezynić się do szybkiego wybudowania szkoły, 0- 

„fiarowująe bezinteresownie pod szkołę płae © 
obszarze 1 ha oraz swoją praeę nietachową przy 
budowie szkoły, jak to przy. zwózee Hudulea, 

„kamieni, żwiru, wapną i t. d. Ar. 

Šwieciany 
„7: ZEBRANIE OTO i KR. 7 bm. odbyło się 

w Święcianach walne zgromadzenie Okręgowego 
Tow. Org. i Kółek Rolniczych na którem był 
obecny p. starosta Dworak. Przyjęto do wiado- 
mości sprawozdanie za rok ubiegły, ustalone 
plan pracy na rok następny i dokonano wybor 
zarządu z prezesem byłym senatorem Trzesia- 
kiem na czele. 

Smorgonie 
; ODCZYT © NOWEJ KONSTYTUCJI. Sta- 

raniem Miejscowego Komitetu BBWR został w 
ub. niedzielę. w sali kina „Casina* wygłoszony , 
odczyt o znaczeniu nowej Konstytucji dła: Pań- 
stwa. Na prelegenta poproszono dyrektora Śre- 
dniej Szkoły Handlowej p. K. Birna. * 

Zebraio dužo publicznošci ze Smorgor 
i okolicy. Odczyt zagaił prezes Komitetu p. Nie- 
tubyć, poczem udzielił głosu prelegento 
godzinnym odczycie zapoznał p. K. Birn słucha- 
czy z nową Konstytucją i wyjaśnił jej znaczenie 
dla rozwoju Państwa, 

W najbliższej przyszłości zamierza Prezy 
djum Komitetu BRWR zorganizować szereg od- 
czytów na inne tematy aktualne. 

— PRZEDSTAWIENIE W SZKOLE POW- 
Żeńska drużyna Harcerska przy szk. 

pd kierownictwem drużynowej p К 

  

   

  
  

     

SZEG 

powsz 

  

    
„. Wysockiej raz po raz daje dowody swej żywot- 

rości, urządzając akademje, wieczornice i im- 

prezy dochodowe. W ub. sobotę bawiło się nie 
liczne grono miejscowej inteligencji oraz licz- 
nie zebrana dziatwa i młodzież podczas kilku 
godzin na przedstawieniu amatorskiem, wysta- 
wionem staraniem i siłami drużyny. Odegrane 
pełną humoru komedję: pt. „Pan Minister przy- 
jeżdża* oraz bajkę p.t. „Zaczarowane 
ko“. Młodych wykonawców ról obdarzyli słu- 
chacze zasłużonemi oklaskami. АН 

ЗОРО ОНЕа a 

Niebywała okazja! 
SPRZEDAM OD ZARAZ TANIO 

parcelę z murami dła odbudowy w naj- 

lepszym punkcie m. Lidy 
Wiadomość: Lida, Kino „Era“ — To- 

maszewicz. 

  

  

          

    

  

  

Zarząd Kiubu Siowarzyszenia „Ognisko“ 
w Szezuczynie 

poszukuje dzierżawcy bufetu i restauracji, przy 
kłubie „Ognisko. Termin objęcia oraz warunki 

dzierżawy, są do omówienia osobiście lub pi- 
semnie. Korespondencję względnie oferty, należy 

kierować na ręce Prezesa „Ogniska*. 

    

т ” 

Jan Kuszel i Eugenjusz Bałucki 14 

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

Pan Białas był też dyskretny, ale każda ciekawa 

„wiadomość paliła mu język i chętnie ją mówił ko- 

muś, komu mógł zaufać. Pan Skałkowski był czło- 

wiekiem zupełnie pewnym, i dypłomatyczny woźny. 

przyszedłszy do hotelu, nie wahał się ani chwili wy- 

jawić: 

' — Barezyūski? Wiem z zupełną pewnością. To 

jest Austin Gordon, słyny agent angielski na wscho 

dzie, obecnie pokłócony z rządem brytyjskim. 

Informacja była olśniewająca. Pan Skałkowski 

również marzył o tem, by z kimś się nią podzielić. 

Późnym wieczorem, gdy panna Andzia zbiegła do 

niego na ploteczki, zagadnął: 

— A panna Andzia umie trzymać język za ze- 

bami? 

— No pewnie! 

— A kłóciła się panna Andzia dziś po południu 

ze mną o tego nowego.. Barczyńskiego. 

— Сот się miała kłócić, tylko pan Skałkowski 

to już ma manję wynajdywania czegoś 

gościach. 

Pan Skałkowski spoglądał szyderczo. 

— A właśnie, a właśnie. A wie panna Andzia. kto 

to jest? — ojcowskim ruchem wziął wpół dziewczynę 

i pochylił się do jej ucha — Gordon. Słynny Gordon. 

—— Eee, mało to mnie obchodzi — burknęła panna 

Andzia. zwłaszcza, że uścisk pana Skałkowskiego sta- 

- wał się coraz mniej ojcowski, i delikatnie wysunęła się. 

  

na naszych 

Portjer machnął ręką. „Głupia dziewczyna” —- 

pomyślał. lecz niewiadomo, czy ta kwalifikacja od- 

nosiła się do 

  

.j lekceważenia imienia Gordona czy leż 

do jego uścisku. 

Panu radcy Nabiłowi od wczesnego rana wciąż 

przeszkadzano. Przed chwiłą dłuższy czas trzymała go 

przy telefonie pani Ala, prosząc, by poprosił Barczyń- 

skiego na sobotę, a teraz znów wszedł sekretarz: 

'Co się stało? 

Przyszedł pan Stefan Barczyński i prosi o 

chwilę rozmowy. 

- Niech 'pan poprosi 

i szybko wstał od biunka. 

rzuci skwapliwie radca 

Przepraszam. panie radco. 

dziem? 

“| Nabil zaprzeczył gorąco i z nieukrywanem zain- 

leresowaniem obserwował gościa. 

Może przeszko- 

- Poprostu nie wiem. co mam robić z temi pie- 

niędzmi. Nie są one moje — 

ą Chyba. żebym 

uważał, że panowie je mnie podarowali... 

Radca Nabil uśmiechnął się: 

—. Dam panu najprostszą radę: niech pan je wy- 

daje w sposób najbardziej dła pana dogodny i przy- 

jemny. Ta czynność nie sprawi w Warszawie specjal- 

nych trudności. 

-— Тесот się obawiał — mruknął Barczyński. 

Dłaczego, mister Gordon? — zapytał ze szcze- 

rem zdziwieniem Nabił. — Zresztą. przepraszam... nie 

znam pańskich upodobań... 

Nie o to chodzi. Obawiam się, że prawdziwy 

właścicieł zjawi się zapóźno. 

Radca roześmiał się: 

   
panowie mnie zapewniają, że moje. 

  

—0 to pan może być całkiem spokojny. — Po- 

to fakt. Z drugiej strony 

chylił się i powiedział tonem poufałego zwierzenia. — 

Wiemy doskonale. mister Gordon, że te pieniądze sza 

własnością pana. 

Barczyński wyjął papierośnicę, która jest cecha 

wrodzone, dziedziczną, albo stanowi wynik doświad- . 

czenia życiowego w połączeniu z częstem przebywa- 

niem w pewnych sferach towarzyskich, przytem był 

bardzo poważny i nie robił wrażenia, że chce zamas- 

kować obecne usposobienie, które jakby nie pasowało 

do ogólnego wyglądu. Po chwili odezwał się: 

—- Mam jeszcze jedną sprawę o znaczeniu... za- 

sadniczem. 

 -— Słucham pana. 

- Chcę powrócić do kwestji, którą poruszyłem 

już wczoraj na wstępie. Otóż twierdzę, że panowie 

mnie biorą za kogo innego. 

Po twarzy radcy Nabiła przemknął ledwo dostrze- 

galny uśmiech. — Mam głęboko zakorzenione (poczu- 

cie wolności osobistej i pozbawienie jej odczuwam 

bardzo dotkliwie. Mój pobyt w Polsce nazwał pan go- 

ściną. Ta gościna, w innych warunkach niewątpliwie 

bardzo przyjemna, traci dla mnie wszełki urok jedynie 

dlatego, że się stała przymusową. Chciałbym zrzucić 

z siebie ten przykry ciężar i jednocześnie wyprowa- 

dzić panów z błędu. Długo zastanawiałem się jak te 

uczynić, bo, przyznaję się, zaskoczyło mnie nieuzna- 

nie, względnie zbagatelizowanie paszportu. Proponuję 

inny sposób: od kilku łat mieszkam w Paryżu na Bou- 

levard St. Michel Nr. 35. To jest Quartier Latin, dziel- 

nica malarzy i wogóle uczącej się młodzieży. W tych 

sferach posiadam bardzo obszerne znajomości. Czy 

mógłbym prosić o zasięgnięciu informacji o manie? 

(D. c. n.)



Zebranie Rady Grodzkiej 
B.B. W.R. w Wilnie 
7-g0 kwietnia r. b. o godz. 16-ej w Sałi Se- 

kretarjatu Wiojewódzkiego BBWR. odbyło się 
plenarne posiedzenie Rady Grodzkiej BBWR. w 
Wilnie. 

Zebranie zagaił Prezes Rady Grodzkiej, inż 
J. Łastowski, witając przedstawiciela rządu w 
osobie starosty grodzkiego p. T: Wielowieyskie- 
go, przedstawicieli władz organizacyjnych Bloku 
w osobach: prezesa Rady Wojewódzkiej BBWR 
sen. W. Abramowicza i kierownika Sekretarjaiu 
Wojewódzkiego posła A. Birkenmayert oraz 
przedstawicieli organizacyj społecznych współ- 
pracujących z Błokiem. 

W dalszym ciągu zebrania prezes Rady 
Grodzkiej złożył sprawozdanie z działalności Ra- 
dy w okresie kadencji, poczem przystąpiono do 
poszczególnych sprawozdań prezesów komitetów 
„dziemicowych BBWAR., kierowników sekcyj: s] 
tecznej, samorządowo-gospodarczej i kułturalno- 
oświatowej, oraz kierownika sekretarjału Rady 
Grodzkiej. 

Sprawozdania wykazały duży rozwój posz- 
czególnych agend w komitetach dzielnicowych, 
jednolitość zapatrywań oraz głębokie wyrobienie 
ideowe człóńtków i kandydatów, jak również mie 

złamany zapał do wszelkiego rodzaju prac orga- 

nizacy jno-społecznych. 
Na szczególną uwagę zasługują podkreślone 

miemal we wszystkich sprawozdaniach momenty 

z pracy charytatywno-społecznej, objawiającej 

się nietylko w stałem dożywianiu licznych rzesz. 

bezrobotnych i-ich dzieci, «ale i-w organizowaniu 

vchron dziennych, które obok pierwiastków ma- 

terjalnych dają im pewne i niezaprzeczalne wy- 

xhowanie obywatełskie, oraz nauczanie ich pod 

stawowych wiadomości, co w sumie składa się 
na kształcenie ich psychiki. 

Ożywiona i na wysokim poziomie stojąca dy 
«kusja, wykazała dalszą zgodność poglądów na 

oazczgdnE a jednocześnie interesujące ogół 
sprawy oraz oceniła zbiorowy wysiłek wszyst- 
$ich działaczy Bezpartyjnego Bloku, mających na 
setu wyłącznie dobro państwa i jego obywateli. 

Omówienia działalności Rady Grodzkiej, do 
konał poseł A. Birkenmayer jako przedstawiciel 

«ładz wojewódzkich BBWR. podkreślając wy- 
siłki poszczególnych komórek organizacyjnych 
Bloku, zdążających zawsze do dalszego scemen- 
towania organizacji począwszy od domowych 
Kół Pracy, poprzez kwartałowe i dzielnicowe 
koła, aż do Komitetów dzielnicowych, które uczą 
swych członków właściwej oceny zachodzących 

zjawisk oraz stawiania spraw ogółu przed inte- 
tesem osobistym w myśl naczelnego hasła or- 

ganizacji: „Prawem naczelnem — dobro Pań- 

stwa". 
Następnie prezes Rady Wojewódzkiej BBWR. 

senator W. Abramowicz w dłuższem przemówie 
niu omówił obowiązki obywatelskie, jakie wy 
pływają z nowej Konstytucji, udział członków 
Bloku w akcji uświadamiającej jak najszerszy 
ogół obywateli o pracach i zamierzeniach Rządu 
"oraz rolę Rezpartyinego Bloku w Wilnie, jaką 
powinien spełnić, jako organizacja kierowników 
prac społecznych i propaństwowych. 

Następnie przystąpiono do wyborów uzupeł- 
niających do prezydjum Rady Grodzkiej w miejs 
ce 3 członków ustępujących naskutek upływu ka 
dencji. 

w wymiku głosowania do prezydjum weszli: 
naczełnik Jan Czystowski — jako wiceprezes, 
red. K. Okułicz t dyr. T. Miśkiewicz — jako 
członkowie. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego zebra- 
ui na wniosek prezesa Rady Grodzkiej jednogłoś 
mie postanowili wysłać depesze hołdownicze na 
ręce Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego, Preze- 
sa Rady Ministrów Walerego Sławak, Prezesa 
BBWR. Al. Prystora i Sekretarza Generalnego 
BBWR. posła M. T. Osińskiego, poczem o godz. 
21.30 zebranie zamknięto. 

Starosta Suszyński objął 
starostwo dziśnieńskie 
W dniu dzisiejszym przybył do Głę- 

bokiego starosta powiatowy z Oszmiany 
Suszyński, który w obecności inspekto- 
rów wojewódzkich Lemiszewskiego i 
Żyłki rozpocząt przyjmowanie agend sta 
rostwa i wydziału powiatowego od sta- 
rosty powiatu dziśnieńskiego Ludwika 
Muzyczki. 

Jak się dowiadujemy starosta Muzycz 
ka obejmie starostwo powiatowe w Wy 
rzysku w woj. poznańskiem. 

Tragiczna Śmierć księdza 
prawosławnego 

Wczoraj wpobliżu majątka Asanowicze, gm. 
porpłiskiej znałeziono w dołe, w którym prze 
chowywane były zimą ziemniaki, księdza prawo 
sławnego Niedziełskiego, proboszcza ze wsi Ma 
de Sitce, gminy parafjanowskiej. Obok znajdo 
wał się koń wraz z furmanką. 

Zachodzi przypuszczenie, iż ks. Niedzielski, 
jadąc noeą spadł przez nieuwagę do wykopane 
go dołu i poniósł śmierć na miejscu, Zaalarmo 
wana policja zajęła się ustaleniem szczegółów 
tego zagadkowego wydarzenia. 

Na co choru'ą 
w Wileńszczyźnie 

Od dnia 24 marea do dnia 50 marea, właez 
nie na terenie eałej Wiłeńszczyzny zanotowano 
następującą ilość zachorowań i zgonów na cho 
roby zaknźne i inne: 

Dur brzuszny — 8. Dur płamisty 35 (4 zgo- 
ny). Płoniea — 15. Błonicą — 10 (1 zgony. 
Nagm. zapal. opon mózg. — 5 (1 zgon). Róża 
— 8. Krztusiee 2. Zakażenie e — 2 
Gruźlica otwarta — 18. Jaglica — 101. 

          

„KURJER* z dnia 19-40 kwietnia PMS r. 

Bezrobotni oblegają magistrat 
Wilno musi uzyskać dodatkowe kredyty inwestycyjne 

Wczoraj w godzinach rannych do magistratu 

przybyła grupa bezrobotnych w liczbie przesz- 

ło 50 osób. Bezrobotni wyłonili delegację która 

została pr ta przez kierownika działów t 

nicznych inż. Jensza. Dełegacja zobrazowała c 

żki stan materjalny bezrobotnych i prosiła o 

jak najwcześniejsze rozpoczęcie robót drogo- 

wych. 

Interwencja ta pozostała jak się dowiadu- 

jemy narazie bez skutku, gdyż magistrat nie 

posiada kredytów a Fundusz Pracy nie przekazał 

miastu dotychczas ani grosza. Inż. Jensz zape 

nił jednak bezrobotnych, że miasto czyni usil- 

ne starania o wyjednanie kredytów inwesty: 

     
    

      

   
nych i ma nadzieję starania te pomyślnie sfi- 

ualizować. Wówczas rozpoczętoby szereg robót 

ua których znalazłaby zatrudnienie większa i- 

lość bezrobotnych. 

  

  

MW godzinach: popołudniowych do magistratw 

zawitała jeszcze jedna większa grupa bezroboć 

nych tym razem robotników wodociągowo-ka 

nalizacyjnych. Bezrobotni  zatarasowali całe 

cie w wydziale technicznym. Dla piłze- 

porządku wydelegowano kilku poli 

tów. Bezrobotni jednak zachowywali się spokoj- 

nie. Wyłoniono delegację, która interwenjowa 

ła u inż. Jensza. Bezrobotni domagali się natych 

miastowego, rozpoczęcia robót. Inż. Jensz obi*. 

cał delegacji rozpoczęcia robót kanalizacyjny 

w dniu jutrzejszym na ulicach: Naszej i Dobrej. 

Na robotach tych znajdzie zatrudnienie 60 bez 

robotnych. Rzecz prosta, że jest to cyfra zniko- 

ma i sytuacji nie rozwiązuje. 

  

    

   

     

  

Wilno czeka na przydział kredytów inwesty- 

cyjnych. 

Usiłowali zastrzelić domniemanego konfidenta 
W noey z 6 па 7 mareą przy ulicy Wilko. 

mierskiej Nr. 52 miał miejsee następujący wy- 
padek: 

W jednem z mieszkań odbywała się zabawa 
weselna Eugenjusza Bołtucia kióry ożenił się 
z Milewiczówną. Gdy zabawą była w pełnym to- 
ku, do mieszkania wtargnęli nagle znani policji 
włamywacze i nożowcy Bolesław Wołejszo (Kai- 
waryjska, 73) oraz Stanisław Anańko (Lwowska 
61). Nieproszeni goście zaczęli się awanturować 
Rzucili się na brata panny młodej Edwarda Mi- 
łewieza (uł. Ostrobramska 20) i zadali mu ude- 
rzenie nożem w plecy. Gdy ranny padł, awanfur- 
niey zaezęli demolowač mieszkanie. Podczas bój 

Echa tragedji 
W) związku z dramatem w Łyntupach o ezem 

donosiliśmy wczoraj dowiadujemy się dodatko- 
wo następujących szczegółów: 

Jak się okazuje pierwsze relaeje nie były 
śelsłe. Wyjaśnła się, iż sekretarz Januszkiewicz 
oddał w kierunku sędziego kilka strzałów, przy 
czem trzy kule tratiły sędziego. Zosiał on ran- 
my w szezękę, lewą rękę oraz prawe płuco, 

Wczoraj w nocy ciężko ranny sędzia podda- 
ny został w szpitału powiatowym w Święcianach 
skomplikowanej operacji która miała przebieg 
udany. Jak komunikują w stanie rannego nastą- 

Walne Zgromadzenie 
Giełdy Zbożowo -Towar. 

i Lniarskieį 
Wezoraj odbylo się Walne Zgromadzenie 

Giełdy Zbożowo - Towarowej i Lniarskiej. Za- 
gaił zgromadzenie prezes Rady Giełdowej p. 
Ludwik Chomiński, poczem na przewodniczące- 
go dnia został wybrany pos. Władysław Kamiń- 
Ski. 

Po złożeniu sprawozdania z działalności 
Giełdy przez prezesa p. L. Chomińskiego, spra- 
wozdania finansowego przez dyr. Kopcia oraz 
Komisji Rewizyjnej uchwalono jednomyślnie 
wniosek udzietenia absolutojum Radzie Giełdo- 
wej. 

Do Rady Giełdowej zostałi wybrani jedno 
głoście pp.: Ludwik Chomiński, Szymon Kin- 
kalkin, Edward Taurogiński. Abram Brojdo, E 
Himelfarb A. Korkliński, I. Trzeciak, kpt. dypl 
Franciszek Leitl, T. Miśkiewicz, R. Szpunt, inż 
S. Trocki, L. Gilerowicz. Na zastępców: — рр.: 

Grabowski Stan., inż. Perzanowski Stan., Józef 

Drucki-Lubecki, Ch. Buż, F. Gałerkih i D. Si 
cki 

Po Komisji Rewizyjnej: Z. Bortkiewicz. L 
Maculewicz, Ks, Turczynowicz, J. Szabad i D 
Rotnicki. 

Do Komisji Rozjemczej: pp.: pos. Wł. Ka 
miński, J. Kowarski, A. Bendych, W. Kulesza, 
Sz. Kinkulkin, D. Słucki, A Brojdo, J. Szabad, 
A. Buż, Mż. Berezin, Z. Bortkiewicz, J. Feldman 
D. Lapidus. dr. J. Jagmin, K. Pietraszkiewicz, 

P. Sokolnicki, B. Lifszyc. D. Rotnicki B 
Skrawa i A. Korkliński. 

W koncu uchwalilo Walne Zgromadzenie 
podziękowanie za owocną działałność ustępują 
cemu kpt. Gustawowi Tysowskiemu oraz inż 
Romuałdowi Więckowiczowi. (m) 

Morze to — płuca narodu 
BSC E DE ASS 

Obwodowe Biuro 
Funduszu Bezrobocia 
W związku z wejściem w życie od dnia 1 

kwietnia r. b. Rozporządzenia Prezydenta Rzpli 
tej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. o po 
łączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pra 
cy, wszystkie agendy i czynności Obwodowego 

Biura Funduszu Bezrobocia przyjęło od dnia 

1 kwietnia 1935 r. Wojewódzkie Biuro Fundu 

szu Pracy w Wilnie ul. Jakóba Jasińskiego — 

Nr. 7 m. 4. 

Równocześnie podaje się dowiadomości, że 

na ewidencji poszukujących pracy znajdują się 

przcownicy umysłowi i robotnicy wszysikich ka 

tegoryj oraz służba domowa. 

Zgłoszenia zapotrzebowań: Dział Zapośred 

niczeń przy ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 7, — 

teł. 12-86. 

    

  

ki pofurbowano jeszcze klłka osób. W między- 
czasie pan młody Eugenjusz Bołtać, nożowany 
również w policji jako złodziej, wybległ ва u- 
licę eheqe zaałarmować policję. 

Napastnicy wówczas wybiegli za nim a Bo- 
lesław Wołejszo strzelił do niego trzykrotnie, 
raniąc go w nogę, poczem zbiegłi. 

Dochodzenie rzuciło jaskrawe światło na tło 
zajścia. Wyjaśniło sięr iż Wałejszo £ Anańko 
usiłowałi zastrzelić Bołtucia ponieważ podejrze- 
wałi go © to, że jest konfidentem policji. 

Wczoraj wieczorem obaj napastnicy zostali 
<atrzymani. (0). 

w Łyntupach 
piła znaezna zmłana na lepsze i lekarze mają 
nadzieję utrzymania go przy żyeiu. 

Odnośnie niedoszłego mordercy ł£ samobójcy 
Erazma Januszkiewieza dowiadujemy się iż sę- 
dzia Kuźmiński wysunął przeciwko niemu bar- 
dzo powżne zarzuży. Oskarżał mianowicie se- 
kretarza © wymuszanie łapówek oraz © przy 
właszczenie depozytów. 

Dochodzenie przeciwko Januszkiewiczowi 
spowodu jego Śmierci, zostało skierowane na 
omorzenie. (e). 

RADJO 
WILNO 

ŚRODA, dnia 10 kwietnia 1035 roku. 

6.30: Pieśń. 6.38: Gimnastyka. 6.50: Muzyka. 
7.46: Program dzienny. 7.50: Audycja Iniarska. 
7 Giełda rolnicza. 8.00: Audycja dla szkół. 
11.5: Czas. 12.05: Utwory Mozarta (płyty). 12.30: 
Chwilka dła kobiet. 12.50: Dziennik południowy. 
13.00: Koncert ork. salonowej. 13,50: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.45: Zespół F. Dzierža- 
nowskiego, W. Sucheckiego i Kazimierza Szer- 
szyńskiego (piosenki). 16.30: Wpływ wiosny na 
cerę — odczyt. 16,45: Urbano i iKurenko na pły- 
tach. 17.00: Koncert solistów. 17.50: Książka 
i wiedza — odczyt. 18.00: Koncert na teorbanie 
artysty kobzarza Włodzimierza Szulca. 18.16: 

fesoły sketch. 18.30: Audycja dla dzieci, 18.40. 
Życie artystycznę i kulturalne miasta. 1845: 
Recital fortepianowy prof. Aleksandra Wielhor- 
skiego. 19,00; Program na czwartek. 19,15: Prze 

gląd litewski. 19,25: Wiad. sport. 19.35: Koncert 
chóru „Harmonja*. 1950: Feljeton aktualny. 
20.06: Fragmenty z „Dzwonów Kornewilskich“. 
20.45: Dzienik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy 
l żyjemy w Polsce. 21,00: Koncert Chopinowski. 
21.30: Audycja pogodna w opracowaniu Konstan 
tego Gałczyńskiego. 21.40: Koncert laureata I-go 
Międzynarodowego Konkursu skrzypcowego im. 
Henryka Wieniawskiego w Warszawie. 22.00: 
Koncert rekłam. 22.15: Koncert życzeń (plyty;. 

   

  

  

CZWARTEK, dzia 11 kwietnia 1935 г. 

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50: Muzyka. 
7,46: Program dzienny. 7,50: Chwilka społeczna. 
7,55: Giełda rolnicza, 8,00: Audycja dla szkół. 
12,00: Hejnał, 12,05: Na naszem podwórku. — 
12.30: Szkolny poranek muzyczny. 13,00: Chwil 
ka dla kobiet. 13,05: Dziennik południowy. — 
13,66: Z rynku pracy. 13,50: Codz. odcinek pa 
wieściowy. 15,45: Koncert. 16,30: Pogadanka w 

języku francuskim. 16,45: Piosenki hiszpańskie 
(płyty). 17,00: Skóra jako źwierciadło zdrowia 
i choroby człowieka — reportaż. 17,15: Słuchowi 
sko oryginalne. 17,50: Poradnik sportowy. — 
18,00: Krótki koncert kameralny. 18,15: Conrad 
I świat. 18,30: Najnowsza poezja polska na bez 
drożach odczyt. 18,40: Życie artystyczne i kul 
turalne miasta. 18,45: Muzyka organowa (pły- 
ty). 19,07: Program na piątek. 19,15: Litewski 
odczyt ekonomiczny. 19,25: Wiad. sportowe. — 
19,35: Drobne utwory skrzypcowe. 19,50: Felj. 
aktualny. 20,00: Muzyka lekka. 20,30: Koncert 
reklamowy. 20.00: Dziennik wieczorny. 20,50: 
Transm. z teatru „La Scala“ — „Carmen“. 

Nieszczęśliwy wypadek 
Dnia 7 b.m. Michał Wierzyński, lat 17, mie 

szkaniec Mołodeczna, na przystanku kolejowym 

Kolonja Wileńska usiłował wskoczyć do pocią 

gu „lecz upadł doznając potłuczenia głowy i zła 

mania prawej nogi wyżej kolana. 

  

   

  

Wierzyńskiego przewieziono do szpitala ży 

dowskiego w stanie ciężkim. 

9 

Koncert prof. Aleksandra 
Wielhorskiego 

  

Dziś o godz. 8 wieczór w teatrze na 
Pohulance wystąpi z własnym koncer- 
tem kompozytorskim znany pianista 
prof. Aleksander Wielhorski z udziałem 
słynnej śpiewaczki Zinaidy Kowalskiej. 

Pożegnanie dyrektora 
szpitala Sawicz 

W związku z przeniesieniem d-ra Hanusowi- 
€za, b. dyr. szpitala Sawicz, na emeryturę, le= 
karze tego szpitała oraz personeł w komplecie 
zebrałi się w niedzielę dn. 7 bm. by pożegnać 
swego zwierzchnika po 28 latach jego pracy w 

  

     
  

szpitalu. tępca dyr. szpitala dr. Wołodźko 
odczy res, w którym szczegółowo zobrazo- 
wał zasługi opuszczającego szpiłał po długich 

  

latach prący d-ra Hanusowicza. INastępnie naj 
starszy wiekiem z lekarzy tego szpitala dr. Wir 
szubski w królkiem |ecz serdercznem przemówie 
niu scharakteryzował dr. Hanusowicza jako bez 
pośredniego zwierzchnika pracowników szpitała. 

Intendent szpitala p. Sokoloński wręczył p. 
dyr. na pamiątkę ozdobną grupę fotograficzną 

wszystkich pracowników. Najstarszy felczęr Za 
charenko żegnał w. imienin środutęgo personely 
szpitalnego. Wreszcią posługnczka 3. Aleszko 
w imieniu 2l4szego personelu. 

Wieczorem tego dnia lekarze i średni perso 
nel podejmowali ustępującego d-ra Hanusowicza 

kolacją. : 

Przez rėžowe okulary 

„Nie sztuka naśladuje naturę, a przeciwnie— 
natura naśladuje sztukę* — powiedział Oskar 
Wilde. Bywają wypadki w których nawet tak 
paradoksalne powiedzenia przyoblekają reałny 
kształt, Podobny wypadek ma'miejsce i obecnie. 
Z chwilą otrzymania nagródy literackiej przez 
Jalu Kurka za powieść „Grypa szałeje w Napra- 
iwej* grypa rozszalała się na dobre we wszy- 
kich wsiach i miastach, a w swym zwycięskim 
pochodzie nie ominęła i Wilna. Niemał niema 
domu któryby ocalał, przeszła wszystkie szkoły, 
instytucje, urzędy, oba nasże teatry, a teraz do- 
brała się do teatrzyku Rewja. 

Aktorowi, zwłaszcza rewjowego teatru, nie 
wołno chorować. Trwają więc na posterunku, 
aczkołwiek niedysponowani i schrypnięci: Zda- 
nowicz, Bołska i paru innych, tylko młodziutka 
Nowiłczówna poddała się chorobie 4 trzeba ją 
było zastępować. Ale widocznie nietylko ludzie 
ale i instrumenty muzyczne podłegają grypie, 
gdyż na premierze „Przez różowe okułary*, by- 
ty wyjątkowo rozstrojone i brzmiały wręcz fał- 
szywie, a zdezorjentowany zespół orkiestry, nie 
mogąc złapać taktu i rytmu, nadrabiał bębnem 
i talerzami, zagtūszając śpiew i czyniąc niesamo- 
wiły hałas. Rzecz jasna, że przy takiem niezgra- 
niu orkiestry, efekty nastrojowych mumerów: 
„Warszawa šni“ w wyk. Bolskiej i „Morski włó- 
częga" słowa i wyk. Zdanowicza, zupełnie prze- 
padły, i całość spektaklu wypadła słabiej niż 
zwykle. е 

Mniej przez orkiestrę ucierpiały popisy cho- 
teograficzne, z których zwłaszcza „W sidłach 
szatana feerja bałetowa. w wyk. Radwan— Rym" 
kiewiczówny i 4 girlasek wypadła bardzo ładnie. 
Zupełnie już obronną ręką wyszły piosenki śpie 
wame przy akompanjamencie samego fortepjanu 
jak; „Ja mam czas — ja poczekam* i „Fordan 
serka", ładnie wykonane przez Leńskiego, „Zrę 
kowiny“ z andrusowskim zacięciem śpiewane 
przez J. Oleniecką, doskonała pełna dowcipu i 

tumoru „Nocna przygoda” oraz inne szmenceso 
we piosenki Al. Gronowskiego, który swym re 

pertuarem i humorem zyskuje coraz większe sym 
patje, Bardzo zabawne są skecze-groteski „Ro- 
mans w Kkinie' (Oleniecka, Janowski) i „Vice- 

Versa" (Bolska, Zdanowicz) ałe stanowczo naj 
większą bombą śmiechu jest skecz-grotesku 
„Idź szyć* w wyk.: Gronowski i Borski, Z. Kal. 

Ks. Żejdzis 
otrzymał parafję w pow, 

Wiłkomierskim ? 
Podług nadeszłych do Wiłna wiadomości, 

zbiegły niedawno z pow. święciańskiego do Li- 
twy ksiądz Żejdzis oirzymał jedną z parafij w 
powiecie wiłkomierskim. 
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KRO 
Be z "| Dxiś: Erechjelz Pr. M. 
Środa Juta Leona Wilk. 

Weskėd siożte — godz. £ m. 34 

Zachód sieńce — godz, 5 n. 67 

  

Snostrzeżenia Zakładu iłetesrełcgi! ©. 5 В. 
w Wilnie z dnia 9/]V — 1835 raku, 

Ciśnienie 754 
Temperatura Średnia +7 
Temperatura najwyższa +8 
Temperatura najniższa + 5 
Opad 5 
Wiatr w godzinach porannych — południo 

wy, w godz. popołudniowych północny 
Tendencja: Wzrost 
Uwagi: Deszcz z przerwami. 

— Przepowiednia pogody według F. L. MG 

Przeważnie pochmurno i miejscami deszcz. — 

Nieco: ciepłej. — Umiarkowane wiatry z połud 

wia i południo-zachodu. 

OSUBISTA 

— Kurator Okręgu Szkołnego p. Kazimierz 

Szelągowski odleciał samolotem wczoraj do War 

szawy. Zastępować go będzie p. Józef Czystow- 

ski, naczelnik wydziału szkół powszechnych. 

„KURIER* z dnia 10-g0 kwietnia 1935 г 

NIKA 
MIEJSKA 

— Komisja ministerjalna dla zbada- 
nia stanu robót w Bazylice Wileńskiej. 
Dziś rano przywa do Wilna z Warszawy 
ministerjalna komisja cełem zbadania 
postępów pracy przy odnowieniu Bazy: 
liki ze specjalnem uwzgłędnieniem kapli 
cy św. Kazimierza. W skład komisji 
wchodzą m. in. generalny konserwator 
pref. Remer oraz prof. Rutkowski. 

— Przygotowania do erganizacyj kolonij 
tetnich. Magistrat czyni już przygotowania do 

organizacji kolonji łetnich dla najbiedniejszych 
dzieci. W roku bież. miasto propektuje wysłać 
na kolonje 700 dzieci, w tem 80 z żydowskich 
szkół pulicznych. Kolonje adbędą się w 2-ch tu 

rach w majątku miejskim Leoniszkach (pod 
Wilnem) i rozpoczną się w połowie maja. 

Każda tura trwać będzie po 6 tygodni. — 
Sprawa organizacji kołonij letnich zostanie 

szczegółowo omówiona na jutrzejszem posiedze 
uiu lekarzy szkół powszechnych. Należy zazna 
czyć, że w stosunku do roku ub. liczba dzieci 

jstw kołonij letnich 
nieznacznie zostanie zwiększona. 

W roku bieżącym Magistrat projektuje pe 
raz pierwszy urządzenie kolonij letnich dla dzie 
ci z przedszkoli miejskich. Gdyby kolonje te 
doszły do skutku, korzystałoby z nich 3 Odzieci 
w dwóch zmianach po 15 w każdej. 

  

     

  

FORTEPIAN 
firmy wiedeńzkiej oka- 
zyjnie b. tanio do sprze- 
danie, ul. Mickiewicza 

44 m. 10 

POKÓJ 
dla samotnego (ej) przy 
cichej rodzinie lub dla 
doktora adwokatz z ko- 
rzystaniem salonu, | p 
telefon, lasienka, 7 me- 
blami lub bez, možna 
т utrzymeniem, ul. Wi- 
lefska 22, m. 2, napiz. 
Apteki Miejskiej — Ol. 

szewska 

NASIONA | 
poleca W. WELER 
Wilno, Sadowa 8 

GEha O asis Gezpł. 
stniej od 1860 r. 

Tel. 10-57 

Za POKOJ 
pomożemy (pomogę) w 
zakresie gimnazjum 

| metem - przyrodniczego 
lub humanistycznego. 

Zgłosz.: Poznańska 3-4 
Chmielewski 

      
   

    

OZPABIAJĄ W/PRNIALE 
ELAFSTAI POTRAWY 
SPORZĄDZONEzWYROBÓW 

DBra.OETKERA 
Z powodu kolosalnego powodzenia i ns żądanie publiczności jeszcze 

PAM] wiz" MARZACE USTA z Eiżbieą Bergner 
Jutro premjera! Widowisko 10000 cudów! Najnowszy film 

NDER BAR 
Dolores del Rio, Ricarda Cortez oraz Al Jelson, który wykonuje 
romanse w języku rosyjskim. Efektowne, olśniewające balety, tańce, 

spiew i rewja. Wyjątkowy nadprogram. 

MELiOS| Dziš premjera! Film dla wszystkich! 
Potężne 2 ТИ томе 

(UramefeLourdes) 
Film o doskonałej, zwartej akcji 
diamatycznej. Historja dwóch 

młodych małżeństw 
W roli głów. gen- 
jalny 7-mio letni 

Jean Bara Film zrealizowany z niebywałym rozmachem i wiel- 
* kim wysiłkiem aitystycznym. —  Prześliczne Chóry 

Obowiązkiem każdego jest obejrzeć ten film, który pozostawia RA ZawSZE w pamięci widza 
potężne wrsżenie. Nadprogram: ATRAKCJE. Początek o godz. 4—6—8—10.15 

CA s i N 6| Dziś "wielka rewaiacja sezonu | 

Jeannette Macdonald Maurice Chevalier. 
w największym flmie od czasu wynalezienia taśmy filmowej p. t. V, 

WESOŁA WDUWKA/ |, 

  
  

  

  

OSTATNIE DRI!      

Režyserja: Eraest Lubitsch Muzyka: Franciszek Leha 
Film został uznany przez całą prasę i publiczność za najlepszy 

- w bieżącym sezonie. Seanse o godz. 4—6—8—10.15 

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dziś Środą Literacka. Roman Kołoniec- 

ki wygłosi odczyt pt. „Literatura w obliczu 
współczesności. 

— Odczyt w T-wie Eugenicznem. 11 kwiet 
nia w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) z ramienia 
T-wa Eugenicznego dr. 'W. Mórawski wygłosi 
odczyt na temat „Syfilis i rzeżączka jako cho 
*oby społeczne”. 

Początek o godz. 6 wiecz. Wstęp wołny. 
— Zebranie członków Ochotn. Straży Poż 

W dniu 14 kwietnia r.b. w lokalu Miejskiej 
Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Dominikań 
skiej 2 odbędzie się ogólne zebranie czł. Ochotn 
Straży Pożarnej m. Wilna. Na zebraniu tem o- 
mawiana będzie sprawa reorganizacji Ochotni- 
czych Straży Pożarnych na terenie Wilna oraz 
wybory nowych zarządów w oddziałach. 

NADESŁANE. 

— Na stole świątecznym nie może zabrak 
nąć placka lub mazurka, babki lub tortu, czy 
też wreszcie budyniu lub leguminy sporządzo- 
nych według starannie opracowanych i łatwo 
zrozumiałych recept Oetkera. Pieczenie jest łat 
we i udaje się znakomicie, jeżeń zużyć do tego 
niezawodnego proszku do pieczenia D-ra Oetke 
ra „Backin*. Mnóstwo wypróbowanych przepi: 
sów znajduje się w książce kucharskiej D-ra 
QOetkera, którą otrzymać można w każdym skła 
dzie kolonjalnym lub bezpośredni» u poszcze 
gólnych zastępców. 

ROŻNE. 
— Polskie T-wo Tanich Higjenicznych Jadło 

dajni w Wiinie, ul. Św. Jańska 8, wydaje co- 
dziennie od godz. 12 do 17 domowe, zdrowe i 

smaczne obiady w cenie od 30 do 80 gr. 

Dziś! 
BALKON 25 gr. 
Program Nr XVII 

REWA 

Teatr i muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA 

-— Papaludniėwka „Golgoty“. Dziś , sro 
dę dnia 10 bm. o godz. 4-ej popoł. — mister 
jum pasyjne w 13 obrazach „Golgota*. 

— Koncert prof. ALEKSANDRA: WIELHOKR 
SKIEGO i ZINAIDY KOWARSKIEJ, Dziś w śro- 
dę dnia 10 bm. o godz. 8-ej wiecz. wysiąpi zna 
ny kompozytor i pianista prof. Aleksander Wiel 
herski z własuym koncertem kompozytorskim 
z udziałem sławnej śpiewaczki Żinaidy Kowar 
skiej (sopran). 

UWAGA: PP. Akademikom i słuchaczom 
Konserwatorjum — przysłaguje 50 proc. zniżki 
Kupony nieważne. Doehód na rzecz Związku 
Polaków Ziemi Kowieńskiej, 

-— Jutro, w czwartek dnia 11 bm. o godz 
Sej w. „Galgota“, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 

— „Domek z kart* po ecnach propagande 
wych. Dziś ukaże się pełna wytwornego humno- 
ru komedja muzyczna Granichstaedtena „Domek 
z kart“ ujęta w 7 barwnych obrazów 

— jJutrzejsza premjera w „łutni*, Hrrmoś 
i werwa królować będą jutro na scenie teatru 
„Lutnia*. Wiesołość tę wywoła op. Zierera „We- 
soła para” która ukaże się w pierwszorzędnej 
obsadzie scenicznej: z Halmirską, Łasowską, Sko 
rukówną, Dembowskim Domosławskim, Szcza- 
wińskim i Tatrzańskim na cz. Akcja operetki to- 
czy się : akt. I w sądzie, akt. If — przed vberżą 
„Pod białym słoniem”, akt III — festyn w ozro- 
dzie. Balet w układzie J. Ciesielskiego wykona 
sielankę tyrołską i efektownego kankana. No- 
we dekoracje i kostjumy dopełniają artystycznej 
całości. Zniżki ważne. 

  

  

Przez różoweokulary 
Przeczucie bliskiej wiosny i niedalekiej radóści w 2 częściach i 18 obrazach Gościnne w: stepy 
N. Boiskiej i W. Zdanowicza. 

OGNISKO | 

Szczegóły w sfiazach. 
W niedzielę i święta 3 przedstaw.: o godz. 4.ei, 630 i 9-ej. 

Codziennie 2 przedst.: o g. 5.30 i 8,13 
W soboty kasa ezynna do g. 10-ei 

DZIŚ, Świat dziewcząt wyrzuconych poza nawias t, zw. „uczeiwego ży” 

cia* ukazuje najbardziej realistycny film p. t. 

KOBIETA POD KONTROLĄ 
NAD PROGRAM: Urozmalcone DODATKI DŹWIĘKOWE. Pacz, seansów codr. 6 g. 4-ej p... 

UDZIELAM 

zna 
Organizuję orkiestry ludowe i dęte, — Piszę 
szkoły, albumy, partitury orkiestrowe, Lekcyj 
udzielam w mieszkaniu reflekianta. Dowiedzieć 
się: Biekupia 4—18, lub Św.Wincentego 6/17—3 

Kspelmistrz L. Klewakin 

  

Kto próbował — ten przekonał się 

8 WINA 
W. OSMOŁÓWSKI—Wilne 
są Stare, Leżałe, Mocne i Zdrowe, 
niech ich nie zabraknie na stole 

Wielkanocnym. 

$ Do nabycia w sklepach winno-spožywezych, 
  

  

NOWOOTWARTY SKLEP 
materjałów piśmien, i krešlarskich 

HALINA i S-ka 
Wilno, Tatarska 1 

poleca: papier kancclaryjny, przyrządy kreś- 
larckie, kalka płóc, papier podklejony płót- 
nem i siatką precyzyjną oraz wszelkie ma- 
tesjały biurowe, szkolne, księgi buchalteryj- 

ne, włazny nakład druk. mier. 

  

Ceny konkurencyjne 

Sprzedam plac 
przy ul. Miłej 5 (Zwierzyniec) 

b. tanio. O warunkach dowiedzieć się w admi- 

nistracji „Kurjera Wileńskiego" pod „Plac” 

D. RABINOWICZ 
korespond. w angielskim, franc., hiszp., niem., 
ros., włoskim. Tłumacz przysięgły dla hebraj- 
skiego i żydowsk. Rudnicka 9 (tub 11), godz. 
4—%6 wiecz.. Tamże: Magister matem. przyjmuje 

tłumaczenia dzieł naukowych. 

      
    

@ r. 

(kwieiniowy) 

cena 50 groszy 

Wydawnictwo 

„NOWA LINJA* 
Kraków 

Skrytka pocztowa 272 

  

    

          
    
    
    

       

     

  

Krawiec damski 
WAJNER 
Wielka 19 

Wykonuje roboty w-z 
najnowszych mód 

Sukę-wilezycę 
(tresowaną) 

sprzedam b. tanio 
ul Łokieć 8—9 

W pobliżu Wilna 
dzierżawy niedužego 
objektu ziemskiego po- 
szukuję. — Wisdomość 
proszę przesłać do Re- 

dakcji dła W, K. 

  

  

  

Zgubioną 
legitymację, wyd. przez 
Pośrednictwo Pracy na 
imię Michała Tomkie 
wicze, unieważnia się 

B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ul. Królewska 7 — 13 
udziela lekcje i korepe- 
tycje w zakresie 8 kla- 
gimnazjum ze waszyst- 

kich przedmiotów. Spe- 
cjalność: matematyka. 

fizyka, język polski 

    

DOKTÓR 
J. PIGTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 

Wliafska 34, tel. 1266 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

DOKTÓR 

Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczcpłciowe 
Wiatka 21, tal. 8-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—8 

DOKTOR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjra. od 8—1 i 4—8 

AKUSZERKA 

08 LANNETOWA 
Przyjmuje od 9—7 w, 
ul. 4. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

  

  

  

  

| AKUSZEKKA е 

M. Brzezina 
przyjmuje.bes przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 
  
  

AKUSZERK 4 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 10—4 
|temże gabinet sosmet.. 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

M i aszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również moie być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyko- 
nuię różne prace w do- 
mu po b, niskich cenach 
Łaskawe oferty do adm. 
„Kurjers Wileńskiego” 

pod „Maszynietka“ 

    

RBDAKCJA | ADMINISTRACIJA: Wiiuo, Disk. Bandurskiego 4. 1elelicny: Redakcji 79, Administr. 49, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1— 3 ppol 
Aśuiwistracja czynna od godz. 9%, —3/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyiekior wydawnictwa przyjmuje od godz, 1 — ? ppoł, Ogłoszenie s4 przyjmowane: od godz. %/,>— 354, ) 7— 3 wiesz 

Konto czekowe P.;K, O, Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupa Bandurskiego 4. Telefon 3-40. 
OTNA PRENUMERATY: miesięcznie z cdnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 14, 50 gr. Zagranicą 6 21. CENA OGŁOSZEN: Ze wiersa 
mńlimeowy przed tekstem — 75 gr, w tekście 60 gr., za tekstem —40 gr. kronika redakc, komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp.jogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr,za wyraz. Do tych cem dolicza stę 

® głoszenia cyirowe i tsbelaiyczne 20» 

Wyd. „Kurjer Wiłeński* Sp. z o. e. 

  

  

namerach mieczielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Ża numer dowodowy 15 gr 
Usład ogłoszeń w 'ekście 4-10 łamowy, za iekstem B-im.o łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

URL SEA 

Druk. „Zniez*, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-4. Redaktor odpow. Witełd Kiszkie


