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NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Cena 15 groszy 

  

Włosi u wrót Addis Abeby | 
> Front północny przestał istnieć 

_ Na południu toczą się walki 
WARSZAWA (Pat). Na mocy wiado 

mości z różnych źródeł PAT podaje na 
stępujący komunikat o położeniu w A 
bisynji w dn. 4 maja: 

„Front północny, w ścisłem znacze- 
niu tego słowa już przestał istnieć. Ko 
lumny włoskie, maszerujące z Dessie 
na Addis Abebę, według urzędowego ko 
maunikatu włoskiego, po przekroczeniu 
przełęczy Termaber, zajęły bez walki 
Debra-Brahan, stolicę prowincji Szoa. 
Straże przednie włoskie posunęły się o 
40 km. naprzód w kierunku Addis Abe 
by. Z Debra-Brehan do stolicy Abisynji 
jest około 120 km. Według nieurzędo- 
wych wiadomości włoskich, patrole wy 
wiadowcze włoskie ukazały się w odleg 
łości 15 km. od Addis Abeby. Wiadomo 
ści o tem, że wojska włoskie wkroczyły 
dziś do stolicy Abisynji są nieprawdzi 
we. Addis Abeba jest м dalszym ciągu. 
w rękach zbrojnych maruderów i rabu 
siów. Poselstwa stanowią zbrojne ośrod 
ki, w których chroni się dyplomacja i 
Europejczycy, W ciągu ostatnich trzech 
dni tylko raz jeden ukazał się nad stoli 
cą samolot włoski. Sądząc z zapowiedzi 
Mussoliniego 0 zwołaniu zgromadzeń lu 
dowych w. całych Włoszech i o mowie, 

/którą-wygłosi szef rządu włoskiego, mo 
żna spodziewać się wkroczenia wojsk 
włoskich do Addis Abeby jutro, 

Front poładniowy dotychczas jesz 
cze istnieje. Armja rasa Nasibu i gen. 
Wehih-Paszy cofa się, a wojska włoskie, 
pomimo ulewnych deszczów, posunęły 
się od Dagabur o 80 km. naprzód, roz 
bijając m. in. eddziały Omara Saman 
tar, który został ciężko ranny i stracił 

w bitwie syna. Od Daggabur do Džidži 
gi w linji prostej jest zgórą 160 km. 

W ADDIS-ABEBIE 

GRASUJĄ MARUDERZY, 

PARYŻ, (PAT). — Ostatnie depesze otrzyma 

me przez francuskie ministerstwo spraw zagra 

nicznych od posła francuskiego w Addis-Abebie 

Bodart'a: datowane są z niedzieli popołudniu. 

Wedle tych depesz kierownik brytyjskiego czer 

wonego krzyża dr. Melly został ranny w pierś 

podczas gdy opatrywał rannego  Abisyńczyka 

па ulicy. Poselstwa belgijskie i tureckie są czę 

sto atakowane. Zbuntowani żołnierze zostali od 

parci. Przy wejściu do posełstwa 

leży wielu zabitych. 

Dyrekcja kolejowa w Dżibuti otrzymała tele 

gram z Addis-Abeby, że na stacji bromi się 50 

francuskich urzędników kolejowych z francus 

tureckiego 

kim attache wojskowym w Addis Abebie na cze 

le. Odparti oni kilka napaści ogniem karabinów 

maszynowych. 

KOŚCIOŁY W GRUZACH. 

LONDYN, (PAT). — Foreign Office wczoraj 
otrzymał wiadomość 4 korespondentów pism an 
gielskich w Addis-Ahebie, nadaną radjówką z 
poselstwa brytyjskiego, że wobec przerwania 
kabli nie mogą wysyłać wiadomości do swoich 
pism. Radjówka ponadto podaje, że uciekający 
motłóch nie jest wrogi wobec europejczyków 
i atakuje tylko, o ile przeszkadza się mu w 
płądrowaniu. Większość zabitych stanowią Abi 
syńczycy, którzy starali się bronić swej własno 
ści. Centrum miasta jest w gruzach. Większość 
budynków urzędowych, jak poczta, kościoły i 
t. p. spłonęły. Wśród europejczyków ranny ze 
stał jeden dziennikarz. oraż dowódca ambulan 
su brytyjskiego dr. МеМу, którego postrzelono 
w pluco. Zabita została misjonarka anicrykań 
ska Stadin przez zbłąkaną kulę, która przeszy 

ła dach domku, w którym spała. Poselstwo fran 
cuskie, gdzie znajduje się 5 włoskich więźniów, 
przekazanych przez cesarza, było otoczone 

przez rozszalały motłoch i dwa razy afakowane 
w ciągu dnia wezorajszego. 

KOMUNIKACJA MIĘDZY DWOMA PO 

SELSTWAMI W ADDIS-ABEBIE 
PRZEZ LONDYN — WASZYNGTON. 

LONDYN, (PAT). — Brytyjskie ministerstwo 

spraw zagranicznych poleciło przez radjc pos. 

brytyjskiemu w Addis-Abebie, 

wszelkiej pomocy i obrony poselstwu Stanów 

aby udzielił 

Zjednoczonych. Pomimo niewielkiej odległości, 

dzielącej te dwa poselstwa, wskutek stami rze 

czy w mieście, kontakt między: niemi odbywa 

się naokoło świata przez Waszyngton i Londyn 

- Cesarzi cesarzowa odpłynęli do Haify 
LONDYN (Pat). Reuter donosi z Dżi 

huti: cesarz i cesarzowa z dziećmi wsie 

  

dłi na pokład krążownika brytyjskiego 
„Enterprise*, który odpłynął do. Haity. 

  

Król Faruk opuszcza Angiję 

Król Faruk opuścił Anglję udając się do Kairu” dla objęcia tronu. Przed wyjazdem z Dover'u 
przeszedł przed frontem kompanji honorowej. 

Włosi namyślają się czy zaanekto- 
wać całą Abisynję 

RZYM (Pat) Koła miarodajne infor 
mują, że rząd włoski nie powziął jesz 
cze żadnej decyzji w sprawie ewentual 
nej aneksji Abisynji. Rząd włoski śle- 
dzić będzie przebieg dalszych wydarzeń 
i zastrzega sobie możność późniejszego 
podjęcia zarządzeń, jakie uzna za właś 
ciwe. 

Zalęcie Addis-Abeby 
rozmyślnie opóźnione 
PARYŻ, (PAT). — Agencja Havasa donosi z 

Rzymu, że w dobrze poinformowanych kołach 
tamtejszych zapewniają, iż zajęcie Addis-Abe 
ba przez wojska włoskie zostało rozmyślnie о- 
późnione, wszczęto bowiem rokowania, mające 

na eelu skłonienie Abisyńczyków do dobrokolne 
go oddani stolicy eddziałom marszałka Bad 

glio. : 

Prasa anglelska o zwy- 
cięstwie Mussoliniego 
LONDYN, (PAT). — Prasa angielska obszer 

nie omawia sytuację jaka wytworzyła się nasku 

tek wypadków w Abisynji. Dzienniki z żałem 

stwierdzają, że system zbiorowy doznał fatal 

nego niepowodzenia. Obecna chwila stanowić 

będzie punkt zwrotny w polityce zagranicznej 

W. Brytamji i przyszłości Ligi Narodów. Sze 

reg dzienników nie wkrywa, że zupełne zwycię 

stwo Mussoliniego jest upokarzające dla polity 

Wielka 

Brytanja. Wszystkie dzienniki z uznaniem wy 

rażają się o walorach osobistych negusa, dla któ 

rego mają wyraźną sympat ję. 

—(::)— 

Strajk arabski 
w Jerozolimie trwa 
JEROZOLIMA, (PAT). — Strajk arabski 

w Pałestynie trwa. Pomimo opinji emira Tran 
sjordanji, doradzającego delegacji arabskiej 
przerwanie strajku, który trwa już 12 dni, arab 
ska rada narodowa postanowiła strajk konty 
nuować. Sytuacja naogół jest spokojna, jednak 
donoszą 6 kilku zamachach bombowych, rewoł 
werowych oraz usiłowaniach podpaleń w posz 
czególnych miejscowościach, zamieszkałych 
przez Żydów. Doktór Żyd, ranny podczas de 
monostracyj w Haifie, zmarł. Pogrzeb odbył się 
w spokoju, 

W Tel-Aviv zniesiono godzinę policyjną. 

ki, której głównym rzecznikiem była 

    

  

Dotychczasowy ambasador R. P. w Waszym- 
stonie p. Stanisław Patek, został odwołany spo- 

wodu choroby ze swego stanowiska. 

        
pz 5 r Н m 

epesze gratulacy|ne 
dla Pana Prezydenta 
w dniu 3-go maja 

WARSZAWA (Pat). W dniu 3 maja 
Prezydent R. P. otrzymał depesze gratu 
lacyjne od Króla Belgów Leopołda III, 
króla Bułgarji Borysa III, króla Włoch 
Wiktora Emanuela III, cesarza Iranu 
Reza Szach Pahlavi, króla Iraku Ghazi 
1-go, króla Afganistanu Mohammied Za 
hir Khana, regenta Jugosławji księcia 
Pawła, regenta Węgier, Mikołaja Horthy 
de Nagybanya,  prėzydentta Republiki 
francuskiej Lebruma, prezydenta Sta- 
now Zjednoczcnych Franklina Roose 
velta, prezydenta  Estonji Konstantego 
Paetsa, prezydenta Argentyny Augusti 
no P. Justo, prezydenta Meksyku Laza 
ro Cardenas, prezydenta republiki Cze 
chosłowackiej Edwarda Benesza. prezy 
denta Salvadoru Maksymiljana Hernan 
dez Martinez. 

Weterani w Krakowie 
KRAKÓW, (PAT). — Dziś o godz. 19.36 po 

ciągiem „katowickim przybyła do Krakowa gru 
pa weteranów z r. 1963, w tem 2 weteranki, 
którzy uczestniczyli we wczorajszych uroczysto 
ściach uczczenia 15-lecia powstania śląskiego 
w Katowicach. : 

Weteranów powitał w serdecznych słowach 
wojewoda krakowski Gmoiński, któremu w ży 
wem. przemówieniu 'podziękował 101-letni wete 
ran z Piotrkowa Wojciechowski. 

Z dworca, przy dźwiękach „I Brygady* we 
terani udali się autobusami do przygotowanych 
dla nich apartamentów. 

Jutro weterani złożą hołd prochom Marszał 
ka Józefa Piłsudskiego w grobach królewskich 
na Wawelu, || 
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2000 osób schroniło się w poselstwie brytyjskiem 
Oświadczenie min. Edena 

LONDYN, (PAT). — Dziś popodniu 
w izbie gmin, min. Eden złożył oświad 
czenie na temat sytuacji w Abisynji 

Dn. 1 maja cesarz poinformował 
przez swego sekretarza posła brytyjskie 
go w Addis-Abebie, że zrzekł się kierow 

nictwa sprawami państwa, zleca je swej, 
radzie ministrów, oraz, że natychmiast 

zamierza wyjechać z rodziną do Dżibuti, 
Zanim wiadomość ta nadeszła do Londy 
nu, cesarz opuścił Addis-Abebę dn. 2 ma 

Je. w towarzystwie rodziny, ministra spr. 
zagr. i szeregu innych osób. Wobec pos 
ła brytyjskiego oświadczył, że pragnie 
udać się do Palestyny. Rząd brytyjski 
uważał za swój obowiązek przychylić się 
do prośby i ułatwić cesarzowi w miarę 

możności podróż do Jerozolimy. Rząd 
brytyjski skomunikował się przytem z 
rządem francuskim, który ze swej strony 

wyraził gotowość wypełnienia ewentual 
nie życzeń cesarza co do miejsca jego pe 
bytu. Rząd brytyjski polecił dowództwu 

brytyjskiemu okrętu wojennego „Enter 
prise'* udać się do Dżibuti, celem przewie 
zienia. cesarza wprost do Haify. Cesarz 
miał udać się na statek brytyjski dziś po 
południu. Oczywiście należy oczekiwać 

oświadczył min. Eden — że cesarz, 
który zrzekł się steru rządów, nie będzie 

w czasie swego pobytu w Pałestynie w 
żaden sposób uczestniczył w popieraniu 

działań nieprzyjacielskich. Min: Eden na 
stępnie potwierdził wiadomość o plondra 
waniu i rozruchach w Addis-Abebie, — 
Ostatnie wiadomości poselstwa brytyjs- 
kiego mówią o szeregu ofiar wśród eudza 

ziemców. Na terenie poselstwa brytyj: 
skiego ogółem schroniło się 2.000 osób, 
28-ch. różnych narodowości. Dalej min. 
Eden stwierdził, że dzięki obecności 
wojsk brytyjskich, wzmocnionych we 
wrześniu 1935 r., oeałenie szeregu istnień 
ludzkich było możliwe. W końcu min. 

z. uznaniem wyraził się o* pośle bryłyj 
skim i personelu poselstwa,



Konferencja Małej 
Ententy rozpoczęta 
BIAŁOGRÓD (Pat). Doroczna konfe 

rencja Ententy Bałkańskiej rozpoczęła 
się dziś rano. W komferencji tej, której 
przewodniczy turecki minister spraw 

zagranicznych Ruszdi Aras biorą udział 

premjer Stojadinowicz, premjer Meta- 

xas i mimister Titulescu. Obrady komfe 

rencji potrwają dwa dni. 

Zgon generała 
von Falkenhausen 

GORLICE, (PAT). — Po dłuższej chorobie 
zmarł tu dzisiaj rano w wieku 91 lat gen. von 
Falkenhausen. Na początku wojny Światowej 
gen. Falkenhausen dowodził grupą wojsk na le 
"wem skrzydle w Alzacji, poczem w kwietniu 

1916 roku miamowany został dowódcą obrony 

wybrzeża z siedzibą w Hamburgu. W sierpniu 
tegoż roku gen. Falkenhausen objął dowództwo 

6 armji. Od kwietnia 1917 do zakończenia woj 
„nyž Falkenhausen byt  general-gubernatorem 
Belgji. ' 

Mollison wystartowała do lotu 
Anglja — Przyląde' Dobrej Nadziel 

LONDYN, (PAT). — Dziś o godz. 9 rano 
lotniczka Amy Mollison ponownie wystartowa 
ła do lotu Anglja — Przylądek Dobrej Nadziei, 
celem pobicia rekordu na tym dystansie. 

ORAN, (PAT). — O godz. 16 w-g czasu lo 
kalnego wylądowała tu Amy Mollison. 

ORAN, (PAT). — Amy Mollison wystartowa 
ła stąd do iotu nad Saharą o godz. 18 min. 36. 

W iki b 6 „anna 2БОЙ 

yniki wyborów 
o 

do parlamentu w Kairze 
KAIR, (PAT). — Zgodnie z przewidywania 

mi, wafdyści odnieśli ogromne zwycięstwo w 

wczorajszych wyborach do izby. Wafdyści uzy 

skali 163 mandaty z ogólnej liczby 232. Podział 

„mandatów między inne partje jest następujący: 

Liberałowie ludowi — 8, wafdyści rozłamowcy 

—— 6, Ittihad — 9, narodowcy — 4, niezaležni 

— 14. Powtórne wybory odbyć się muszą w 15 

okręgach. 

KAIR (Pat). Posiedzenie nowego par 
łamentu wyznaczone zostało na piątek 
ramo. Na posiedzeniu tem członkowie o 
bu jzb złożą pwzysięgę. Tegoż dnia popo 
łudniu odbędzie się posiedzenie zgroma 
dzenia narodowiego, na którem otwarty 
ma być testament króła Fuada, zawiera 
jący m. in. nazwiska członków rady re 
gencyjnej, którzy muszą być zatwierdze 
ni przez parlament. 

Strajk powszechny marynarki 
handlowe! w Madrycie | 

MADRYT, (PAT). — Strajk powszechny ma 
rynarki handlowej trwa. Statki naładowane ba 

manami z wysp Kanaryjskich stoją w portach. 
O ile strajk nie będzie przerwany, cały ładunek 

trzeba będzie wyrzucić do morza. 
W Madrycie popołudniu doszło do zajść. 

Podpalono m. in. kaplicę pod wezwaniem Ave 
Maria kolegjum aSlezjanów i kościół świętych 

Aniołów. Kilka osób odniosło rany. Policja 
przywróciła porządek. k 

120 milj. franków 
dla Ameryki 

PARYŻ, (PAT). — Parowiece niemiecki „Bre 
men* załadował w Cherbourgu 154 skrzynie zło 
ta wartości 120 miljonów franków przeznaczone 
dla Stanów Zjednoczonych A. P, . 

Wysiedlenie emigrantów niemieckich 
z (rech 

MOR. OSTRAWA. (Pat.) Czeskie władze po- 
licyjne w Morawskiej Ostrawie wydały w tych 
dniach zarządzenie, na mocy którego wszyscy 
polityczni emigranci niemieccy opuścić muszą 
do 14 dni Morawę, Śląsk Cieszyński i Śląsk 
Hulczyński, pod groźbą przymusowej depor- 
tacji. 

Kronika telegraficzna 
— KOLEJ IMIENIA MOŁOTOWA. Rząd so- 

„,wiecki postanowił przemianować kolej zabaj- 
'kałską na kolej imienia Mołotowa. 

„KURJER* z dnia 

Większość lewicowa we Francji 
5-g0 maja 1936 r. 

Komuniści siedmiokrotnie powiększyli 
ilość mandatów a 

PARYŻ. (Pat). Według ostatnich da 
mych statystycznych, ogłoszonych przez 
mimisterstwo. spr. wewm., a. obejmują- 
cych 614 mandatów, wyniki wyborów 
przedstawiają się w sposób następują- 
cy: komuniści 73 mandaty (uzyskali 62 
nowe mandaty), (komuniści dysydenci 
10 mand. (stracili 1 mand.), socjaliści S. 
F. I. O. 146 mand. (zyskałi 49 m.), zje 
dnoczenie socjalistyczno-republikańskie 
26 m. (strata 19 m.), socjaliści niezależ 
mi 9 (strata 12), radyłkali socj. 115 (stra 
ta 43), radykalli niezależni 31 (strata 34), 
republikanie lewicowi 83 (strata 16), de 
molkraci  Tudowi 23, republikanie ze 
związku republikańsko - demokratycz 
nego 88 (zyskałłi 12), konserwatyści 11 
(zyskali 5). 
Brak jeszcze rezultatów, dotyczących 

4 mandatów. 
Stronnietwa lewicy, sądząc z wyni 

ków wyborów, teoretycznie mogłyby li 
czyć na 375 głosów w izbie. deputowa- 
nych. Nie jest jednakże pewnem, jakie 

będzie stanowisko wszystkich deputowa 

nych radyikalmo-socjalnych. Ok. 40 de 

Paryż pod wrażeniem 
PARYŻ (Pat). Nietyliko koła politycz 

me i prasa, ale i najszersze masy społe 
czeństwa francuskiego. są dziś całkowi 
cie pod wrażeniem wczorajszych wybo 
wów. Ulica paryska, która w noc wybor 
czą manifestowała, śpiewała Marsyljan 
kę lub międzynarodówikę i krzyczała ha 
łaśliwiie „miech żyje, lub „na latamnię“, 
dziś dyskutuje o wymilkach mniej żywio 

łóowo niż w nocy, ale jeszcze w dużem 
podnieceniu. Sensacyjna wiadomość 0 u 

putowanych, należących do tej griwy, 
zostało wybranych pazeciwiko fromtowi 
ludowemu. Jest mało prawdopodobnem, 
by posłowie ci przyczymili się do utwo 
rzenia rządu, opartego na zwycięskiej 
koalicji. Utworzenie przyszłego rządu 
będzie połączone z trudnościami. 

Do 1 czerwca premjer Sarraut nie 
zamierza ustępować ze swego stanowi 
ska, zważywszy, iż mamdaty obecnej iz 
by deputowanych wygasają dopiero w 
końcu maja, 

Według Havasa, rozmiary przewagi 
stronnictw lewicowych, przeszły najpo 
ważmiejsze przewidywania. Radykali so 
cjalni stracili (przeszło 40 miejsc na 
nzecz komunistów i socjalistów. Grupy 
centrowe radykałów niezależnych i re 
publikanów lewicowych poniosły rów 
mie porażkę, chociaż w mniejszym stop 
niu, niż radylkałi. Prawica — przeciw 
nie — utrzymała całkowicie swe pozy 
cje. 

Prasa lewicowa triumfuje, na prawi 
cy daje się zauważyć pewna komsterna 

cja. 

niedzielnych wyborów 
cieczce negusa -z Addis Abeby, która w 
innym czasie wywołałaby ogromne wra 
żemie, została «calłikowicie przesłonięta 
sprawą wyborów. Głównemi zagadnie- 
niami, o których mówi dziś Paryż, jest 
pytanie, co dalej, jak się utworzy więk 
szość w Izbie i jaki będzie nowy rząd. 

Główni zwycięscy wyborów socjaliś 

ci i komumiści — wydali w południe 

madzwyczajne wydania swych dzienni- 

ków. 

Kopiec ku czci bohaterów legjonowych na Polskiej Górze 

  

W. miejscu krwawych walk, słoczonych na ziemi Wołynia pod Kostjuchnówką i Polską Górą 
przez Legjony pod wodzą Komendanta Józefa Piłsudskiego, powstaje sypany rękoma Woły- 
nia, bez względu na narodowość i wyznanie, wielki kopiec, jako żywy pomnik wdzięczności 
i hołdu tudu wołyńskiego dla bezcennej krwi najlepszych synów ojczyzny, ofiarnie przelanej 
w walce o niepodległość państwa i zespolenie prastarej Ziemi Wfołyńskiej z 
Rzeczypospolitą. — Zdjęcie nasze 

Najjaśniejszą 
przedstawię kopiec - pomnik na Polskiej Górze. — 

RSA ZG WNE ZWANA RI I OOOO ZAGRAC 

W sprawie przekazów zagraniczn. 
WARSZAWA (Pat). Na podstawie 

art. 3 i 8 dekretu Prezydenta Rzplitej z 

dnia 26 kwietnia: b, r. komisja dewizo- 
wa upoważmia aż do odwołania — fir- 
my krajowe, eksportujące towary zagrą 

nicę do stawiania do dyspozycji cudzo 
ziemców oraz przekażywania zagranicę 
środków płatniczych bez uzyskiwania 
każdcrazowych. zezwoleń na następują 
ce cele: 

1) Pokrywanie zagranicznych kosz- 
tów przewozu i magazynowamia towa- 
rów łącznie z ich ubezpieczeniem, 

2) pokrywanie zagramicznych opłat 
celnych, 

RAMEGA OAAEAOAWKZA ONE L IE NA T D S I S OIS TDO 

Możliwość rekonstrukcji gabinetu w Austeji 
WIEDEŃ (Pat), W austrjackich ko 

łach politycznych „mówi się coraz „głoś 

niej o możliwości rekonstrukcji gabine 

tu w tym semsie, że ustąpiłby prawdopo 

dobnie minister rolnictwa Strobl, popie 

ramy przez wicekamclerza Stahrember- 

ga, a jako rekompensata dła tego ostat 
niego ustąpiłby również popierany 

przez kanel. Schuschnigga min. op. spo 

łecznej Cobersberger. Wymieniane jest 

również nazwisko Feya, jako kandyda 

ta na stanowisko ministra bez teki. 

3) pokrywanie prowizji należnej za 
gramcznym agentom, przedstawicielom, 
*maklenom i t. 

4) pokrywanie poborów j kosztów u 
trzymania przedstawicieli  zagranicz- 
nych. 

Przekazy na powyższe cele mogą 
być ddkonywame z zapasów zagranicz- 
mych śnodków płatniczych, które firma 
już posiada z dksportu lub uzyska w 
przyszłości, jednakże tylko wówczas, je 
żeli są one związame przyczynowo z eks 
portem danego przedsiębiorstwa, doko- 
nywanym lub mającym się dokonać w 
najbliższej przyszłości i tylko w rozmia 
raich dotychczas pnzez dane przedsię- 
biorstwo stosowanych. Dowody uzasad 
niające dckonanie przekazów na: wymie 
nione cele winny być przez przedsiębior 
stwo. przechowywame. 

Waluta eksportowana, pozostająca 
eksporterowi po potrąceniu przekazów 
na wymienione cele, winna być w myśl 

ant. 19 rozporządzenia ministra skarbu 
z dmia 26 kwieltnia 1936 r. zaofiarowa- 
ma do sprzedaży Bamikowi Polskiemu 
lub Bamkowi dewizowemu. 

Posiedzenie Rady. 
Nadzorczej B. G. K. 

WIARSZAWA, (PAT). — Pod przewodnictwem 
wiceprezesa J. Kożuchowskiego odbyło się po 
siedzenie rady nadzorczej banku gospodarstwa 
krajowego, na którem naczelny dyrektor bam 
ku dr. L. Barysz, złożył radzie szczegółowe 
sprawozdanie z działalności instytucji w I-ym 
kwartale r. b. jak rówhież przedstawił plam 
działalności na Il-gi kwartał r. b. 

Po zatwierdzeniu bilansów i planu finanso 
wego załatwiła rada szereg bieżących spraw 
administracy jnych. ' 

ZMIANY NA STANOWISKACH. 

WARSZAWA, (PAT). — Z rady nadzorczej 
banku gospodarstwa krajowego ustąpili ostatnio 
p. wiceminister K. Roznowski, wskuTćk upływu 
kadencji oraz dyr. dr. Jerzy Nowak, wskutek 
objęcia stanowiska członka dyrekcji w banku 
polskim. 

Na opróżnione miejsca mianował p. mini: 
ster skarbu członkami rady B. G. K. wicemini 
stra skanbu. Leona Ferdynanda  Świtalskiego 
oraz dyrektora gabinetu ministra skarbu Wik 
+ora Martina, 

Zawieszenie wykładów 
na Politechnice w War- 

szawia 
WARSZAWA, (PAT). — W związku ż zaj 

ściami antyżydowskiemi na politechnice war- 
szawskiej, rektor politechniki zawiesił wykłady 
aż do odwołania. 

Zakończenie Targów 
- Poznańskich 

POZNAŃ, (PAT). — W -ostatnim dniu trwa 
nia targów poznańskich panowało ogromne о- 
«żywienie. Z Berlina przybyła wycieczka, złoże 
sna z 90 kupców. Pozatem przybyli do Poznania 
popularnemi pociągami liczni zwiedzający z 
Katowic, Warszawy, Łodzi oraz Pomorza. 

Frekwencja publiczności na targach poznań 

skich była w dniu 3 bm. rekordowa i osiągnę 
ła 58.000 osób, co stanowi rekord nienotowany 
w latach ubiegłych. Pod względem tranzakcyj 
ostatnie dni targów wykazały napływ ogrom 
nych zamówień, które finalizuje się w przys 
pieszonem teśhpie, ; 

Emigracja z Polski 
WARSZAWA, (PAT). — W pierwszym kwar 

tale b. r. za pośrednictwem Syndykatu Emi 

gracyjnego wyjechało z Polski ogółem 11.364 

osób do krajów kontynentalnych i zamorskich. 

Jeśli chodzi o kraje kontynentalne, najwię 

cej emigrantów wyjechało do Łotwy — 4218, 

Francji — 457, Niemiec — 231 i t. 4., do kra 

jów zaś zamorskich wyjechało m. in. do Palesty 

ny 3175, krajów Ameryki Poł. ok. 2400, Amery 

ki Półn. ok. 500 i t. d. 

Wiadomości z Kowna 
DELEGACI LITEWSCY NA KONFE- 

RENCJĘ BAŁTYCKĄ. 

Prasa litewska podaje, że skład de 
legacji litewiskiej na konferencję bałty 

cką w Tallinie będzie następujący: mi 
mister Łozorajtis, dyr. dep. Urbszys, po 
seł litewski w Rydze Wilejszys, poseł li 
tewski w Tallinie Dajlide oraz sekretarz 
Baczkis. Ewentualnie przybędzie rów- 
mież litewski poseł w Pradze Turaus 
kas. (Pat). 

SŁUŻBA WARTOWNICZA. 
Prasa litewska donosi, że w związku 

z nieustającemi zamieszkami, naczelnik 
powiatu kowieńskiego wydał rozporzą 
dzenie, na mocy którego — celem utrzy 
mania porządku i spokoju, policja może 
powcłać na czas nieograniczony do peł 
nienia służby wartowmiczej wszystkich 
fizycznie zdolnych mężczyzn. Wartowni 

cy tacy będą posiadali broń oraz będą 
mieli prawo zatrzymania podejrzanych 

osób. Niesłuchający zleceń wartowni- 
ków będą karani aresztem do 1 miesią 
ca lub grzywną do 1.000 litów, przy- 
czem kary te będą natychmiast wykony 
wame i nie mogą być zaskarżane. 

Wobec ciągłego wrzenia mna wsi, 
rząd litewski mianował specjalnego peł 
nomocnika na 5 powiatów :olieki, sej 
neński, wołkowyski, marjampolski i sza 
cki. Fimkcje te powierzono płk. Szum 
lisowi, który wyposażony został w bar 
dzo szerokie pełnomocnictwa. (Pat). 

Umystówo chory ? 
WIEDEŃ, (PAT). — Obywatel jugosłowiań 

ski Ignacy Zupancic, powracający z Franeji 
expressem Paryż — Wiedeń strzelił kilka ra 
zy z rewolweru do dwóch urzędników sprawdza 
jących paszporty. Jeden z tych urzędników jest 
ciężko ranny. Zupancie robiący wrażenie umys 
łowo chorego, został aresztowany. 

Glełda warszawska 
WARSZAWA. (Pat.) Dewizy: Londyn 26.35-— 

26.42—26.28; N.-Jork 5.33—5.30 i pół; N.-Jerk 

kabel 5.31 7/8—5.33 1/8—5.30 5/8; Paryż 35.01— 
35,08—34.94; Szwajcarja -173.00—173.34—172 66.



Religja czy 
„KURJER“ z dnia Б-во maja 1936 r. 

rozgrywka 
polityczna? — 

O co poszło w szkole powszechnej 
w Ostrowcu? | 

Niejednokrotnie pisaliśmy już o po- 

szczegómych wypadkach przykrych za- 

targów, powstających na: tle ideologicz 

nego wychowywania młodzieży między 

nauczycielstwem szkół powszechnych, 

pełniącem szczytną i ciężką misję na 

tenenie ziem naszych, a klerem, naucza 

jącym dzieci religji. Jedną ze świeżych 

spraw . jest naprzykład zmana „wojna w 

Rykontach'', która w sądzie okręgowym 

zakończyła się przypieczętowaniem wy 

rokiem skazmjącym oszczerstw, rzuca- 

nych na nauczyciela przez zwolenników 

polityki księdza. Obecnie znowu mamy 

aktualny zatarg, który się wydarzył na 

terenie 3 klasowej szkoły powszechnej 

w miasteczku Ostrowiec koło Wilna i w 

Którym, podobnie jak i w „wojnie ry 

konckiej', do rozgrywiki politycznej z 

nauczycielem przez zwołenników księ- 

dza zostały wciągnięte dzieci. 

Szkoła powszechna w Ostrowcu na 

początku roku 1935-36 stała się terenem 

walki dwóch organizacyj mtodziežo- 

wych: drużym harcerskich i Krucjaty 

Eucharystycznej. . 

Apolityczną pracę harcerską prowa 

dziło nauczycielstwo. Każdy wie czem 

jest harcerstwo i jakie cele mu przyświe 

cają. Sporo dzieci ze szkoły zmalazło się 

w szeregach miejscowej drużyny harcer 

skiej. 
Organizacją katolicką „Krucjatą Eu 

charystyczną dla młodzieży”, o celach 

uznanych i zalecanych przez cały świalł 

katolicki, na terenie szkoły ostrowiec- 

kiej kierował nauczyciel religji ks. Anto 

ni Preiser. © 

Zdawałoby się, że te dwie organiza 

cje młodzieżowe miogą utrzymać się na 

jednym terenie, a przynajmniej nie pro. 

wadzić między sobą walki o wyłączne 

wpływy na dzieci. Ks. Preiser jednak 

był innego zdania. Zaczął zwalczać har 

cerstwo. Dochodziło do scysyj i płaczu. 

że ten kto należy do niego wyrzeka się 

Chrystusa, będzie bandytą, koniokra- 

dem, złodziejem, a na jednej z lekcyj 

religji pytał dzieci, czy ich harcerz -- 

kołega nie kradnie teraz u nich z kiesze 

ni. W rezultacie takich pouczeń na lek 

cji religji dzieci zaczęły wyszydzać 

swych kolegów harcerzy i ośmieszać har 

cerstwo. Dochodziło do scysyj i płaczu. . 

Wśród dzieci powstały dwa obozy. 

Do czego zdążał ks. Preiser? Oczy- 

włiście do opamowania całej dziatwy 

szkolnej. „Krucjała”, prowadząca swą 

akcję na terenie szkoły, nie podlega wła 

dzem szkolnym. 
Nie mamy podstaw twierdzić, że 

„Krucjata na terenach innych woje- 

Were i wyszedł. 
Drzwi klasnęły —— jakby ktoś komuś 

dał w twarz. Wszedł. k 
Wmetrze rzucilo się do oczu i naraz 

opadło. Przy stolikach kwitły kobiety. 
Złociste mici świateł otułały: i wiązały 
poszczególne syłwełiki w płonący bukiet. 
Było parno. Kawiarnia oddychała muzy 
ką. Właśnie łopotał i bił skrzydłami 

pitalk fokstrota, aż przez otwarte wgłębi 

okmo frunął w noc. Z zewnątrz nieśmia 

ło i cicho wtoczyła się wiosna. Orikie- 

stra, jak barometr, przychwyciła zmianę 

temiperatury i nastrojowo kołysała salę 

tamgiem. 
Cały lokal wyglądał jak płynący 

okręt. Wgórze miarowo warczały śmigła 

wentylatorów. 

Tu i tam wybuchały torpedy głośniej 

szych rozmów. 
Rodzina złożona z trzech osób (om, 

ona j ich córka) snuła projekty „na lar 

to“. 
A wiec taito... 
— Moja droga... 
— Juleczku, w tym sezonie koniecz 

wództw ulega wpžywom endeckim. W 
Ostrowcu jednak na czele organizacji 
tej stoi conajmniej wyraźny zwolennik 
tej partji i odpowiednio urabia swoje 
młodociane „Rycerstwo Jezuscwe' i ry 
cerstwa tego rodziców. 

Na postępowanie księdza nauczyciel 
stwo miejscowe zareagowało spokojną : 

perswazją, że postępowanie to jest 
szkodłiwe i niedopuszczalne oraz że 
wprowadza w dusze młodzieży ierment. 
Usiłowamo także wpływać odpowiednio 
na dzieci. Ks. Preiser zareagował na to 
dyskredytowaniem nauczycieli: w oczach 
dzieci. Mówił uczniom o wychowawcy, 
że ten ich' zwodzi:i kłamie. Podekscyto... 
wane dzieciaki przy jakiejś okazji wzno 
szą okrzyki: 

— Niech żyje Krucjata, niech zdy- 
cha harcerstwo! : 

Władze szkolne przeprowadziły do! 
chodzenie, usunęły ks. Preisera ze szko 
ły i zwróciły się do Kurji Metropołital 
nej z prośbą o wyznaczenie innego nau 
czyciela religji. Kurja Metropolitalna 
spoczątku wymownie miłczała, a potem 
"poprosiła, aby Kuratorjum zbadało spra 
wę połwłórnie. Władze szkołne zgodzi 
ły się na to i zwróciły się do ks. Preise 
ra © dostarczenie wyjaśmienia w spra- 

  

  

wie stawianych mu zarzutów. Nastąpiło 
znowu milczenie Kurji Metropolitalnej i 

ks. Preisera. 
A tymczasem w Ostrowcu przygoto 

wywano się do dalszej akcji. Pojawiają 
się przyjezdni instruktorzy. Rzuca się 
-zmańe, demagogiczne hasła. Wbija się w 
umysły rodziców dzieci szkolnych, że 
ze szkoły usunięto religję. Polityka 
władz szkolnych! Biada! Awamtura! Ks. 
Preiser organizuje na plebanii dla dziat 
wy” szkolmej. nauczanie religji. Oczywiś 
cie agitatorzy przeprowadzają odrazu 
analogję do czasów zaborczych i t. p. 

Księdza wieńczą aureolą męczeństwa, 
Agitatorzy szykują  jedmocześnie 

mocniejsze posunięcie. Żądają przy- 
wrócenia ks. Preiserowj zezwolenia na 
nauczanie religji w szkole i grożą straj 
kiem. Idzie odpowiednie podanie do Ku 
rator jum. Podpisują je rozagitowani ro 
dzice. Opracowuje się strajk. Wahają 
cych straszy się, że jeżeli nie przyłączą 
sią do strajku, to nie zostaną dopuszcze 

ni do spowiedzi wielkanocnej. Dzieciom 
zapowiada się, że jeżeli podczas strajku 

Święto pracy w Trzeciej Rzeszy 

  
Dzień 1 maja obchodzony był w Niemczech bardzo uroczyście, jako dzień pracy narodowej. 

Na zdjęciu jedno ze zgromadzeń, urządzonych w berlińskim „Lustgartenie“. 

  

POLSKO-AMERYKANSKA 
IZBA HANDLOWA 

urządza reprezentacyjną wycieczkę 

s STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
od 18 maja do 11 czerwca 1930 r. 

dróży statku motorow. 99 BA r © RR y 

6 dni w New Yorku. Ceny biletów okrętowych od 888 zł. 

Informacje i zapisy: Biuro Izby, Warszawa, Nowy Świat 72, tel. 626-62 
oraz Biura Podróży. 

z okazji pierwszej po- 

  

pójdą na lekcje, to nie zostaną dopusz 

czone do nauki religji na plebanii. 
Strajk wybucha w dniu 1 marca r. 

b., bo Kuratorjum ze względów zasad 
niczych nie mogło zadość uczynić proś 
bie rodziców. Na ogólmą ilość 230 ucz 
niów do szkoły nie przyszło 180 dzieci. 

Podczas strajku dochodzi do bardzo 
przykrych momentów. Organista nie do 
puszcza na plebanję na religję tych dzie 
ci, które w strajku udziału nie wzięły. 
Dzieciom, które były posłuszne woli ro 
dziców, - wymyśla. się od łamistrajków. 
Oczywiście dzieci głęboko to: przeżyły. 
Po strajku, który trwał 3 dmi, dzieci 

wróciły do szkoły. Kierowmictwo szkoły 
odesłało je do domów, aby przyszły z 
rodzicami. Część uczniów zachowywała 
się wyzywająco. Nastrój był podnieco 

ny. 
Wkrótce potem część rodziców zgło 

siła się z dziećmi do szkoły i po rozmo 
wie z kierownictwem dzieci zaczęły u 
częszczać na lekcje. Do zajęć wrócili 

również uczniowie, zachowujący się spo 

kojnie. W ten sposób powróciło do szko 
ły 50 strajkujących dzieci. 

Przed Wielkanocą w lokalu szkoły 

dochodzi do awantury. Siedem osób na 
chodzi klasę podczas lekcji i wygraża 
nauczycielce pięściami ubliżając jej. Ro 
dzice krzyczą — My nie wierzymy nau 
czycielstwu. W wyniku zajścia Józef Du 
bicki, główny prowodyr, zostaje ukara 

ny administracyjnie. 
W miasteczku wre. 130 dzieci nie 

chodzi do szkoły. Ksiądz  Niemycki, 
miejscewy probeszcz, radzi rodzicom z 
ambony, aby nie narzucały się szkole, a 

czekały na zaproszenie. 
Zatarg w Ostrowcu jest przykrym 

faktem. Jak już na początku zaznaczy 
liśmy jest to. jeden z wypadków, w któ 

rych księża, ulegający wpływom partyj 
nym, wprowadzają na terem szkoły de 
strukcyjny dla cełów wychowawczych 

ferment. Postępowanie takie usiłują za 
zwyczaj sfery zainteresowane przykryć, 
zamaskować pięknemi frazesatni na te 

maty ogólne, wzmiosłe, szczytne. Nam 
się jednak zdaje, że zorjentowane spo- 

łeczeństwo dojrzy właściwą stronę tej 
roboty. Włod. 

ATRI STR TVR ORE WWO KALIS 

Pamiętaj o funduszu 
Obrony Morskiej! 

nie pojedziemy nad Narocz. Niema ga- 
damia. Największe jezioro w Polsce, są 
dwa schroniska. A jak nie — to w chlop 
skiej chacie. Krwaśne mleko. Spójrz ja- 
ka Zosia: blada. Będziemy jeździć na ża 
glówkach ; odbywać wycieczki, Wszyst: 
ko można załatwić za pośrednictwem 
Związku Turystyki, nawet w gazetach 
pisali, że ten związek coś mobi... 

+— Mamusiu, ja wolę kajak. Tak do 
brze pływać po Wilji. Na Zwierzyńcu 
mieszka Lollek, Będziemy razem. 

—- Zwarjowałaś moje dziecko? Na 
Zwierzyniec wszystkie brudy z miasta 
spływają. I amorów jej się zechciało, 

patrzajcie, rany Boga, Julek! 
Pochylony „mąż ciężko odsapnął. 

Dwie paniusie (samotne, jedna z fer 
woru rozlała kawę) załewały się wzajem 

nie żalem. 
Mój jak przychodzi, to choć ucie 

kaj. A to, a tamto. I pijež. Nigdy niema 

spokoju. Raz przygotowałam nawet... 
wódkę na stole. I myśli pani? Wszyst 
kich pobudził, butelkę rozbił bo „w do 

mu alkoholu nie używa. Ale niechby 
przynajmniej dał żyć.., 

— E, to mój Felek lepszy. Pije tylko 
w domu. W karty grają. Gdzieimdziej 
pieniędzy żałuje. Zawsze, co w domu, 

  

to w domu. Tylko później badziać się 

gdzieści jeszcze idą, Ale wiadomo, pani, 
teraz policja. W niedzielę do komisarja 
tu zabrali. Pofatyguje się pan ze mną 
mówi policjamit, a on: nie! (porywczy, 
na wojnie był). „Nie, tak tak, nie, tak i 
mie, nie i tak... Talk we dwóch i zabrali. 

Powybijał szyby. Awantura. 
Bożeczka, mówię, Feluś przestań, 

rzuć ta cholera. 
— (0, ciebie nzucić?—spytał. I mów 

że tu z nim. Ot pijak... 
Trochę dalej siedząca młoda para za 

chłystywała się przeczuciem  efektow- 

nych zdarzeń. 
— Przyjdź w tej błękitnej sukmi. Wy 

głądasz w miej, jak skrawek nieba, co 
mi oczy przysłonił. Jakim proszkiem 
czyścisz zęby? Pastą? Odświeża oddech? 
Ja lubię jak gwałtownie oddychasz, falu 

ja wtedy... ' 
- No to kiedy? 

— O 8,30. 
— Będzie Antek, ale spławię go szyb 

ko... 
Dym z papierosów zawisał w kształ 

cie dużych zmaków zapytania nad ?ysi- 

nami dwóch panów. 

— (o? 
— Dwa teatry razem, tak. wystawia 

  

ja „Trafikę Pani Gemeratowej“. СтеКа- 
we? 

— Ciekawe, w którym teatrze pier- 
wiej przy tej „„Trafice'* kasę szlag trafi... 

— On nie umie trafiać, chyba: w... 

grzybka — zawyrokował dość niskiego 
wzrostu pam, królujący elokwencją w 
dość licznem mieszanem towarzystwie. 
Dwa stoliki: zsunięte. 

— Przepadam za tańcem — wtrąciła 
marmurowa ,,piękmeść*', coś we mnie 
wzbiera, gdy pary suną po śliskiej po- 

dłodze... . 
— To dlaczego chodzisz, jakbyś ko 

łek połknęła — zapytał dość konkretnie, 
acz brutalnie blady młodzieniec. Ot za 
gračby w  „Tebę*%, mieco  pogimmna- 

stykować kręgosłup. Kulki po zielonem 
suknie też pięknie tańczą... 

— Bollek, idziamy na partyjkę? 
— Dajcie spokój. Go mu „Tebe-te 

be”, kiedy w domu ma bebe... 
— Rozetnę w tym roku czapkę czy 

nie rozetnę — stawiało w kącie przed 

maturalne horoskopy trzech uczniów i 

jedna uczenica. 
'а uważasz Wala? 

— Uważam, że nie uważałeś w ciągu 
roku, więc nie rozetniesz, a tylko cie- 

bie... zetną.
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Skruszony bolszewik 
a skruszona emigracja 

Od ezasu do czasu emigracja rosyjska doz- 
,naje pewnej pociechy. Znajduje się jakiś gość 

„z Sowietów, który występuje w roli skruszone- 

"go bolszewika i zapewnia, że naród rosyjski z 
„niecierpliwością czeka na jej powrót do kraju. 

(W zależności od tego, jaki obóz emigracji u- 
yrządza te występy skruszonego bolszewika, wy- 

„thodzi najaw, jaki odłam emigracji cieszy się 

_największemi sympatjami ludu rosyjskiego. 

Ci „skruszeni bolszewicy rekrutują się w 
znacznej części z defraudantów sowieckich lub 
jegomościów w rodzaju b. p. Łazika Rojten- 
szwanca. Ponieważ defraudantów w Sowietach 
dzięki Bogu, nie brak, nie brakuje więc prowo- 

,dyrom emigracji rosyjskiej wykonawców roli 

„Skruszonego hbolszewika*, Zdarza się czasem 

,że Pan Bóg nadsyła im jakiegoś Agabekowa. 
, Przecie serce czekisty, też nie jest z kamienia. 
(Ale z biegiem czasu te imprezy przestały od- 

działywać na masę emigracji rosyjskiej. Powie- 
działa chyba sobie, że, widać, nie bardzo tam 

za nią tęsknią, skoro tyle lat upłynęło i ani 
rusz... 

Opowiadali mi, że były hetman Skoropad- 

ski w swej willi pod Berlinem ciągle miał radjo 
pdbiornik nastawiony na Kijów, w nadziei, że 
,pewnego dnia ubóstwiający go naród ukraiński 
„przez 'radjo będzie błagał © jego powrót... Róż- 
ne są audycje w Kijowie, ale aptlu „Skoro- 

padski! Hetmanie! Wracaj do kraju i obejmij 

ster rządów!* — narazie nie było słychać... 
"Trudno... 

W międzyczasie znaleziono nowy typ skru- 

,szonego bolszewika, Przecie taki skruszony bol- 

szewik, który „zapewnia, że lud rosyjski z nie- 

cierpliwością czeka na powrót emigracji do kra- 
ju nie znajduje więcej wiary u jej dołów. Ta- 

kie bzdury można było opowiadać w 1922 co- 

najwyżej 1933 roku teraz to mie ciągnie. 
Ale prowodyrom emigracji przecie potrze- 

bne są odpowiednie imprezy, aby podnieść moe 
no podupadły duch emigracji. To też ostatnio 

, Aleksander Kiereński wypuścił nowy okaz skru 

szonego bolszewika, który zamiast zapewniać 
że lud ezeka na powrót emigracji do kraju, wy 

myśla emigracji. To wychodzi bardziej reali- 

stycznie. Jednocześnie można przez usta tego 

skruszonego bolszewika przemycić program wła 
snego obozu. 

Cóż ten skruszony bolszewik nowego ga- 
tunku zarzucał emigracji? 

„Lud rosyjski nigdy nie wybaczy emigracji, 
„že w chwili, gdy Rosja walczyła z wrogiem 
„zewnętrznym, biały ruch uderzeniem w plecy 

, zmusił do zawarcia haniebnego pokoju”. To 

opowiadał skruszony bolszewik emigrantom ro 

syjskim na zebraniu, urządzonem przez stron- 

nietwo pana Kiereńskiego w Paryżu. Bardzo 
„ciekawe. Swego rodzaju rosyjski „Dolchstoss 

in den Riicken*. A więc pokój ryski, zdaniem 

tego skruszonego  bolszewika, występującego 

gościnnie z ramienia organizacji pana Kiereń- 

skiego, był dla Rosji haniebnym. Dlaczego był 

haniebnym wiemy © tem dokładnie. A kto 

nie wie, niech przeczyta wiersz Puszkina „Kle- 
wietnikam Rossii*, zrozumie wówczas, gdzie, 

zdaniem prawego Rosjanina, powinna znaj- 

dować się granica między Rosją a Polską. 
Kiereński ten wiersz napewno dobrze zna. 

"Na tem zebraniu nie było człowieka, któryby 

tego wiersza nie znał. Chyba tylko ten skru- 

szony bolszewik, bo był to człowiek, jak wsty- 

dliwie przyznaje prasa emigracji rosyjskiej, 
dość miernej inteligencji. 

Ale mniejsza o tego gościa, mówił przecie 

to, czego od niego chciała usłyszeć emigracja, 

bowiem takiem jest właśnie zadanie społeczne 
wszystkich skruszonych bolszewików, stęsknio- 
mych do relikwij św. Pitirima nawet wówczas 
gdy poprzednio byli mojżeszowego wyznania. 
Przez usta skruszonych holszewików przema- 
wia zawsze sama emigracja względnie pewien 
jej odłam. 

Otóż dlatego wyznania skruszonych bolsze 

wików mają znaczenie, jako wyraz nastrojów 
nurtujących wśród emigracji. 

Ostatnio mieliśmy sposobność kilkakrotnie 
stwierdzić objawy wzmagającego się poczucia 
solidaryzmu znacznej części emigracji z Rosją, 
a ponieważ Rosja teraz nazywa się ZSRR., po- 
średnio więc z Sowietami mimo licznych za- 
strzeżeń różnej treści. Jeżeli wielki książę ro- 

syjski z domu Romanowych oświadcza publicz- 
nie: „Największem nieszczęściem, któreby mo- 

gło spotkać Rosję, byłaby klęska armji czerwo- 
nej“, to — mojem zdaniem — wystarcza w zu- 
pełności. 

W 1918 roku, a nawet znacznie później, 
biała emignacja rosyjska była innego zdania. 

Dołąd słyszeliśmy tylko, że „na przyszłość 
nie możemy Rosji dopomóc, ale powinniśmy 

mie przeszkadzać jej* (gen. Dienikin). 
Na przyszłość... Swego czasu gen. Dienikin 

mocno przeszkadzał Rosji... Teraz, jak widać 
z oświadczeń skruszonego „bolszewika, pewna 
część emigracji rosyjskiej zaczyna zajmować 
się swą rolą w przeszłości nieco krytycznie. 
„Naród rosyjski nigdy nie wybaczy emigracji, 
że w chwili, gdy prowadził wojnę zewnętrzną 
uderzeniem w plecy zmusiła go do pokoju ha- 
niebnego*. Dobra formułka. 

Działa niewątpliwie na umysły i zdolna jest 
do wywołania chęci pokuty. 

Potrzeba skruchy widocznie wśród Rosjan 
jest mocno rozpowszechniona. Czasem skruszo 
ny bolszewik może nawet być wyrazicielem 
„skruchy emigracji... Dziwna to wszak rzecz... 

S 

Rozruchy w Bukareszcie 

  
Podczas meczu pitki nožnej pomiędzy akademi kami bukareszteńskimi a żydowskim klubem 
„Makabi“ doszło do bójki, w której wyniku I osoba została zabita, a wiele odniosło ciężkie 

rany. Porządek przywróciło wojsko. 

22 miljonerow cheaė lecie do stratosfery 
z prof. Piccardem 

Profesor Piccard, pionier lotów stratosferycz- 

nych, zamieścił w pismach amerykańskich ogło- 

szenie treści następującej: 

„Poszukuję partnera do mego najbliższego 

lotu w stratosferę, który mógłby zapłacić 7А to 
80.000 dolarów*, 

Wbrew  pesymistycznym  przewidywaniom. 

Piccard otrzymał 22 poważne oferty, nie licząc 

wielu niepoważnych. Sóż to za ludzie, którzy 
chcą ryzykować życie za 80.000 dolarów? 

Na ich czele stoi dwóch japońskich miljone- 
rów, którzy ofiarowali po 100.000 dalarów, pod 
warunkiem jednak, że. lot odbędzie się w Japo. 
nji. Zgłosiła się 50-letnia wdówka, która stawia 

jeden warunek: w razie mieszczęśliwego wy- 
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— Wiecie jak strasznie mi nie chce 
się uczyć. Zielone pąki na drzewach. 
Wiosna... A zresztą co mi matura? Też 
wymyślili I tak jestem dojrzała., 

Dojrzała przechodzącego eleganta. 
—- Panie Witku! Niech pan przysią 

dzie. Wypuścimy się dziś na dancing? 
Muszę wikuwać, ale na jeden angielski 
walczy... k.awiarnia zawirowała wa!.- 
cem. Капопайа bębna przygłuszyła roz 
mowy. Melodja zaczęła hasać po sali 
polkolami.., 

Przed chwilą zasłyszane rozmowy ze 
«brała w niewidzialny pęk i rzuciła mu 
na blat stolika. Zaczął tę wiązankę słów 
i dźwięków szybko przekłuwać szpilka 
mi myśli. 

Narocz? Pewnie byłoby dobrze wyje 
chać, lecz za co. Trzeba mieć pienią- 
dze... 

Wódka? Na te zawsze parę złotych 
się znajdzie, ale ciepło, alkohol parzy, 
jak witnjolej. I ten dokuczliwy później 
ból głowy... 

Kobieta? Tortury mdłej sentymental 
nej rozmowy. Odwiedziłby, cóż kiedy 
tamtą już odwiedza kto: inny.. 

Teatr? Owszem, dobry, jako akcesot 
dodatek, deser. 

Ale tak, „bez niczego co teatr wart? 

jum, 

Bilard? Erzatz rozrywki, odtermia0 
wanie „głodu wrażeń oszukiwanie sie 
bie i... imnych, bo na czemże potega. każ 
da gra? 

Dancing? Podpisanie nowego rachun 
KUL: 

Wiosna, ten motyw —- motyl trzepo 
ce na igłach szkolnych lat. Strzepuje 
kurz ze wspomnień... 

Malutka mieścina. Opuchła od śnie 
gu. Powoli, powoli i ulice pod «opułą 
tryskających ...zielenią drzew. Wodo- 
spad słowików. Nad rzeką słońce na 
ustach ubranej w tiul dziewczyny... 

I chlebem wspomnień jednak długo 
żyć nie miożna.., 

Więc co? Tinzeba stworzyć własną 
filozofję życia. w coś uwierzyć, inaczej 
uciekimier, jakich wielu, truteń — brzę- 
czało w uszach. 

Orkiestra szarpnęła kawia:nię ma! 
szem. Naokoto podrygi w takt. 

Wyszedł. Jakby toś dał 
twarz — klasnęły drzwi. 

Anatol Mikułko. 

mu w 

  

padku musi się jej postawić pomnik. Pewna 
południowo-amerykańska żona fabrykamta za- 

klina Piecarda, żeby tylko ją zabrał, gdyż chce 
mieć w swojem nudnem, ckliwem, pełnem: wy- 
gód i rozkoszy życiu, jeden interesujący, dzień. 

Z innych kandydatek mależy wymienić 
szwedzką lotniozkę, właścicielkę fabryki rowe- 
rów w Ameryce, która oprócz tego komponuje 
i koniecznie chce mieć tego rodzaju przeżycia 
dła napisania „opery stratosferycznej“. Inna bo- 
gata dama z Delhi zgadza się na współudział 
w podróży pod warumkien, że nikt się o tem 
nie dowie. 

Niestety, żadna z kobiet nie ma szans, zma- 
komity Belg oświadczył bowiem, że z kobietą 
za żadną cenę niepoleci, a to tembardziej, że 
dosyć zgłosiło się panów. Najstarszy z nich ma 

lat 71, najmłodszy 14. 
emma, 

Picard będzie miał z czego wybierać, a naj 
ważniejsze, będzie miał za co łecieć. 

  

Franciszek Olechnowicz 

Jeden ll w szponach E. V. Ц, 
przeżycia na katordze sowieckiej. 

Stron 168. Cena książki Zł. 1.80. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach wi- 
leńskich. Skład główny u autora: Wilno, 
ul. Ludwisarska 11, m.18. Zamiejscowl mo- 

gą otrzymać za 'pobraniem pocztowem. 

ZWALCZAJ GRUŹLICĘ 
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_Wysocy górą 
— I w wojsku pan był? & 

Tak! - HAB 

-— I dzieci pan ma? 

— Tak! WORD O" i 
— I nie karany sądownie? Mh 
— Tak! (to znaczy nie). ` 
— I posadę pan ma? : 
— Tak! Iš ‘ i 

Atr ił zdrowy pan jest? : 

— Tak! A 
— I podatki pan płaci? į 
— Tak! 

— I kobitę pan masz? 

— Tak! : 
© To cóż do cholery może panu dołegać, 

czegóż jeszcze potrzeba? Takim tylko żyć a nie 
umierać... 

Mój rozmówca jednak pokiwał przecząco 
głową. Chwycił się za nią rękami... 

Może zwarjował? — pomyślałem — albo 
pijany? 

Ale nie. Normalny i trzeźwy. Trzymając w 

dalszym ciągu głowę w dłoniach jak w musz- 
lach, zaczął w nią stukać małym palcem. 

—. Wiidziałem lepsze łepetyny — myślę — 

chce mi zaimponować? 

Zdecydował się wreszcie i WO stanow- 
czo: źle! 

Lauto ' 

Widzi pan moją głowę? 

Nieciekawa, ale widzę. ' 
— Boli, : ! 
— № to može „kogutek“? ' 

'Nie pomoże. Chodzi o to, że nie można... 
chodzić. . 

— ? 

Okazało się wreszcie, że głowa ostatecznie 

mogłaby być, tyłko wzrost... 

Jeden metr dziewięćdziesiąt pięć centymet- 

rów. Nie właściwie nadzwyczajnego, wypadek 

mierzadki, 

I cała bieda w tem, že nierzadki.. 

Ludzie małego lub nawet średniego wzrostu 

mie są w stanie pojąć jak dalece są uprzywi- 

lejowani. 

Słońce. Pogoda. Na ulicy masa przechod- 

miów, chodniki zawalone. Którędy może iść czło 

wiek dwumetrowy? 

Pędzi szybko („czas to pieniądz, interesy). 

Można ostatecznie jakoś się prześlizgnąć przez 

tłum spacerowiczów... Lecz nieoczekiwana prze- 

szkoda... zgóry. Kołyski dnem do góry nad 

witrynami i wystawami sklepów.  Zdawałoby 

się nikomu nie przeszkadzają. Dla wysokich 

jednak jest to utrapieniem. I co taki winien, 

że matura osadziła mu głowę na wysokim kor- 

pusie? Żeby nie móc przejść spokojnie chod- 

nikiem, a ciągle zbaczać na bruk? Nikt nóg na 
loterji jeszcze nie wygrywa... 

Nasze władze administracyjne podzieliły to 

zdanie i poleciły z wszelkiemi „nadbudówkami* 

witryn „zrobić porządek”. 

Skłepikarze klną „na czem świat stoi*, to 

znaczy ma... głowy, ale o utrzymaniu status qua 

niema mowy... 

Wysocy górą. amik. 

Niesłychany incydent 
u znanych brydżystów 

Kilka dni temu u znanych brydżystów za: 
szedł incydent, który przybrał szczególnie dła 
jednego z gości niemiły obrót. 

Nie podamy nazwisk, ami adresu, ograni- 
czymy się tylko do podania szczegółów. | 

Pani domu, ogromna pedantka na punkcie 
czystości mieszkania, a przedewszystkiem ро- 
dłóg, które w jej mieszkaniu mają zawsze - 
strzany połysk, — zwróciła uwagę jednemu z 
gości, w formie dość miegrzecznej.. że pozo- 
stawił na podłodze ślady swego. obuwia. | 

Nie pomogły tłumaczenia się gościa, że 
tylko przez zapomnienie lub mieuwagę, nie 
wytarł obuwia w przedpokoju, że wszak pa- 
dał deszcz... Tų 

Pami domu byla niewzruszona,. 

Dopiero, dzięki idealnej zaprawie do po- 
„dłóg „Dobrolin*, podłoga przybrała sw6; pier- 
wotny, lustrzany połysk, incydent został zli- 

<kwidowany i brydż mógł już bez przeszkód 
się odbyć. A.M. 
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Stacja fototelegraficzna 
ma powstać w Warszawie 

W najbliższym czasie zostanie oddana do 
użytku nadawezo-odbiorcza stacja foto-telegra- 
fiezna, zainstalowana w Państwowym Urzędzie 
Telekomunikacyjnym przy ul. Nowogrodzkiej 
w Warszawie. Aparat został sprowadzony z Nie 
miec i zmontowany przez polskich inżynierów. 

Próby dały doskonałe wyniki. Zdjęcia ezy 

fotograficzne odbitki tekstów przesyłane być 
mogą kablem, linją powietrzną, względnie przez 
radjo. Taryfa za przesyłanie zdjęć ma być uło- 
żona w ten sposób, ażeby stwarzała szerokie 
możliwości korzystania z tej drogi tele-koma- 
nikacji jaknajszerszym sferom.
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Nowy ambasador Rzpilitej 
w Waszyngtonie 

  
Ambasadorem R. P. w Waszyngtonie został 
mianowany dotychczasowy ambasador R. P. w 

AnKarze p. Jerzy Potocki. 

Li J 

Wzdłuż i wszerz Polski 
— RADA ARTYSTYCZNA Z. A. S.P. PRZE- 

CIWKO LEKCEWAŻENIU PRACY ZAWODO- 

WEJ. Rada Arytystyczna ZASP spowodu ostat- 

nich kilku wypadków zjawienia się aktorów do 

pracy w stanie nietrzeźwym, odbyła posiedze- 

nie, w wyniku którego wydano okólnik obwiesz 

czający, że Rada Artystyczna podejmie ostre 

sankcje 'w razie powtórzenia się iego rodzaju 

faktów obniżających w oczach publiczności po- 

wagę teatru i aktora. Zjawienie się do pracy 

w stanie nietrzeźwym, pociągnie za sobą pierw 

szym razem obniżenie w kategorji członkow- 

skiej a za na stępnym razem -— usunięcie z 

ZASP. 

— PROPAGANDA JEDWABICTWA W WOJ- 

SKU. Garnizón ostrowski przystąpił do propa: 

gandowej hodowli jedwabników. Akcja ta ma 

ma celu zaznajomienie żołnierzy z dziedziną 

wytwórczości, którą mogą się oni zająć we włas 

nych gospodarstwach na wsi po odbyciu służby 

wojskowej. Kultury jedwabników prowadzone 

są w nowoczesnych urządzeniach. 

,  — KŁOPOTY DENTYSTÓW. Spowodu ogra- 
„niezenia handlu złotem dentyści i technicy den- 
tystyczni mają duże trudności z zakupem złota 
dla celów zawodowych. 

W tej chwili wolno im nabywać tylko po 
jednym gramie każdorazowo, co spowodowało 
„całkowite wstrzymanie wyrobu złotych koron 

i mostków do zębów. 

— 100 SAMOBÓJSTW W CIĄGU KWIETNIA 
W WARSZAWIE. W ciągu kwietnia targneło się 
w Wiarszawie na życie 100 osób, w tej liczbie 
22 z wymikiem śmiertelnym. W wypadkach sa- 
mochodowych i motocyklowych było 49 osób 
rannych i 1 zabita, w wypadkach tramwajo- 
wych 32 osoby ranne i 1 zabita, w wypadkach 
kolejowych 7 rannych i 3 zabite. W, kwietniu 
tragiczną śmiercią zginęło ogółem 31 osób. 

— UNOWOCZEŚNIENIE TABORU SAMOLO- 
TOWEGO POLSKICH LINIJ LOTNICZYCH 
„LOT*. Po wprowadzeniu na polskie szlaki ko- 
munikacji powietrznej szybkich samolotów no- 
woczesnych, stare samoloty jednosilnikowe zo- 
stały z ilinji wycofane. Z maszyn tych samoloty 
typu FOKKER i P. W. S. używane są w dal- 
szym ciągu do różnych celów (Mo litów okreż- 
nych, do zdjęć aerofotogrametrycznych i t. p.), 
a pozostały jedynie bezużyteczne płatowce (9 
sztuk) typu JUNKERS, pochodzące jeszcze z 
lat 1922—1928. Samoloty te, mieszczące tylko 

po 4 pasażerów rozwijały szybkość zaledwie 
-50 km/godz. i wymagały, gruntownego i bardzo 
kosztownego remontu. ‚ 

Nie mając dla nich przeznaczenia P. L. L. 
„LOT“ oddaty je fabryce w rozrachunku za sa- 
molot mowoczesny 'wielosilnikowy. Dzięki tej 
tranzakcji linjowy tabor P. L. L. „LOT“, skla- 
dający się z DOUGLASÓW, LOCKHEEDÓW i 
FOKKERÓW powiększy się o jeszcze jedną no- 
woczesną maszynę, rozyijającą szybkość do 

280 km/godz. Będzie to płatowiec całkowicie 
metalowy typu JUNKERS Ju 52 o trzech silni- 
kach. Posiada on dwie kajuty pasażerskie (jed- 
na na 11 osób — przedział dla niepalących, 

druga na 4 osoby — przedział dla palących) 
i nadejdzie do Polski w jesieni b. m. 

| Stare samoloty typu JUNKERS oddane zo- 
stały fabryce, gdzie poddane są gruntownemu 
remontowi i zamianie silników. Później prze- 

|kazane one zostaną szefowi Misji Katolickiej 
w Kanadzie ks. Szulde i będą używane do ce- 
lów komunikacyjnych i dostarczania żywności 

(będzie ona zrzucana z samolotów) ludności 

okolic niedostępnych lub trudno dostępnych. 
— SREBRNE LISY W WARSZAWSKIEM 

Z00. Na terenie ogrodu zoologicznego w War- 
szawie urodziły się ponownie srebrne lisy. 

Ze względu na matkę, która opuszcza małe 

w razie bliższego pokazania się człowieka, w 
ciągu 6 tygodni mie będzie wiadomem nawet, 

ile młodych znajduje się w gnieździe. 
Alejka, prowadząca do lisów, została z tego 

powodu zamknięta. 
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Teatr na Pohulamce 
Komedja w 5-ciu odsłonach Buss Feketego 

Dość niedołężna robota humorystycz 
no-sentymentalnej sztuki, obliczonej na 
łatwizny uczuć szerszej publiczności, Bar 
dzo to się w Warszawie podobało. Malic- 
ka gra 18-latkę, naiwniątko-głupiątko, 
uczciwe niczem westalka, wykradająca 
się nocą do młodziana, ale w celach cnot 
liwych, by ratować cnotę siostry, która 

to спо!а jest już oddawna niecnotą. Ale 
w tej dość rozwlekłej elukubracji są role. 

A kiedy są role, to każda dyrekcja weź- 

mie chętnie, artyści są zadowoleni, bo 
mają co wygrać i opracować, każda pu- 
bliczność oklaskiwać będzie chęlnie. 

W Wilnie zrobiono oryginalną próbę: 

oba teatry grają tę Trafikę jednocześnie: 
W Lutni dodano trochę muzyki. Na 
Pohulance opracowano , bogaciej epi- 
zody. Na Pohulance gra p. Polakówna, 
w Lutni p. Bestani, obie mają dużo wdzię 
ku, obie warto widzieć, p. Polakówna 
gra z wielką prostotą, może zanadto jest 
simplex; pensjonareczka, która takie wy- 
kombinowuje kombinacje, jest z natury 
„cwana. (Tem: trudniej przyjąć tę jej bez- 
graniczną ufność, naiwność i surową cno 
tę), Zresztą wszystkie sceny uwodzenia 
i obrony odegrała bardzo ciepło, serdecz 

nie i naturalnie, partnerem jej doskonale 

dobranym, acz czasami grającym bez 

przekonania, jak odrabianą iekcję, był p. 

Mrożewski, w roli hrabiego. Drugą parą 

(siostra miłej Grety) była Lola p. Wie- 

czorkowska, świetna kreacja, wprost ty- 
pek, opracowany. w najdrobniejszych 
sczegółach. jej mąż, ospały, zapracowany 
grubas, p. Zastrzeżyński, wpatrzony w 
'żoneczkę która tyłko szuka gdzieby go 
zdradzić, a on, jak zwykle poczciwe ol- 
brzymy ufa jej, mimo jawne oszustwo 
i żyje wpatrzony w bóstwo, które nim 
poniewiera. Bardzo dobrze odtworzono 
tę parę. Matką interesujących córeczek 
była p. Szpakiewiczowa. P. Rychłowska 
kreowała tę postać w Lutni. Każda z 
pań inaczej ujęła tę rolę. Przyznaję, że 

ujęcie p. Rychłowskiej więcej mi się .po- 
dobało, gdyż obejmowało szerszy zakres 
uczuć i ujawniało je bogaciej: od drobiaz 
gowego zakłopotania, od frasunków i 

płaczliwości, do zbolałej, sponiewieranej 
godności matki. W Lutni rola ta była 
poważniej traktowana, niż na Pohulance, 

gdzie p. Szpakiewiczowa, acz oddala in- 
tencje autora w tem, co ukazat komicz- 
nego w postaci pani generalowej, to na 
tomiast zlekceważyła stronę uczuciową 
i poważniejszą roli i cały czas oparła ją 
na nucie komicznego zafrasowania, pła- 
czliwości i przez to nie wzbudzała nale- 
żytego współczucia dla strapień tej bied 
nej matki. W epizodach wyróżnili się p. 
Masłowska, świetna sklepowa  Mitzi, i 

wszyscy klijenci trafiki. 
Intryga jest dość zręcznie zaplątana, 

ale sztuka zyskałaby niewątpliwie, gdyby 
ja skrócić o parę odsłon. Z żalem słucha 
się tego, jak i tylu. tylu sztuk tłumaczo- 

Trafika pani generałowej 
nych. Jakaż to dziwna u polskich litera- 

tów jałowość czy lenistwo! Za każdym 

typem takiej przeciętnej, dla przeciętnego 

widza sztuce, mającej powodzenie, czy w 

niej dużo sensu, czy tylko trochę, z ża 

lem należy spytać co robią nasi autorzy? 

Dlaczego nie postarają się jak ich kole- 

dzy niemieccy, francuscy, czescy i węgier 

scy, dostarczać swoim teatrom co roku 

po jednej, dobrej sztuce? Takiej któraby 

miała powodzenie robiła kasę, przyciąga 

ła publiczność? Jakże u nas mało piszą 

dla teatru i jak nieszczególnie. 

Nie mamy przecie ani jednej sztuki 

polskiej w repertuarze zagranicznym. Da 

wniej na wiedeńskich scenach z powodze 

niem ukazywały się sztuki Zapolskiej i 

Ristnera. Teraz bodaj tylko o Nałkow- 

skiej „Domu Kobiet'* słyszeliśmy, że się 

podobała zagranicą. To trochę mało! 

Hrc. 

Tear »Й ал б па йан( 
Komedja mužyczna Buss Feketego. Muzyka Kontera 

Nieraz miałem. sposobność do wyra 
żenia, że talk powiem, zakłopołania, ile 
kroć wypadało mi zdawać sprawozda- 
mic z widowiisk nazywanych „komed 

jami muzycznemi*. W większości wy- 

padków były to raczej „komedje z mu 
zyką'. Siłą rzeczy bowiem, kompozy- 
tor, mający gotowy utwór sceniczny 
autora, z którym przy układzie sztuki 

nie współpracował, daje zazwyczaj luź 

ną ilustrację muzyczną poszczególnych 

scen, tworząc szereg „numerów '', nie na 

cechowanych initegralną koniecznością 

takiej jch ilustracji. Toteż wymagałoby 

wielkiej umiejętności i doświadczenia 
kompozytora umuzycznienie tekstu w 

sposób, usprawiedliwiający właściwe 
znaczenie „komedji muzycznej. Jeden 

tylko jest plus podobnej formy scenicz 
nej: to wyższa zazwyczaj wartość tek 
stu komedyj muzycznych niż to się prze 
ważmie w operetkach spotyka. 

Młodego wiilniamina, p.  Sergjusza 
Kontera, skusiła , Trafika pani genera- 
lowej“, jako sztuka, popularna na in- 

nych scenach, a odznaczająca się obfi 

tością elementów scenicznych o rozma 

itym nastroju scen i sytuacyj. Gdyby 

  

Rastauracia ZIEMIANSKA ctieric 9, tei. 12-82 
po gruntownym remoncie i eleganckiem 
odnowieniu z dniem dzisiejszym zostaje ponownie otwarta. 
Podczas obiadów i kolecyj koncerty znakomitego zespołu pod dyrekcią p. W. Szuberskiego 

Kuchnia wyborowa. Ceny niskie. 

WYZYSK WSI 
Ostaltnie rozporządzenia o walutach 

dały niestety pole do licznych komenta 
nzy i, jak zwykle, najbardziej sensacyj 
ne, wzbudzające panikę wiadomości są 
najszybciej rozpowszechniane. Staje się 
to z prawdziwą krzywdą wsi, a zwłasz 

cza nieoświeconego wieśniaka, który i 
tak już wierzył dawniej w dolary, po- 
tem w złoto carskie, a oszczędności lo 
kowane w złotych uważał przeważnie 
ха гухуКо. | x 

Od jakiegoś czasu handel złotem na 
wsi i zaroblki lichwianskie na tem. polu 

Po nominacji 
/ 

były plagą posiadaczy jakich takich o 
szezędności. Ostatnie notowania tej do 

morosłej giełdy wykazują znaczny pod 
skok dolarów, a zwłaszcza 10 rublówek 

carskich, bo — dziwna rzecz, 5ciorub- 

lówłki zawsze były tańsze. Taki jest kap 
rys tej giełdy: Otóż — kiedy niedawno 
jeszcze 10 rub. zł. można było kupić za 
45 zł., teraz płacą do 60 zł. za dziesięcio 
rublówiki złote. Naturalnie jest to żer 
hjen geszefciarskich, przed którym na 
leżałoby ludność wiejską ochronić. Adda 

ME 

red. Okulicza 
Komemiarze prasowe 

Powołanie red, Okulicza na stanowi- 
sko Dyrektora Biura Prasowego Pre- 
zydjum Rady Ministrów jest żywo ko- 
mentowane przez prasę polską. Dzienni- 

ki stołeczne zamieszczają m. in. nastę- 
pujący komunikat agencji „Press'': 

Mianowanie red. Okulicza z Wilna 
Dyrektorem Biura Prasowego Prezydjum 
Rady Ministrów uważane jest za zapo- 

_ wiedź nowej polityki prasowej gabinetu 
premjera  Kościałkowskiego. Z wielu 

stron zwracają przytem uwagę, iż po raz 
pierwszy od 10 lat szefem biura dad 
wego mianowany został dziennikarz, zaj 
mujący poważną pozycję w dziennikar- 

stwie polskiem. 
Wydarzenia ostatnich tygodni prze- 

konały czynniki rządowe, iż rewizja do- 

tychczasowych metod polityki prasowej 
stała się koniecznością. Stosunek wielu 

' gabinetów poprzednich do prasy jest po- 
wszechnie znany a wyrazem. tego stosun- 

ku był m. i. wieloletni skład personalny 

biura prasowego Prezydjum Rady Mini- 

strów, które z nielicznemi wyjątkami nie 

potrafiło zdobyć się na właściwy ton i 

zrozumienie potrzeb prasy a niejedno- 

krotnie pracę dziennikarską hamowało i 

utrudniało. 
Г 

Zamierzenia prasowe gabinetu reali- 

zować będzie nowomianowany Dyrektor 

Biura Prasowego Prezydjum Rady Mini- 

strów, p. Okulicz, który przedewszyst- 

kiem będzie musiał odpowiednio zorga- 

nizować samo biuro prasowe: 

zatem poddać scenarjusz niejakim skró 

tom na korzyść większego nasycenia go 

muzyką i silniejszego związania jej z 

alkcją, toby nic więcej nie było do ży 

czenia. W takiej formie, w jakiej wi- 

dzieliśmy „Trafikę* obecnie, większość 

jej obrazów daje wiidowisko komedjo- 

we, z szeregiem muzycznych numerów. 

Ale o' jakości tych numerów trzeba wy 

razić się bardzo pochlebnie, Kompozy 

tor wyczuł dobrze wiedeński koloryt ak 

cji, zręcznie i pomysłowo używając miej 

scami tematów autentycznych, miejsca 

mi zaś tworząc oryginalne, trafne w 

charakterystyce piiosenki. Do bardzo u- 

datnych trzeba zaliczyć: taniec i chór 

tyrolski (obraz drugi), piosnka Gerti i 

— zwłaszcza — strofy Antoniego (ob- | 

raz trzeci), kapitalnie „więgierską* 

pieśń hrabiego (obraz czwarty). Talent 

kompozytora uwydatnił się wyraźnie w 

łatwej inwencji melodyjnej i w wydo 

byciu właściwej charakterystyki rytmi 

cznej. Partje wokalne naogół są 
tu traktowane umiejętnie, z wy- 
jątkiem partji Gerti, utrzymanej stale w 

regestrze za wysokim. Podobne usterki 

może w przyszłości wyrównać nabycie 

większego doświadczenia przez zdolne 
go adepta kompozycji lekkiego genre'u, 

na jakiego p. Konter niewątpliwie się 

wyrobi. 
Powodzenie, którem „Trafika pani 

generałowej'* niezawodnie będzie się cie 

szyła na scenie „Lutmi', zawdzięczać bę 

dzie dobrym wynikom wykcnamia przez 

zespół naszej operetki. P, Bestani, jako 

Gerti, zjednała sobie widownię grą, peł 

ną wdzięku, bezpośredniości i uwydat 

nienia wielu różnorodnych odcieni roli. 

P. Dembowski porywa jąco śpiewał wę- 

gierską pieśń w obrazie czwartym, nad 

zwyczaj gorąco witany przez publicz- 

ność przy swem zjawieniu się na scenie 

po długiej nieobecności w Wilnie, gdzie 

zawsze wysoko ceniono jego wybitny ta 

lent. O p. Rychłowskiej w roli matki, 

jak zwykle, trzeba powiedzieć: była to 

kreacja w najlepszym stylu poważnej 

Ykomedji. 
P. Wyrwicz - Wichrowski dał wzru 

szająco — komiczny typ nieszczęsnego 

„pantoflarza“, a strofy o „książeczce, 

która wszystko wiie* wyszły w jego wy 

konaniu bardzo zgrabnie. Jako reżyser, 

przyczynił się do powodzenia widowi- 

Ska b. dobrem zmomtowaniem całości. 

Hrabiego — cjca grał zbyt jaskrawo p. 

Detkowski, Lolą była p. Zubowska. 

Muzyczna strona widowiska, w opra 
cowaniu orkiestrowem Mieczysława Ko 

chamowskiego, szła sprawnie pod batu 

tą p. Wilińskiego. Na zaznaczenie za 

sługuje dobre wykonanie sola skrzypeo 
wego przez p. Sołomionowa. 

Ostatnia premjera teatru muzyczne 
go (pomimo równoczesnego wystawia- 

nia jej, jako komedji, w teatrze miejs- 

kim), może liczyć na: długotrwałe powo 
dzenie. Ma oma cechy widowiska uroz 

maiconego, nie jest pozbawiona nastro 
ju miejscami wzruszającego, o ogólnym 
charakterze sztuki, rozjaśnionej pogod 
nym humorem, i kończącej się pożąda 

nym happy — endem. 
A, Wyleżyński.
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TOŻYCAKI PRZEZ PSK AKademja 3-cio majowa w Tallinie 
Niema ententy estońsko- litewsko-łotewskiej bez porozumienia polsko- 

litewskiego — mowi gen. Laidoner 

„CZAS“ SIĘ GNIEWA. 

Człowiek obdarzony poczuciem hu- 
mioru, może się świetnie ubawić, obser- 
wując rozpaczliwe wysiłki konserwatys 
tów, zmierzające do „odegrania roli". 

W poczuciu swej słabości „Czas*% uczy- 
nił propozycję „małżeństwa z rozsądku 
endekom. Naraził się na odmowę. Po 

„paru dniach wznowił propozycję, skie 
rowując ją jednak pod adresem „żywio 
łów umiarkowanych. Naraził się na 

brak odpowiedzi. Niezrażony tem przy- 
stąpił do "organizowania „wspólnego 
frontu na odcinku gospodarczzym'”, Ini 
cjatywę tę zignorowano. I to prawdo 
podobnie, wyprowadziło ,„Czas* z rów 
nowagi, bo... wypowiada wojnę tym, 
do których się zalecał. Po serji przy- 
krości, doznanych ze strony endecji kom 
serwatyści doszli do przekonania, że 
tworzą się dwa fronty rewolucyjne — 
socjalny i... narodowy. I przepowiada- 

Ja: 
Żywioły umiarkowane staną w Polsce już 

w niedługim czasie w obliczu dwóch wyraź 
nie zarysowanych frontów rewolucyjnych: so 
cjalnego, który 'talk dobrze jak istnieje, i na 
rodowego, który jest in statu nascendi. To 
trzeba sobie jasno uświadomić. Oba te ośrod 
ki będą między sobą stłaczały zażartą wałkę, 

ale jedniocześnie oba będą bić w zasady u- 
miankowanego programu zarówno polityczne 
go jalk społecznego i gospodarczego. 

Wobec podiwójnego niebezpieczeńst 

wa „Czas*, jako jedyny obrońca ładu 

i porządku, grzmi: 

Żywiloły umiarkowane muszą się mieć na 

baczności, Muszą sobie zdać sprawę, jakich 

zasad, chcą bromić, i w jaki sposób. Pytania 
to ważne, na które nie należy zwlekać z 
odpowiedzią. 

I przynzeka: 
Jeśli chodzi o nas, to postaramy się ją 

dać już w najbliższych dniach. 

Cieszmy sę! Ojczyzna będzie zba- 
wiona. „Czas czuwa! 

152 Zł. 14 gr. — 100 Zł. =219 ZŁ. 97 gr. 
Wychodzi w Warszawie „Przewod- 

nik Gospodarski*, Nie żadne wywrotowe 
pismo, ale organ Centralnego Towarzyst- 
wa Organizacyj i Kółek Rolniczych. 
Znajdujemy tam wiele pożytecznych 
wskazówek o uprawie gorczycy, o cięciu 
drzew karłowatych, o hodowłi królików 
angorskich i t. p. Pozatem artykuły o- 
gólniejsze. A więc naprz. o spółdzielczo- 

ści kredytowej wsi. Albo artykuł p. t. 
„W niewoli Wileńskiego Banku Ziem- 

skiego. 

Jest to korespondencja 
Czytamy: 

Z różnych stron Wołynia piszą nam o 

miemożliwości spłacania długu w Wilen- 
skim Banku Ziemskim, o niemożliwości 

wyzwolenia się z pęt jego niewoli, o me- 
todach rujnujących wieś, a zwłaszcza osad- 
nictwo na cały szereg lat.  Przytaczane 
przez rolników przykłady są tak jaskrawie 

krzywdzące ich, że trudno jest znaleźć 
choć jeden argument, który mógłby uspra- 
wiedliwić tak bezprzykładne metody gnę- 

bienia polskiego obywatela przez polską 
instytucję. 

Oddajmy na chwilę głos dłużnikom Wi- 
leńskiego Banku Ziemskiego, Zasusze Sta- 
nisławowi i Burzyńskiemu Hipolitowi z kol. 
Wydymer, pow. sarneńskiego i posłuchaj- 
my, co ludzie ci powiedzą o swojem nie 
szczęściu. Jako spadkobiercy Jana Burzyń- 
skiego łącznie z Gomułko Zofją i Stasiak 

Leonją odziedziczyli po Janie Burzyńskim 
30 i 3/ą dziesięciny ziemi wraz z 800 zł.ó 
długu w Wileńskim Banku Ziemskim. Do- 
tychczas na poczet długu zapłacili według 
posiadanych  pokwitowań 512 zł. 45 gr. 
dług zaś zmniejszył się im o 21 zł. i dziś 
mają do płacenia 779 zł.! 

Ludzie ci pytają, dlaczego 512 zł. 45 gr., 
krwawo i ciężko przez nich wypracowane, 

w, Wileńskim Banku Ziemskim znaczą tyl- 
ko 21 zł.?! Na zakończenie pytają, czy kurs 
złotego w Wilnie jest mniejszy niż na Wo- 
łyniu i czy wejdzie w życie kiedyś takie 
prawo, które weźmie w obronę dłużników 

Wileńskiego Banku Ziemskiego, 

z Wołynia. 

Korespondencja z Wołynia, wydruko- 
wama w „Przewodniku  Gospodarskim' 
przytacza dalsze podobnie jaskrawe przy 
kłady. A więc bracia Żarczyńscy z tej 
samej kolonji Wydymer na poczet długu 
w wysokości 2.500 zł. wpłacili 1.700 zł. 
i są winni nadal 2.440 zł. 61 gr. Jeszcze 
jaskrawszy jest casus Kryczuk z Nowych 

Konar, pow. kowelskiego. Na poczet dłu- 
gu w wysokości 417 zł, 12 gr. wpłacił'on 
56 zł. a dług — zamiast się zmniejszyć— 

wzrósł do 482 zł. 34 gr. Piotr Marasim- 
czuk miał początkowego długu 152 zł. 
14 gr. Wpłacił 100 zł. Ma do zapłacenia 
219 zł. 97 gr.(!). 

Autor korespondencji pisze, że przy- 

TALLIN. (Pat). W dniu polskiego 
święta narodowego towarzystwo pol- 
sko - estońskie urządziło wczoraj w do 
mu komcertowym ,,Estonia“ akadem ję, 
w której wzięli udział członkowie rzą 

du, korpusu lyplomatycznego, przedsta 
wiei le armji į organizacyj spotecznych 
oraz lieznie zebrana publ'cznošč. 

Akademję zagaił prezes tow. estoń 
sko - polskiego min. sprawiedliwości 
Mueller. W imieniu rządu premjer En 
palu wygłosił przemówienie powitalne, 

poczem zebrani uczcili pamięć marszał 
ka Piłsudskiego przez powstanie z 
miejsc. Po premjerze przemawiał poseł 

Przesmycki. 
Wygłosił również przemówienie ho 

morowy przewodniczący towarzystwa 
estońsko — polskiego gen. Laidoner, 
który m. in. oświadczył co następuje: 

Podezas krótkiego okresu naszej nie 
zależności trwa przyjaźń pomiędzy E- 
stonją i Polską. Obu państw nie dzielą 

żadne konflikty. Łączy je uczucie wza 
jęmnego zaufania. Zarówno Estonja, jak 
i Polska, mie posiadają żadnych preten 
syj terytorjalnych. Cheą bronić tylko te 
go, co posiadają. Co się tyczy ich stosun 
ku do sąsiadów, Estonja i Polska stara 
ły się postępować w ten sposób, że na 

Dekoracja tacy porhod żałobnego 
W dnu 12 maja ulice miasta Wilma, 

któremi posuwać się będzie komdukt po 
grzebowy, udekonowame będą jednoli- 
cie przez podsekcję dekoracyjną Komi 
tetu uroczystości przez ustawienie po 
obu stromach jezdmi maszitów w odstę- 

pach 10-cio metrowych z flagami o ko 
lorach Virtuti Militari i Krzyża Niepod 
ległośc. 

Oddzielne akcenty dekoracyjne bę- 
dą w Ostrej Bramie, na pl. Ratuszo- 
wym, pl. Katedralnym, na skrzyżowa- 
niu ulicy Mickiewicza z ulicą Wileńską. 

Kościoły, znajdujące się na trasie po- 
chodu, a więc św. Teresy, św. Kazimie 
rza, św. Jama, Bazylika, św. Katarzyny 
— udekorowane będą czarną żałobną 

tkaniną. 
Na gmachach państwowych, położo 

nych wzdłuż trasy komduktu, wywieszo 
ne będą flagi państwowe, opuszczone do 
połowy masztu. Pozatem gmachy te mo 
gą być dekorówane wyłącznie przez pio 
nówo zawieszone czarne tkaniny. To sa 
mo dotyczy właścicieli prywatnych do 
mów. 

Podsekcja dekoracyjna uroczystości 
pogrzebowych zwraca się z apelem do 
wszystkich właścicieli sklepów, znajdu 
jących się przy ulicach, przez które 

przejdzie kondukt żałobny (ul. ul, Ost 
robramska, Wielka, Zamikowa, Miekie. 
wicza, Wileńska, Niemiecka, Piwna, 
Rossa), aby w gadzinach popoludnio- 
wych w dniu 11 maja rb. usunęli lub 
zasłonili towary w oknach wystawo- 
wych oraz przybrali wystawy okien 
czarną tkaniną (krepą, bibułką czarną) 
i zawiesili w każdem oknie jednolity pla 
kat, jaki wydany będzie przez Sekcję po 
gnzebową uroczystości, z wizerunkiem 

  

św. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Plakat ten będzie dostarczony wszyst- 
kim właścicielom sklepów bezpłatnie w 
dniu 11 maja w godzinach porannych w 
ilości odpowiadającej liczbie okien skle 
powych. Tego rodzaju zewnętrzna de 

«ja pozostanie przez cały dzień ża 
łoby w dniu 12-go maja. 

Wszystkie słupy ogłoszeniowe i miej 
sea na parkanach lub murach, przezna 
czone do, ogłoszeń, zostaną w dniu 11 
maja r. b. zaklejone całkowicie special 
mie wydanemi przez Sekcję pogrzebową 
plakatami z monogramem J. P. 

"Wszystkie urzędy i osoby prywatne, 
zamierzające dekorować swe gmachy 
dla utrzymania jednolitego charakteru 
dekoracji miasta, mogą się poinforme 
wać o sposobie dekoracji w Oddziale Bu 
dowlanym Urzędu Wojewódzkiego, u 
inż. arch. F. Wojciechowskiego lub inż. 
arch. J Paprockiego — codziennie w 
godz 12 do 15. 

Wszęlkie odrębne dekoracje, narusza 
jące jednolitość dekoracji miasta, będą 
usuwane. 

Trybuny na placn Katedralnym 
4 bm. przystąpiono do wznoszenia 

trybun na pl. Katedralnym. Z trybun 
tych publiczność będzie mogła oglądać 
komdukt żałobny, jaki przeciągnie uli 
cami miasta w dniu 12 maja r. b. W 
związku z uroczystościami przeniesie- 
nia Serca Marszałka Piłsudskiego i pro 

chów Jego Matki z kościoła św. Teresy 
do mauzoleum na cmentarzu Rossa. Try 
buny są budowane od strony ul. Boni 
fraterskiej, od strony katedry i „Cielęt 
nilka”. 

dokonaną pracę możemy spoglądać z du 
mą. 

Mówiąc o stosunkach polsko - litew 
skich gen. Laidoner oświadczył, że do 
póki te stosunki nie będą wyjaśnione 
nie może dojść do ententy estońsko — 
litewsko — łotewskiej, 

W dalszym ciągu swej mowy gen. 
Laidoner podkreślił jedność linji w po 

lityce zagranicznej Estonji į Polski, kto 
ra uwydatnia sią również w kwestji 

paktu wschodniego. Linja ta nie zmie 
ni się również w przyszłości. Podobnie 
jak Polska, również i Estonja nie może 
wyrazić swej zgody na to, aby obee woj 
ska przemaszerowały przez jej terytor 
ja. 

Wkońcu gen. Laidoner podkreślił, 
że niepodległa i moena Polska stanowi 
ważny czynnik pokoju i bezpieczeństwa 

w Europie WANY ь 
аа, gg Perony у ‚. 4 spi 3 

3-ci Maj | w Rydze 
RYGA. (Pat), Z okazji polskiego 
4.a narodowego towarzystwo łotew 

sko = palskie urządziło veezoraj wieczo 
rem uroczystą akademję. Jako przedsta 
wiciele rządu, obecni byli wicepremjer 
min. Skujenieks, min. finansów, mini- 

ster spr. zagr. ad interim Ekis, minister 
spr. wewn. Gulbis, minister opieki społ. 
Rubułs i gen. sdkr. Munters. Pozatem o 

becny był pomocnik szefa sztabu gen. 
Dambitis wraz z wyższymi oficerami, 
liczni azłonkowie korpusu dyplomatycz 
nego i in. Przemówienia wygłosili za 
stępca dyrektora urzędu statystycznego 

Salnais, jako przewodniczący łotewsko- 
polskiege towamzystwa i poseł R. P. 
Charwat. Po przemówieniu nastąpiła 
część koncentowa z udziałem polskiej 
śpiewaczki Amieli Szlemińskiej, wielu 
artystów łotewskich i chóru/Reitera. 

Ł ASTOSOWANIE: 

BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW: t» 
*"ZADAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zk 

PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ 
GDYŻ SA JUŻ NASLADOWNICTWA. 

ORYGIMALNT POOSZKI „MIGRENO- NERVOSIN" zKOGUJTKIEM 

Kana K 

  

PROSZKI. MIGRERO-WERVJSIM" sa trz w TAELETKACH: 

  

KURJER SPORTOWY 
PŁK. DYPL. GLABISZ ZDOBYŁ 
NAJWYŻSZĄ ODZNAKĘ P. W. 

Płk. dypl. Głabisz, jeden z najbardziej zasłu- 
żonych dla sportu polskiego działaczy, wielo- 
ietni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
jeden z twórców ostatniej reorganizacji naszego 
sportu, odznaczony został w niedzielę. najwyż- 
szem odznaczeniem przysposobienia wojskowe - 
go, otrzymując odznakę komendancką. 

JĘDRZEJEWSKA O SWOIM MECZU 
Z, JACOBS. 

W rozmowie z korespondentem budapesz- 
teńskim PAT., Jędrzejowska oświadczyła, że jest 

kładów takich mógłby przytoczyć bar- 
dzo wiele. 

Wszystkie one nakazują władzom pań- 
stwowym, czuwającym nad tem, ażeby w 
Państwie Polskiem żadnej warstwie obywa 
teli nie działa się krzywda z czyjejkolwiek 
bądź strony, zasadniczą rewizję działań i 
metod, praktykowanych przez Wileński 
Bank Ziemski. Dalsze tolerowane podobnej 
działalności Wileńskiego Banku Ziemskiego 
doprowadzi do całkowitej ruiny gospodar- 
czej kilka województw wschodnich i po- 
wstrzyma ich rozwój gospodarczy i kultu- 
ralny na dziesiątki lat. 

Tak jest na Wołyniu. Że u nas nie jest 
inaczej tego dowodem są listy naszych 
czytelników z województwa wileńskie 
go, podające fakty bliźniaczo podobne 

do wyżejwymienionych. 
erg. 

‚ рглех Niemca Fischera wynikiem 56,8 

zachwycona zarówno - niezwykle  serdecznem 
przyjęciem w Budapeszcie, jak i miastem. Przez 
cały czas mistrzostw, stwierdza Jędrzejowska, 
grało mi się doskomale, a z wyników jestem zu- 
pełnie zadowolona. 

W, spotkaniu z Amerykanką Jacobs byłam 
przygotowana na porażkę, ale już po pierw- 

, szym secie pewna byłam zwycięstwa. 
Jędrzejowska w końcu podkreśla, że na jej 

'obecną doskonałą formę wpłynął fakt że znacz 
nie zeszczuplała i zyskała na ruchliwości. 

DOSKONAŁE WYNIKI PŁYWAKÓW 
ANGIELSKICH. 

W, Budapeszcie na krajowych zawodach 
pływackich zawodnicy węgierscy uzyskali sze 
reg doskonałych wyników. I tak: 

Ferenc Csik w pływaniu na 100 m. stylem 
dowolnym — 57 sek. Wynik ten jest bliski re- 
kordowi Europy, ustanowionemu niedawno 

sek. 
Nr.  Nemes w powyższej konkurencji był dru 

gi z wynikiem 60 sek. 

WIELKA MOTOCYKLOWA NAGRODA 
SZWAJCARII. 

W obecności 40 tysięcy widzów odbyły się 
w miedzielę w Bernie zawody motocyklowe mię 
dzynarodowe o Grand Prix Szwajcarji. 

Pi e miejsce zajął Anglik Guthrie na 
Nortonie, przebywając dystans 219 kilm. w cza- 
sie 1:32,20,2 sek. 

CHIŃSCY PIŁKARZE W TURNIEJU 
OLIMPIJSKIM, 

Chińska drużyna olimpijska opuściła już 
swój kraj, udając się w drogę do Europy na 
igrzyska olimpijskie w Berlinie. 

Po drodze Chińczycy rozegrają szereg spot 
kań na: Jawie, Sumatrze i t. d. 

SPORT W KILKU WIERSZACH. 
— Światowe akademickie igfzysika zimowe 

rozegrane zostaną w roku 1937 w Austrji, w 
Zell am See. 

— W, turnieju piłki ręcznej umiwersytetów 
„miemieckich w niedzielę akademicy Królewca 
„pokonali w Kilonji Uniwersytet miejscowy 10:9. 

— Jak wiadomo, dzioby wyścigowych łodzi 
wioślarskich okute są na końcach metalem, co 

było przyczyną niejednego wypadku. Ostatnio 
na mistrzostwach Europy w Gruenau pod Ber- 
linem przy zderzeniu się na torze dwójek fran- 
cuskiej i włoskiej—raniony został tym metalo- 
wym końcem dzioba łodzi wioślarz włoski. 

Wobec tego Belgijski Zw. Wioślarski zgło- 
„sił *wniosek do Federacji Międzynarodowej, aby 
„metalowe szpice łodzi na regaty oprawiane by 
ły w gumę. 

— Mike Jacobs, organizator meczu bok- 
serskiego pomiędzy Joe Louis — Schmelling 
przęwidu je, że dochód brutto z biletów wstępu 

na mecz powyższy przekroczy sumę m 
dollarów. : 

ZEBRANIE WYDZIALU GIER 
I DYSCYPLINY WIL. OZPN, 

Podaję do  wiiadomości członków 
Wydziału Gier i Dyscypliny Wil. OZPN. 
że w dniu 6 bm. o godz. 19, w lokalu 
„Znicz odbędzie się zebranie Wydzia 

Sekretarz Wydziału G. i D. 
St. Merło, 

   

 



" Przed glošnikiem i w siuchawce "Zi 
'W ocenie słuchowisk utrwalił się ja 

kiś dwoisty stosunek do ich wartości, 
podwójna księgowość jakby. Z jednej 
strony kruszenie kopij o traktowanie 
radja, jako pośrednika sztuki — z dru 
giej pobłaźliwość, że to niby dopiero 
się rodzi żal, że jesteśmy (my słuchacze) 
zbyt niecierpliwi, że rozwój filmu trwał 
dobrych dwadzieściakilka lat, a jeszcze 
mało jest filmów o pewnych ambicjach . 
i wartościach artystycznych, a radjo 
jest dopiero w powijakach i t. d. Ale 
wystarczy już, by jakieś słuchowisko 
zdradziło zaczątki, pierwociny radjowej 
formy by cała reszta treść, sens i in 
ne niemniej ważme czymniki uszły uwa 
dze. Tak mniej więcej ma się sprawa ze 
słuchowiskiem angielskiem  Giełguda i 
King—Halla „Cztery nie mieści się w 
siedmiu. (Nota bene — gdzie się po 
działo zapowiedziane słuch. Val. Giełgu 

Яа „ Czerwone naszewki*, które już 
figurowało w programie?) Zacięcie psy 
„chologiczne miesza się z pierwiastkiem 
sensacji, ale wszystko oparte jest na nie 
wiarygodmem, naciągniętem, prawie bez 
sensowmem założeniu, że chiński bandy 
ta próbuje odwagi Anglików przez upro 
wadzenie ich. Pozatem jest wszystko w 
porządku. Forma tego opowiadania jest 

  

_ bliska samowystarczalinošei i pelnowy 
ważalniości radjowej, a wykonawcy wca 
łe dobrze wywiązują: sie ze swych zadań. 

O ileż jednak inny jest pod wzglę 
<dem wartości artystycznej i formy frag 
ment z „Os* Arystofanesa. Tu mamy peł 

„ne dużej świadomiości artystycznej po 
ciągnięcia, każde słowo ma swą wagę 
=gatunkową, niema zbędnego przerostu 
"werbalizmu, a natężenie groteski, mimo 
proste środki, jest wysakie i w przepro 
wadzeniu i w gatumku, Trudno rozwi 
nąć analizę tego b. radjowego fragmen 
tu teatralnego, nie: wystarcza jednorazo 
we wysłuchamie—a gra warta Świeczki. 
Dawniej już po: („;Pitałkach ') wydało mi 

się że w dramacie greckim tkwią zarodki 
radjo-teatru. Dziś jesteśmy po „Edypie“ 
Sofoklesa i „Osach*  Arystofonesa 
spostrzeżenie ugruntowuje się, uzasad 
mia każdą dalszą pozycją z tego repertu 
ATU. 

„. Wykonanie fragmentu przez „„soli- 
stów * było dobre, dobrze podkreślono 
ton groteski. Chór jednak nie był zestro 
jony z solistami. Warto jeszcze 
podkreślić . omówienie tej pozycji 
przez prof. Srebrmego. Dalekie od sza- 
blonu, nie ograniczone do streszczenia. 
albo doprowadzenia do rozpoczęcia ak 
«cji — uwypukliło wszystkie wartości ko 
medji, jako funkcji społeczno-politycz 
mej, jalko dzieła sztuki i poruszało przy 
Чет istotę radjowych walorów. Nie chce 
być szablonowy w używaniu określeń 
„radjowy*. Prof, Srebrmy niczego nie 
omijał, a uderzył w istotę rzeczy. 

Nowości wydawnicze 
— Wiktor Junosza-Dąbrowski—Przewodnik 

“izialacza sportowego. Bibljoteczka sportowa 
Nr. 42. Warszawa 1936. Główna Księgarnia Woj 
skowa. Cena zł. 2.40. 

"Rzadko kiedy tytuł książk; określa tak do- 
kladnie jej treść, jak w wypadku „Przewodnika 
działacza sportowego* W. Junoszy - Dąbrow 
skiego. W istocie bowiem „Przewodnik* ten 

„jest książką, którą każdy działacz sportowy na 
prawdę powinien mieć stale „pod ręką". Znaj- 
dzie w niej bowiem odpowiedź na wszystkie py 
'tania, jakie mu jego działalność organizacyjno- 
sportowa nasunąć może. 

— Dr. Feliks Hilchen: „Porty morskie, War 
szawa 1936, wyd. Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 
Skład Główny Bibljoteka Polska*. S. 267. 

Książka „Porty mowskie* zaznajamia czytel- 
mików ogólnie z budową i wyposażeniem por- 

tów, a w szczególności z ich administracją j ek 
sploatacją oraz rolą, jaką odgrywają w gospo- 
darstwie narodowem (państwa. 

Cały temat jest zawarty w 7-miu częściach. 
W części pierwszej, jako we wstępie autor stara 
się uwypukilić bezpośrednie znaczenie portów 
dla gospodarki narodowej. 

Części druga i trzecia omawiają położenie, 
budowę, historję, klasyfikację portów oraz tech 
niczne i gospodarcze warunki rozwoju nowoczes 
nych portów i ich "wyposażenie w odpowiednie 
urządzenia przeładunkowe i kolejowe. 4 

Gzęści czwarta i piąta zajmują się ogólnemi 
zasadami organizacji, administracji i eksploata 
cji portów oarz obejmują monografję najważ- 

niejszych (portów rw Europie, porównując ich 
wrgamizację j eksploatację. : : 

Część szósta przedstawia strukturę | politykę 

opłat portowych i ciężarów, jakie w porcię po 
' mosi statek j towar. 

| „KURJER% z dnia 5-80 maja 1936 r. 

Jako pozycję dodatnią należy wymie 
nić Gołubiewa, audycję dla wszystkich 
(z ub. niedzieli). Znaczna poprawa treś 
ci nastąpiła skutkiem . skrystalizowania 
postawy, z kitórą można polemizować, 
ale należy ją uszanować, Forma jej by 
ła atrakcyjna i barwna. Audycja 3-cio 
majowa Dobaczewskiej, ograniczyła się 
do wspomnień 'bez uzupełnień historjo 
zoficznych, do których już sprawa doj 
rzała; była_więc trochę za sucha. 

W cyklu „Dyskutujmy' zabiera na 
reszcie głos t. zw. prowincja. Słyszeliś- 
my djalog prof. Limanowskiego z prof. 
Górskiim p. t. „Prowincjusze”. Rozmowa 
była jednak złożoma z dwu różnych prze 
mówień, wicale nie zazębiających się, 
przemówień, opartych na kategorjach 
pojmowania różnego rodzaju. Obydwaj 
profesorowie poruszyli jednak sprawę 
tylko z punktu widzenia swoich zainte 
resowań. Odnosi się przytem wrażenie, 
że argumenty prof. Górskiego były nam 
bliższe. 

Wśród wielu pogadanek jedną dla 
dzieci, prostą i symjpatyczną, dał dr. Ko 

rabiewicz, odbiegając w swem opowia 
daniu od szablonu przyjętego w tym 

dziale. Zapyłłać jednak mależy co się 
dzieje ze Starym Doktorem, tą skromną 
a silną indywidualnością, która talk się 
wraziła w pamięć słuchaczy dużych i 
małych? — W programie lokalnym u- 
słyszeliśmy szczupłą dość (i trochę re- 

klamiarską) pogadankę o archiwum wi 

leńskiem, aktualny djalog „czy opera 
się przeżyła? i imne. 

W dziale muzyki aktywizacja naszej 
orkiestry symfonicznej zaznaczyła się 
dwioma  koncertami-porankami. Przy- 
znać trzeba, że nidktóre elementy (zwła 
szcza smyczki) wyszlachetniały w tonie, 
wyczuliły się. Blachy natomiast przed 
stawiają ciągle jeszcze materjał dość su 
rowy. W każdym bądź razie zrobiono 
duży krok naprzód. Sezon przyszły za- 
stanie już orkiestrę bardziej zespoloną i 
przygotowamą do wysiłków  artystycz- 
nych, zwłaszcza, że opiekun jej Czesław 
Lewicki, okazuje się dobrym i czułym 
dyrygentem-nauczycielem. 

Z występów solowych nadanych przez 

Wilno — recital Oli Obarskiej był do- 

bry i miły. Niewielki głos przy dużej mu 
zykałności może dużo zdziałać przed mi 
krofomem. Riky. 

Król Edward VIII pozdrawia harcerzy z całego Świata 

  
Król Edward VIII podczas wygłaszania przemó wienia na stopniach kaplicy Św. Jerzego w Win 
dzorze, w którem wita tysiące harcerzy z Wielkiej Brytanji i wielu innych krajów, zgroma- 

dzonych na złocie harcerskim. 

  

Rośliny PUDER ABARID wieksza cerę 
L is RS I SA O LIK NES 

Gzęść siódma omawia wolnocłowe strefy w 
portach i "wolne porty wraz z historją ich pow- 

stawania ij ich znaczeniem dla handlu, przemy- 
słu i żeglugi. 

Zoija Czerny. — Przyrządzanie potraw. 
Książnica Atlas. Lwów — Warszawa. Str. LI 
plus 495. Cena w płótnie zł. 24, druk. jednostr. 
brosz. 18.— 

Jest to zupełnie nowy, na naukowych pod- 
„Sławach oparty podręcznik przyrządzania po- 

traw odbiegający daleko tak swoją treścią, jak 

i techniką od dotychczasowych „wzorów''. 

Materjał jego jest usystematyzowany według 
naukowych zasad metodyki gotowania. A więc 
wszystkie przepisy przyrządzania potraw uszere 

gowane są według ich przynależności do grupy, 
technicznej, gupy zaś uporządkowane są według 
stopnia itrudnoścci, którą przedstawiają dla po- 

siłkującego się książką. 

Książika drukowana jest w dwojakiej formie: 

książkowej, w kitórej tekst biegnie kolejno stro- 
na za stromą, oraz kartotekowej, gdzie poszcze 
gólne karty zadrukowane s» tylko jednostronnie 
Ułatwia to bardzo jposługiwanie się podręczni- 
kiem podczas czynności kucharskich. 

Książka pmzedstawia wysoką wartość prak- 

tyczną dla każdej gospodyni domu, dla przed 
siębiorstw gastronomicznych, hoteli i pensjona- 

tów, oraz dla wszystkich tych, którzy pragną 
zaznajomić się z tajnikami kulinarnemj . 

WŚRÓD PISM 
Numer 13 „NARODU i PAŃSTWA” w arty- 

kule redakcyjnym „O jasny program i zwarte 
działamie* omawia sprawę orgamizacji ideowej 
społeczeństwa, która to sprawa nie może być 

dallej odkładana. W tym numerze drukowane są 
deklaracje Parlamentarnego Związku Grup Dzia 
łaczy Społecznych i ZPMD. wypowiadając się w 
tym kierunku. To samo zagadnienie organizacji 

  

społeczeństwa omawiane jest w artykule „Prze 
ciążenie indywidualizmu i martwego historycyz 

mu“, St. A. Groniowski przypomina „,,Generało 
gję nowej Konstyłucji, a Jan Rybczyński w 

„Reglamentacji dewizowej* — widzi — wstęp 
do aktywizacji. W rocznicę 3-go Powstania 
Śląskiego ciekawe są „blaski wspomnień* R. W. 

Horoszkiewicza. „Krew i szkło na brukach 

Lwowa“  —oto tytuł obszernej koresponden- 
cji lwowskiej. Stałe rubryki: „Drogi i bezdro 
ża”, „Przegląd Prasy* zamykają ten bogaty 
w treść numer. Adres Redakcji: Warszawa,. ul. 

Widok 3. 

— Majowy numer „Eleganekiej Pani* ilu- 
strowanego miesięcznika, poświęconego modzie 

i sprawom kobiecym, łączy, jak zwykle dwa 
wielkie działy zainteresowań kobiety, to jest 
dział mody oraz dział literacki i praktyczny, 

poświęcony specjalnie sprawom kobiecym. W 
dziale mody znajdujemy najnowsze i najory- 

ginalniejsze modele wiosenne i letnie w liczbie 
ponad 170 od skromnych, aż do bardzo wy- 
kwintnych, na wszelkie pory dnia oraz okazje. 
Modele wykonane w kolorach zachwycają oko 
harmonją barw i linji. Dział literacki, praktycz 
ny zarówno uczy, jak bawi mieszcząc szereg 

wiadomości z różnych dziedzin życia kobiety, 
jak sprawy społeczne, domowe, gospodarskie 

oraz piekną nowelę i kącik wykwintnego hu- 
moru. Całość wykonana artystycznie w barw- 

mej okładce przedstawia się pięknie i okazale 

—. Ukazał się numer 9 dwutygochiika „Młoda 
Matka, zawierający w swej treści szereg cie- 

kawych, aktualnych i pouczających artykułów 

o wychowaniu dziecka do lat 7-miu. 
W dziale lekarskim: Wiosna i choroby wie- 

ku dziecięcego — dr. B. Górnicki; Czy można 
podawać dzieciom mleko nieprzegotowane — 
dr. J. Wyszogrodzki; O myciu głowy u dzieci 
do lat 7-miu — dr. K. Erociński; Dlaczego i 
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Na opróżnione stanowisko ambasadora R. F: 
w Ankarze, został mianowany dotychczasowy 
poseł R. P. w Kopenhadze p. dr.. Michał 

Sokolnicki. { 
NIEKO NSS 

| 22 czerwca 
koniec roku szkolnego 

W r. b. po raz pierwszy zastosowa 
ny będzie nowy podział roku szkolnego, 
przewidujący początek feryj letnich na 
dzień 22 czerwca, a nie, jak dotychczas 
było praktykowane przez szereg lat, na 
dzień 15 czerwca. 

Wznowienie lekcyj po przerwie let 
niej przewidziane jest 3-go września. 

Trzeba zezwolenia na odznaczenia 
zagraniczne 

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 maja rb. zosta 
ła ogłoszona ustawa o odznaczeniach cudzozien 
skich. 

W myśł tej ustawy obywatelowi Rzeczypos 
politej nie wolno przyjmować żadnych odzna- 
czeń cudzoziemskich bez. zezwolenia Prezyden 
ta Rzeczypospolitej. Obywatele Rzeczypospolitej, 
którzy przed wejściem w życie niniejszej usta 
wy otrzymali odznaczenia cudzoziemskie, a nię 

uzyskali zezwolenia Prezydenta Rzeczypospoł: 
tej na jch przyjęcie, zachowają prawo do tych 

odznaczeń, jeżeli zezwolenie takie uzyskają do 
dnia l-go lipca 1937 r, 

Wycofanie z ob egu 80 rodzajów 
znaczków pocztowych 

1 czerwca wycofane będą z obiegu przez 
"Mimisterstwo Poczt i Telegrafów znaczki i kar- 
ty pocztowe 30 różnych wartości. : 

M. in. nie będą więcej używane znaczki 40 
gr. z widokiem zamku Wawelskiego, 1 zł. z 
portretem P. Prezydenta starej emisji, 15 gr. 
karty pocztowe z serji rzeźb Wita Stwosza, 

oraz znaczki 20 i 30 gr. z wizerunkami Żwirki 
i Wigury. 

Wycofane znaczki i karty pocztowe będzie 
można wymieniać we wszystkich urzędach pocz 
towych do dnia 30 czerwca. 

Zamknięcie szeregu 
o'ganizacyj litewskich 
Władze starościńskie pow. wileńsko-trockie- 

go zawiesiły i rozwiązały za przechowywanie 
i szerzenie nielegalnych pism i druków o treści 
antypaństwowej czytełnię-bibljotekę tow. „Ry- 

tas“ we wsi Gajgale, czytelnię tow. „Rytas* i 
oddział Św. Kazimierza we wsi Ryndziunach, 

oddział tow. Św. Kazimierza we wsi Pietryki 
oraz czytelnię-bibljotekę tow. „Rytas“ i oddz. 
litewskiego tow. Rolniczego w Giluuiach.  (B) 

kiedy szczepimy niemowlęciom ospę — dr. P. 
Wójciak; Czy prawidłowo pudrujemy niemow- 
leta —- dr. St. Średnicki. 

W dziale pedagogicznym: O jajeczku kaczem 
i o sierotce, co już nie płacze — M. Grabowska; 
Jak dzidziuś stał się panem swego ciała — dr. 
N. Blumentalnówna; "Dlaczego dobrze dzieciom 
w przedszkolu — Z. Bogdanowiczowa; Przed- 
szkole dla dzieci ociemniałych w Laskach — 
W. Kujawska; Dzieci w przedszkolu — w obraz 
kach dr. M. Zaks; Odpowiedzi na listy rodzi- 
ców. 

W . radach praktycznych: modele ubranek 

dziecięcych; nasza forma bibułkowa; paltocik 
z wełny; Motywy na ozdoby sukieneczek; Oy- 

ród zoologiczny — robimy pisklę — A. Mular- 
ska. 

— Pałestyna i Bliski Wschód, czasopismo 
poświęcone sprawom gospodarczym Palestyny 
i Bliskiego Wschodu przynosi w numerze 4, 
za kwiecień b. r., następujące artykuły: Etapy 
—L. Lewite; Palestyna jako brama wypadowa 
dla rynków Bliskiego Wschodu i Środkowege 
Wschodu — M. Friede; U progu Targów Le- 
wantyńskich w Tel-Awiwie — M. Dizengoff; 
Gospodarczy rozwój Palestyny w ostatnich cza 

sach — dr. F. Roterstreich; O właściwą poli- 
tykę gospodarczą Polski wobec Palestyny 
H. Strasburger; Drogi komunikacyjne między 
Połską a Palestyną — L. Możdżeński; Natu 

ralne związki gospodarcze — M. Turski; Pio- 
nierska praca polskiej żeglugi na Bliskim 
Wschodzie — A. Leszczyński; Palestyna — 
nasz czołowy rynek zamorski — dr. T. Nie- 
duszyński; Zagadnienie Rady Legistracy jnej— 
Adw. D. Auster; Znaczenie rynku palestyńskie- 
go dla Polski — J. Wojstomska; Targi Lewan 
tyńskie a handel polsko-palestyński — M. 
Chelouche i t. d. Komunikaty, Kronika. Staty- 
styka i t. p. Cena egzemplarza zł. 1.20. (m)



8 „KURJER* z dnia 5-go maja 1936 r. 
—— 

— „DZIEŃ LASU* W IGNALINIE. W dniu 
25 ub. mies. w Ignalinie obchodziliśmy „Dzień 
Losu“, czyli, jak nazywamo go przedtem, „Świę 

to Lasu". 
„Dzień Lasu*, już do kilku lat obchodzony 

jest w tutejszych okolicach bardzo uroczyście, 
lecz w żadnem z lat poprzednich mroczystość 
nie wypadła tak impomująco, 

Obchód rozpoczął się nabożeństwem w miej 
scowej kapliczce, odprawionem przez ks. prob. 
W. Bobina z Kozaczyzny. Po nabożeństwie, do 

miejsca sadzenia drzewek, z orkiestrą wojsko 
wą Baonmu KOP. na czele, wyruszył olbrzymi po 
chód, w którym wzięli udział dzieci polskiej 
szkoły powszechnej w Ienalinie, niosąc transpa 
rent z napisem: „Pielęgnujmy lag — nasze bo 
gadtwo',. oraz szkoły hebrajskiej w Ignalinie, 
dziatwa okoticznych szkół powszechnych, Zw. 
Pracy Ob. Kobiet, pp. Oficerowie i Podoficero 
wie KOP., funkożonarjusze Pol. Pańtsw., Kolejo 

we Przysposobienie. Wojskowe, „Strzelec, perso 
nel N-ctwa Ignalino, dwie komijpanje żołnierzy 
KOP. ; liczne tłumy publiczności. Na miejscu 
sadzenia inż. St. Bedmarczuk wygłosił przemó 
wienie o znaczeniu drzew przydrożnych j spo- 
sobie ich sadzenia, poczem, przy dźwiękach 
„Pierwszej Brygady", p. p. oficerowie i preze 
si orgamizacyj społecznych posadzili pierwsze 
drzewka, a następnie sadziła je dziatwa szkolna, 

ohsadzając drzewkami płac przed dworcem ko 
lejowym i ul. Jeziorną miasteczka, specjalnie w 
tym celu zniwełowaną i wyrównaną przy pomo: 

cy wojska. Po zakończeniu sadzenia uczestnicy 
pochodu udali się do pobłiskiego lasu sosnowe 
go, gdzie, na bardzo malowmiczem wzgórzu, za 
słoniętem drzewami od wiatru, nad jeziorem, 
już zdała widać było estradę z powiewającemi 
ma niej flagami o barwach narodowych, przy- 
rządy do igrzysk i zawodów sportowych, a ze 

stojących tuż obok kuchni wojskowych unosił 
się przyjemny zapach smakowitej zupy i kawy. 
Wszystkie dzieci szkolne, a było ich około sie 
dmiuset, otrzymały śniadamie, po którem na 
stąpH dalszy ciąg programu. 

Nadleśnicy miejscowi inż. Merkiewicz w 
pięknem przemówieniu wskazał na korzyści, ja 
kie nam daje las, i znaczenie pracy leśnika nad 
jego hodowlą, ochromą i utrzymaniem. Gry i za 
bawy z nagrodami, dobrze zorganizowane i pro 
wadzone przez kierownika szkoły H Matejkę, 
zawody sportowe .„Strnzelca* pod: komendą d-ra 
B. Zeigera, śpiewy i deklamacje wierszy na te- 
mat lasu, wreszcie zespołowe ćwiczenia gimna 
styczne, efektowmie wykonane przez dzieci szk 
ły hebrajskiej z towarzyszeniem orkiestry, zło 
żyły się na. całość obchodu, sprawiając radość 
dzieciom i szczere zadowolenie dorosłym. Ład- 
na i ciepła w tym dniu pogoda sprzyjała obcho 

dowi, a*reproduikcje orkiestry wojskowej mile 
urozmaicały program. 

Tak wspaniały przebieg uroczystości zawdzię 
czamy w pierwszym rzędzie pracy Komitetu Or. 
ganizacyjnego, w skład którego weszli: pp. nad 

leśniczy inż. J. Merkiawlicz, kpt. Korzeniewski, 
kpt. Polkowski, dr. A. Kuszniew, inż, St Bed 

marczuk, dr. B. Zeiger, sierż. Grabowski, Kusz- 

miewowa, H. Matejko, kom. Post. Pol. P. P. La 

sota, Korb, Kunicki, Widuczyūski, J. Ciunelis i 
leśniczy Swirtun. Na podkreślenie zasługuje po 

moc, doznama przez Komitet Organizacyjny ze 
strony d-cy Bataljonu KOP. „Nowe — Święcia 
ny“, który udzielił na ten dzień orkiestry woj- 
skowej i zaaprowidował dziatwę szkolną z kuch 

ni wiojskkowych. 
Zasługuje na uznanie przychylny stosunek i 

bardzo wydatna pomoc okazana przez miejsco 
we władze wojskowe, jak również życztiwy sto 
sumek nauczycielstwa, które wraz z dziatwą 
przybyło do Ignalina nawet z dość. dalekich 
szkół. Należy rówmież podkreślić ofiiarmość miej 
scowego społeczeństwa, zwłaszcza żydowskiego, 
które pośpieszyło z dalikami, przyczyniając się 
tem do uświetmienia obchodu. Właściciel maj. 
Przyjaźń p. Dorochow ofiarował bezinteresow 
nia 50 1. mleka do kawy dla dzieci. Wrażenia, 
jakie odnieśliśmy z „Dnia Lasu", zapewne pozo 

staną na długo w pamięci każdego z uczestni 
ków obchodu i przyczynią się do pogłębienia w 
społeczeństwie zrozumienia pielęgnowania lasu. 

į MŁ 

Święciany 
— KOMISJA POBOROWA. W dniu 1 maja 

rozpoczęła w Święcianach urzędowanie Komi- 
sja Poborowa. Następnie komisja będzie urzę- 
dować w Hoduciszkach, Świrze, Podbrodziu i 
Ignalinie dla miejscowości oddalonych od Świę 
cian, a położonych w rejonie punktów wyjazdo 
wych. Pobór wojskowy będzie trwał w pow. 
święciańskim do 29 maja. 

— W SPRAWIE WYSTRZAŁÓW DO DOMU 
AGATONA ZUBKOWA, mieszkańca Zwojryszek, 
gm. łymtupskiej, w toku dochodzenia ustalono, 
że w dniu 17 ub. m. Trofim Trofimow udał się 

do swego znajomego Bazylego Dziemidowa, pro 
sząc, aby z niim razem poszedł do Agatona Zub 
kowa, z którym chce porozmawiać. Dziemidow, 

nie przewidując nic złego, udał się razem z Tro- 
fimowem do Zubkową, lecz ten ich nie wpuścił 

do mieszkamia. Wówczas Trofimow zaczął mani 

,pulować posiadanym karabinem obciętym, co 

widząc domownicy Zubkowa ukryli się w dru- 
gim końcu domu. Następnie Trofimow dał 
przez okno 2 strzały, przytem jedna kula ugrzę 
zła wewnmąlłtrz mieszkania nad łóżkiem, na któ 

rem leżał Agaton Zubkow, druga zaś ugrzęzła 
nad oknem od strony zewnętrznej. Ponadto Tro 
fimow wybił 3 szyby w okmie domu Zubkowa. 
Trofimow do zarzucanego mu czynu nie przyz 
nał się i broni nie oddał. Przeprowadzona rewi 

zja w zabudowamiach oraz przeszukamie zarośli 
i terenu nie dały pozytywnego wyniku. Sąd 
Grodzki w Łyntupach osadził Trofimowa w a- 
reszcie. 

Postawy 
— WYKOLEJENIE SIĘ 2 WAGONÓW. 28 

ub. mies. o godz. 238 na stacji kolejowej Para- 
fjanowo w czasie przyczepiania wagonów towa 
rowych do pociągu osobowego, wskutek wadli- 
wego nastawienia zwrotnicy, wykołeiły się 2 
ostatnie wagony towarowe, z których jeden był 
kryty, drugi zaś — platforma, naładowana drze 
wem. 

Grodno 
NA SPECJALNEM POSIEDZENIU KOMISJI 

TEATRALNEJ, zdecydowano w uznaniu umie- 
jętnego kierownictwa dyr.  Grodnickiego, 
oddać mu prowadzenie teatru na przyszły sezon 
1936/37. 

— SAMOBÓJSTWO. Zmany w sferach ku- 
pieckich współwłaściciel firmy „Technostał*' p. 
Benjamin Awerbuch odebrał sobie życie przez 

powieszenie się we własnem mieszkaniu pod- 
czas nieobecności domowników. Przyczyną sa- 
mobójstwa był rozstrój nerwowy spowodu cho- 
roby (cukrzycy). 

Brasław 
— BUDOWA SZKOŁY POWSZECHNEJ W 

BRASŁAWIU. Mimo trudności finansowych Bra 

sławia, w tych dńiach gmina brasławska przy- 

stąpiła do budowy gmachu szkoły powszechnej, 

który ma stanąć obok starostwa. Przedsiębiorca 

hudowłany zobowiązał się wybudować budynek 

za zł. 31.460. Dużą pomoc gminie okazał gro- 

madzki komitet budowy szkoły, którego człon- 

kowie zebrali wśród społeczeństwa kilka tysię- 

cy złotych. 

— REKRUTACJA ROBOTNIKÓW I ROBOT- 
NIC ROLNYCH NA ROBOTY SEZONOWE DO 
ŁOTWY na terenie powiatu bras.awskiego z0- 
stala zakończona i przedstawiciel Łotewskiej 
Izby Rolniczej opuścił już Brasław. 

Ogółem zterenu powiatu brasławskiego wy- 
„jechało do Łotwy 3.547 osób, w tem 2.572 ko- 
„biety i 975 mężczyzn. : 

Dało się zauważyć, że z terenu powiatu 
(mogłoby "wyjechać jeszcze około tysiąca męż- 
czyzn oraz około 500 kobiet. 

Narocz 
— WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ SEZON 

TURYSTYCZNO-LETNISKOWY nad Naroczem. 

W związku z tem schroniska naroczańskie przy 

gotowują lokale i ich urządzenia, przeprowa- 

dzając niezbędne remonty.  Naskutek starań 

T-wa Miłośników Narocza buduje się linję te- 

leoniczną, która połączy schronisko znajdujące 

się około wsi Hatowicze z miasteczkiem Mia- 

dzioł. 

Według przypuszczeń, w roku bieżącym nad 

Naroczem będzie panował znaczny ruch tury- 

styczny, ku czemu niewątpliwie przyczyni się 

ukończona droga bita Wilno—Kobylnik, stano- 

wiąca drugą arterję komunikacyjną dla ruchu 

samochodowego. 

  

PRZY KUPNIE ZAPRAWY 

DO PODŁÓG. ŻĄDAJMY 
ZAWSZE JEDYNIE NA> 

LEPSZEJ w DOBIE OBEC 

NEJ ZAPRAWY DO DO: 

DŁOÓG. LINOLEUM . PO: 
SADZER 

  

— Zjazd Zw. Osadników. W ub. tygodnia 
w Oszmianie odbył się Walny Zjazd Zw. O- 
sadników pow. oszmiańskiego przy udziale pre 

y wież bummistrza m. Oszmiany Jó- zeta Staniewicza, naczelnika Urzędu Skarbowe- go Władysława Lisa oraz przedstawicieli sze- regu innych urzędów i instytucyj państwowych 

przez osadników i t. p. nawołując do żonej * 
® 

п :;ЁЁ:УЬ do wytrwamia na swych AR pór s: Ta ecnych ciężkich warunków gospodar= 

Poza szeregiem spraw organi j 
a ganizacyjnych na zebraniu/dokonano wyboru nowego zarządu w. mastępującym składzie: Prezes: Kuczyński Jó: zef, czł. zarządu Gr Ja Aoki : i Wojata Ame. eczycho Jan, Jański Stefan 

Głębokie 
— TRZECI MAJA. Bardzo uroczyście obcho- - dzono w powiecie dziśnieńskim dzień Teztziej Maja. we wszystkich większych ośrodkach w powiecie odprawiono w godzinach rannych uro. czyste nabożeństwa w świątyniach wszystkich | = 7 udziałem przedstawicieli władz, woj- 

rganizacyj ich, społecznych i szkół ze sztandarami, Sorki. i ek. 
rami. Po nabożeństwach przeważnie wygłoszone przemówienia o znaczenin Konstytucji 3 Maja. 

w Głębokiem odbył się pochód organizacyj społecznych i młodzieży szkolnej przez ulice 
miasta, a następnie „bieg narodowy” zespołów 
sportowych z przed pomnika Marszałka Piłsud- 
ks b ak > odbyły się zawody towe kosz i siatkówki ora rody: AZ y ówki oraz smar 

Wilejka powiatowa 
— JAK WILEJKA OBCHODZIŁA DZIEŃ 

3 MAJA. W przeddzień rocznicy 3 maja wywie- - 
szono flagi o barwach państwowych, vieczorem. 
oświetlono 'kolorowemi łampkami ważniejsze 
budynki, OTAZ przeciągnął ulicami capstrzyk. 

W, dniu następnym uroczystość trwała od 
rana, aż do późnego wieczora. O godzinie 9 -od- 
były się w świątyniach nabożeństwa dla szkół. . 
Po nabożeństwie szkoły urządziły akademje. 
W sżkole powszechnej odbyły się gry ruchowe, 
Po nabożeństwie dla społeczeństwa i wojska 
odbyła się przed pomnikiem Piłsudskiego defi- 
lada wojską i organizacyj. Defiladzie przyglą- 
dało się kilka tysięcy ludzi. Uwagę wszystkich. 
skupił samolot, który krążył bardzo nisko. Na- 
ulocach działała sprawnie kwesta na cele Ma- 
cierzy Szkolmej. Urządzono rówmież na ten cel 
wiełką loterję fantową. 

W. godzinach popołudniowych odbywały się 
kolejno akademja w świetlicy strzeleckiej, bieg: - 
narodgwy naprzełaj, akademja urządzona sta- | 
raniem szkoły powszechnej i gimnazjum .. 

Trasa biėgu maprzełaj wynosiła 2.500 m. 
Pierwsze miejsce zdobył Kazimierski Bronisław” 
w czasie 6 min. 15 sek., drugie Redo Wacław, 
trzecie Szajkowski Kazimierz, a czwarte Inge- 
lewicz Antoni. Zawodnikom wręczono uroczy - 
ście nagrody w tym samym dniu na akademji 
w gmachu wydziału powiatowego. W. R. 
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Famiętnik nauczycielki 
Hela też chce śpiewać. Lecz bogactwa nie życzy. 

Marzenie jej to oklaski i zasłużona sława. Skromny 

bukiet po koncercie wystarczy jej ambicji. Klejnotów 

nie potrzebuje. 

Bardzo pięknie! Cóż dalej ? 
Ludka marzy o sztuce, ale „stosowanej. Ko- 

miecznie. chce mieć „ognisko rodzinne zaopatrzone 

"m. a. SMB 
— .(Chcę być pożyteczna i kochana, jak moja 

mama, 

Kiza chce być aktorką. Ale tymczasem z niej 

się śmieją, gdy to komu powie. Oprócz Heli i Kizy 

wszystkie adeptki sztuki mają mężów, bo źłe jest żyć 

w samotności, ; 

A cóż będzie robiła solidna /rka Nr. 27 

Niestety, nie określa tego. Decyduje się na stano- 

wisko .,przy. mężu”. 

— Nie chcę zostać starą panną. 

Chciałabym na męża człowieka dobrego, 

i ładnego. (No! no!). Tylko bruneta. Powinien mieć 

posadę o pensji, wystarczającej.na życie dostatnie. 

Tu Irka puściła wodze fantazji. Ona nie chce 

żyć dla siebie tylko. O, nie! Weźmie do swego dostat- 

niego domu rodziców i młodsze siostry, Będzie im do- 

(Pewnie! 

To najgorsze. 

wesołego 

brze! Ładny dom z ogrodem i wszelkie 

wygody). Pozatem ma zamiar opiekować się cchro- 

nami i być czynną społecznie, A kończy tak: 

_— Kochałabym mięża, ale i on musiałby mię ko- 

chać, bo inaczej mie potrafiłabym żyć i być dobrą 

Pokiwałam głową. Ładna historja. Miłutka Irka 

ma zamiar mężowi © pensji wystarczającej na do- 

statnie życie* podrzucić swoich rodziców, rodzeństwo, 

całe „ochrony z dzieciarnią i ten zacny brunet będzie 

łożył na to wszystko? 

U! Będę musiała z nią pomówić zasadniczo — 

postanowiłam. To jest typowe dla niektórych pragnień 

kobiecych. Być polipem ssącym. Kwiatem, rozkwitają- 

cym na cudzej pracy. Bo przecież ani słowa o tem, 

jak zamierza sama sobie radzić. A jeżeli ten brunet 

umrze na dysenterję? Jeżeli przejedzie go samochód 

razem z pensją wysłarczającą ? Przecież Irka będzie 

miała dwoje dzieci. Synka i młodszą córeczkę. (Zresz- 

tą wszystkie chcą mieć dwoje dzieci. Tylko jedna z IA 

kiedyś odrazu zdecydowała się na troje)). 

Ale ani Irka ani większość innych nie określa 

swoich źródeł dochodów poza portfelem męża. Wyda- 

wało mi: się, że te wypracowania piszą dziewczęta 

pięćdziesiąt lat temu, Ale może wtedy nie dawno ta- 

kich tematów? W każdym razie autorytet męża na 

pulpiach VB trzymał się na przedwojennej wysokości, 

a wiara w jego portmonetkę była niezachwiana. 

Może Tamara mię pocieszy? “ 

Owszem, owszem, Chce być nauczycielką. Żad- 
nych dwójek sławiać nie będzie. Skądże? Ona 

pragnie miłości dzieci i nie ma zamiaru doprowadzać 

te biedactwa do rozpaczy, jak to czynią inne nauczy- 

ciełki. Będzie sobie radziła w życiu sama. Ale gdy 
skończy 24 lata, może poszuka męża. Nie prędzej.. 

Zresztą wie, że to niełatwa sprawa. Mało dobrych lu- 

dzi na Świecie. . 

— Gdy znajdę idealnego, to wyjdę, a nie, to zo- 

stanę starą panną i będę hodowała psy, bo je bardzo: 
lubię. Ale gdybym. znalazła taką istetę, ktėrą pokos | 
chałabym z wzajemnością, byłabym szczęśliwa. Chcia-- 
łabym mieć córeczkę, tyłko w niczem do mnie niepo- 

dobną, któraby się nazywała Nelli i synka Leszka. 

No cóż? Może tak będzie? 

Oto Zenka pisze i pisze, Co to? Cała powieść.. 

Jakaś fantazja na temat losów sieroty. Sierota to ona. 

Zdobędzie wykształcenie jako samouk, bo zapewne: 

szkoły nie skończy spowodu trudności materjalnych. 
„ie gdy skończy kursa telegraficzne i stanie na nog 

dalej uczyć się potrafi sama, Życie swoje ułoży równo 

i porządnie. Tylko do jednej w wstąpi organizacji, bo- 

teraz śmieją się z kobiet, co to zziajane latają z jedne- 

go zebrania na drugie. Będzie kształciła brata i poma=- 

gała rodzeństwu. Urządzi sobie biały pokoik, ale wię-. 

cej niż 3 sukienki mieć nie będzie, bo jej nie wystar- 

czy na zbytki. Ma jednak przeczucie, że wyjdzie za 

generała. Wtedy sobie powetuje to skromne życie pa- 

nieńskie. 

Więc i ta? Pani generałowa! Ktoby to pomyślał? 

Aż mię ciarki przeszły, że mam przed sobą dziewczę: 

o itak wysokiem w przyszłości stanowisku. Co za. 

dobroczynca taki „mąž“! 

D. ©. @.



„KURJER“ z dnia 5-40 maja 1936 r. 
  

Samobójstwo na grobie zamordowanej Na wileńskim bruku 

| narzeczonej 
Przed kilku dniami donostliśmy o zabójstwie, 

jakiego dokonał m-c Duniłowiez Marjan Siwic- 
ki, zabijając wystrzałem z rewolweru swoją na- 
rzeczoną Aleksandrę Samkowiczównę. Po doko- 
maniu zbrodni Siwieki krył się w okolicznych 

KRO 
Dziś: Piusa V P., Anioła M. 

Jutro: Jana w Oleju Ap. 
  

Wschód słońca — godz. 3 m.35 

Zachód słońca — godz.6 m.56 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogi! 0. $. В 

«w Wilnie z dnia 4.V. 1935 r. { ` 
Cišnienie 766 Std 
Temperatura średnia +- 17 
Temperatura najwyższa + 19 
Temperatura najniższa + 10 
Opad — \ 
"Wiatr półń-wschodni 
"Tend.: bez zmian 
"Uwagi: pogodnie. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

4) Miejska (Wileńska 23); 2) Sukc. Chomiczew- 
skiego (W. Pohulanka 19); 3) Filimowicza i 

   

Maciejowicza (Wielka 29); 4) Chróścickiego 
(Ostrobramska 25). 

i MUZEA: 
1) Archeologji Przedhistorycznej U. S. B. 

'(Zamkowa 11) — poniedz. i czwartki g. 12—14, 

«wtorki g. 16—18; 2) Areheologiezne i Etnogra- 

iiezne Lit. T-wa Nauk. (Antokolska 6/1) — za 

„porozumieniem z rz. T-wa; 3) Białoruskie 

qBazyljanie, Ostrobramska 9) — codz. oprócz dni 

świąteczn. — g. 9-12, w święta — za porozu- 

„mieniem z dyr.; 4) Etnograficzne U. S. B. (Zam- 

*kowa 11) — wtorki i środy — g. 12—14, piątki— 

<g. 16—18; 5) Ikonografji Wilna I Zbiorów Ma- 
aońskich (Zygmuntowska 2) — soboty g. 12—15; 
6) Przyrodnicze U. S. B. (Zakretowa 23) — nie- 
dziele i środy -—— g. 11—14; 7) T-wa Przyjaciół 

Nauk (ul. Lelewela) niedziele — g. 12- -14 

BIBLIOTEKI: 
1) Białoruska (Bazyljanie, Ostrobramska 9)— 

«ini powsz. oprócz poniedz. 9. 12—15; 2) Cent 
(Pedagogiczna przy Kurat. Okr. Szk. (zauł. Ś-to 
Michalski 5) codz. 10—13 1 17 — 20, w nie- 
dzielę 10.30 — 13; 3) Litewskiego Towarzystwa 
Naukowego (Antokolska 6/1) — codz. oprócz dni 
sświąt. g. 8—3; 4) R. W. Z. A. (Cela Konrada, 
(Ostrobramska 9) — codz. g. 17—19; 5) im. To- 
'masza Zana (W. Pohulanka 14—15) codz. g. 10— 
"20, poniedz. g. 13—20; 6) Uniwersytet. Czytel- 
mi publiczna, profesorska, czasopism — godz. 
«20 (w soboty — godz. 9—15), czytelnie 
„zbiorów specjalnych godz. 9—15, . wy- 
„pożyczalnia — godz. 12—15; — 7) Wiedzy 
Religijnej i czytelnia czasopism (Zamkowa 8, 
p. 1) — środy i soboty g. 16—19) 8) Wil. Syno- 
„ła Ewang.-Reformowanego (Zawalna 11), codz. 
;g. 10—13 i 17—19 z wyjątkiem popołudnia w 
soboty; 9) lm. Wróbłewskich (Zygmuntowska 
12) — dni powsz. g. 9—16 i 18—21. 

RUCH POPULACYJNY. 
— Zarejestrowane urodziny: 1) Frydmanów- 

sma Cywja; 2) Koleśnikówna Irena. 
— Zgony: 1) Zaleman Nachmeja, handlarz, 

„dat 70; 2) Zasztowt Władysław, agronom buchal 

ster, lat 79; 3) Matejko Zofja, lat 67. 

KOMFORTOWO GRZĄDZONY 
  

|Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystępne.     
PRZYBYLI DO WILNA: 

— Do Hotelu St. Georges: Menszel W.adys 
ław z Warszawy; Bądzyński Stansław z War 
szawy; Orpiszewski Stanisław,. adw. z Brześcia 
m. B.; Krzyżak Antoni z Zakopanego; Meza- 
sargs Arwia z Rygi; Jankowska Irena z m. Bra 
my; Oskierka Zygmunt, ziem. z maj. Budsławy. 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

      

— Do hotelu „Europa“: Goldberg Jozef z 

Białegostoku; Litwak Dawid z Poznania; Za- 
wadzki Stanisław z Warszawy; Kantorowicz Ab 

am z Warszawy; Kajman Izrael z Warszawy; 
Horzell Władysław z Warszawy; Giinkel L., 

kupiec, z Niemiec; Kagan Mozes z Białegostoku; 

Manierka lzaak z Lipska; Griinn Aleksander 
«z Niemiec; Liickmann Kurt z Niemiec; Landau 

Bronisław z Warszawy; Milczin Leon z Warsza 

wy; Naboczyński Mateusz z Amsterdaniu; hr. 

Krasicka Hlžbieta z pow. lidzkiego. 

Przy zaparciu stolca, wzdęciu brzucha, nad- 

kwaśności soku żołądkowego, bólach głowy 

przeczuleniu, uczuciu strachu, ogólnem złem 

samopoczuciu i zmęczeniu łagodnie działająca 

maturalna woda gorzka Franciszka-Józefa daje 

łatwe wypróżnienie, uwalnia organizm od po- 

zostałości w jełitach i w wielu wypadkach za- 

pobiega zapaleniu ślepej kiszki. 

  

lasach. 
Wczoraj, w niedzielę dn. 3 b. m. o godz. 13 

Stwicki zjawił się na ementarzu i na mogile: 
zamordowanej przez siebie narzeczonej popełnił 
samobójstwo. ; 

2 "MIEJSKA. 
— Najbliższe plenarne posiedzenie Rady Miej 

skiej. Najbliższe plenarne posiedzenie Rady Miej 
skiej wyznaczone zostało na dzień 7 b. m. 

Porządek dzienny obejmuje 8 punktów. M. 
in. figurują również wybory miejskiej Komisji 
Urbanistycznej. 

— Roboty przygotowawcze do 12 maja. Wczo 
„raj na niektórych ulicach, któremi 12 maja 
przeciągnie pochód żałobny, rozpoczęto już przy 
gotowawcze ргасе dekoracyjne. Przy pomocy 

str. ogniowej usuwano szyldy i reklamy, które 
uznano za szpecące, również wytyczano miejsca, 
gdzie ustawione zostaną maszty z żałobnemi 
flagami. 

WOJSKOWA. 
— Kto dziś staje przed Komisją Poborową? 

Dziś, w drugim dniu przeglądu mężczyzn uro- 
dzonych w roku 1915-ym. przed Komisją Pobo- 

rową winni stawić się poborowi z nazwiskami 
na literę B, zamieszkali na terenie II, I, IV, 
V i VI komisarjatów. P. P. 

Komisja Poborowa urzęduje w lokalu przy 
ul. Bazyljanskiej 2. 

-Poborowi winni stawić się punktualnie o 
godz. 8-ej rano. 

GOSPODARCZA. 
— Dodatek komunalny. Min. Spr. Wewn. za- 

twierdziło uchwałę Rady Miejskiej z dnia 27 

lutego r. b. w sprawie poboru dodatku komu- 
nalnego do państwowego podatku od nieru- 
chomości. 

Stawki dodatku komunalnego są następujące: 

od nieruchomości z dochodem rocznym do 2000 
zł. — 30 procent podatku państwowego; od 
nieruchomości z dochodem rocznym w grani. 
cach od 2000 do 3000 zł. — 50 procent i z do- 
chodem ponad 3000 zł. roczne -- 70 procent 
podatku państwowego. : 

Z UNIWERSYTE'P: 

timi PROMOCJA. Dziś dnia 5 maja b. r. o go 
dzinie 14-ej w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 
odbędzie się promocja lekarza Antoniego Piotra 
Krzyżaka na doktora medycyny. 

"Wstęp wolny. 
— WYKŁAD INAUGURACYJNY PROF. WĄ 

SOWISKIEGO. Dziś 5 bm. o godzinie 19 w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu odbędzie się wykład 
inauguracyjny profesora dr. Tadeusza Wąsow 
skiego na temat: „O czynności narządów ka- 
myczkowych ucha*. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Zrzeszenia Sę- 
dziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej 
zawiadamia, że w środę 6 maja 1936 r. o godz. 
7 wiecz. w Sali Sądu Okręgowego Nr. 1, na 
parterze, odbędzie się odczyt dyskusyjny docen- 
ta d-ra Witolda Świdy p .t. „Przyczyny niesto- 
sowania w praktyce sądowej obowiązujących 
przepisów Kodeksu Karnego o Zakładzie dla 
niepoprawnych przestępców", na który Zarząd 
zaprasza członków, pp. adwokatów, aplikantów 
i mile widzianych gości. 

— Dziś we wtorek, na „Środzie Literackiej” 
znakomity pisarz i członek Polskiej Akademi 
Literatury p. Karol Irzykowski wygłosi w Zw. 
Zawodowym Literatów Polskich (Ostrobramska 
9) odczyt na temat „Zagadnienie charaktero- 
logji'*. (wiedza i mauka o charakterze ludzkim). 
Po odczycie nastąpi dyskusja. Wstęp 1 złoty. 
Akademicki 50 groszy. 

— Z Towarzystwa Popierania Przemysłu 
Ludowego w Wilnie. Doroczne Walne Zgroma 
dzenie Członków Towarzystwa PPL odbędzie 

się w dn. 19 maja r. b. o godz. 6 pp. w lokalu 
Bazaru, ul. Zarzecze 2. 

— ZBBRANIE KLUBU WŁÓCZĘGÓW, W 
dniu 6 maja (środa) odbędzie się 209 zebranie 
Klubu Włóczęgów, na którem zostanie wvało 

szony referat p. Stanisława Klukowskiego p. t. 
„Wypadki krakowskie i Iwowskie'. 

Zebranie odbędzie się w pracowni p. Wie 

rusz — Kowalskiego przv ul. Jakóba Jasińskie 
go 6—9, punktualnie o godz. 20. 

Wstęp na zebranie mają zaproszeni goście 
oraz wszyscy członkowie i kandydaci na człon 
ków Klubu Włóczęgów. 

—(::)— 

Aresztowanie działacza 
komunistycznego 

Wczoraj władze bezpieczeństwa aresztowały 
na terenie Wilna jednego z wybitniejszych dzia 
łaczy komunistycznych. 

Aresztowanego wywrotowca odesłano tegoż 

dnia do obozu izolacyjnego w Berezie Kartu- 
skiej. (B) 

Zwłoki na torze 
4 b. m. o godz. 6.40 na szlaku Baranowicze— 

Pogorzelce, na 438-ym km., na torze prawym, 
znaleziono zwłoki 28-letniego Jakóba Szydłow- 
skiego z Odszenic, gm. stołowiekiej. Zachodzi 
przypuszczenie, że Szydłowski rzucił się pod 

jeden z pociągów w celu samobójczym. / 

Ą 

KRWAWE PORACHUNKI RODZINNE. 

Wczoraj w późnych godzinach wieczornych, 
przy Trakcie Batorego 66 podczas scysji na tle 
porachunków rodzinnych, Jadwiga Tomaszewi 
czowa została trzykrotnie ugodzona w głowę 

młotkiem kowalskim. Pogotowie w stanie har 
dzo ciężkim odwiozło ją do szpitala. 

Sprawca poranienia, zięć Tomaszewiczowej, 
natychmiast po zajściu zbiegł. 

Jak stwierdzono, 'Tomaszewiczowa widocz- 

nie spodziewała się najścia, gdyż zakarykado 
wała drzwi do mieszkania. 

Matka Tomaszęwiczowej, 65-letnia Helena 

Komar, która była Świadkiem zajścia dostała 
ataku sercowego. Pogotowie i nią musiało się 
zaopiekować. (e). 

DRAMAT PRZY UL. CICHEJ. 

Wezoraj donieśliśmy o zamachu przy ulicy 

Ciehej 7, gdzie została postrzelona 35-letnia wdo 

wa Leokadja Filipowiczowa, którą pogotowie 
ratunkowe przewiozło do szpitala. Sprawca po- 

strzelenia, Augustyn Biszas (Polowa 15), po do- 
konaniu zamachu zbiegł. 

Dowiadujemy się obecnie, że zamachu doko- 
ńano na tle romantycznem przy następujących 

okolicznościach. Wieczorem odwiedziła Filipo- 
wiezową znajoma, która bawiła u niej do godz. 

10 wieczorem. Kiedy gospodyni domu otworzyła 

drzwi wejściowe ganku, by wypuścić gościa, 

czatujący w zasadzce Biszas oddał do niej trzy 

strzały, z których jeden trafił Filipowiczową 

w głowę. 
Na szezęście rana nie okazała się Śmier- 

telną i lekarze żywią nadzieje utrźymania Fili- 
powiczowej przy życiu. 

Biszas dotychczas ukrywa się. (e) 

TRAGICZNA ŚMIERĆ PUŁKOWNIKA 
W STANIE SPOCZYNKU. 

Wczoraj w szpitału wojskowym na Antokolu 
zmarł naskutek ran postrzałowych Ś. p. Stani- 

sław Uziewiez, pułkownik w stanie spoczynku. 
Płk. Uziewicz powrócił wczoraj do domu 

nad ranem i wkrótce w jego pokoju rozległy 

się strzały. Wezwano karetkę wojskowego po- 
gotowia ratunkowego, które przewiozło rannego 

do szpitała, gdzie szybko nastąpił zgon. 
Tragicznie zmarły 5. p. Stanisław Uziewicz 

odznaczony był krzyżem Virtuti Militari oraz 
trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Osierocił żo- 
nę i dwęje dzieci. 

Wśród miejscowego społeczeństwa zgon Ś. p. 

płk. Uziewicza wywołał szczery żal. (c) 

Čia A 7 TI S TEO 

NADESŁANE. 

Tylko w kinie „Pan* 
najlepszy film Kiepury 

Dziś najlepszy z dotychczas wyprodukowa 

nych filmów z genjalnym naszym śpiewakiem 

wszechświatowej sławy tenorem Janem Kiepurą 

p. Ł „Kocham wszystkie kobiety '. 
Bledną wszystkie kreacje z Kiepurą wobec 

tego wspaniałego, jedynego w swoim rodzaju 

arcydzieła filmowego. Kiepura występuje w ro- 

li podwójnej i śpiewa piosenki w jęz. polskim. 

Specjalnie podkreślić nałeży moment kiedy 

Kiepura śpiewa z... Kiepurą, stanowi to szczył 

wszystkiego, cośmy dotychczas na ekranie wi- 

dzieli; tembardziej, że genjalny śpiewak pro- 

dukować się będzie na znanych, doskonałych 

aparatach dźwiękowych kina „PAN“. 

+- 
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Choroba dr. Alselki 
Jak się dowiadujemy, dr. D. Alsej 

ka, b. prezes Litewsk. Komitetu Naro 
dowego w Wilnie, zachorował. Stan cho 
rego jest b. groźny. 

RADJO | 
WILNO. 

WTOREK, dnia 5 maja 1936 r. 
nik południowy; 12.15 — Audycja dla szkół; 

szósta; 18.10 — Chwilka gospodarstwa domowe 

12.35 — Ludwik van Beethoven. — Symfonja 
go; 13.15 — Z. rynku pracy; 13.20 — Muzyka 
popularma; 14.15—15.15 — Przerwa. 

15.15 — Odcinek powieściowy; 15.25 — Ży 
cie kulturalne; 15.30 — Koncert; 16.00 — Skrzym 

ka PKO.; 16.15 — Muzykujemy w domu, aud. 

w wykonaniu Heleny Hleb-Koszańskiej,; 16.45 
— (Cała Polska śpiewa; 17.00 — Skarby Polski; 

17.15 — Koncert kameralmy; 17.50 Skrzynka ję 
6.30 — Pieśń; 6.33 — Pobudka; 6.34 Gimn.; 

6.50 — Koncert; 7.20 — Dziennik por. 7.30 — 

program dzienny, 7.556 — Giełda Rolnicza; 7.40 
Muzyka z płyt 8.00 Audycja dla szkół; 

8.10 — Audycja dla poborowych; 830 -— 11.57 
— Przerwa. 

11.57 — Czas; 12.00 — Hejnał; 12.03 -— Dzien 

zykowa; 18.00 — Audycja muzyczna; 18.38 — 

Program na środę, 18.40 — W takt kastanje- 
tów; 19.00 — Wizględność czasu, aud. w opraco 

waniu dr. Blatona, dr. Zonna i mgr. Lewona. 
19.25 — Koncert reklamowy; 19.35 — Wiad. 
sportowe; 19.45 — Pogadanka aktualna; 19.55 — 

20.00 — Przerwa; 20.00 — Poeta Cocteau opo- 

wiada, felj.; 20.10 — Koncert symfoniczny; 

22.30 — Kwadrans opery; 22.45 — Wischodnie 
kresy Polski, odczyt w języku francuskim, 
wygł prof. Mieczysław Limanowski; 23.00 — 

Wiad. met.; 23.05 — 23.30 — Muzyka taneczna. 

ŚRODA, dńia 6 maja 1936 roku. 

6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka; 6.34: Gimnastyka 
6.50: Muzyka z płyt; 7.20: Dziennik por 7.30: 
Program dz. 7.35: Giełda roln. 7.40: Muzyka; 

8.00: Audycja dla szkół; 8.10: Audycja dla po- 
borowych; 8.30: Przerwa; 11.57: Czas; 12.00: 

Hejnał; 12.03: Dziennik połudn. 12.15: Poga- 
danka; 12.30: Koncert w wyk. Tadeusza Sere 
„dyńskiego; 13.10: Chwilka gospod. dom. 13.15: 
Muzyka popularna; 14.15: Przerwa; 15.15: Odci- 
nek powieściowy; 15.25: Życie kulturalne; 15.30: 
Muzyka salonowa; 16.00: Zagadki muzyczne dła 
dzieci; 16.20: Trio polskiego radja; 16.45: Roz- 
mowa muzyka ze słuchaczem radja; 17.00: 

Dyskutujmy; 17.50: Recital wioł. Alberta Katza: 

18.05: Popularne arje operowe odśpiewa Ta- 

deusz Łuczaj; 18.30: Program na czwartek; 
18.40: Różńe czasy — różńe kraje; 19.00: Rady 

majowe dla rolników, wygł. Romuald Węcko- 
wicz; 19.10: Skrzynka ogółna:; 19.20: Chwilka 
społeczna; 19.25: Koncert reklamowy; 19.35: 

Wiiad. sportowe; 19.45: Pogadanka aktualna; 
19.5: Przerwa; 20.00: Koncert kam. org. przez 
Wil. Klub Muz. Ork. pod dyr. Czesława Lewic- 
kiego; 20.45: Dziennik wiecz. 20.55: Obrazki z 

Polski; 21.00: Z cyklu „Twórczość Fryderyka 

Chopina*; 21.40: Wiersze patrjotyczne; 21.55: 

'Pogadanka aktualna; 22.05: Pieśni o kwiatach, 
wyk. A. Szlemińska; 22.35: Muzyka tan. 23.00: 
Wiad. met. 23.05: D. e muzyki 

—(::)—
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HELIOS 
Uroczysta promjera 

Chluba Polski, 

król tenorów 

  

„KURJER% z_dnia 5-g0 maja 1936 r. 

  

KINA i FILMY 
„ZEW, KRWI*. (Kino Casino). 

Ostatnio modne stało się przenoszenie na 

ekran dzieł Jacka Lomdona. Doczekała się re 
alizacji również jego. czarująca powieść z życia 

poszukiwaczy złota w Kalifornji „Zew krwi”. 
Trawestacja na ekran dzieł Londona jest 

eksperymentem wietce ryzykownym. Trudno bo 

wiem oddać ' obrazowó piękno jego opisów, tę 

całą nieuchwyłtną atmosferę dzieł wielkiego pi 
zadaniem jest 

  

sarza, Szczególnie zaś trudnem 
sfiłnowanie tej. właśnie . powieści, właściwym 
bohaterem której jest pies — Buck. Psycholog 

ja psa, oddana z takiem mistrzostwem przez Lon 

dona, nie może być, naturalnie, uzmysłowiona 
przez film, akcja zaś powieści jest zbyt nikła, 

by dostarczyć dostatecznego materjału na treść 

filmu. 

czarująca scena, w „której Buck, posłuszny ze 
wowi knwi, oddała się do lasu za wilkiem). Re 
żyser — William Wellman potrafił uchwycić 
odpowiedni nastrój powieści Londona, oddać 
nam charakter krajobrazu północnego, pokazać 

garstkę ludzi, zarzuconych wśród zimna i śnie 
gów, posuwających się naprzód pod akompanja 
ment zawiei i wycia wilków. Dobrze, również, 
został ujęty charakter miast — etapów, służą 

cych dla poszukiwaczy złota, jako miejsce krót 
kiego odpoczynku i zmiamy psów. Barwny i ży 

wy tłum poszukiwaczy złota, szereg doskonale 
ujętych typów, — któremi zaludnił reżyser swój 
obraz — nadają mu odpowiedni charakter. 

Starannie dobrana została obsada filmu. Ide 
alny poprostu — jako John Thornton — Clarce 
Gable, w miarę brutalny, męski i silny. Kobie 
ca i cała jasna Loretta Young stanowi wyjątko 
wo wdzięczny kontrast z całą atmosferą suro 

wości i brutalności, panującej w filmie. Kapi 

Jan KIEPURA 
ТЕАТК i MUZYKA 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Dziś we wtorek dn. 5 maja o godz. 8-ej 
ujrzymy po raz trzeci na przedstawieniu wie- 

RUNE na Pohulance — doskona- 
łą trzyakbówą komedję współczesną W. Bus 
Fekete'go (przekład E. Gałuszkowej) „Trafika 
pani generałowej*, w wykonaniu której udział 
biorą: I. Górska, S. Masłowska, J. Polakówna, 

M. Szpakiewiczowa, E. Wieczorkowska, K. Za- 
stnzeżyńska, Z. Borkowski, H. Borowski, K. 

Dejunowicz, Z. Mrożewski, W. Neubelt, K. Pu- 

chnewski, S. Siezieniewski, T. Surowa, S. Śród- 
ka, K. Utmik i W. Zastrzeżyński. Reżyserja — 

Wł. Czengerego. Oprawa sceniczna — W. Ma- 
kojnik 

— Jutro, w środę dn. 6.V o godz. 8 wiecz. 

„Trafika pani generalowej“. 

w najnowszym amer. filmie muz p.t. 

Pieśń Miłości 
Art. kier E. Lubitsch. Film jaki zda- 
rza się raz na 10 lat. Nad program: 
ATRAKCJE oraz AKTUALJA. Uprasza 
się P.T. Publiczność o punktualne 
przybycie na początki seansów o godz. 
4—6—8—10.15, w niedzielę od g. 2-ej 

Honorowe Ьі!еіу niewažne, 

  

z udziałem całego zespołu artystycznego, bale- 
lowego i chóralnego. Wszystkie dotychczasowe 

widowiska tej komedji, spotkały się z entuzja- 
stycznem przyjęciem. | 

SA Występy Janiny Kulezyckiej. Znakomita 
primadonna operetkowa Janina Kulczycka, dm. 
14 b. m. rozpoczyna występy na scenie teatru 
„Lutnia, 

* * * 

‚ = Na Środowe przedstawienie „Trafiki pani 
generalowej“, zakupione przez 2-gą drużynę 
harcerek, przedsprzedaż biletów w firmie Fuchs. 
(ul. Wilenska). 

PORANEK DLA MŁODZIEŻY. 

W dn. 7 i 8 maja r. b. o godz. 12.30 odbę: 
dzie w Sali Miejskiej (Rewja) przy ul. Ostro- 
bramskiej 5 Poranek Moniuszkowski dla dziat- 
wy szkół powszechnych miasta Wilna, urządzo= 
ny staraniem Komisji muzyki i śpiewu Okręgo- talny Jack Oakle wnosi dużo swoistego humo To też scenarzysta potraktował opowieść 

Lomdona. raczej. jako tło, wprowadzając do ak ru. Reszta obsady bez zarzutu. Jędyny czworo 

cji nowe postacie oraz wątek miłosny. Zacho: nożny aktor — słynny w Hollywood pies — 

wał jednak szereg epizodów powieści, które zo bernardyn „w roli* Bucka jest naprawdę za 

stały oddano dość Ściśle (naprz. scena zakładu chwycający i wykazuje doskonałą klasę tresury. 

© to, iż Buck р‹›‹ iągnie sam ciężkie sanie, lub A. ka 

  

BAK as PASL NTA S ste AS 

Najbardziej radośna premjnra. Dziś film 
produkcji wiedeńskiej. Na naszych dosko- 
aałych aparatach król pieśni, ulubien. Narodu 

  

oszałamiający i żywiołowy w najpięk- 

niejszym filmie piodnkcji wiedeńskiej 

Muzyka Roberta Stolza. 'Reżyserja: Karol Lamacz. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Dziś w dalszym ciągu sensacyjna, pełna 

poezji i sytuacyj przedziwnych i oryginalnych 

komiedja muzyczna „Trafika pani generałowej* 
z Bestani i Dembowskim w rolach głównych, 

KOCHAM WSZYSTKIE KOBIET 
"Jan KIEPURA śpiewa z Janem KIEPURĄ przebojowe piosenki PO POLSKU. 

  
  

  
  

  

FILM, KTÓRY PODBIŁ CALY ŚWIAT ŚPIEW 
  

            

  

wego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wił 
nie. 

„REWJA“ ul. Ostrobramska 5. 

Dziś, we wtorek, 5 maja program rewjowy; 
otwierający sezon letni р Ł. „Król sie bawi“, 

Najwspanialszy film, w którym KIEPURA wy- 
stępuje po raz pierwszy w roli podwójnej. 

  

  

    

HUMOR TEMPO 
        

  

  

Z powodu wysokiej wartości fiimu wejśce na widownię tylko na początkach seansów: 4—6—8—10.20. 

Jacka Londona "4 2 

„ZEW KRWI" 
BOGATY NADPROGRAM. 

  

Wyjątkowy program. 
Mieśmiertelne arcydzieło CASINO| 

7 rolach glėwnvch: Clark Gable Loretta Young. 

"BOLU GLOUWJV TT) E
N O 

|dZa dorosłych Xe zm. fabr 

NORM SHEARER 

ч nowej wspa. MIŁOSNE NIESPODZIANKI «o CASFJWO 

„Balkon. 2 r. „Dziś Premier nr. walki KRÓL SIĘ BAWI 
Na czele powiększ. zespołu najznakom. tenor operetki i rewji Wit. Rychter 

oraz nowopozyskane balety: akrob. trio Harrys (fenomen kobieta bez kości), balet 4 Neo «rtysta 

rewjowy А. Gajdecki oraz dotychczasowi ulub.: komik St. Śliwiński, Lu Wilczyńska, Gronowski, 

Rawski, Szczawińska, Janowski i Borski. Wspaniałe balety, Ceny nie podwyższone 

Codziennie 2 seanse: o godz. 6.45 i 9.15 wiecz., w niedz. i świ.ta 3 seanse: o g. 4.45, 7.00 i 9.15 

świarowo | --CZarne Róże dramatycznych uniesień p. t. 

W rol. gł. 2 największe gwiazdy Eu opy. urocza LILJANA HARVEY i niezrówn. Willi Fritsch 
„Czarne Róże* — to największe zdarzenie w s.iuce filmowej doby opec'ej 

06NISKO | Adolf DYMSZA, 

   

               

w nowej wspa- 

  

Dziś film 

wielkich 

K. Krukowski, 
maja: Bogd a 

-- А. В. С. М! — iłości muzycznej ©. e «e 

Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 

  

Wilno, Bisk 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
REDAKCJA : ADMINISTRACJA: 

Administracja czynna od g. 9'/,—3'/, ppoł. 

  
Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. 

        
MISTRZOWSKA OBSADA 

    

Bilety honorowe i bezpłatne bszwzględnie nieważne 

    

  

UWADZE 

czuły. Wielki wybór. 

Pp. Inżynierów, M śrniczych. Techników: 

Papiery kreślarskie, kalki, 
Ceny zniżone. Komplet 

druków mierniczych własnego nakładu. 

Władysław Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5, teł. 372 

papier światło- 

    
DR. MED 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor wenerycz., Syfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 19-60 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

Letnisko- 
pensjonat 

w maj. Kamionka Sab 
lińskiej -— Matwiejewo- 
wej półtora klm. Qd st. 

kol. Kamionka na szla- 
ku Wilno — Mołodecz- 
no, Las, rzeka, kąpiel. 

Utrzymanie i pokój 3 i 
pół zł. dziennie. Zamó- 
wienia listownie, pocz- 
ta Ostrowiec k. Wilma, 

osobiście ul. W. Pohu- 
lanka 31/33 m. 6 

czwartki godz. 5-6 pp. 

Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 vel 

od godz. 9'/,—3/, i 7—9 wiecze: 

Dzieinych 
przedstawicieli do 
przyjm wania zleceń 

od ziemian na części 
do maszyn żniwnych 
za wynagrodzen. pro- 
wizyjnem zaangażuje 

| poważna firma na Po- 
morzu. Zgłoszenia do 

admin. „Kurjera Wił.* 
pod "„Maszyny“ 

  

  

  

Tą drogą upreejmie proszę p. Lud- 
wika Ostreyko o odpowiedź na moje licz- | 
ne listy w sprawie należności za wykonanie |- 
pomnika ku czci ś. p. J. Montwiłła, 

Z poważaniem 
Witold Sławoniewski 
Wilno, Nowy Świat 20     

DOKTÓR 
ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne. narządów. maczow. 

od 4. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór: 
ne. weneryczne, narzą: 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77, 

  

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—8 
  

Sbrzedawcy 
do bardzo pokupnego 

artykułu poirzebni. 
Kaucja zł. 10.— 

DH. „l  ODYNIECA 
ul Wielka 19. 

Bezrobotny 
w skrajnej nędzy prosi o 
a iekolwiek ofiary dla 
swej staruszki — matki 
Ofiary (rzyjmuje adm, 
„Kujera Wilenskiego“   

Konto czekowe P. K. O. nr. 80.750. Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą 6 з& 

kronika redakcę, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan. — 10 gr. za wyraze | CENA. OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr przed tekstem - » 75 gr., w tekście 60 gr., 

Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50 %. 

nadesłane* Redakcja nie odpowiada. i rubrykę , 

   
Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ Sp. Zz o. 0. 

za tekst. 30 gr., 

Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

  
Ogłoszenia są przyjmowane: 

AKUSZERKĄ 

M. Brzezina 
masaž leczniczy 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lawo Gedyminowska 
ul. Grodzka 27 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie* 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska 8 22 

  

  

AKUSZERKA 
Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r. do 7 w. 
ul 1. Jasińskiego 5—18: 
róg Ofiarne; (ob. Sądu): 

  

AKUSZERKĄ 

Smiatowska 
ul. Wielką 10-—7 
(vis-a-vis poczty) 

tamże gabine! kosmet,. 
usuwa zmarszczki, bro-- 
dawki. kurzajki i wągry: 

15 zł. 50 gr. 
wydodne męskie 
półbuty plecione 

W. NOWICKI 
Wilno. Wielka 30 

  

SUKNA, WEŁNY, 
JEDWABIE 

Ostatnie now. sezonu: 

Henryk NOŻYCE 
Niemiecka 5 

  

Rutynowana 

nauczycielka 
konwersacja francuska, 
— poszukuje posady — 

demi-place lekcji. 
Oferty do Kurjera Wil.. 

dla A: T. 

  

Układ ogłoszeń w tekście 4-то łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i niż przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 
S R NSI TY T ITS - 

Redaktor odp. Ludwik Jankowskia 
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