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NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Cena 15 groszy 

  

„Min. A. Roman 
przybył do Warszawy 
WARSZAWA, (Pat). Dziś rano przy 

jechał do Warszawy nowomianowany 

minister Przemysłu i Handłu p. Antoni 
Roman. | ‚ A 

złożonie zwłok bs. Piotra Stargi | 
w odnowionej kypeie | 

+. KRAKÓW, (Pat). Wczoraj popołud- 
„ miu w kościele św. Piotra i Pawła po po 
dniosłem kazaniu Framciszka.. Kwiat- 
* kiego „odbyło się uroczyste. złoże 
nie śmiertelnych szczątków Ks. Piotra 
Skargi w odnowionej krypcie w podzie 
„miach kościoła. : ` 

> Uroczystości dla uczczenia 400-ej 
rocznicy urodzin ks. Piotra Skargi odbę 
dą -się pod protektoratem Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w Krakowie w 
dniach 6—7 czerwca r. b.. 

Dr. M. Jarostyństi przewodniczącym 
„Komisji oddłużen owej $:morsądn 
WARSZAWA, (Pat). P. minister skar 

bu powołał dr. Maurycego Jaroszyńskie 
go na stanowisko przewodniczącego cen 
trałnej komisji oddłużenioworoszczędnoś 
<iowej dla samorżądu. 

Er 

Zebranie Koła Piątaków 
w Warszawie — 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 17 maja 
odbyło się w podoficerskiem kasynie 
garnizonowem wałne zebranie Koła Pią 
taków na które przybyło około 800 
członków. 

Po zagajeniu zebrania przez gen. 
Olszynę- Wilczyńskiego zabrał głos p. 
premjer Sławoj-Składkowski, witając 
serdecznie swoich kolegów pułkowych 
i wzywając ich do dałszej współpracy 
dla urzeczywistnienia idei Komendanta. 

Po przemówieniu p. premjera zebra 
ni udal; się do Bełwederu, gdzie przed 
płonącym zniczem złożono wieniec. Po 
powrocie do sali obrad przystąpiono -do 
wyboru prezydjum zjazdu, na czełe któ 
rego stanął gen. Karaszewicz-Tokarzew 

В 
Po ożywionej dyskusii nad dzialal 

nością Koła Piątaków 6dbyly sie wybo 
ry do zarządu głównego, w skład które 
go weszli: gen. Olszyna-Wiłczyński; gen. 
Tokarzewski, podsekretarz stanu Błe- 
%zyński, dr. Hełczyński, płk. Leon Koc, 

_Czuryłło, dyr. Roman Starzyński, 
dr. Sobecki, adw. Ruff, p. Modzelewska, 
mjr. Wacław Lipiński, mjr. Ziełau-Zie 
liński, kpt. Kruk-Strzelecki. 

Po zgłoszeniu szeregu dezyderatów 
w wolnych wnioskach odśpiewano „Pier 
wszą Brygadę*, poczem zakończono 

    

. obrady, 

Nowy rząd Rzeczypospoltej 

  
W pierwsżej linji (od lewej do prawej) minister Kaliński, min. 
giej linji: (od lewej do prawej) min. Powiatow ski, min. Roman. 
Składkowski, min, Kwiatkowski, min, Kościał kowski. 

"min. Świętosławski, min. 

J. Beck, min. Ułrych. W dru- 
premjer gen. dyw. dr. Sławoj- 

W trzeciej linji (od lewej do prawej): 
Kasprzycki i mim, Grabowski. 

Komendant Główny P. P. gen. Zamorski w Berl nie 
BERLIN, (Pat), Dziś rano przybył 

do Bertina w otoczeniu 3 wyższych ofi 
cerów państwowej policji komendant 
główny gen. Kordjan Zamorski, witany 
na. dworcu przez przedstawicieli amba- 
sady R. P., przedstawicieki ministerstwa 
spraw wewnętrznych Rzeszy oraz poli 
cji Rzeszy. | 

W ciągu dnia dzisiejszego gen. Kord 
jan Zamorski złożył wizyty wicemini* 
strowi spr. wewn. Pfumdtnerowi, sekre 

  

tarzowi stanu Koernerowi oraz kierow 
nikom poszczególnych wydziałów poli- 
cji Rzeszy. 

W poniedziałek wieczorem gen. Kord 
jan Zamorski uczestniczył w wvdanym 
na jego cześć przeż wiceministra spr. 
wewn. Prumdtnera przyjęciu, na którem 
był obecny ambasador R. P. Lipski. Pra 
sa komumikuje o przyjeździe głównego 
komendanta policji polskiej w  dłuż- 
szych notatkach, zamieszczając jego fo 
tograf ję. 

Niemcy spodziewają się 
rekonstrukcji rządu w Anglii 
BERLIN, (Pat). Koła polityczne Ber 

lima obserwują z najwyższem zaintereso 
waniem rożwój sytuacji politycznej w 
Lomdynie. 

Tarcia, zarysowające się w łonie rzą 
du brytyjskiego, oceniane są tu niezwy 
kle poważnie. O poniedziałkowem posie 
dzeniu gabinetu mówią, jako o kryłycz 
nej sesji, a najbliższy okres, według tu 
tejszych wiadomości ma zadecydować o 
kursie polityki angielskiej, Trzy zasadni 
cze punkty tej polityki muszą w przeko 

bai io o a a i] 

Papież złożył z urzędu 
. prymasa Normandii 

PARYŻ, (PAT). — Cała prasa paryska о)- 
„szernie komentuje złożenie z urzędu przez sto 
licę Świętą arcybiskupa Ronen i prymasa Nor 
mandji Andrzeją du Bois de ła Villeraherl. 

Dzienniki informaeyjne w obszernych arty 
kułach i korespondencjach podają, że  mię- 
dzy arcybiskupem i jednym z prałałów, który 
„przez niego został wysunięty na wysokie stano 
«wisko, panował oddawna konflikt. W konflik 
cie tym arcybiskup zasuspendował prałata w 
wykonywaniu funkcyj, prałat jednak, odwoław 
szy się do Rzymu, został spowrotem przywró 
eony w urzędowaniu. 

Obecne wystąpienie ostre stolicy stolicy 
świętej przeciw arcybiskupowi tłumaczą pisma 
łem, że równocześnie z konfliktem między arcy 
biskupem i prałatem, francuskie władze sądowe 

wytoczyły przeciwko temu prałatowi dochodze 
nie o nadużycie zaufania przy gospodarowaniu 
iunduszami korporacyj kościelnych. 

Iniejatywa wdrożenia tego dochoizenia przez 
władze Świeckie przeciwko prałatowi przypisy 
wana jest arcybiskupowi. Został on dzięki te 
mu oskarżony w Rzymie o dopuszezenie de in 
terweneji władz cywilnych 'w sprawy, dotyczące 
osób duchownych. Tem — według prasy -- tłu 
maączy się tak ostre wystąpienie Rzymu. 

Samo złożenie z urzędu arcybiskupa miało 
'przebieg dramatyczny. 

Sprawa arcybiskupa wywołuje w ‘са!ет 
Rouen ogromne poruszenie, temhardeieį, že nie 
uznał on orzeczenia za ostateczne, lecz zanpe 
lował ponownie do papieża, ' 

nania tutejszych kół politycznych zna 
łeźć w ciągu najbliższych tygodni całko 
Wite wyjaśnienie: 1) przyszły stosunek 
W. Brytamji do Włoch, 2) reforma Ligi 
Narodów, 3) rokawamia lokarneńskie. 
_ Każdy z tych punktów dotyczy bez 
pośrednio ma Jżywotniejszych interesów 
Niemców. Stosunki włoskorbrytyjskie od 
bić się muszą na stosunku Niemiec do 
Austrji. Reforma Ligi Narodów jest bo 
daj zasadniczym postulatem Wilhelm- 
strasse. Rokowania lokarneńskie wiążą 
się bezpośrednio z propozycjami _nie- 
mieckiemi, które w rozumieniu Berlina 
dać mają Europie pacyfikację i wprowa 
dzić ją w erę współpracy gospodarczej, 
tak niezbędnej dla Trzeciej Rzeszy, ce- 
lem podtrzymania dotychczasowego kur 
su polityki wewnętrznej. 

Rekonstrukcja gabinetu brytyjskiego 
wydaje się tu czynnikom miarodajnym 
eweniualnością całkiem możliwą, Przy 
puszczają tu, iż porażki odniesione w 
ciągu cstatnich miesięcy vrzez obecny 
gabinet brytyjski, nie ułatwiły mu obro 
ny swoich nowych tez przed Izbą Gmin. 
Troska o przyszły kurs polityki Drytyj 
skiej zwiększa obawy, czy nie pójdzie 
ona po: linji dałszego zbliżenia do Fran 
cji. „Czy Amglja, zapytują tu z niepoko- 
jem, da się wciągnąć do ideologicznego 
frontu, który zbudować chcą przyjacie- 
le Bluma“'? 

Rozstrzygniecie konkursu 
powieš.iowego P.A.L, 

II nagroda przyznana Hannie 
Me lczew Skiej 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 18 ma ja 1986 
r. odbyło się w siedzibie polskiej akademii 
ratury posiedzenie sądu konkursu powi 0 
80, ogłoszonego przez firmę książnica Atlas pod 
protektoratem polskiej Akademii Literatury, W 
posiedzeniu wzięli udział: prezes PAL. Wacław 
Sieroszewski, przewodniczący sądu Jufńjusz Ka 
den Bandrowski, członkowie sądu: dr. Emil 

Stamislamv Furman k, akademik lite 

Irzykowski, . dyrektor 

Atlas d. Jan Piątek, Ewa Szelburg-Zarembina, 

lite 

  

ireiter, dr. 

ratury. KarGł książnicy 

red. Julian Wołoszynowski, akademik Kteratury 

prof. Tadeusz Zieliński 

Michał Rusinek. 

Po przedstawieniu 

i dyrektor biura PAL. 

sprawozdamia że stanu 

prac sądu przez przewodniczącego jury готра 

trzono zakwalifikowane do ostatecznej decyzji 

następujące prace: „Czerwie wypełzły”, „Sen о 

piąlej“, „Potepienie“, „Żelazna korona* i „Mo 

towridło”'. 

Ponieważ żaden z nadesłanych utworów nie 

nadawał się do odznaczenia pierwszą nagrodą, 

sąd postanowił nie przyznawać pierwszej nagro- 

dy, natomiast wyróżnił drugą nagrodą w kwocie 

1.500 zł. powieść p. 1. „Żeiemna korona”, ozna 

czoną godłem „Non Po otwarciu 

koperty okazało się, że autorką powieści jest 

p. Hanna Malewska. 

Kwotę 2.500 zł., która była przeznaczona na 

l-szą nagrodę postanowił sąd konkursowy za 

zgodą firmy książnica Atlas przekazać do dy- 

upozycji Polskiej Akademji Literatury na cele 

popierania literatury. 

„Batory* wyjechał 
w pierwszą p'd'óŻ 

transatiantvceą 
GDYNIA, (Pat). Dzisiaj o godz. 15,30 

odpłynął z Gdymi do Nowego Jo.ku w 
pierwszą podróż  tramsatlantycką m/s 

„Batory*, na pokładzie którego podnie 
siono wczoraj uroczyście banderę. 

Balon „Sznóx* zdobył puhar 
im. Žr. Wafńtow cza 

TORUŃ, (PAT). Bałony, biorące udział w ós- 
mych krajowych zawodach balonów wolnych o 

puhar imienia płk. Wańkowicza, wylądowały 

wszystkie w dniu wczorajszym do godz. 24 w 

okolicach Białośliwia pow. wyrzykowskiego. 

Według obliczeń komisji sędziowskiej pierw 

sze miejsce zajął bałon ..Sanok'* z aeroklubu 

lwowskiego z załogą p. Markiewiczem i Kubicą, 

drugie miejsce „Heł* z aeroklubu pomorskiego 2. 

kpt. Menschem i por, Filipkowskim, trzecie — 

„Wilno m załogą por. Brenkiem i por. Surga- 

tem z aeroklubu pomorskiego, czwarte „Łódź” 

z por. Błochem i por. Kędzierskim. 

Sąd skazał za zamach petardowy 
„w (zestochowie na karę więzienia 

od 6 m. do do t r. 18 mes ęcy 
CZĘSTOCHOWA, (PAT). — Sąd okręgowy 

rozpoznawał lziś sprawę 6 tzłonków stronniet 
wa narodowego, oskarżonych © zamachy petax 
dowe na skiepy żydowskie w pierwszej połowie 
lutego r. b. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi oke 
lieczaści ani jedna petarda nie ekspłodewała. 

Sąd skazał bezpośredniego sprawcę t8-lefmie 

go Stanisława Kuczwalskiego na 1 rok wiezie 
nia, Zygmunta Szczypiora i Feliksa Raka zam 
podżeganie i pomoce ną 1 rek i $ mies. więzie 
nia, Stanisłada Kozę na 6 mies. więzienia, Ta 
deusza Barańskiego na 6 mies. aresztu z za 
wieszeniem na 3 lała. Osk. Lajtner zestał unie 
winniony. 

—( 

KTO WYGRAŁ? 

10.000 zł. — 1890 175283. 

5.000 zł. — 5532 120873 174705 186531 19155$ 

2.000 zł. — 49909 59434 19600 62308 66392 

75550 78321 89530 93681 124401 128543 128901 

140727 173846 186477, 

plus ultra“. 

+ 
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„KURJER“ z dn, 19-40 maja 1936 r. 

zmarł dnia 17 maja 1936 r. 
o czem zawiadamia pogrążone w żałobie 

$towarzyszenie Grona Nauczycielskiego Uniwersytetu Stefana Batorego 

Hitler żąda reformy Ligi Nar.? 
PARYŽ, (Pat). „Journal des Debats“ 

podaje, jakoby kanėlerz Hitler podczas 
swej osłatniej rozmowy z ambasadorem 
angielskim w Berlinie domagał się bliż 
szych wyjaśnień na temat zetofiny Ligi 

Narodów, a w szczególności w sprawie 
art. 16 paktu. 

Kanclerz Hitler miał pozatem ponow 

mie oświadczyć, że Niemcy nie życzą so 

  

bie zawierania jakiegokolwiek paktu z 
Sowietami i równocześnie dał do zrozu 

mienia, że podtrzymuje w całości zasa- 
dę swego planu pokoju, choć nie sprzeci 
wia się przystosowaniu go do propozy 

cyj, wysuniętych przez inne rządy. Kan 
clerz miał również poruszyć sprawę sta 
nowiska, jakie zajęłaby W. Brytanja w 

razie konfliktu w Europie wschodniej, 
oraz probłem sankcyj. 

Nowy rząd na Zamku 

  
Zdjęcie przedstawia 

na Zamku 
P. Prezydenta Rzpiitej w. otoczeniu członków rządu po złożeniu przy sięgi 

Królewskim w Warszawie: 

  

Min. Eden wyjaśnia sprawę 
Sprowadzania amunicji 

LONDYN, (PAT). — Minister Eden w prze- 
mówieniu swem wygłoszonem dzisiaj w izbie 

gmin poruszył spnawę zarzutów, skierowanych 
przeciwko rządowi brytyjskiemu, jakie ukazały 
się we włoskim dzienniku „Messagero*. Ę 

Eden oświadczył, iż naturalizowany obywa 
teł brytyjski, występujący jako płk. Lopez, ale 

znany równie pod wielu innemi nazwiskami 
zgłosił się do zakładów produkującyeh amuni 

cję „Rates*, przedstawiając sfałszowany list re 
komendacyjny banku egipskiego i podając 
się za przedstawiciela rządu abisyńskiego. — 

Eden przedstawił przebieg rokowań z firmą 

„Bates*, dodając, iż sprawa wypłynęła Ziūw 

na światło dzienne kiedy list Lopeza, zgłoszący, 
„łż pewien rodzaj amunieji był  destarczony 
przez przemysł brytyjski, ukazał się w prasie 
włoskiej. Ani próbki amunicji, ani list Lopeza 

wie były nigdy wręczone posłowi abisyńskiemu, 

który był upoważniony dó dawania zamówień. 
Wiadomo było, iż Lopez zwracał się do innych 
tirm amunieyjnych i że pozostawał w stosuu 

z Anglji do Etjopji 
kach z ambasadą włoską. Rząd brytyjski posta 

zowił w sposób przyjacielski przestrzeć amba 
szęlę włoską. Uczyniono to w pierwszym tygod 
niu marca, zwracając uwagę, iž ambasada wlo 

ska pozostaje w stosunkach z osobistością zna 
ną z udzielania fałszywych inłormaeyj. Am|>a 

sadę włoską poinformowano o zamiarach Lo 
peza, podkreślając, iż posługiwanie się człowie 

„kiem tego typu nie przyczyni się do utrzymy 

wania dobrych stosunków pomiędzy obu kra 
jami. Amhasador włoski odnowicdział, iż nic 

nie wie o istnieniu Lopeza, Qziękując jednocze 
śnie za informacje ministerstwu spraw zagr. 

Później jednakże zarzuty, dotyczące amunł 
cji dostarczanej przez firmy brylyjskie znowuż 
ukazały się w prasie włoskiej a dnia 31 marca 

Lopez występując pod nazwiskiem Mezieta udał 
się do posła abisyńskiego. 

F,ten oświadczył, iż nigdy nie zwracano się 

do władz o pozwolenie na wywóz amunicji figu 
rującej na liście Mezlera. 

Uroczysty obchód w Grodnie 
25-ej rocznicy Śmierci Elizy Orzeszkowej 

GRODNO, (Pat). W dniu 16 i 17 b. 
dziło Grodno . uroczyście 25-tą rocznicę śmierci 

„swej wielkiej obywatielki Elizy Orzeszkowej. Uro 

m. obcho 

czysjtóści te były połączone ze zjazdem działa- 

zy. kubiuralno-oświatowych Ziem Wschodnich. 

Obchód rocznicy śmierci znakomitej pisarki 

u stóp jej fozpoczął się od złożenia wieńców 

pomnika przez zarząd miasta, organizacje miej 

scowe, szkoły elc. 

Wieczorem tegoż dmia odbyło się uroczyste 

przedstawienie w Teatrze Miejskim, poprzedzo- 

ne przemówieniem prof. Józefa Wierzyńskiego 

o znaczeniu i zasługach Orzeszkowej dla litera 

tury polsikiej. 

W niedzielę rano, po złożeniu wieńców na 

grobie autorki „Nad Niemnem* odbyło się w 

kościele żałobne za Jej 

poczem o godz. 11.30 w sali Oficerskiego 

Farnym nabożeństwo 

duszę, 

Kasyna Garnizonowego ks. kanonik W. Potrzełw 

ski dokonał otwarcia zjazdu działaczy kultural 

no-ośw 'atowych, charakteryzując twórczość wiel 

kiej powieściopisarki-patrjotki. 

Skolei wygłoszono szereg przemówień powi 

talmych: poczem wygłosili referaty: prof. K. Gór 

ski z Willna i prof. J. Kochanowski oraz ks, kam. 

Potrzebski. 

Po ożywionej dyskusji uchwalono rezolucje, 

zmierzające do rozbudzenia życia kulturalnego 

na terenie ziem wschodnich i otoczenia ich gor. 

liwą opieką władz szkolnych. Jedma z rezolucyj 

wiła z uznaniem ostatnią uchwałę rady minist+ 

dotyczącą budowy 100 szkół na 

Wileńszczyzny. 

Organizacją zjazdu zajmował się komitet z 

przewodniczącym ks. kamonikiem Potrzekskim i 

A. Autnchiewiczem, sekretarzem na czele. 

rów, terenie 

Profesor Dr. WACŁAW JASIŃSKI 
Przewodniczący Stowarzyszenia Grona Nauczycielskiego Uniwersytetu Stefana Batorego 

Przewrót w Boliwii 
LONDYN, (PAT). — W Boliwji dokonane 

zamachu stanu. Dotychczasowy prezydent Se- 
rzano ustąpił, Władzę objęły czynniki wojsko- 

roziewu we. Przewrót dokonany został bez 
krwi. i Ai stuku is 

Tylko gazami zwyciężyli 
Włosi 

PORT SAID, (PAT). — Przybył tu gen. 
Wehib pasza, b. doradca wojskowy armji abi 
syńskiej. Nad bezpieczeństwem generała czuwa 
kilkunastu policjantów. Wehib pasza zamiesz 
kał w hotełu gdzie poprzednio przybyli już in 
ni dowódcy abisyńscy, W rozmewie z dzienai 
karzami Wehib pasza oświadczył, że zastosowa 

„ny przez niego plan zorganizowania obrony 
'Abisynji doprowadził do stworzenia potężnej 
linji obronnej na wzór słynnej „linji Hinden 
burga*, Jedynie zastosowanie przez Włochów 
„gazów trujących — zakończył Wehib pasza — 
zmusiło bohaterską armję abisyńską do odwro 

s a оЛ г щшш 

@;Шщпв daje się do Konstanzy 
na statku „Kościuszko | 

RZYM (Pat). Agencja Stefaniego donosi ze 

Stambuiu, że według obiegających łam pogło 

sek, cesaz Ilailc Selassie przejeżdżać będzie. w 

dniu 25 bm. przez «port Stambuiu na pokładzie 

statku „Kościasako, udając się do Konstanzy. 

;, Austrja zwycięża Pol- 
skę 3:2 

WIEDEŃ, (Pat). W pon*edziałek zakończył 

się w Wiedniu mecz tenisowy, o mas Davisa 

pomiędzy Polską a Austrją. 3 

W ogólnej. punktacji Austrja wygrala '3:2, 

o sekce do dalszej rumdy rozgrywek. 

    

Zgon Dalimiera 

  

Zmarł w Paryżu były minister Dalimier, 
zmaqy z tego, iż po wykryciu afery Stawiskiego 

mawiał wyzwał ać ze stanowiska PZ 

"AE 

Kronika telegraficzna 
— ODCZUTO W BUKARESZCIE DOŚĆ SIŁ 

/NE TRZĘSIENIE ZIEMI, którego ośrodek znaj 

„dowal się w „odległości 180 klm, od Bukaresztu. 

Wstrząsy mie wyrządziły żadnych szkód. 

Ztóż datek ńa pomnik: 

Marszatka w Wilnie 

Kanto £. X. O. 146111 

Glełda warszawska 
WARSZAWA, (PAT). — Belgja 90.00; Berlin 

212.98; Gdańsk 100.20; Holandja 359.20; Kopem 
haga 117.90; Londyn 26.40; N. Jork 5.31; N. 
Jork kabeł 5.31 3/4; Oslo 132.60; Paryż 35.01; 
Praga 22.03; Sztokholm 136.20; Szwajcarja 
171.95; Wiedeń 100; Włochy 42.30; Helsingfore 
11.67; Hiszpanja 72.73, 

  

Anglia nie uwzględni saa Arabów 
w Palestynie 

LONDYN, (PAT). — Według nadchodzących 
tu wiadomości, położenie w Paiestynie jest b. 
„poważne. Po krwawych starciach sobotnich, do 
miasta wkroczył bataljon piechoty szkockiej, 
Którego patrole krążą po ulicach. Ogłoszony 
został stan wyjątkowy. Wysoki komisarz zwe 
łał w niedziełę nadzwyczajną konferencję wyż 
szych urzędników dla zastanowenia się nad sy 

tach 

„Daily Telegraph“ aa się, że władze 
brytyjskie. w Palestynie nie zamierzają uwzgię 
dnić żądań arabskich w Sprawie ograniczenia 
imigracji żydowskiej. Wysoki komisarz zat- 
wierdzić ma w poniedziałek listę żydowskich 
imigracji na najbliższe 6 miesięcy. Na liście 
jej znajduje się około 4000 nazwisk wm 
żydowskich. į 

    

| wacław Jasiński 
Członek Kiubu Lekarzy Polskich 

zmarł dnia 17 maja 1936 roku, 
Cześć Jego pamięci. 

KLUB LEKARZY POLKICH — ODDZIAŁ W WILNIE 

  

Papież otworzył światową wystawę prasy katolickiej w Rzymie 

  

W Watykanie odbyła się uroczysta inauguracja przez Ojca Św. Piusa Xl-go światowej wysta. 
twy prasy katolickiej, W przemówieniu wygło szonem z tej okazji, poruszył Papież szczegół 
miej problem bolszewizmu. Zdjęcie nasze przedstawia Ojca Św. zwiedzającego wystawę prasy 

katolickiej w mieście Watykanie.



      

Właściwie mówiąc Anglicy 5 moglby 
znaleźć odpowiedź prawie na wszystkie 
pytania swego kwestjomarjusza w pro- 
gramowem: dziele Adolfa Hitlera „Mein 
Kampf". W książce tej program zewnę 
irznej polityki Niemiec został dokładnie 
sprecyzowany tak, że łatwo domyśleć 
się, jak właściwie ustosunkowują się 
Niemcy hitlerowskie do 5 
aktualnych kwestyj. 

Istnieje jedna trudność — апіазо-:„ 
mizm Wielkiej Brytamji i Włoch. "Tego 
Hitler, gdy pisał „Mein Kampf", nie pfze 
widywał. Ten antagonizm zmtsza do pe 
wnej rewizji programu, sformułowane- 
go w „Mein Kampf". W jaki sposób Hi- 
tler zamierza dokonać tej rewizji — te 
go nie wiemy. W każdym razie przewi 
dywana w książce anglo — niemiecko—- 
włoska koalicja przectwko Francji : Ro 
sji narazie nie kłei się. Hitier może wy 
bierać między Wiełką Brytanją i Wło 
chami. Żywi dużo sympatyj dla Włoch, 
alte niemniej dla Wielkiej Brytanji. Pro 
Xlamacja włoskiego króla cesarzem Abi 
synji została w Berlinie przyjęta wstrze 
mięźliwie. Toteż; gdy były następca tro 
nu Friedrich Wilhełm nadesłał Musso- 
liniemu telegram gratulacyjny, został za 
to przez prasę hitlerowską porządnie 
skarcony. Organ sztafet ochronnych 
„Das schwarze Korps* pisał zjadliwie, 
że książę Friedrich Willielm mógł so- 
bie zaoszczędzić tego telegramu,  bo- 
wiem reprezentuje tyłko własną rodzinę, 
a zresztą będzie miał kłopoty przy poro 
zumieniu się ze. swymi krewnymi, nale 
żącymi do dynastji amgielskiej i repre- 
zentującymi w sprawie Abisynji cał- 
kieni odmienne poglądy. 

Ta „neutralność Niemiec w zatargi 
angielsko—włoskim nie przeszkadza jed 
nak Niemcom zdyskontować tego im- 
pasu. 

Niemożność przywrócenia frontu 
stresańskiego dodaje Niemcom otuchy. 
Niemcy czują się na siłach zrealizować 
własnemi rękami swój program wschod 
ni, o ile będą posiadały pewność, że nikt 
im na Zachodzie nie przeszkodzi. 

Impas angielske—włoski ; remilita- 
ryzacja Nadrenji nadają się do tego, by 
zapewnić Niemcom wołność rąk na 
Wschodzie. . Ale: sytuacja -międzynarodo 

wa jest płynna. Cóż wobec tego Niemcy 
mają odpowiedzieć na pytania angiel- 
skie? 

Rozumieją oni dobrze, że eełem tych 
„pytań jest zmusić Niemey albo do rezy 
gnaeji ze sformułowanych w „Mein 
Kampf* wytycznych niemieckiej polity 
ki zewnętrznej, o ile dotyczą one rewi- 
zji terytorjalnej status quo, ałbo do ot 
wareia swych kart.. 

- Otwarcie kart dałoby tylko powód 

Leon Wołłejko : 

Pogaduszki 
mejszagolskie 

„Wiosna“ 
Chibo niama u nas takiego katolika 

žeb przed Wielkonoco nie skosztowal 
świątecznych porządkow. Już od Wiel 

kiej Srody poczyna sie ruch: w całym 

domu słychać chlapanie ścirek, czad spa 
lonych przysmaków, szum, krzyk i ba 
łagan. Jalkaści fiksacja napada na płeć 
 piękma. Robią sie one złe, kłótliwe, i w 
„ta pora wszystko,im przeszkadza. Naj- 
sampierw ż domu wyrzucajo mężczyzn 
późniejszo poro sadzo dzieci na stoły i 
zydelki a same, zakasawszy rękawy, my 
jo co popadło, szarujo, pieko, przesuwa 

maj rzeczy i łają sie od samego rania, Za 

to w Święta, zmęczywszy sie naczysto, 
nie majo siły ni gości/przyjąć ni do koś 

cioła pójść i siedzo cały dzień przy pie 
cu. Bo ramy z okien dawno już wybra 
ne i zimno w domu jak w stodole. Dla 
bab — obok Wielkonocy — idzi zawdy 
wiosna! i nicht tego ina nie wytłumaczy 

„KURJER“ z dn. 19-go maja 1936 r. 

NIEMCY 

mocarstwem zachódnim. do odrzucenia 
niemieckich propozycyj pokojowych, 
czyli umożliwiłoby im przerzucenie ой 
powiedzialności za niedojście utrwale- 
nia pokoju w Europie do skutku, na 
Niemcy. Tego sobie niemiecka dyploma 
cja napewno nie życzy. 

Rezygnacja z rewizji status quo w Eu 
ropie i poza Europą? — Więc poco te 
olbrzymie zbrojenia Niemiec? — Prze- 
'cie wiele naiwności, potrzeba, by uwie- 

rzyć że Niemcom zbrojenia były potrzeb 
ne. tylko. w celu zapewnienia sobie „ho 

noru i równouprawnienia. 
Sytuacja dyplomacji niemieckiej wo 

bec kwestjonarjusza angielskiego jest 
więc niewątpliwie trudna. Ale dyploma 
cja jest od tego, aby w ten sposób odpo 
wiedzieć, „tak, by wygłądało na „nie'* 
i powiedzieć „nie“ tak, żeby wyglądało 

a „tak“.  Prawdapodabnie odpowiedź 
niemiecka będzie właśnie w tym duchu. 
Narazie Niemcy grają na zwłokę, właś 
mie ze względu na płynność sytuacji mię 

dzynarodowej./ 
Naogół w Niemczech w tej chwili 

panuje: w związku ż bankractwem syste 

mu zbiorowego bezpieczeństwa w wy” 
padku Abisynji nadzwyczajny opty- 
mizm i poczucie swej przewagi w syste 
mie europejskim. 

W Niemczech stwierdzają, że czymy 

Wielkiej Brytanji nie idą w parze z jej 

mrocznemi słowami. Zdaniem niemiec- 

kich kół politycznych nie jest pozbawio 

ne komizmu, że kwestjonarjusz angieł 

ski wdradza tendencję do skłonienia 

Niemców do przystąpienia do systemu 

EE 

ё kwestjonarjusz angielski 
zbiorowego bezpieczeństwa akurat w 
-chwili, gdy zbiorowe bezpieczeństwo sta 
je się pośmiewiskiem niemal wszystkich 
narodów. W obliczu takiej postawy Nie 
miec trudno się spodziewać zbyt pojed 
nawczej odpowiedzi niemieckiej na kwe 

stjonarjusz angielski. 
Wobec tego należy przypuszczać, że 

propozycje pokojowe Hitlera nie do- 

prowadzą do wyniku pozytywnego. 
Wynik pozytywny pertraktacyj wy- 

magałby . wzajemmego zaufania i wspól 

nego programu pokajn. A właśnie tego 

niema. Zbrojenia niemieckie i „Mein 

Kampf Hitlera, praca wywrotowa hi 

tlerowców w Amstrji i innych krajach, 

sąsiadujących 2 Niemcami, z drugiej 

strony sojusz francusko-czesko-rosy jski, 

który w wyobrażeniu Niemiec ma cha- 

rakkter obcęgów — wszystko to składa 

się na pogłębienie wzajemnej nieufnos 

ci. Wspólny program zwolenników sta- 

tus qua i. zbiorowego bezpieczeństwa Z 

jednej strony i zwolenników rewizjoniz 

mn i kanalizacji konfliktów z drugiej 

strony nie jest do pomyślenia. W takiej 

atmosferze pacyfikacja Europy nie mo 

że dojść d6 skutku. - Taka atmosfera 

sprzyja wytworzeniu się aljansów. Sys 

tem zaś aljansów doprowadza w pewnej 

chwili do eksplozji. Tego sobie żaden 

przyjacieł pokoju życzyć nie może. A 

mak rozwój wypadków odbywa się 

właśnie w tym kierunku. 

Szanse na to, że odpowiedź niemiec 

ka na kwestjonarjitsz © angielski powstrzy 

ma ten rozwój wypadków nie są zna- 

czne. Obserwator. 

  
Zdjęcie nasze przedstawia ministrów Paul Bon cowr'a, 

Wolno śmiać sie z tej fantazji i poga 
duszki różne stroić — ale, pomyśliwszy 
troch; możma cała rzecz zrozumieć: ko 

muż nie obrzydła . szaruga - 
deszcz j zadymiki, kiedy pies nawet cho 
„wa sie do chaty?, chto nie brywał po 
błocie, nie płakał od wiatru, nie smucił 
sie widokiem umarłych .półl i lasów? ko 
go nie zmęczyli śnieżycy i mrozy? 

Kużdy tego ma dość i kużdy czeka 
jakiejści przemiany. Znakiem tego ciż 

možno dziwowač sie co niecierpliwa i 
czuła kobieta, zejrzawszy jaśniejszy błę' 

kit nieba, sama w doana: wiosna sobie ro 

bi, a jeśli jeszcze słonko zaświeci — wy 

ciąga do jego necy. i nana p at 

P indeni wiosennego słońca — jak cza 
rowmik zmieniajo świat Boży. Drzewa i 
krzaki co godzima robiio sie zieleńsze. 
Wesoło szumi łas,,a wysokie jodły i so 
sny radośnie szepezo swoje sekrety, ki 
wając zielonymi czapikami i rozsyłając 
nawkoło cudowny zapach żywicy. Na 
świeżo umajonych gałązkach poczyna 

sie ptaszyny raj: sikorki, ziemby, czer 
wono-głowe czeczotki, czyżyki, dzięcio 
ły i szare szpaczki — wszystko to ska 
czy, śpiewa i szczebioczy aż wszystkimi 
strunami huczy harfa lesna i niesi świa 

tu radość życia... 

jesienna, - 

, połudmia, 

Becka į Eden'a opuszczających pałac 

Ligi Narodów, po ostatniem pósiedzeniu R. L. 
GEN Ni TTD R OSI TP ATO TAISYKLES EA TA ATIKA ASS 

Wypędzona z chlewu żywiołka nabie 
ra jakiejści wesołości i po swojemu jo cb 
jawia: koń — puszcza sie w harc, baran 
— tupoczy j tryka rogami, parsiuk kwi 
czy i podskakuji, a nawet durna krowa, 
pacrząc niewiadomo gdzie szklanymi o 

czami i ta -— podymuji łeb od ziemi i 
stęka, wdychając zapach wiosny... 

Miastowy paniczyik, co špį 22wdy do 
przyjechawszy na wiosenne 

toki, jak świt zrywa sie z niewygodnej 
pościeji i ze strzelbo suni sie do lasu — 
medytując po drodze jakby więcej nał 

gać o myśliwszich swych przygodach. 
Ale oto — i las. Jeszcze ciemno i ledwie 

można wora Ć pień od drzewa. Panicz 

idzi jak duch i słyszy bicia AS = 

ca. Wszystko zdaji sie jemu ciężkie: 
ba, fuzja i ładumki.... 

A toki jeszcze daleko j nie dojdzi om 

beź hałasu. 
Bo las śpi jeszcze i cicho w nim nie- 

widanie. 

Raptem cości załapotało, gdzieści 

zaruchali sie gałęzi i — paniez stanol 

jak wryty. 
„Głuszec' powiedziała mu serca i za 

piła sie jak młotem. A myśli pracujo: 

„gdzie on jest? jak zobaczyć?? jak po 

dejść???'. 
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Życiorys prenjera ge. dyw. 
1 

dr. Fel 6 nna Słowo -Składao »Skieg0 
Dr. Felicjan Sławoj Składkowski urodził się 

dnia 9 czerwca 1885 r. w uąbuue, pow. war- 

szawskim. 
Od r. 1906 należy do organizacyj niepodleg- 

łościowych i bojowych P. P. S$. Bierze czynny 
udział w dn. 13 lutego 1905 r. w zbrojnej mani- 
festacji na placu Grzybowskim w Warszawie, w 
„czasie której zostaje aresztowany i oddany pod 

sąd. Po zwolnieniu z więzienia, bierze żywy u- 

dział w pracach organizacyj niepodległościo- 
wych ziemi kieleckiej i radomskiej. W r. 1914 
wstąpił do legjonów polskich, z któremi przebył 

całą kampanję lojową, jako lekarz baonowy, a 
następnie, jako lekarz pułkowy w 1 2 5 pułk 

piechoty legjomowej. Dn. 21 Hpca 1917 r. za 
„staje z rozkazu gen. von Beselera internowany 
w Benjaminowie, gdzie przebywał zgórą rok. Pe 

zwolnieniu z Benjaminowa przeprowadza roz- 
brojenie Niemców na terenie Zagłębia Dąbrow 

skiego. nastepnie. przez szereg miesięcy pełni fum 
kcje dowódcy okręgu wajskowego w Dąbrowie 

Górniczej: W r. 1918 wstąpił do wojska polskie 

go w stopniu kapitana lekarza. W lutvm 1919 r. 
mianowany zostaje majorem, w maju tegoż roku 
podpułkownikiem, a w maju 1990 r. pułkowni- 

kiem. W r. 1923 wwiechał do Parvża, gdzie u 
kończył roczny kurs wyższej szkałv woiennej. 

W kwietniu 19924 r. został miamowanv szefem 

departamentu sanitarnego M. S$. Woisk. skad w 
maju 1826 r., powołany został na stanowisko ka 
misarza rzadu m. st. Warszawv, a dn. 2 naź. 
dziernika tegoż roku mianowany zostaje mini 

strem spraw wewnetnznvch. Na stanowisku mi 
nistra spraw wewneitranvch pozostaje nd 2 na 

dziernika 1926 r. do 7 grudnia 1929 r. i od dnia 
3 czerwca 1930 r. do dmia 22 czerwsa 1931 T. 

W siernmiu 1931 r. został mianowany dit 
gim wiceministrem spr. wojsk. Ł na stanowisku 
tem nozostawał do chwiki obecne. W r. 1935 

zostaje wvbranv posłem na Sejm z okregu ka- 

liskiego. W dnia 1 stwomia 1936 r. otrzymuje 

nominacie ma generała. dvwimii. 
Dr. Sławoj Składkowski posiada odznacze- 

nia; Virhanti Militari. 4-krotnv Krzyż W>lieoznvch. 
Złoty Krzyż Zasługi i szereg odznaczefi zagra- 
nicznych. 

Osłosił szereg prac drukiem. Do na 'berdriej 
mnanych należa: ,„Meia słuwóa w 1-61 Rrvgx- 

dzie”, „Benjaminów”, „Strzen” meldunków. 

Życiorya nawaca minietra cpraw'g- 

dltwości — Witrlda frohrwok 600 
Nowy mińister sprawiedłiwości Witołd Gra- 

bowskj urodził się 19 marca 1898 r. na Kauka- 

zie. Szkołę średnią ukończył z odznaczeniem w 
Rostowie n. Donem. Nastepnie wstąpił na uni- 
wersytet, gdzie przez dwa lata studjował medy- 
супе, poczem wstąpił na wydział prawny. Rocz 
ne studja na wydziale prawnym przerywa woj- 

na. Witold Grabowski zełasza się jako ochołnik 
do formacyj wschodnich wojska polskiego gen. 
Żeligowskiego i bierze udział w wa'kach 4-е} 

dywizji w 14 pułku ułanów jazłowieckich. Po 

odbyciu kampamiji przechodzi do zarządu cvwil 

nego ziem wschodnich, gdzie obejmuje stanowis 

ko referenta zarządu okręgm mińskiego. W r. 

1920 zgłasza się ponowmie do wojska jako ocha 
tnik. Wychodzi z wojska jako podporu- 

cznik rezerwy. Po skończonej wojnie pracuje w 

delegaturze rządu R. P. w Litwie Środkowej, po 

czem przechodzi na służbę w Okręgowej Izbie 

Kontroli Państwa w Wilnie. Rówmocześnia wzna 
wia przerwane przez wojnę studja prawnicze, 
uzyskując w r. 1922 dyplom ukończenia wy- 
działu prawnego na uniwersytecie Stefana Bato 
rego w Wilnie. Po ukończeniu studjów uniwer 
syteckich odbywa aplikację sądową w Wilnie. 

W r. 1926 zostaje mianowany p .0. podprokura- 
tora Sądu Okręgowego w Warszawie. W r. 
1927 miamowany zostaje podprokuratorem Sądu 
Okregowego w Piotrkowie, a w r. 1928 — wice 
prokuratorem Sądu Okręgowego w szeregu głoś 
nych procesów, m. in. w procesie przywódców 
Centrołewn. W r. 1930 zostaje mianowany pro- 
kuratorem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 

I zara jest odpowiedź: „nie ruchać 
sie z miejsca!, niechaj wydnieje'... Ale 
-—— stoj!!! widać jego! Siedzi na suchiej 
gałęzi jak siodła! Na strzał jednak za 
daleko. Trzeba iść. choćby dziesięć kra 

I skrada sie panicz jak kot. Trzęsą 
sie jemu ręcy, oczy wbite w ptaka, fuz 
ja przygotowiona i nagle... tnrrach!!!ł 
Sucha gałązka złamała sie pod nogami 

i obróciła w niwecz chitre zamiary pani 
cza. Czujny pitałk „ezuchnoł* przeciągle 
i poleciał daleko do lasu — a biedny pa 
nicz po powrocie do miasta już nie bę 
dzi łgać o zdarzemiach myśliwskich, ale 
opowie prawida, jak Matka Natura bro 
ni swoich dzieci. 

W brzasku wiosennego poranku wy 
chodzi w pola rolnik. Na sznurach i za- 

gonach blłiszeczy przeorana ziemia, żar 

łoczne wrony lazo pod pług, szukając 
robaków. Komik ktwając głowo w takt 
kroku ochotnie ciągni pług. Rolnik idzi 
powolnym krokiem i myśli o przyszłym 

urodzaju. Wie on, biedulka, co naprzód 
trudno zgadywać, ale jakiejkotwiek szu 
ka pociechi w ciężkiej pracy swojej i 
chce mieć dobra nadzieja. Teraźniejszo 
poro szmat chto bajki prawi co dzisiej 
Szy rolnik ziemi nie szanuji bo docho
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Krótkie to słowo ma czar magiczny dla 
każdego, kogo Opatrzność obdarzyła darem gło 
„su do Śpiewu i kto poczuł w sobie iskrę bożą 
podniecającą go do szukania sławy i pieniędzy 
na scenach całego świata. 

La Scala, słynny od 158 lat teatr $piewny 
w Medjolanie, opera całego świata muzyczno- 

śpiewaczego Europy, centrala, do której dążą 

minde talenty, szcro sanetum pieśni, chrzcielnica 
gdzie dają błogosławieństwo muz na sławę i bo- 
gaciwa, 

Ktoś kto Śpiewał w la Scala i śpiewał z po- 
wodzeniem, ma markę otwierającą mu drzwi 

wszystkich teatrów. Zaśpiewać tam raz wysłar- 
cza czasami, by otrzymać engagement do sa- 
mego Chicago. Stały śpiewak la Scali, to naj- 
wyborniejszy wybór spośrógł artystów całego 
świata, przeważnie jednak z Italji. Dzięki cn- 
downemu wynalazkowi radja, cala Europa, do 
naszego skromnego Wilna włącznie, może słu- 
<chać przepięknych utworów operowych, tran- 
smitowanych do późnej nocy z dalekiego 
miasta, kędy cukrowo biała, Śnieżńa katedra 
o koronkowych wieżach Śpi cichy sen w księ- 
życowe noce zatulona, podczas kiedy w ol- 
brzymiej sałi rozlegają się nieśmiertelne dźwię 
%i najeudowniejszych utworów genjuszów mu- 
zycznych. 

La Seała została zbudowana w 1778 ». 
przez słynnego architekta Giuseppe Piermarini 
de Foligno i na miejscu dwukrotnie spalonych 
tatrów dworskich, na placu, kędy ongiś 
wznsił się kościół Santa Maria della Scala, 
który tundowała w 1381 r. Beatrix della Scala 
żena duka Barnaby księcia Viseonti. W 1814 
*. powiększył scenę architekt Canonia. Od po 
czątku XIX w. grywano tam codzień opery roz 
maitej wartości, wyjąwszy w piątek i dlatego 
był to jedyny dzień, kiedy medjolańczycy przyj 
mowali u siebie, Wszystkie inne wieczory, od 
15 m. po 7-ej do 12 i pół, arystokracja i pospół 

stwo, mieszczanie || straniery (cudzoziemcy), 

siedzieli w swych łożach i na krzesłach parteru 
czy galpkrji, słuchając, zachwycające się, przyj- 

mując wizyty, gawędząe, zajadając, zupełnie 
jak u siebie, 

Sześć rzędów lóż parterowych i wyższych, 
240 naogół, dawało schronienie możnym tego 
świata, w całości trzy tysiące osiemset osób 
mogło się w tym ogromie pomieścić. W 1814 
r. o la Scaka pisze Stendhal (Henri Beyle), 
Medjoelan miał wtedy 152 tys. mieszkańców, 
obecnie pzekracza miljon, ale la Seala pozo- 
stała niezmienna, jedynie obyczaj w teatrze 
zmienił się o tyle, że bardziej jest świątynią 
sziuki, niż towarzyskim salonem do plotek 
światowo-pelitycznych jak w początkach XIX 
wieku. Sezon otwiera się, jak przed stu laty, 
26 października. Tenże Stendhal daje nam w 
swej książce © Rzymie, Neapolu i Flerencji 
obraz wieczorów w la Scala z lat 1811—18. 
Cała sala, wiełka jak plac w mieście, tonie w 
zmroku, tylko scena jest oświetlona, jarzy się 

„od blasku, a cudowne dekoracje każą marzyć 
o bajkach wschodu. Loże przedłużone w kory- 

tarz dają obraz sporych saloników, damy sie- 
dzą w niech wspaniale ubrane, nagie ramiona, 
klejnoty, djademy, falbany rozłożone wkoło fo 
ieli, a wśród nich grono xdmiratorów, w mun- 
durach i galowych strojach. Każda rodzina ma 
swoją łożę wynajętą łatami, dziedziczną, panie 
przyjmują tu gości w antraktach, a w czasie 
przedstawienia jeśli nie jest zbyt ciekawe, ga- 
wędy idą szybkiem tempem, bez uwagi na 
seenę. Na stoliku stojącym pośrodku loży leżą 
gazety, stoją Świeczniki, przysmaki dla pań, od 
sali odgrodzić się można zasłoną. Tam nawią- 
zują się miłostki, zamieniają billet doux, za- 
wiązują nić intryg dyplomatycznych. Wszystko, 
co Europa ma artystycznego i sławnego, zbie- 
ga sie do tego największego salonu w Świecie 
i napawa dźwiękami muzyki i śpiewu. Premjera 
jest uroczystością wyjątkową, tuaiety jeszeze 
piękniejsze, kobiety załotniejsze, Zwyczaj naka* 

„zuje by ten, który jest wybrańcem serca słyn= 
nej piękności, podawał jej ramię przy wejściu 
do loży, w ten dyskretny, umówiony sposóh 

„KURJER* z dn. 19-go maja 1936 r. | 

LA SCALA 
świat dowiaduje się z kim ma się liczyć, jeśli 
chce dogodzić fantazji czy uczuciu wielkiej da- 
my. W olbrzymim przedsionku  spacerują 
mężezyźni, płotkując, w foyer zwykle pustem 
spotkać można tych, co mają sobie coś specjal 
nie ważnego do powiedzenia. Kilku aprzywiłe- 
jowanych panów, subwenejonujących la Sca- 
łę, ma prawo wejść za kulisy, gdzie, jak sułtani 
w haremie, kokietują artystki, Jedną z przy- 
czyn zmroków, jakie w czasie wieczorów оре- 
rowych panowały w tym teatrze, było zami- 
łowanie publiczności z tańszych miejsc do przy 
chodzenia tutaj w codziennych sukniach, pie- 
szo, więe zabłoceni często, zlani deszczem. Do- 

piero w 1844 r. nastąpiła zmiana i teatr został 
doprowadzony ło tego stanu, w jakim się dziś 
znajduję. Gdy jest pełen, widok przedstawia 

się magiczny. Scena jest ołbrzymia, ałe jeżeli 
wszystkie miejsca nie są zapełnione, daje wra- 
żenie pustki niemiłej dla oka, bo ogromna ta 
sala ma przeszło 24 m. długości na 22 szero- 
kości. ‚ 

Medjolan posiada jeszcze 5 teatrów, z któ- 

rych amfiteatr może pomieścić 30 tys. widzów. 
Miasto to przechodziło krwawe koleje losu, gdyż 
przez lata całe w XV w. wydzierały sobie Fran 
cja i Italja, Austrja i Hiszpanaj posiadłość Lom 
bardji. Bonaparte uczynił z Medjolanu stolicę 
Republiki Cisałpińskiej, Legjony Polskie brały 
czynny udział w tworzeniu tej jednostki poli- 
tycznej. Odebrana przez Austrję, od 1815 do 
1848 r. cierpi jarzmo, które zrzuca pe przegra- 
nej Radeckiego, walcząc przez 5 dni na uli- 
cach miasta. Kobiety, dzieci, młodzież biorą 
udział w walce, by przeklętych Tedesci (Niem- 
ców) wyrzucić, wiwatają na cześć wolności 
i Piusa IX, wywieszając trójkolorowe sztanda- 
1y. Ale znów Austrja staje się panem sytuacji 
na lat 10, aż bitwa pod Magentą w 1859 r. osta- 
tecznie łączy prowincje lombardo-weneckie z 
całością Italji, której hasłem jest wtedy znane 

powiedzenie króla Wietora Emanuela „italia 
fara da se* — Italia sama się tworzy. Dumne 
to zdanie dziś spewnością rozbrzmiewa echem 
w szeregach zwolenników Mussoliniego.  H. R. 

V ii R i i I ZCOWOCAAKE 

Z manewrów armji angielskiej 
e 

  

   

Zdjęcie nasze przedstawia interesujące i trudne ewolucje nowoczesnych tanków, należących do 
drugiego królewskiego bataljonu zmotoryzowam ego, wykonane w czasie ostatnich manewrów 

armji brytyjskiej, 

Recital Dory Kalinówny 
Utalentowama diseuse wystąpiła z  progra- 

mem znanym wprawdzie bywalcom warszaws 
kiego „Cyrublka*, że jednak tacy byli na sali 
w niewąłpliwej mniejszości, wieczór wypadł bar 
dzo dobzre, zabawnie i świeżo. Podstawą raper 
tuaru diseusy są oczywiście, najrozmaitsze ob 
razkj rodzajowe. Dowcipne teksty Hemara i Tu 
wiima mają za temat z reguły przełamywanie się 

najbardziej zewnętrznych pozorów „postępo- 
wej kultury w umysłowości ludzi prostych, a 
pretensjonalnych. Wnikłiwa i wiełostronnie dys 

WGRANIA AREA KRA ASA 

ZAKŁAD wODOL- ŁNICZY 
przy Lecznicy Litewsk. Stow. Pomocy 
San. w Wiinie, Mickiewi za 33a, tel. 1777 

wszelkie zabiegi wodolecznicze, jako to: 
wanny, douche, natryski, leczenie metodą 

d ra Zniniewicza. Zacznie funkcjonować 
20 b. m. od g. 730 do 9r. iod5do7w 

du, słysza, z jej niema! A ot — niechaj 
chto sprobuji zabrać ziemia gospoda- 
rzu?! Oj — nie da on jej za żadne skar 
by świata, bo ta ziemia w strzodkach je 
go siedzi i lubi on jo jak rodzona mat 
ka, bo ona jego wyhodowała, wykarmi 
ła i po śmierci na własność jego weźmi, 

bo taka jest wola Boska, co człowiek z 
ziemi powstał i do ziemi wrócić musi. 

Oj — mądry ten gospodarz co ziemi 
swojej nie porzuca i do miasta „na letki 
chleb nie idzi. W mieście nędza jego 

czeka, a tu — nzucił ziarka do ziemi, 
pokropił deszczyk, przygrzało słonce i 
masz, człowieku, twoj chlebuczek!!! 

Na wiosna i miastowym trochi lżej. 
łdo cegielni i tartaki. Poczyna sie ruch 
przy budowach, dając robotnikom chleb 
i zarobotek, Blada i chuda dzieciarnia 
wychodzi z dusznych kwater na słon 

ca. Kumy i ciotki jeszcze dłużej plotku 
jo przy bramach, nie bojąc sie już co 

mróz przerwi im nigdy nie skonczone 
gawędy. Uczniaki poczeli lepiej uczyć 
sie bo ostatni kwantał na nosie. Rzucili 
nawet paszkudny zwyczaj szwędania sie 
po mieście j zaczepiania sztubaczek... A 
w małym domku na przedmieściu pali 
sie cała noc lampa. Przez półrozchyłone 

firanki widać postać młodej dziewczyny 
schilona nad książkami. 

To maturzystka — przygotowuji sie 
do egzaminow... 

Przyszła wiosna, a z jo — i matura... 
: Tak i pracuji z calych sil, uczy sie, 
śmiertelnym przepojona strachiem, żeb 
nie zmarnować młodego życia i lat, spę 
dzonych na szkolnej ławie. Za oknem 
wstaji już słonca. Zielone pagórki i u 
kwiecone sady wabio jo do siebie uro 
kami wiosny, ale maturzystka, w poczu 
ciu wielkiego obowiązku, tłumi w sobie 
tęsknota młodei duszy i tyko czasami, 
zamyśliwszy sie, podnosi oczy na świat 
Boży ; patrzy w dal, przed siebie, jakby 
chcąc ujrzeć swoj własny los, abo droga 
przyszłego bytowania... 

Matura !!! 

Wielki to krok w młodym życiu i od 
jego zależą losy przyszłego pokolenia! 
Ono stanowić będzie spoleczenstwo, 
wówczas, kiedy my, ludzie starsi; będzie 
mi dałeko poza światem. Przeto w serde 
cznej życzliwości skłońmy dziś głowy 
przed Ostrobramskim obrazem i korną 
prośbę zanieśmy: ,„Najświętsza Panno! 
pomóż im w wiośnie życia i okaź im 
Miłosierdzie Swoje... 

ропоуаца artystka ma tu wdzięczne połe do po 
pisu, to też trudno pawiedzieć, co byio lepsze i 
co się bardziej podobało, Chyba „Nauczyciełkę 
rytmiki i plastyki* wyróżnić trzeba za dosko 
nałą parodję lekcji tańca, ale i świetny „List z 
Moskwy” i „Mamiourzystka* zasługuje na uzna 
nie, a „Piosenki poadwórzowe* poza kapitalnie 
oddanym nonsensem zawodowej  tragiczności 
wzbudzają jeszcze szacunek dla diapazonu imita 
torstwa głosowego. 

W incym gatunku były „Ballada o sośnie”, 
azy „Rozmowa w ziemi obiecanej' Hemara o 
raz piosenka „Hawdole“. Jest to jakby odręb 
my rodzaj literacki. Są mianowicie tak'e wiersze 
o wartości artystycznej niesamrodzielnej, wier 
sze-Lbretta, kitóre dopiero nasycone głosem i ru 
chem aktora żyją pełnem życiam. Właśnie dlła 
artystek w rodzaju Ka 'mówny, piszą dziś poeci 
utwory o dużej wartact emocjonalnej, ładne 
dźwiękowo, nieraz charakterystyczne i podbar 

wione t zw. „śmiechem przez łzy”, a jednocze 
śnie dostępne dla szerszej publiczności. Osobiś 
cie nie mam przekonania dla tego repertuaru w 

guście Ondonki. Kalinówna mówiła go i śpiewa 
ła z wdziękiem, ale dyskretnie. Gdyby poszła na 
grubsze efekty, na zgrywanie się, sala być może 
reagowałaby jeszoze goręcej, możeby „szalała. 
Sądzę jednak, że wielu waji od tych sztucznych 

wzruszeń trochę odetchnąć; tacy właśnie widzo 
wie okllaskiwałi Kalinównę najgoręcej. Artystka, 
proszona o bis, mimo- zmęczenia, musiała zapro 

«dukować parę numerów nad program. jim. 

Turystyka i urbanistyka w Radio 
We wiorkowym programie lokalnym słucha 

cze powinni zwrócić wwagę na ciekawy djalog 
wicęprezydenta miasta p. Nagurskiego z T. Bul 
siewiczem, ma temat turystów i turystyki na 
Wileńszczyźnie (gadz. 19,10). Tegoż dnia © go 
dzinie 22.45 inž. Bolesław Świecimski zapozna 
słuchaczy z podstawowemi zagadnieniami uria 
mistyki. 

Mnzyka symfoniczna i pieśni w radio 
Wśród koncertów lokalnych programu wior 

kowego wyróżmia się cidkawa audycja muzycz 

na, którą wypełni popularny utwór Rimskiego- 

Korsakowa (g. 21,15) „Szecherezada*. Słowo 

wstępne wygłósi Czesław Lewicki. Bezpośrednio 

po tej audycji podwójny kwartet wokalny pod 

kier, prof. Ludwiga odśpiewa kiłka pieśni róż 

nych kompozytorów. Będą to pieśni poświęcone 

nastrojom wiosennym. Koncert ten będzie tran 

smiłowamy z Wilna na całą Polskę. 

НА MARGINESIE 

Szyld szydzi 
Reklama jest dźwignią handłu — z tem chy 

ba zgodzi się każdy. sa 
_ Sklep czy restauracja bez anonsów, zwiędły 

by jak kwiat bez wody. Nawet przedstawiciel 

ki płci pięknej (a i brzydkiej również) by nie 

zwiędnąć do reszty -— ogłaszają swe wałory i 

składają niedwuznaczne propozycje w „działach 
matrymonjałnych". 

Ale ta branża jest już raczej niesmaczna. To 

coś w rodzaju owocu, który wszyscy widzą, a 

którego spożywać nie chcą. .Natrętność nigdy 
nikomu-nie wyszła na dobre. 

Natrętność w reklamie, to przerekłamow. 

a przerekłamowanie — to żadna reklama. 

Naprzykład nieestetyczny lub zawieszony w 

miewłaściwem miejscu szyłd. Człowiek zamiast 

trontem—odiwnaca się do takiego anons tyłem... 
Zaraz to ziłustruję. 

Antokol. Jedna z najpiękniejszych dzielnic Wił 

na. Ładne domiki na wzgórzach. Bagactwo zie 
leni. 

Jedziemy  „Arbonem*, trójką na Antokal. 

Wzrok każdego mimawoli kieruje się przez szy 

by autobusu na otoczenie... 

I co? Oto w rozwidleniu ulic Antokolskiej & 

Sapieżyńskiej autobus staje. Najważmiejszy przy 

stanek. Sapieżyńską idzie się do szpitala woje 

kowego, do wszystkich klinik uniwersyteckich. 

Pasażer wysiada: mąprzeciw na murze szyłd. 

Napis, nawet gdyby ktoś nie chciał, rzuca się w 

oczy. | ‚ 

Nietyłko napis. Dzieło malarskie: trumna. W 

koło niej wykafigrafowane: „Trumny i wianki. 

Sapiežyūska nr. 5“. R 

Mur jest wysoki i dhugi. Conajmniej kilka 

dziesiąt metrów. Za murem bazpośrednio niema, 

nie widać budymków. Na murze niema innyci: 

szyldów. Po środku znajduje się tylko małe dre 

wniane okienko i zardzewiała żelazna sączka. 

Jak w kilasztorze. 8 

W okienku napis: „sprzedaje się tulipany 

i narcyzy'. 

A teraz proszę sobie wszystko zestawić: 

Jazda naszemi autobusami nie należy do nur 

bezpieczniajszych. Wielu, wsiadając do wozi, 

żegna się. 

Ulica Sapieżyńska — to ulica niepokoju. T; 

dy idzie się odwiedzać chorych, tu ludzie śpie 

sząc drżą o los swych bliźnich, których życie 

chcą podremontować szpitale... 

I trumna, wianki, kwiaty.... 

„Sprzedaje się”. 

Takie to wszystko wywołuje asvsjacje? Oczy 

wiście ponure. 

Coś w tym rodzaju: painiętaj człowieku, je 

dziesz autobusem, za ochwiłę możesz już poje 

chać w dłuższą podróż. 

W szpitalu czyjeś zdrowie niepewne? Ma 

wie, może niedługo nie będzie już potrzeba żxć 

nych lekarstw... : . 

Czarne myśli wieńczą „wiamki*%. Tulipany : 

narcyzy — cudne kwiaty Na cmentarzach na- 

szych ziemia bardzo dobra. 

Gdyby na szyldzie zamiast małowidła była 

trumna z drzewa — napewno ktośby tozwałił ka 

mieniem. 

Ale tak, przeciędny obywatel okazuje się bez 

silny. : 

Jeden zwrócił się z prośbą o interwenc,ę de 

manie. Cóż ja mogę zrobić? 

Piszę: dość tortur psychicznych, za'nalow ać 

czy zdjąć szyld do cholery! 

—0(9— 

Wilno na szóstem miejstu 
w turystyce masowej 

Ukazało się w druku sprawozdanie z dzia 
łalności Ligi Popierania Turystyki w okresie 
od 1. X. 1935 do 15. IV. 1936. Ze sprawozdania 

amik. 

tego dowiadujemy się, że w sezonie zimowym | 
ogółem 132.000 osób wzięło udział w masowych 

imprezach turystycznych. Na pierwszem. miej 

scu — co do frekwencji, stoi nadal Kraków, 

do którego w tym czasie zjechało pociągami 

„popularnemi względnie za  indywidualnemt 

kartami uczestnictwa w zjazdach masowych 
prawie 45.000 osób. Drugim skolei ośrodkiem 

turystycznym w tym czasie byla Warszawa, 

dokąd Liga dostarczyła prawie 24.000 osób. Na 

trzeciem miejscem stała Częstochowa z 13.000 

osób. Silnie w innych latach frekwentowane zi - 

mowiska jak Zakopane i Worochta, w tym ra- 

ku wypadły w statystyce rnchu masowego sła- 

bo, co przypisać należy fatalnym warunkom 

śnieżnym, utrudniającym uprawianie narciarst- 

wa. Mimo to jednak, w masowym ruchu od- . 

wiedziło Zakopane ponad 8.000 osób, a Wo- 

rochtę 2.000. > 

W związku z imprezami na „Kaziuka pra: 

wie 8.000 osób odwiedziło Wilno, a również 

Lwów, który na polty turystyki masowej przez 

długi czas nie wykazywał żadnej prawie siły 

atrakcyjnej, dzięki akcji Ligi, skupił ponad 

7.000 turystów. ` 

Cyfry te dotyczą tylko ruchu masowego, na- 

tomiast nie obejmują zupełnie przejazdów m- 

dywidualnych. 

  

£



Gęsty, pachnący las. Ciepłe promie 
nie słoneczne sączą się przez konary 
drzew i jasnemi plamamj kładą się na 
czerwonych pniach sosen, srebrzystej 

korze brzóz, na świeżej zieleni miękkie 
go podszycia z traw i krzewów. Dla u- 
szu naszych, nawylkłych do hałasu i gwa 
ru miasta, cały ten rozkołysany wiatrem 
rozświegotany głosami ptactwa las wy- 

daje się ciszą. 

Auto podskakuje na nierównej, pia 
szezystej drodze, na wystających korze 
miach drzew. Coraz głębiej zanurzamy 
się w las. 

I nagle uszu naszych poczymają do- 
biegać jakieś dziwne odgłosy. Wyobraź 
nia gotowa już nam podsunąć, że to huk 
jakiegoś gigantycznego, leśnego wodo- 
spadu, albo že sploszone stado żubrów 
pędzi przez las, Tym razem wyjątkowo 

jednak wyobraźnia pozostała daleko, ja- 
kże bardzo daleko wtyle za rzeczywisto 
ścią. : 

Las urwał się magle, raptownie. 

Przed oczami roztacza się polana, ol- 
brzymia leśna polana. Na niej zabudo- 
wania, tor kolejowy, wagony napełnione 
szarą, bazaltową kostką, wielkiemi zło 
mami bazaliu, drobnym grysikiem ka- 
miennym. Na środku polany dolina. Jej 
ściany to 25-metrowe  graniaste słupy 
bazaltowe, rude od rdzy. Chyba tak wła 
śnie wyobrażaliśmy sobie w dziecińst- 
wie zamiki podziemnego królestwa, wie 
dy, gdy wierzyliśmy jeszcze w bajki. 

Do rzeczywistości przywołuje nas 
gwar i huk, któremi rozbrzmiewa ta ta 
jemnicza, w lesie zagubiona dolina. To, 
co skłonni byliśmy przypisywać wodo- 

_ spadowi, czy stładu żubrów, jest popro 
> stu, a może raczej o dziwo, dźwiękiem 

pracy. . 
Jesteśmy w największym polskim 

kamieniołomie, w Jamowej Dolinie na 
Wołyniu! | 

Ongiś, przed przeszło 250 laty było 
tu już gwarmo. Za czasów Stefana Ba- 
torego stąd właśnie szedł bazalt do bu- 
dowy kolegjaty w Ołyce, stąd czerpano 
kamień do budowy szosy Pińsk—Kijów. 
Ale potem Janowa Dolina — której na- 
zwa stąd pochodzi, że Jan Kazimierz 
zgubił tu niegdyś kosztowny pierścień 
poszła w zapomnienie. Na długie wieki. 
Dopiero w 1928 r. ówczesny rząd zain- 
teresował się tym terenem. 
_ Dziś Janowa Dolina produkuje 365 
tysięcy tonn bazaltu rocznie, który pod 
postacią kostki nieregularnej, grysu bru 
karskiego itp. wędruje po całej Polsce, 
przetwarzając błotniste i piaszczyste na 
sze drogi na twarde, wzorowe nawierz- 
chnie. 

2800 robotników pracuje na trzy 
zmiamy. Większość z nich — około 2200 
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Ze Zjazdu Rady Naczelnej 
Związku Inwalidów Wojennych 

  
Moment skupienia przy Mauzoleum Marszałka. 
Stoją od lewa: p. Stanisław Werc — prezes Ra 
dy Naczelnej, p. poseł Edwin Wagner — prezes 
„Zarządu Głównego, p. Antohi Pająk — I wice 
: prezes Zarządu Głównego. 
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Czarodziejska Dolina 
(Reportaż. z kamieniołomów w Janouej dolinie) 

— pracuje pizy obróbce kamienia. Ro- 
botnicy zarabiają od 2 do 8 złotych 
dziennie. Najlepiej uposażeni są górni- 
cy, a więe ci robotnicy, którzy obalają 
słupy bazaltowe. Do każdych trzech gór 
ników przydzielonych jest 25 kostkarzy 
którzy bazaltowy. graniastosłup zamie- 
niają zręcznemi uderzeniami dłut w nie 
regularną, o krawędźzi od 9—11 cm. Ко- 
stkę. Specjalny wyciąg linowy, mogący 
wyciągnąć odrazu 25 ton, wydobywa 
wagoniki naładowane w ten sposób 
przygotowanym materjałem drogowym 

ma powierzchnię doliny, by następnie 
załadować je na podstawione wagony i 
puścić w świat, lub też zsypać na wiel- 
kie sterty, na skład. 

Zwiedzamy gmach, mieszczący biu- 
ra, w których pracuje 100 urzędników, 
budynek, gdzie robotnicy wymienia ją 
stępione marzędzia, wreszcie ikuźnię, 
gdzie 150 kowali ostrzy je i naprawia. 

Chodzimy po ostrych bazaltowych, zło- 
mach, kontaktu z któremi nie wytrzy- 
ma żadne obuwie — robotnicy pracują 
w czemś w rodzaju kaloszy, zrobionych 
z opon samochodowych. Chodzimy mię 
dzy długiemi rzędami warsztatów, przy 
których opaleni na bronz robotnicy ob 
rabiają kostkę. Widzimy twarze pełne 
wysiłku, ale bez tego ponurego wyrazu, 
jaki w tych czasach kryzysu i nędzy 

w przeciwieństwie do innych kamienio 
łomów niema wcale zatargów, niema 
strajków. Robotnicy ciągną tu niemal z 
całej Polski. Wiele reemigrantów z Fran 
cji właśnie tu znalazło zatrudnienie. By- 
li tacy, co na piechotę szli do Janowej 
Doliny z Poznania. 

Poza pracą robotnik Janowej Doliny 
znajduje rozrywtkę i wytchnienie. Pięk 
na sala teatralna gości często teatr ob- 
jazdowy. Istnieje klub sportowy, Zwią 
zek Strzelecki, Związek Rezerwistów 
it. p. W sobotę po południu( gdy praca 
ustaje), niemał wszyscy robotnicy, mie 
szikający na terenie Janowej Doliny, u- 

bierają się w mundury swoich organiza 
cyj, słuchają radja, grają w ping ponga, 
jeżdżą po Horyniu kajakiem, w zimie 
uprawiają sport narciarski, Na terenie 
Janowej Doliny robotnicy mieszkają w 
schludnych, wygodnych -domkach. Jest 
ich 46. Duży pokój z kuchnią i wszyst 
kiemi wygodami kosztuje miesięcznie 10 
złotych.. Ponadto istnieje t. zw. dom ka- 
walerski, posiadający 400 pokoi 4-0so 
bowych, gdzie mieszkają wszyscy robot 
nicy nieżonaci, lub ci, co rodziny zosta 

wili w innych częściach Polski. W domu 
kawalerskim jest Świetlica, kino i sala 
teatralna. 

Czarodziejska dolina nietylko daje 
pracę tysiącom ludzi, nietylko dostarcza 

tak często się spotyka. Oczy patrzą budulca naszym drogom, ale nadto pro 
śmiało, pogodnie, niekiedy wesoło, Pra-  mieniuje kulturą i dobrobytem na całą 
wda — przecież w Janowej Dolinie — okolicę. K. B. 
p 
  

Wzdłuż i wszerz Polski 
— POSTAWIENIE BOI OCHRONNYCH W 

ZATOCE PUCKIEJ NA CZAS WIELKIEGO 

TARŁA. Z ramienia dozoru rybołówstwa mor- 

skiego, porozmieszczane zostały na woldach za- 

toki Puckiej boje ochronne, wskazujące miejsca 

tarlisk i orjentujące rybaków, gdzie znajduje 

się strefa zakazana połowów. Miejsca takie 

oznaczone są zakotwiczonemi bojami, z napi- 
sem „Tarlisko ochronne", W zatoce Puckiej 

mamy obecnie trzy tarliska: pod Puckiem, na- 

stępnie pomiędzy Swarzewem,  Chałupami i 

Kuźnicą na Helu oraz Rzucewem a, Depkami. 

W miejscach tych połów jest surowo wzbro- 

niony, 

— BŁOTA BIELAWSKIE NA WYBRZEŻU 
POLSKIEM ZOSTANĄ OSUSZONE. W Czarnym 
Młynie, pow. morski, rozpoczęto budowę bara- 
ków więziennych, w których zamieszka 300 
więźniów z Wejherowa. Więźniowie podejmą 
w najbliższym czasie pracę nad osuszaniem te- 
renów w Czarnym Młynie. Słowoszynie, Ostro- 
wie i Karwieńskich Błotach, oraz terenów, się- 

gających do Jastrzębiej Góry. Obszar przezna- 
czony do osuszenia nosi nazwę Błot Bielaw- 
„skich, słynnych na wybrzeżu z. przepięknego 
wrzosowiska. 

— PIERWSI SKAZANI PO. ZAJŚCIACH WE 
„LWOWIE. 14 b. m. toczyły się we Lwowie 

pierwsze procesy przeciwko uczestnikom gra- 
„bieży sklepów w czasie zajść kwietniowych we 
Lwowie. 

Aresztowano wówczas na gorącym uczynku 
rabunku przy ul. Grodeckiej szereg osobników, 
u których znaleziono zrabowane przedmioty. 

Dn. 14 b. m. zapadły wyroki, których mocą 
skazani zostali: Balicki na półtora roku, Ba- 
licka na 14 mies., Koguł na półtora roku, Wój- 
cik na półtora roku, Sawicki na rok i 7 mies. 
i Taratuła na półtora roku. л 

— KOMITET CZYSTOŚCI MIASTA. Z inicja- 
tywy kół obywatelskich utworzomy został we 
Lwowie obywatelski komitet czystości m. Lwo- 
wa. Zadaniem komitetu jest czuwanie nad 

schludnością domów oraz ulic i placów we 
Lwowie, a w dałszej mierze dbanie o upiększe- 
nie miasta. W skład komitetu weszli gen. dr. 
Bałłaban, dr. Reinlender, red. Szenderowicz 
i inni. 

— PIENIĄDZE NA ULICY! Z Warszawy 
donoszą: Inkasent Symeha Zyskind jechał tram 
wajem przez Nalewki, trzymając w ręku pacz 

kę z pieniądzmi. 
Paczka wypadła mu z ręki i pieniądze się 

rozsypały. Biłon potoczył się na ulicę. Tram- 
waj zatrzymano i pasażerowie wraz z przechod 
niami zbierali pieniądze i przy tej okazji za- 
ginęło 1.500 zł. 

— WILNIANIE LAUREATAMI KRAKOW- 

SKIEGO KONKURSU NA: PROJEKTY MEBLI. 

Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na pro 

jekly mebli, rozpisanego przez Tow. Popierania 

przemysłu ludowego w Małopolsce Zachodniej 

oraz Izbę Rzemieślniczą w Krakowie. Pierwszą 

nagrodę za projekt mebli do mieszkania robot 

niczego otrzymał p. Kulczycki ze Lwowa; pierw 

szą nagrodę za meble. do mieszkania urzędnicze 

go — p. Gintyłło i Nebelski z Wilna, pierwszą 

nagrodę za meble luksusowe — p. Bojko z Kra 

kowa. Projekty te po zamknięciu wysławy w 

Krakowie wystawione będą jeszcze na Targach 

Kałwaryjskch w dniu ich otwarcia. 

— HERB CZĘSTOCHOWY. Uchwałą zarządu 

mejskiego przywrócono historyczny herb mia 

sta Częstochowy z połowy XVI w., skasowany 

przez władze zaborcze w r. 1913. Herb przedsta 

wią mar obronny z 7 blankami, uwieńczony 2 

wieżami. Na jednej z wież widnieje orzeł z roz 

postartemi skrzydłami, na drugiej lew. 

— ROBOTNIK PRZEBITY ROZŻARZONĄ 
SZTABĄ ŻELAZA. W niedzielę o godz. 5 nad 
ranem, w wałeowni huty „Baiłdon** w Katowi 
cach — Dębie podczas pracy rozżarzoną szta 
bą, która wyszła spod walcowni, przebity został 
na wylot uderzeniem w klatkę piersiową robot 
nik Matuszezyk. 

Wśród strasznych cierpień Matuszczyk 
wkrótce wyzionął ducha. Osierocił on żonę i 7 
dzieci, z których jedno wczoraj właśnie przystę 
pować miało do pierwszej Komunji. 

— WĘDRÓWKA PIORUNA PO MIESZKA- 

NIU SPOWODU NIEUZIEMIENIA ANTENY. 

Podczas ostatniej burzy w Gocławku pod War 

szawą, piorun uderzył w antenę ustawioną w 

ogrodzie p. Bronisława Sikorskiego. 

Piorun spłynął po antenie przez otwór w 

ścianie do mieszkania, niszcząc doszczętnie 

aparat radjowy. 

W dalszej wędrówce wzdłuż instalacji, wpadł 

do łazienki, uszkodził wannę, następnie przez 
rurę dostał się do otworu  kanalizacyjnego, 
gdzie wreszcię nastąpiło uziemienie. 

W pokoju, gdzie znajdował się edbiornik 
radjowy, była córeczka p. Sikorskiego, której 
piorun nie wyrządził żadnej krzywdy. 

— GORĄCE ŹRÓDŁO W WOJ. STANISŁA 
WOWSKIEM. W czasie budowy pływalni w 
Horodelce, powiatowem mieście wojew. Sta- 
nisławowskiego, natrafiono na źródło z gorącą 
wodą. To stosunkowo rzadkie zjawisko wywo 
łało znaczne zainteresowanie w powiadomio- 
nych © tem odkryciu sferach naukowych. 

— Z. U. $. POŽYCZA NA KUPNO OKRĘ- 
TÓW. Jak donosi „Goniec Warszawski”, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych udzielił linji Gdynia 
— Ameryka pożyczki 10 miljonów złotych na 
zakup statków „Piłsudski* i „Batory 

— ZATRUDNIENE WIĘŹNIÓW PRZY OSU 
SZANIU BAGIEN NA WYBRZEŻU. Po raz pierw 
szy przy pracach nad osuszaniem błot użyci ma 
ja być więźniowie karmi. W b. m. rozpoczęto o 
suszanie bagien na polskem wybrzeżu morskiem 
które się znajdują pomiędzy miejscowościami 
uzdrowiskowemi: Jastrzębia Góra, Jasny Brzeg. 

Roboty te będą prowadzone przy pomocy 
300 więźniów z zakładów karnych na Pomo- 
Tzu. 

— BUDŽET GRODNA. 14 b. m. Rada miej. 
ska uchwaliła w 3-ciem czytaniu budżet m. 
Grodna na rok 1936/87 w sumie zł. 1.924.387. 

Radni koła żydowskiego nie wzięli udziału 
w głosowamiu, opuszczając demonstracyjnie sa- 
tę na znak protestu spowodu nieuwzględnienia 
ich postułatów co do subwencyj na szkolnictwę 
żydowskie, higjenę szkolną i walkę z gruźlicą. 

  

   
   
   

     

  

| ZASTOSOWANIA: 

=p BIENIE 
BOLE GŁOWY, ZĘBOW:t 

ŻĄDAJĄC ORTÓIRALNYCA PROSTKÓW m PABn. 1 KIEM” 

    

      SĄ TYLKO JEDNE 
+2AWS2E 2 RYSNNKIEM KOGUTKA: 

PRoszxi » MIARENO-NERVOSIM" zą reż | w JASLETKACH   
  

Ziemia z pobojowisk 
11 p. uł. na Sowiniec 
W dniu 16 bm. odbyło się w Głębokiem 

pobranie ziemi z pobojowisk 11 pułku ułanów 
Leg., gdzie zostały stoczone najkrwawsze walki 

tego pułku w Dziśnieńszczyźnie w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej. W uroczystościach wzięły 

udział miejscowe władze i tłumy publiczności. 
Alkt pobrania podpisali delegaci 11 p. uł. leg. 
rotm. Dworakowski Józef, chor. Aleksander 
Mazgajski oraz uczestnik tych walk, mieszkaniec 
Głębokiego por. rez. Zygmumt Borkowski i dr. 
Janusz Zasztowi. 

Ponadto pobramo ziemię z miejsc walk tego 
pułku, mianowicie z Wilna przy zkiegu ul. Nie 
mieckiej i Ratusza, Zakretowej, Wielkiej i Małej 
Pohulanki oraz z kilku miejscowości pow. bras 

ławiskiego. 
Ziemia zostanie przewieziona do Ciechanowa 

skąd we wspólnej urnie z grudami ziemi, wzię 
tej z miejscowości frontu południowego (Wo 
łynia) — zostanie złożona na kopcu Marszałka 

Piłsudskiego na Sowińcu. 

Program XIV-go Zjazdu 
Zw. Lrzeszeń Młodych Prawników 

w Wilnie 
21-GO MAJA 1936 R. 

Godz. 10,30 — cicha msza św. w Qstrej 

Bramie. 

Godz. 11,30 — zbiórka uczestników Zjazdu 

na placyku za Ostrą Bramą (u zbiegu ulic Ba 

zyljańskiej, Ostrobramskiej i Piwnej), celem 
udania się z hołdem do Mauzoleum Serra Mar 

szałka Józefa Piłsudskiego. 
„. Godz. 15 —- otwarcie Zjazdu w Auli Kolum 
nowej Uniwersytetu Stefana Batorego (gmach 
,główny u zbiegu ul. Wielkiej i Św. Jańskiej). 

Godz. 19 — Czarna Kawa u Pana Wojewody 
Wileńskiego (ulica Uniwersytecka — Pałac Re 
prezentacyjny). i 

22 MAJA 1936 R. 

Godz. 9,45 — obrady Komisyj Zjazdowych 
w gmachu Sądów (lokal Sądu Grodzkiego, wej 

śce z ul. 3 Maja). 
‚ Godz. 15 — dalszy ciąg obrad Komisyj Zjaz 

„dowych (lokal Sądu Grodzkiego). 
Godz. 21 — wieczór koleżeński (dancing — 

bridge) organizowany przez Zrzeszenie Apli- 
kantów Sądowych w Wilnie dla uczestników 
Zjazdu (lokal Klubu Prawników — ul. Mickie 
wicza 24). 

23 MAJA 1936 R. 

Godz. 9,45 — odjazd statkiem do Werek z 

przystami statków (ul. Arsenallska, róg Zygmun 
towskiej). 

Godz. 13 — obiad wydamy przez Zrzeszenie 
Aplikantów sądowych w Wilnie -dla uczestni 

„ków Zjazdu (Restauracja „Zacisze* ul. Mickie- 
wicza Nr. 25). 

Godz. 16 — plenarne zebranie i zamknięcie 
Zjazdu (gmach Sądów, ul. Mickiewicza 36, 

„wielka: sala Wydziału Karnego Sądu Okr.). 

Byli posłowie organizują się 
dla obrony... tmerytur 

PARYŻ (Pat). W kołach parlamen 
tarnych dużą sensację wywołało .utwo 
rzenie stowarzyszenia b. deputowanych 

w którego skład wchodzą parlamenta 
rzyści pokonani w czasie ostatnich wy 
bórów. Celem tego stowarzyszenia, któ 

rego prezesem został b. minister Danie 
lou, ma być, jak twierdzi nie bez ironji 

monarchistyczna „Action Frangaise“ o 
brona wspólnych interesów, a mianowi 

cie uzyskiwamie emerytur w wysokości 
45 tys. fr. rocznie dla tych parlamenta 

rzystów, którzy nie weszli w skia1 obe 
cnej izby. Te rewindykacje b. parla:nen 
tarzystów opierają się na tem, iż przez 
okres trwaniia kadencji wpłacają oni pi 

wne sumy, które są zalliczane na poczet 
emerytury. Należy zauważyć, że na ogól 

ną liczbę 615 deputowanych, jaką liczy 
ła dawma izba, 275 nie zosłało obecnie 
wybranych do parlamentu. 

  

Teatr Muzyczny LUTNIA Ė 

Dzis 

CAREWICZ 
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KOŽICAMI PRZEZ PRSĘ Proces jedenastu przed Sądem Apelacyjnym 
PRASA WOBEC NOWEGO RZĄDU. 

j Prasa — rzecz jasna — poświęca 
wiele miejsca rekonstrukcji rządu, pod 
kreślając te momenty, któreśmy przed 
dwoma dniami wysunęli w naszym arty 
kule. A więc konsolidacja obozu poma 
jowego, utrzymanie porządku i ładu we 
wnętrznego, usiłowanie rozwiązania 

sprawy bezrobocia, zawiedzione nadzie 
je tych, którzy ehcieliby widzieć prze 
wrót kompletny. 

„Gazeta Poiska* pisze: 
Mianowanie generała Sławoj-Składkows 

kiego premjerem rządu Rzeczypospolitej przy 
jęte będzie niewątpliwie przez tę część opinji 

która żywi istotną troskę o bieg spraw w 

państwie — z żywem zadowoleniem. Osoba 
nowego premjera ma wyraźny i mocny za 
tys — z nazwiskiem ' generała Slawoj-Sklad 
kowskiego związame są 'pojęcia: prawości, 
prostoty, odwagi i bezkompromisowości. Są 

to właśnie cechy, których w chwili obecnej 
rządy w Polisce najbardziej potrzebują. To 

też żywimy nadzieję, że powołanie rządu pod 
przewodnictwem gen. Sławoja oczyści atmos 
terę polityczną, która ostatnio nie była dosta 

teczmie pnzejrzysta. 

Wojciech Stpiczyński swój artykuł, 
zamieszczony w „Kurjerze Porannym* 
kończy temi słowami: 

Nominacja gen. Składkowskiego jest zara 
zem manifestem p. Prezydenta, wzywającym 
dzielne i twórcze siły kraju do powšciągni> 
cia egoizmów grupowych i zespolenia swych 

wysiłków z dyrektywami rządu, zapewnia ją 
cego wszystkim warstwom społecznym tezst 
rommy i pozytywny stosunek do: ich potrzeb. 
Ta właśnie bezstronność i pozytywizm w uj 
mowaniu potrzeb kraju, zwłaszcza pilnych w 
święcie pracowniczym i na wsi chłopskiej — 
tak właściwa duszy żołnierskiej — jest atu 
tem, który w rękach gen. Sławoj-Składkows 
kiego może się stać i niewąlpliwie stanie się 

czynnikiem uzdrowienia stosunków i rozwoju 
Rzeczypospolitej. 

„Polska Zbrojna* reaguje po żołnier 
sku: 

INowy szef rządu, jalko żołnierz z krwi i 
kości, wnosi do naszego życia państwowego 
tak niezbędny w dzisiejszych czasach pier 
wiastek dyscyplinv i związany z nią ściśle 
pierwiastek spokojnej i nieugiętej decyzji. Je 
steśmy pewni i wierzymy głęboko, że autor 
„Strzępów meldumków* zachowa i utryali 
najwierniej wielką „puścizne Marszałka Pił 
sudskiego — a pomoc w pracy dadzą mu 
wszyscy żołnierze Komendanta w mundurach 
i w cywilu. 

„Express Poranny: 
Przekazanie steru rządu gen. Sławoj-Skład 

kowskiemu oczyściło atmosferę polityczną, 
rozpraszając z miejsca wałęsające się od pe 

wanego czasu opary niewczesnych kombina 
cyj i spekułacyj. 

Przesilenie z dnia 15 maja jest sprowadze 
miem nawy rządowej ściśle na kurs, który u 
stalił 10 lat temu Józef Piłsudski. 

А „Warszawski Dziennik Narodo- 
wy*? Daje upust żalowi, że się „mie nie 

zmieniło ': 
Zopówiadane od dłuższego czasu przesi 

lenie gabinetowe, zostało otwarte w piątek 
rano dymisją p. Kościałkowskiego i zakoń 
czone tegoż dnia wieczorem utworzeniem no 
wego rządu gen. Sławo j-Składkowskiego. 

Bywają różne przesilenia rządowe. Jedne 
z nich posiadają głębszy sens polityczny, są 
punktem zwrotnym w życiu państwa, rozpo 
czynającym okres nowe* jego polityki j są 
przesilenia pozbawione ter« zmaczenia. Do 
tych ostatnich należy zaliczyć i nasze przesi 
lenie piątkowe, które nosi wszystkie cechy 
t. zw. „zmiany warty”. 

TROCHĘ HUMORYSTYKI. 

Mało kto wie o tem, że od kilku dni 
wychodzi w Wilnie nowa pięciogroszów 
ka. Jak każde szanujące się pismo ma 
ona swego publicystę. Ten zaś „zajmu 
je stanowisko. Oczywiście „zajął stano 
wisko“ i w sprawie zmiany rządu. M. 
in. w ten sposób: 

Mimisterstwo sprawiedliwości mało intere 
suje szarego obywatela, a tem samem i jego 
minister p. Grabowski, prokurator. Jeszcze 
mmiej obchodzi ogół ministerstwo. Opieki Spo 
łecznej i Pracy, które objął p. Roman. 

Jak wiadomo p. Roman nie objął mi 
nisterstwa opieki społecznej i, jak wiado 
mo, nic może w równym stopniu nie in 
teresuje „ogół, jalk właśnie mimisterst 
wo opieki społecznej, do którego kom 
petencji należy sprawa zwalczania bez 
robocia, ubezpieczeń społecznych i t. d. 

Pismo, które tak „oświetla* wypad 
ki, mazywa się „Wiadomości Codzienne*. 

s SOLEC-ZDRÓJ 
ZBAWIENIE DLA 

REUMATYKÓW i ARTRETYKÓW 
    

Wezoraj na wokandzie sądu apelacyjnego 
w Wilnie znalazia się sprawa tak zwanej „Lewi 
cy Akademiekiej*, w której jedenastu studen 
tów i asystentów USB. znajduje się pod cięż 
kim zarzutem zbrodni stanu. Sprawa ta była 
rozpatrywana przez sąd okręgowy w styczniu 
br. i zakończyła się wyrokiem, skazującym 

trzech oskarżonych na karę więzienia i uniewin 
niającym resztę oskarżonych. 

Konkluzja aktu oskarżenia stawia zarzut, 
že wszyscy oskarżeni w różnych okresach cza 
su od roku 1931 de 1935 r. — „wzięli udział 

w porozumieniu pod nazwą „komunistyczna 
parija i komunistyczny Związek _Młio- 
dzieży Zachodniej Białorusi* oraz w  orga- 
nizaeji pod nazwą Lewiea Akademicka, 
będącej przybudówką komunistycznej Partji Za 
chodniej Białorusi i KZ. MZB. na terenie Uni 
wersyietu Stefana Batorego z wiedzą, że poro 
zumienie i organizacje te mają na celu zmianę 
przemocą ustroju Państwa Polskiego i oderwa 
nie od niego części terytorjum*. 

Działalność wywrotowa oskarżonych, według 
aktu oskarżenia, miała się przejawiać na tere 
nie szeregu legalnych organizacyj na USB. oraz 
poza uniwersytetem i w obu tych wypadkach 
oskarżeni przy pomocy referatów i przemó- 
wień mieli podburzać słuchaczy przeciwko obec 
nemu ustrojowi społecznemu. Głównym terenem 
działalności oskarżenych były organizacje aka 
demickie: „Front* i Związek Niezależnej Mło- 

dzieży Demokratycznej. 

WYROK PIERWSZEJ INSTANCJI. 

Sąd Okręgowy uznał winę Jana Kiejstuta 
Druty, b. asystenta Studjum Rolniczego USB., 
Borucha Liwszyca b. studenta I-go roku Stud- 
jum Rolniczego oraz Aleksandra Smala b. stu 
denta U, S. B. z art. 97 w związku z art. 93 

K. K. za udowodnioną i skazał — Drutę na 5 
łat więzienia z pozbawieniem praw na 8 lat, a 
po zastosowaniu amnestji na 2 i pół lata oraz 
Liwszyca i Smala każdego na 3 lata więzienia 
z pozbawieniem praw na 5 lat, a po zastosowa 
niu amnestji na półtora roku więzienia. Pozo 
stali oskarżeni — Marja Dziewicka, studentka 
IV roku prawa USB., Mikołaja Urbanowieza, 
studenta I roku wydz. mat. przyrodn., Marcina 
Szczekałę, stud. III roku wydziału mat. przyr. 
Kazimierza Petrusewicza, asystenta  zoologji, 
Wincentego Okołowicza, asyst. zakładu meteo 
rologji, Irenę Dziewieką, absołwentkę medycy 
ny, Stefana Jędrychowskiego mgr. praw. i Je 
rzego Sztachelskiego dsyst. zakładu badania 
raka — sąd okręgowy uniewinnił. 

Od tego wyroku apelował prokurator, pro 
Sząc w swej skardze o skazanie uniewinnło- 
nych. Również wnieśli apelację obrońcy trzech 
skazanych na więziene, 

LIWSZYC ZRZEKŁ SIĘ APEŁACJI. 

Na wczorajszą rozprawę stawiło się dzie | 
więciu oskarżonych. Borach Liwszyce był dopro 
wadzony z więzienia, lecz w osłatniej chwili 

zrzekł się apelacji i powrócił na Łukiszki. W 
ten sposób wyrok sądu ókręgówego w stosun 

ku do niego uprawomocnił się i został skiero 
wany do wykonania. 

Na rozprawę nie stawił się również Szeze- 
kało. Podczas przewodu ustałono, że zosial on 

skazany za sfałszowanie świadectwa dojrzałości 
przez dwie instancje sądowe na 6 m. więzienia 

  

i że obecnie złożył w tej sprawie skargę kasa 
eyjną do Sądu Najwyższego. Na temat sfałszo 
wanej małury Szezekały dużo mówiło się na 
rozprawie w sądzie okręgowym. Szczekało do 
wodził wtedy, że świadectwo dojrzałośe sex au 
tentyczne. 

WNIOSKI STRON. 

Rozprawie w sądzie apelacyjnym przewod 
niczy prezes SA. p. Wyszyński, oskarża proku 
rator Piotrowski, autor aktu oskarżenia i oskar 
życiel z procesu w pierwszej instancji. 

Na wstępie wczorajszej rozprawy prokurator 
prosił o dołączene lo sprawy szeregu nowych 
dowodów rzeczowych oraz o przesłuchanie 2 
świadków. Jeden ze świadków miał zeznawać 
na okoliczności, dotyczące postępowania oskar 
żonych po wyroku pierwszej instancji. W związ 
ku z tem obrona zgłosiła, aby dla wszechstron 
nego oświetlenia tego okresu, sąd przesłuchał 
także wszystkich świadków poprzednio już zha 
danych w sądzie okręgowym oraz nowych w 
osobach pp. Heleny Romer-Ochenkowskiej, Je 
rzego Zagórskiego, dr. Dobrzańskiego, Pogorzel 
skiego (prezesa ZPMB.) i t. d. Prokuratorowi 
chodziło bowiem między innemi także o „Klub 
Dyskusyjny, który niedawno został zawieszo 

ny. 
Sąd postanowił żbedać funkcjonarjusza P. 

P. Bleśmanowicza, prośby zaś © powołanie in 
nych świadków oddalił. 

ECHO POCHODU PIERWSZOMAJOWEGO. 

Świadek Bleśmanowicz stwierdził, że kilka 
osób, z któremi „kontaktowali się* niektórzy 
z oskarżonych, sądy polskie skazały na długolet 
nie więzienia za działalność wywrotową w ra 
mach spisku komunistycznego pod nazwą K. 
P. Z. B. 

PROKURATOR — Kto z oskarżonych szedł 
w tegorocznym pochodzie pierwszomajowym? 

ŚWIADEK BLEŚMANOWICZ — Jędrychow 

ski, Petrusewicz i siostry Dziewickie. 
PROK. W jakiej grupie? 
Świadek mówi, że w grupie S. A. K-a i wy 

jašnia, že jest to grupa młodzieży akademickiej 
© wyraźnych tendencjach komunistycznych. 
Twierdzi także kategorycznie na podstawie wła 
snych obserwacyj i meldunków konfidenejonai 
nych, że była to jedyna grupa akademicka w_ 
pochodzie pierwszomajowym i że zachowywała 
się bardzo „krzycząco*. To znaczy wznosiła o 

krzyki „Niech żyje ZSRR.*, „Precz...* i t. p. 
Świadek łagodzi potem nieco swoje zezna 

nią i mówi, że SAK. nie składa się wyłącznie z 
komunistów oraz, że w pochodzie okrzyki an 
typaństwowe mogli wznosić członkowie spisku 
komunistycznego, których sporo hez wiedzy or 
ganizatorów pochodu, mogło się dołączyć do 

„poszczególnych organizacyj Jegalnych. 

Odpowiadając na pytania prokuratora, świa 
dek wyjaśnia w jaki sposób, zdaniem jego do 
Szło do utworzenia w roku bieżącym jednolito 
irontowego pochodu pierwszomajowego. Mówi 
spoczątku, że porozumienie między organizacja 
mi nastąpiło wskutek inicjatywy komunistów. 
Na prośbę zaś sądu aby wyjaśnił czy komuniści 
zaprosili do pochodu organizacje legalne, czy 
organizacje legalne porozumiały się między so 
bą niezależne od wpływów Spisku komunistycz 
nego, a dopiero potem, po utworzeniu wspólne 
go pochodu, dołączyli się do nich komuniści— 
świadek zeznał, że organizacje ZZZ., Bund i 
PPS. porozumiały się między sobą pod nacis 
kiem dołów, zaś nastroje w „dołach* mają być 
dziełem komunistów, którzy w myśl uchwał 
VII kongresu kominternu rzucają hasło jedno 
litego frontu i pracują na terenie legalnych or 
ganizacyj. 

W związku z zeznaniami świadka Bleśnia 
nowicza Jędrychowski, Petrusewicz i Dziewie 
kie złożyli wyjaśnienia. Jędrychowski stwierdza, 
że w pochodze pierwszomajowym szło kilka 
grup akademickich jak ZNMS., Legjon Mło- 
dych i ZPMD. i że sam szedł w grupie inteli 
geneji pracującej, niosąc przez dłuższy czas 
transparent. Grupa zaś inteligencji pracującej 
została ozorganizowana przez członka PPS. dr. 
Dobrzańskiego, który zaprosił do niej pp. Dzie 
wiekie, Petrusewieza i Jędrychowskiego. 

PRZEMÓWIENIA STRON. 

Prokurator Piotrowski na początku swej mo 
wy oskarżycielskiej, trwającej z przerwami kil 
ka godzin, dowodził, że materjał konfidenejonal 
ny tej sprawy ma wartość dowodową. Następ 
nie bardzo obszernie scharakteryzował tło ogół 
ne całej sprawy, dowodząc, że oskarżeni nie 
mieli własnej ideologji lecz realizowali prog 
ram spisku komunistycznego. Po "'seharakteryzo 
waniu działalności poszczególnych oskarżonych 
prosił o odpowiedni wymiar kary z art. 97 w 
związku z art. 93 w stosunku do wszystkich 05 
karżonych, którzy byli przedtem uniewinnieni. 

Późnym wieczorem rozpoczęły się przemó- 
wienia obrony w osobach adwokatów Kulikow 
skiego, Jasińskiego, Krzyżanowskiego, Falewicz- 
Sztukowskiej, Sukienniekiej, Szyszkowskiego i 
Frydmana. Obrona zbijała twierdzenia €o do 
wartości materjału konfidenejonalnego, na któ 
rym opiera się znaczna część aktu oskarżenia, 
oraz dewodziła, że oskarżeni nie byli niczem 

związani ze spiskiem komunistycznym, lecz je 

dynie dali się nieszkodiiwie unieść porywom 
młodości w poszukiwaniu prawdy, a przedew 

_ szystkiem — doskonalszego ustroju społecznego. 

Wyrok jest spodziewany dzisiaj o g, 12. (w). 

  

W sprawie kredytów dla Wiina 
W. -związku z wiadomością, zamiesz 

czoną w n-rze z dnia 17 bm. o przyrze 
czeniu dla Wilna kredytów na budowę 
jezdni, proszeni jesteśmy 6 zaznaczenie, 

że wiadomość ta jest nieścisła. Władze 

wojewódzkie występują wprawdzie o 
przyznanie kredytów na roboty w. Wil 
mie, ale ani suma tych kredytów, ani 
sposób ich zużytkowania nie są jeszcze 

ustalone. 

  

KEUFRSJEPE SPORI© Wwy 
Polska — Jugosławia 13 : 7 

W. Międzypańswowym Meczu Zapaśniczym 
Polska—Jugosławja, zwycięstwo odniosła re- 
prezentacja Polski w stosunku 13:7. Poszcze- 
gólne wyniki były następujące: 

w wadze koguciej Rokita (Polska) pokonał 
Tetha (Jugosławja) na punkty; 

w wadze piórkowej Mazok (Polska) pokonał 
w 14-ej minucie Moguljaka spowodu kontuzji 
Jugosłowianina; 

w wadze lekkiej Słązak (Polska) zwyciężył 
Haluzana (Jugosławja) w 3-ej minucie; 

w wadze półśredniej Fischer (Jugosławia) 

zwyciężył Rejniaka (Polska) po 20-minutowej 
walce na punkty; 

w wadze średniej Kryszmalski (Polska) i 
Kiess (Jugostawja) walezyli na remis; 

w walce półciężkiej Łukaszewiez (Polska) 
zwyciężył w 12-ej minucie Metznera (Jugosł.); 

w wadze ciężkiej Nagy (Jugosł.) zwyciężył 
w 4-ej minucie Urdacza (Polska). 

Sędziował w ringu Barufke z Wrocławia, na 

punkty Sef (Jugoslawja) i Hein (Polska). 
Publiczności około 500 osób. zastosowano 
świetlną aparaturę do sędziowania. 

Skład Polski i Anglików na sobotni mecz 
Manager Chelsei Knighton udzielił jednemu 

z korespondentów pism sportowych wywiadu, 
w którym m. in. powiedział: „zabieram naje: 
niejszy skład”. 

W bramce grać będzie Woodley, jest to je- 

den z najmłodszych i najbardziej obiecujących 
„maszych graczy, w przyszłym sezonie napewno 
grać będzie w reprezentacji Anglji. 

W obronie — O'Hare i Barker należą do 
najlepszych obrońców Anglji i przez cały rok 
mistrzostw byli niezawodną parą. 

W pomocy, w maszej najmocniejszej linji 
drużyny grać będą trzej internacjonali: Mitchell 

(prawy pomocnik grał wielokrotnie w reprezen- 
tacji Anglji), środkowy pomocnik A. Craig 
(reprezentował Szkocję), a lewy pomocnik H. 

Miller (najstarszy członek drużyny grał już w 

reprezentacji Anglji w r. 1928), 
Atak: Spenos, prawe skrzydło reprezentacji 

Anglji przeciwko Austrji, prawy łącznik Bur- 
gess, środkowy Mills, lewy łącznik Gibson, le- 
we skrzydło Barraclugh, to najwybitniejsi strzel 
cy w I Lidze Angielskiej, znani pod nazwą na* 
padu najbardziej bramkostrzelnego. 

Przeciwko tej drużynie kapitan" związkowy 
"PZPN-u zarezerwował sobie następujących za- 
wodników: 

w bramce: Albański i Madejski, 
w obronie: Martyna, Szczepaniak, Gałecki, 
'w pomocy: Dytko, Wasiewicz, Kotlarczyk II, 

Badura, Cebulak, Góra, 
Szerfko, Matjas, Piec I, z których to zawodni- 

w ataku: Wodarz, Wypijewski, Wilimowski, 
ków zestawi reprezentację Polski. | 

Otwarcie sezonu w Automobilkiubie 
Zarząd Wileńskiego Automobilklubu podaje 

do wiadomości PPp. członków iż otwarcie se 
zonu sportowego nastąpi we czwartek 21 maja. 
W programie: złożenie wieńca w Mauzoleum 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie, potem 
nabożeństwo w kapliczce na górze Ponarskiej 
połączone z poświęceniem obrazu Św. Krzysz 
tofa, impreza sportowa na szosie Ponary — 

Troki, zwiedzenie Trok, zakończone wspólnem 
śniadaniem, 

Zbiórka samochodów © godz. 10 przed lo 
kałem klubowym (Mickiewicza Nr. 24). 

Na czas uroczystości na Rossie pp. członko 
wie są proszeni © nałożenie opasek żałobnych 
i przybranie proporczyków oraz odznak klubo 
wych kirem, Ga 

KOLEJARZE WILEŃSCY W. ŁAPACH. 
W Łapach gościło wileńskie Ognisko KPW 

Wyniki są następujące: 
siatkówka panów, K. P. W. Wilno—K. P. W. 

Łapy 2:0, siatkówna pań K. P. W. Wilno —K. P. 
W. Lapy 2:0, koszykówka panów K. P. W. 
Wilno—K. P. W. Łapy 38:15, pilka nożna 
K. P. W. Wilno—K. P. W. Łapy 18:1. 

ZWYCIĘSTWO CYGANIEWICZA 
'W BARCELONIE. 

W Barcelonie odbył się turniej zapaśniczy 
w walkach wolno-amerykańskich, w których 
startował Zbyszko-Cyganiewicz i Karol Nowina. 

Cyganiewiez w 21 minucie pokonał amery- 
kanina Rex Gabla, a Nowina wygrał bez trudu 

„z Hiszpanem Ghevaertem. 

NIEMCY — WĘGRY 5:0 
O PUHAR DAVISA. 

W Dusseldorfie zakończyło się w niedzielę 
spotkanie tenisowe Niemcy—Węgry o puhar 
Davisa. Wygrała drużyna Niemiec w stosun- 
ku 5:0. : 

W ostatnim dniu rozegrano dwie gry po- 
jedyńcze. Henkel pokonał Gabory'ego 8:6, 6:8, 
7:5, a Gramm wygrał z Dallosem 6:1, 7:5, 6:3. 

DOBRE WYNIKI NIEMCÓW W RZU- 
CIE MŁOTEM, 

Na zawodach l. atletycznych w Mannheim 
uzyskano dobre wyniki w rzucie młotem. 
Greulich, który w sobotę ustanowił nowy re- 
kord Niemiec. uzyskał tym razem 49,29 mtr., 
natomiast hamburczyk Hein — 51 mtr. 

ZABALA i SYRING 
W JEDNAKOWYM CZASIE. 

W Dessau na zawodach lekko-atletycznych 
w niedzielę na dystansie 5 klm. startowali Za- 
bala i najlepszy długodystansowiec niemiecki, 
Syring. 

Obaj zawodnicy wpadli ma metę jedno- 
cześnie w czasie 15:30,2 sek. 

 



  

   

   
       

   

    

‚ Ješliby się pokwapić z syntetycznem ujęciem 

«charakteru audycyj muzycznych ostatnich tygo 

dni — wyznaczyć im pewną linję generalną — 

možna zaryzykować określenie: frontem do sza 

rego człowieka. : 

— М/ексг0$6 рговгати: stoi pod znakiem dą 

ženia do umuzykalhienia domu. Czy - weźmie 

"my takie pozycje jak „Uczmy się słuchać muzy 

ki“, którą. zainicjował Witold Rudziński, czy 

audycję sprzed dwóch tygodni, wykonaną przez 

<dr. Hileb-Koszańską „Muzykujmy*, czy wreszcie 

audycję warszawską „W muzykalnym doma“ 

ałowcipną, zajmującą i gatunkowo najlepszą — 

wszędzie ten sam lertmotiv. Zresztą nie chodzi 
- tu o nazwę audycji. Weźmy sobotni koncert 

symfoniczny pod dyr. Mienzejewskiego z udzia 

dem Muenzera, zarówno w repertuarze, (a więc 

<doborze tematu) jak i osobach wykonawców 

(środków) — wyraźne zbliżenie do słuchacza. 

W południowym koncercie muzyki populamej 

„(we środę z Wilna) znów, gdzie zwykliśmy sły 

szeć różne łatwe operetkt i arje — wyraźne 

przesunięcie ciężaru gatunkowego: ma pierw 

szem miejscu figuruje „FEuryanthe' Webera (wy 

tkonana w sezonie przez orkieśtry symfoniczne 

raz berlińską pod dyr. Furtwaengiea, drugi war 

szawską pod dyr. Fitefberga, wreszcie na dosko 

nałych płytach). A 

Ograniczyłem się do zacytowania pozycyj wy 

mownych w samem zestawieniu. Jakież stąd 

«wnioski? — Nie sądzę, by wielu załamało ręce 

-nad ucieczką od efitaryzmu, zresztą i ten odci 

mek będzie obsłużony. Radjo korzysta tymcza 

sem z zakończenia sezonu, z t. zw. feryj artysty 

<czmych. Ale nie będzie się mogło zatrzymać. Po 

stułat powszechności sztuki i zbliżenia jej do 

-odbiorcy obowiązuje. Został on przez radjo do 

ceniony, szkoda tylko, że tak późno. Bo czy nie 

zatrwažający jest fakt, że druga zdaje się płyta 

+ „Ostatnią niedzielą'* (obyż już raz nadeszła ta 

upragniona ostatnia!) jest już wytarta?! — Ra 

„djo musi się przyczynić do budowy kultury mu 

zycznej. Nie łudźmy się, nie chodzi o podtrzy 

-manie, a o budowę od nowa, od podstaw. Bo 

40 co jest — jest w większości zgnile, chorobli 

-we, jak koncert życzeń. Ożywienie ruchu symfo 

"nicznego na prowincji, które wydało się nam 

wydarzeniem — to tylko ekonomiczno artystycz 

"ny wstęp do akcji, zakrojonej na szeroką skałę 

“į na wiele lat. 

A teraz šrodki, czy wszystkie dobrane są od 

pawiednio, racjonalnie, artystycznie umotywo 
wane? Czy np. Rudziński w swem objaśnieniu 

«do V symfonji Beethovena użył odpowiednich ar 

«gumentów? Czy nie papadł 'w napiętnowany 

przez sielie technicyzm? -— Mam wrażenie, że 

mie nadszedł jeszcze czas na taką analizę. Trze 

„ba nam raczej omówień (nie objaśnień, rozu 

«mawaniai analizy!) pozamuzycznych. Gdyby np. 

jakiś muzykalny literat (a takich nam nie brak) 

zechciał swojem słowem poprzedzić V Beetho 

wena — czyby to nie przemówiło silniej, głębiej? 

Bo wszak Mileraci, zmajdują szerszą płaszczyz 

mę porozumienia ce słuchaczami, choćby przez 

«ówne elementy porozumienia: słowo. Nie trud 

swo sobie wyobrazić Iwaszkiewicza, Kadena, Ło 
palewskiego, Gałczyńskiego ozy Hemara, ludzi 

-szujących muzykę (dali tego dowody), otwiera 

_ jących słowem wstępnem koncert choćby najpo 

| ważniejszy: z Filharmomji, czy Chopinowski. 

Obok tego dysponuje radjo środkiem pierw 

<szorzędnym, chwytem już zastosowanym i bo 

<dłaj najowocniejszym. A to: pogłębianiem zna 

zenia i wagi gatumkawej koncertów t. zw. po 

pułarnych i uprzystępnianiem koncertów wiel 
THE" : 

ZDROJOWISKO 
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kich, symfonicznych. Tylko jedno zastrzeżenie 

— słuchacz nie powinien się spostrzec gdzie gra 

nica. Wykonanie powinno być w obu pierwszo 

rzędne; wystawić bodaj anonimowo orkiestrę 
symfoniczną w południe, a wieczorem prowa 

dzić mały zespół, dobrze wyszkolony — wtedy e 

fekt nie da długo na siebie czekać. 

Wspomniałem jeszcze o koncercie chopino 

wskim. Skończył się właśnie cykl kalendarzo 

wej obróbki Chopina, zaczyma się nowy, jeszcze 

nie sprecyzowamy. Nieskromnie muszę przypom 

nieć, że pierwszy bodaj podniosłem zastrzeżenia 

co do pomysłu i wykomania <choronologi:znego 

odtwarzania utworów. Jako główne motywy po 

"dałem: charakter reprezentacyjny tych koncer 

tów (których,'o ile mi wiadomo, zagranica nie 

miała nigdy dość) i niemożność równego wyczu 

wania bardzo różnych niekiedy rzeczy, niemoż 

ność znalezienia chopinisty uniwersalnego. Za 

rzuty te podniósł ostatnio kwartalnik „Muzyka 

Polska", stwierdzając, że cykl nie ostał się pró 

bie. Na szczęście zakończono go i chyba więcej 

w tej postaci nie wróci na antenę. Ale powstaje 

nowy problem — jak teraz ułożyć cykl — do 

wolność i prypadkowość repertuaru? — piani 

sta probierzem tego oo nadać? — Mam wraże 

nie, (chcąc sprawę jak najkrócej ująć) że tu 

anów nikt nie będzie miał za złe pewnego eli 

taryzmu. Chopin jest bądźcobądź tak wielką w 

potencjale twórczym i wymowie środków indy 

widualnošcią, že kiłkuletnie osłuchanie się z 

nim będzie jeszcze niedostateczne dla populary 

zacji na szeroką skałę. Więc może doprawdy 

trochę dowolmości, trochę atmosfery artystycz 

nej, niedbałości w tym msystematyzowanym 

- Przed głośnikiem i w słuchawce 
świecie radjowym nie zaszkodzi, przyda się na 

wet, odświeży. 

Oczywista, razem z tem mntsi ulec zmianie sy 

stem omówień, do dziś niezwykle fachowych, 

niekiedy aż nazbyt. 

Pozostaje jeszcze z ub. tygodnia, żeby prze 

miłczeć strasznie bamatną premjerę słuchowiska 

„Operacja* (podłą w wykonaniu, w doborze 

grosów i t. d.) — piękny „Rapsod Wawelu*. 

Jest to prawdziwy poemat radjowy, pełny świa 

damej woli artystycznego przetworzenia i nowe 

go wyrazu. Była jeszcze ciekawa rozmowa na 

t „Teatr na prowioji“, między J. Szymańską а 

prof. Srebrnym. Tylko, że ta rozmowa dotykała 

raczej spraw kultury teatralnej wogóle nie zaś 

prowincji tylko. Sprawa to paląca, ale rozwiąza 

nia nie znalazła. Bo docieranie do widzów przez 

snobizm jest śródkiem zawodnym i zaprzeczają 

cym wszelkie nadzieje na na powszechność kuł 

tury teatrainej. 

Ostatnie audycje dla wszystkich „Narodziny 

dziennika" i „Pszczoły* — powiedzmy szczerze 

były nieudane. Pierwsza apoteozowała w dzien 

niku to co się utrzymuje z konieczności (gonił 

wa za sensacją) i na tem była zbudowana. — 

Druga zaś robiła wrażenie pierwszej próby, nie 

emisji. Piosenka o pszczołach może być przy 

kładem szczególnie niechlujnego wykonania. 

Resztę odkładam znów na tydzień. Bo wie- 

lość tych nieraz drobnych pozycyj składa się na 

fizjognomię programu. która jest coraz wyma 

zistsza. ITW 
: Rikij. 

HAS II TITAN AARILIKSOS KLR, 

Nowy amerykański samolot bombowy 
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Na zdjęciu pierwszy amerykański samolot bombowy nowego typu, jeden z 30-u takich samoto- 
tów, wykonanych ostatnio dla armji amerykańskiej. 

  

Zmiana programu Polskiego Radja 
Już od 1 czerwca r. b. rozpocznie Polskie Ra 

djo nadawać audycje według nowego planu, któ 
ry przewiduje mwiększenie upragnionej przez 
eo radjosłuchaczy muzyki prawie do 
70/0. В 

Dwie orkiestry Polskiego Radja przygotowu 
ją się do sezonu letniego z zapałem i pracowi 
cie. W okresie letnim zorgani” wany będzie na 

arkadowym dziedzińcu Wawelu wielki festival 
maszyki polskiej w dniach 10, 17 i 24 Hpca, w 

  

NAD NIEMNEM 

DRUSKIENIKI 
KĄPIELE SOLANKOWE 

BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE   

HYDROTERAPJA. ELEKTROLECZNICTWO. ZABIEGI GINE-:- 
KOLOGICZNE. INHALACJE SOLANKOWE za pomocą 

aparatów rozmaitych systemów. 

SŁYNNY ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA 
"—*-SŁONCA, POWIETRZA I RUCHU IM. DR. E. LEWICKIEJ. 

Sezon kuracyjny od 15 maja do 30 września. 

KĄPIELE KASKADOWE. 

% W okresie od 15 maja do 30 czerwca ceny zniżone. 

  

wykonaniu onkiestry Polskiego Radja. 
Ponadto odbędą się popularne koncerty sym 

fomiczne z poznańskiego panku Wilsona i z par 
ku zdrojowego v Ciechocinku, opery Żeleńskie 
go „Janek* i Grossmana „Duch wojewody”, © 

raz trzy specjalnie skomponowane audycje na 
tematy folklorystyczne, „Dożymki*, „Na chłops 
kiem weselu* i „Wieczór wsród Górali". Z re 

pertuaru zaś zagranicznego Polskie Radjo trans 
mitować będzie trzy wielkie koncerty symfon? 
czne, oraz Verdiego „Fałstafa* i Wagnera „Śpie 
waków norymberskich* pod dyrekcją znakomite 
go Toscanini'ego z Salzburga. | 

Pozatem usłyszymy. operetki Gerta „O piętro 

wyžej“ i Kazury „Ba'kę“ 

Teatr wyobraźni da radjostacjom nową: ser 
ję specjalnie dla radja zapisanych utworów jak: 
„W lesie" — Szaniawskiego, „Dzwon z Lamar 
jme* Meissnera, „Znów taien -icza fala" Wina 

nwera, „Corleone* Wieganda, „11  Listonada“ 

Theo Fleschmanna, „Pozytywka*  Soedeberga, 
„Taiemnicza substancja*  Papescha,  „Płotka* 

Hugina, „Zaloty wiejskie: Shawa i „Romans es- 
kimoski* Twaina. 

—
 

—[::]—ч 

Eksport raków 
W maju r. b. zaznaczył sę wzmożony eks 

port raków żywych zagranicę. Wśród krajów 
odbiorczych większą rolę odegrały Niemcy z 
powodu uruchomienia w tym miesiącu więk 
szych plafonów kontyngentów płatniczych. Op 
rócz Niemiec raki były wywożone do Francji. 
Trzeba przytem zaznaczyć, że oba wymienione 
rynki odznaczają się odmienną charakterystyką 
co do rodzaju zapotrzebowania na raki. Pod 
czas gdy rynek niemiecki jest odbiorcą niemal 

  

„wyłącznie raków o większych wymiarach, to ry 
nek francuski interesuje się zakupem raków 
mniejszych i średnich. 

Zaznaczyć również należy, iż normalnie 
wzmożony popyt na raki w Niemczech łączy się 

z okresem przed Zielonemi Świętami. 

Żywiołowa klęska 
w Lubelszczyźnie 

  
Zdjęcie nasze przedstawia obraz zniszczenia, de 
konanego na terenie Lubelszczyzny, wskutek 
oberwamia się chmury deszczowej i niesłycha 

nie gwałtownej burzy gradowej. : 

Šakiai aaa is aro AN ASS NEO LKR 

Nagrody za fotografję 
Marszałka Piłsudskiego 

Konkurs Głównej Księgarni Wojskowej w 
Warszawie ma. najlepszą fotografję Marszałka Jó 
zefa Piłsudskiego. żywo zainteresował naszych 
miłośniików artystycznej fotografji. Liczne wła- 
dze i instytucje publiozme, w szczególności zaś 
— Min. Spr. Zagr., M. S. Wojsk., Min. Skarbu 
Min. W. R.i0.P. Mim. Przem. i Handlu, Pre- 
zydjum m. Warszawy, Bank Gospodarstwa Kra 
jowego i Bank Rolny — ufumdowały pieniężne 
nagrody na ów konkurs w sumie 2.150 zł. Prze- 
widziane są rówmież liczne nagrody honorowe. 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 3Ё 
maja 1936 roku. 

         2 Rd 
   R, 

Do leczenia zaparcia u kobiet specjalnie 
wskazana jest, nawet dła osób bardzo wrażki- 
wych, naturalna woda gorzka Franciszka-Józefa 
dzięki swemu niezawodnemu i delikatnemu 
działaniu. — Zalecana przez lekarzy. 

Wzrost obrotn czekowego P.K.0. 
w I kwartalna 1936 r. 

Obrót czekowy P. K. O. w pierwszym kwar- 

tale 1936 roku wykazuje 11.137.749 operacyj 
na ogólną kwotę 6.660.000.000 zł. W stosunke 
do obrotu czekowego za ten sam okres 1935 re- 

ku ilość operacyj wzrosła o przeszło: 350 tysię 
cy, a ogólna kwota o 156 milj. zł. 

—o0:0:0— 

Znów rzeż drzew 
Wycinają.. wycinają! Babarzyńskie wycina 

nie starych Grzew w Wźlmie nie ustaje ‚а społe 

czeństwo jest tak apatyczne, że nie umie temu 

przeciwdziałać i protestacyjne plebiscyty urzą 

dza wtedy, gdy drzew już niema. Coprawda re 

bi się te cichaczem i wiłnianie mogą już tyłko 

iść oglądać pobojowiska. 

Ostatmio poszedł nia zgubę śliczny stary gaj 

lipowy koło kościoła Trymitarzy na Antokolu 

Pozostałym drzewom poobcinano korzenie, Ob 

miżono teren, oltnażając fundamenty kościoła i 

starych budynków, skopano dużą przestrzeń, wą 

wozy, szkarpy sypkiej ziemi, wiezione są dale 

ko na brzegi Wilji gdzie się robi bulwar. 

A tymczasem w środku miasła na Mickiewi 

cza -dziury w chodnikach, bruki jak w miastecz 

ku powiatowem i zaniedbane ogrody. 

Któż to rozporządza tym bezplanem, niszczą 

cym piękność i urok Wilna, cóż na to Społecz 

na Komisja Urbanistyczna? Kiedyż wilnianie 

płacący podatki będą miełi głos w sprawach ob 

chodzących ogół? 

Magistrat pilnie konspiruje swe zamiary, a. 

nim się ludze dowiedzą... drzew już niema, na 

gie przestrzenie pustynne wieją nudą i piaskjem 

(Patrz brzeg Wilgi od św. Jakóba). 

Hr. 

  

Nowość I Nowość! 

Bolesław Wit Święcicki 

Vilno w promieniach Sera 
Wielkiego Marszałka 

Reportaż z zapomnianych domów 
„Miłego Miasta*. 

Stron 32.  Fotografij 12. Cena 30 gr. 
Do nabycia we wszyst. kioskach i księg.
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Wileńszczyzna w żałobną rocznice 
W Trokach 

W. wielkiem skupieniu i głębokim smutku 
uczciły Troki bolesną rocznicę. 

Uroczystości żałobne poprzedziło o godz. 9 
min, 15 bicie dzwonów w kościele. O godz. 9 
amin. 30 proboszcz ks. prof. Hlebowicz odprawił 
przy licznym udziale wiernych oraz wojska, 
Strzelca, szkół i onganizacyj uroczyste nabożeń 
stwo żałobne, Po nabożeństwie odbyły się w 
szkołach obchody okolicznościowe. Dla wojska 
3 strzelea zorganizował oddział Z: S$. w świetli 
«y przybranej kirem, żałobną akademję o godz. 

19, podczas której zostały odczytane wyjątki z 
pism i mów. Marszałka Piłsudskiego. 

Po akademji wyruszyło wojsko i Strzelec 

na miejscowy cmentarz wojskowy, gdzie nastą 

piło uroczyste pobranie ziemi z grobów żandar 

mów, poległych w walkach o Niepodległość. na 

kopiec Marszałka na Sowińcu. Była to najbar 

dziej podniosła chwila uroczystości, kiedy do 

wódca baonu KOP. Troki pułk. Fieldorf z ko 

mendantem miejscowego posterunku żandarme 

zji KOP. wachm. Jackowskim oraz žandarma 

mi posterunku podszedł do grobów poległych 

żandarmów Ś. p. Mańkowskiego Romana i Ma 

kowskiego Wacława i o godzinie 20.45 w wiel 

kiem skupieniu pobrał ziemię. Uroczystej chwi 

li towarzyszyło bicie werbla i głosy dzwonów 

kościelnych oraz $piew słowików i szum drzew 

cmentarza. Po pobraniu ziemi dowódca baont 

odczytał orędzie Pana Prezydenta, wydane w 

dniu zgonu Marszałka, poczem komendant po 

sterunku żand. KOP. wachm. Jackowski odebrał 

od podwładnych żandarmów uroczyste przyrze 

czenie. Padają końcowe słowa Slubowana: „Ślu 

bujemy nie uronić nic z wielkiej „spuścizny pc 

Ukochanym Wydzu i w potrzebie racze) zgi 

nąć, niż dopuścić do poniżenia wielkości Ojczy 

zny. Tak nam dopomóż Bóg”. 

Na zakończenie nastąpiło , podpisanie aktu 

pobrania ziemi. W imieniu Z. S. oddz. Troki 

podpisał akt komendant oddziału Zdzisław Os 

sorwski. į 

Po zakończeniu uroczystości: na cmentarzu 

wojskowym, wojsko i strzelec pomaszerowali 

do pańku miejskiego gdzie na wzgórzu przy 

rozpalonem ognisku komendant oddz. Ossow- 

ski odczytał rozkaz okolicznościowy Komendy 

Główńej Z. 5. Odegraniem Hymnu Narodowege 

oraz Pierwszej Brygady uroczystości żałobne za 

kończono: Zowi. 

W Daug'el'srkach 
Obchód rozpoczął się o godz. 20 dnia 11 

b. m. uroczystem capstrzykiem szkolnym, zorga 
nizowanym przez kierown. szkoły. powszechnej 
Leona Narkiewicza. 

Cipstrzyk odbył się na placu gmiunym 

przed pomnikiem Niepodłegłości, ла tle które 

go, wśród kwiatów, był umieszczony portret 

Marszałka, oświetlony reflektorami. 

12 bm. o godz. 10 w kościele parafjalnym 

odbyło się nabożeństwo żałobne. Przy katafał 

ku, wspaniale przyozdobionym wieńcami i gir 

landami, proboszcz ks. Michajło wygłosił po pot 

sku i litewsku piękne przemówienia o życiu 

i czynach Majszałka. Wieczorem tegoż dnia w 

ślicznie udekorowanej sali zarządu gminnego 

odbyła się akadema. Czytanie wyjątków z roz 

kazów i pism Marszałka Józefa Piłsudskiego; 

dwie pieśni żałobne w wykonaniu chóru nau 

czycielskiego i deklamacje wierszy o Marszał 

ku złożyły się na całość akademji, którą zakoń 

czono odśpiewaniem „Pierwszej Brygady". War 
tę honorową przy portrecie Marszałka pełniło 
Przysposobienie Wojskowe Leśników nadleśnict 

W pow. brasławskim 
Dzień 12 maja na terenie całego powiatu 

brasławskiego obchodzony był bardzo uroczyś 

cie, z powagą i skupieniem, odpowiadającemi 
tej smutnej rocznicy. 

W Brasławiu oraz we wszystkich ośrodkach 
„gminnych i w większych ośrodkach wiejskich 

od rana brzmiały werble orkiestr, a następnie 
w godzinach południowych zostały odprawione 
nabożgęństwa żałobne w kościołach i świąty- 
miach wszystkich wyznań przy bardzo licznym 
udziale ludności wiejskiej. - 

Wieczorem akademje żałobne skupiły bar 
dzo licznie mieszkańców miasteczek i wsi. 

Podczas akademji odczytywano przeważnie 
wyjątki z pism Marszałka oraz wykonywano de 
'klamacje wierszy okolicznościowych. 

W ciągu całego dnia domy miasteczek i wsi 
Brasławszczyzny przybrane były we flagi naro 
dowe spuszczone do połowy masztu, 

W Hoduciszkach 
11 maja zebrały się wszystkie organizacie i 

.ilczne masy społeczeństwa przed świetlicą Źw. 
Strzeleckiego. Stąd ruszył przez ulice miastecz 
ka pochód z pochodniami na plac sportowy. Tu 
rozpalono wielkie ognisko, przy którem wygło 
szone było okolicznościowe przemówiene oraz 
odczytano wyjątki z pism Marszałka. W dal- 
szym ciągu ogół zebranych odśpiewał Brygadę, 
pieśń .,/To nieprawda, że ciebie już niema" i 
Hymn narodowy. Na boisku: zainstalowany był 
odbiornik radjowy. Do późnego wieczora słu 
chano audycyj radjowych. 

12 maja odbyło się uroczyste nabożeństwo 

w kościele, Świątynia była wypełniona po brze 
gi ludnością i dziatwą szkolną, która. 

przybyła ze wszystkich okolicznych szkół. Po 
nabożeństwie odbyła się przed gmachem szko 
ły Powszechnej imienia Marji z Billewiczów 

Piłsudskiej akademja, na której obecny był wi 

ce - starosta powiatu Palkowski, mjr. Powich 

rowski i inni. Kierownik szkoły Juchniewicz 
pięknie odczytał część przemówienia, które wy 
głosił niegdyś Marszałek na. zjeździe legjonistów 
w. Wilnie. 

W dalszym ciągu wszystkie organizacje zło 
żyły ślubowanie wierności ideałom Marszałka i 
uczcili moment złożenia Jego Serca na Rossie 

przez trzyminutowe miłczenie. Uroczyście wyglą 
dała szkoła. W oknie widniał wielki portret 
Marszałka przybrany w kwiaty. Powiewały czar 
ne flagi. Wieczorem odbyła się żałobna akadem 
ja, na program której złożyły się liczne insceni 

zacje, deklamacje i pieśni wykonane przez dzia 
twę szkoły powszechnej pod kierownictwem na 
uczycielki Ireny Palikiewiczówny. jd. 

W M>łodecznie 
11 bm. w godzinach wieczornych ulicami 

miasta Mołodeczna przemaszerowały oddziały 
wojska przy żałobnych dźwiękach werbla. 

12 bm. w godzinach rannych w świątyniach | 
wszystkich wyznań odprawione zostały  żałob 
ne nabożeństwa, a następnie przed specjalnie u 
stawionem popiersiem Marszałka odbyła się de 
filada wojska, organizacyj PW., OMP. i szkół. 

Po złożeniu urny z Sercem Wielkiego Zmar 
łego do mauzoleum w Wilnie na cmentarzu 
Rossa — poddany sygnał radowy —- odezwały się 
przeciągłe syreny oraz dzwony kościelne, po- 
czem nastąpiła 3-minutowa cisza. 
W godzinach wieczornych w rejonie koszar 

wojskowych odbyła się akademja żałobna połą 
czona z apelem, po godz. zaś 30,45 dano 21 
strzałów armatnich. 

W uroczystościach żałobnych liczny udział 
„brało. miejscowe społeczeństwo. 

Na uroczystości żałobne do Wilna z terenu 
powiatu jeździło wiele delegacyj organizacyj 
społecznych. 

ъ 

Wieś polska w dniu rocznicy Śmierci Wodza 

  

Wieś polska zareagowała serdecznem i szczerem uczuciem czci i hołdu dla Marszałka Pił- 
sudskiego, w rocznicę Jego Zgonu. Wszędzie odbyły się akademje, zorganizowane miejscowe- 
mi siłami, zaś portrety i popiersia Marszałka były pięknie udekorowane. Na zdjęciu naszem 

reprodukujemy jedną z takich wiejskich dekoracyj, a mianowicie: dekorację sceny w Domu 

Ludowym w Bliżynie, pod Skarżyskiem. De korację tę, wykonały całkowicie dzieci Szko 

ły Powszechnej w Bliżynie. 

W Postawach 
: 12 maja, podobnie jak w innych miejscowoś 

ciach, odbyły się w .Postawach uroczystości ża 
łobne, którym updano wyraz pełen skupienia 
i powagi. 

W przeddzień wieczorem przejechał ulicami 
miasta przy Świetle pochodni w ciszy szwadron 
23 pulku ułanów grodzieńskich. ' 

Dnia 12 bm. o godz. 10 rano odbyły się w 
świątyniach wszystkich wyznań uroczyste nabo 
żeństwa. W kościele katolickim na nabożeńst 
wie byli obecni przedstawiciele władz cywił 
mych i wojskowych z wicestarostą Białkowskim: 
i zastępcą dowódcy 23 p. uł. ppłk. dypl. Wit 
kowskim na czele, Koło symbolicznego kata: 
falku, okrytego barwami państwowemi, pełniły 
honorową wartę ułani 23 pułku ułanów gra- 
dzieńskich. Podczas nabożeństwa podniosłe ka 
zamie wygłosił ks. proboszcz Maciejowski, sła 
wiąc życie i czyny Marszałka. Kazanie to wy 
warło na obecnych, wypełniających tłumnie 
świątynię, silne wrażenie. 

Wieczorem .w. domu ludowym, w sali przyob- 
„leczonej kirem, odbyła się akademja żałobna, a 
„potem uroczyste pobranie ziemi z pod domu, 
w którym w łatach 1903—1905 przebywał Mar- 
szałek Piłsudski. AA 

W Dziśnieńszczyźnie 
W  Dziśnieńszczyźnie w rocznicę zgonir 

Marszałka Piłsudskiego wywieszono we wszyst 
kich gminach flagi, spuszczone do połowy: ma 
sztu, przepasane krepą. W witrynach i oknach: 
sklepowych ustawiono portrety Marszałka. Na 
placach w miasteczkach trstawiono megafony, 
celem umożliwienia wysłuchania przebiegu uro” 
czystości szerszej publiczności i młodzieży. 

W Głębokiem w dnu 12 maja, w godzinach: 
rannych odprawiono nabożeństwo żałobne w 
świątyniach wszystkich wyzmań 2 udziałem, 
przedstawicieli władz, organizacyj, szkół i społe- 
czeństwa. Po nabożeństwie oddzały wojsko- 
we i organizacje przemaszerowały pod warkot 
werbli przed starostą i zastępcą d-cy KOP. Na 
zakończenie odegrano przed pomnikiem Marszał 
ka Piłsudskiego hymn narodowy. 

W godzinach południowych na placu Piłsud 
skiego zgromadzone tłumy słuchały transmsji 
uroczystości wileńskich, nadawanych przez za 
instalowane na ten ceł głośniki. 

W godzinach wieczornych odbyły się akade 
„mie żałobne, na których recytowano ustępy. ż- 
pism @ rozkazów Komendanta, orkiestry zaś. 
grały marsze żałobne i hymn narodowy. O- 
godzinie 20,45, w godzinę śmierci Marszałka 
„Piłsudskiego, uderzono w dzwony kościelne & 
rozpałono ognisko na p. 3-go Maja. 

Od wydawnictwa | 
Wobec rozwiązania wszelkich sto- 

sunków z naszym korespondentem # 
Głębokiego p. WŁADYSŁAWEM MA- 
ZUREM, prosimy naszych P. P, Prenu- 
ratorów i Odbiorców kolportażowych 6- 
niewpłacanie mu żadnych sum, należ- 
nych nam z tytuła prenumeraty, ogło 
szeń lub kołportażu, 

Wszelkie wpłaty prosimy uskutecz- 
niać bezpośrednio w Administracji. 
Wilno, Biskupa Bandurskiego 4, na kon 
to P. K. O. 80758 łuh pocztowemi prze- 

wa- Ignalino. F. Zakrzewski. 
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Pamiętnik patczycielk 
Gdy myślę 'o przyszłości, wyobrażam sobie te 

moje serdeczne dziewczątka ze wszystkich klas: ła- 

godną Irmę, cichą Halę S., poczciwą Zosię K., szla- 

chetną Jagienkę, łatwo zapalną a wrażliwą na ludz- 

kie cierpienia Irenkę S., słodką Świętochnę, cierpli- 

wą i pilną Bronię T. i tyle, tyle imnych, Wierzę, że 

one sprzeciwiają się samem swem istnieniem wsze!- 

kiej nieprawości. Kocham je, bardzo je kocham. Ale 

zdaje się, że najwięcej kocham zaklętą w nich na- 

dzieję — to znaczy Polskę i zawsze Polskę. 

Ach, jestem niepoprawna! Kito wyszedł z szere- 

gów organizacji niepodległościowej, nie potrafi nig- 

dy być tylko człowiekiem. 

Wspaniała wizja we krwi mu łętni, 

zawsze i wszędzie obecna Polska myśli mu przeżera. 

zawsze 

Tak jestem niepoprawma. 

Kiedy smutek rozczarowania 

gryzący — zamykam oczy i myślę o Piłsudskim. To 

imię jest prawie takiem samem obłąkanem z mi- 

łości marzeniem, jak słowo „Polska*, Rzucono je 

nam w zaraniu życia i zrośliśmy się z tem imieniem 

do samej kości i do samej krwi. W Polśce jesteśmy 

łudzie szarzy i nie wzięliśmy nie od Piłsudskiego op- 

rócz potęgi marzenia o bohaterstwie. Ale towystarczy, 

staje się nazbyt 

żebyśmy byli Mu blizcy w tęsknocie do czynów sza- 

lonych. Więc i w sprawie wychowania chcę dobroć 

u dziewcząt swoich doprowadzić w miarę możności 

do szczytu bohaterstwa, do marzenia © poświę- 

ceniu. Często mówimy w szkole o Marszałku. 

Teraz płączą mi się po głowie jakieś o Nim 

słowa na obchodzie i miły młody głos, który je wy- 

powiadał. Zaraz —. muszę przypamnieć.. A więc 

w ściemniomej sali, na ekranie zjawia się fotograf ja 

Ziuka, a słodki dziewczęcy głosik woła do majaczą- 

cych w mroku towarzyszek: 

MW małem dziecku już rozkwita 

siła, co do czasu drzemie — 

Może w was też pieśń ukryta, 

która oszołomi ziemię? 

Trzeba mieć uszanowanie 

dla zwyczajnych dzieci łudzkich — 

może z mich jak wicher wstanie 

duch — zwycięzca — duch — Piłsudski! 

Tak marzyły ma jawie dziewczęta. Prawda, nie- 

wiadomo, jak się zaakcentują na polskiej przysz- 

łości? Jeżeli nie wybuchną płomieniem talentu, nie 

zabłysną czemś genjalnem, a droga ich cicha będzie 

i małeńka, to przecież może spełnić się w inny spo- 

sób dziewczęce marzenie. Oto wyrośnie w ich skrom- 

nym domu jakiś Wielki Syn — który pójdzie roz- 

żagwiać oziębłe serca spekulantów i handlarzy — 

karjerowiczów i urzędników, aż z nich wybuchnie, 

jak czerwomy gejzer wieczna j nieśmiemtelna, spra- 

wiedliwa dla wszystkich jednakowo Ojczyzna. Gdy 

kazami rozrachunkowemi. 

się tak myśli, cudowną rzeczą staje stę w Polsce wy- 

chowamie. 

ROZDZIAŁ XIV. 

W SIECIACH TĘSKNOTY. 

Styczeń 1935 r. 

„.A jednak znów jestem na manowcach. (Coś 

przygasiło moją radość. Zaczęło się od tego, że 

Renia... 

Ale opowiem od początku. Mmiejsza o to, w ja” 

kiej to było klasie. Z pewnych wzgłędów wolałabym. 

c tem nie mówić. Lecz po jednym z obchodów, gdy: 

dziewczęta dzieliły się na lekcji wrażeniami, Renia 

rzekła nagle: ; 

— Wszystkie wielkie czyny zawsze dzieją się: 

talk dawno, Przed naszem urodzeniem. 

Właściwie nie rozumiałam, o co jej chodzi. One 

tłamaczyła: 

— No.., Więc jeżeli Polska jest, czy 

koniec? 

— (o 'to znaczy koniec? — oburzyły się dziew= 

częta. . 

— E-e... No to znaczy... Czy już nie nie będzie 

się działo? 

to już 

Sama nie wiem dlaczego, zrobiło mi się nie-* 

swojo. Nie połrzebowałam zresztą odpowiadać, bo 

Wivia ruszyła do kontrataku: 

— Zawsze coś się dzieje. Ciągle! Mam nadzieję, 

že nie modlisz się o wojnę, dla swojej przyjemności. 

(D. c. n.)



   

  

KINA I FILMY 
„STRASZNY DWOR“ (Kino Helios). 

Z pewnością należy stwierdzić, że premjery 
filmów produkcji polskiej stają się zjawiskiem 

_comaz częstszem, i że nasza młoda wytwórczość 
postępuje szybkim krokiem naprzód. Tym ra- 
zem wędrówikę z desek teatralnych na ekram 
«odbyła popularna i melodyjna opera komiczna 
Moniuszki „Straszny Dwór”. Przed oczyma wi- 
йга odżyła znów polska kontuszowa, malowni- 
-cze stroje, stare dwory, dawni ludzie i dzieje. 

Scenarjusz z wdziękiem opowiada historję 
«kwóch młodych sziiachciców — rycerzy, którzy 
-ślubowalii starokawalerstwo. Łatwo się domyślić, 
że okazały się to „Śluby panieńskie" w innem 
wydaniu. Już w krótkim czasie „wrogowie ko- 
iet“ skapilulowali zgoła nie „0 rycersku. Pi 
bliczność wychodzi z kina rezbawiona, z poczu- 

;cie, że spędziła w kinie parę miłych, beztros- 
kich godzin. : 

| Režyserję poprowadzii Leonard Buczkowski, 
imazwisko którego spotykamy coraz częściej na 
afiszach Kkimowych. Wywiązał się prawie bez 
„zarzutu z trudnego zadania. Buczkowski, kosz- 
„tem, jak należy sądzić, niedużyra, stworzył film 
_amiły, pod względem kostjumowym i dekora- 
'cyjnym coprawda mie zlsyt bogato uposažony, 
„lec zupełnie poprawny. Przepojony humorem 
„niefrasobliwym, wywołuje „Straszny: Dwór” raz 
ipo raz szczery śmiech publiczności, utrzymane 
jest również tempo wartkie akcji, które utrzy- 

"muje widza w ciągłem zainteresowaniu. 
4 Na czoło obsady wybija się zdecydowanie 

4 „Mieczysława Ówiklińska. Kapitalna ta artystka 
|| stworzyła i tym razem sylwetkę żywą, barwną, 
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| miezawodną w efekcie kamicznym. To też każde 
ajawienie się jej na ekranie wywołuje szczerą 
wesołość na widowni. 

| "Lucyna Szczepańska, która zadebiutowała 
"ma ekranie ' jako partnerka Smosarskiej w 
-„Dwóch Joasiach*, miała tu okazję popisania 
«się swym pięknym głosem. Szczególnie dobrze 

Ji efektownie wypadała „Prząsniczka* Moniusz- 
*ki. Mniejsze pole do popisu miała Groscówna. 

Wśród zespołu męskiego wybija się przeko- 
smiczny pan Damazy — Marjusz Maszyński. 
„Jak zwykle — zabawny był sługa — Siełański. 
Reszta obsady, z Witołdem Conti na czele — 
poprawna. 125 i 

Jednym z największych atutów filmu jest 
piękna muzyka Moniuszki. Ona to rozbrzmiewa 
z ekranu, przewija się przez cały film, i na- 
„daje mu swoistą atmosferę. Szkoda tylko, że 

zdjęcia Wywierki wypadły ciemno i niefortun- 
nie oświetliły artystów. : 

. Jako nadprogram, wyšwietla „Helios“ kome- 
-dyjkę kolorową p. + „Wrėg kobiet“ oraz aktu- 

„alność PATa. A. Std. 

„JULIKA“ (Kino Pan). 

„ Rozšpiewama i roztanosona wioska węgierska. 

«Piękna wieśniaczka o słowiczym głosie — Ju 
Aika, zostaje zaangażowana przez przedsiębior 
«czego impresarja, i staje się -—— gwiazdą. Przy 
gody tego dziecka przyrody, i dzieje jego miłoś 
i do młodego kompozytora pokazuje z werwą 

„ś zacięciem komedjowem reżyser Karol! Froelich. 
Film mapisany został specjalnie dla znanej 

„artystki operowej — Gitty Alpar. | 
Pomimo niekorzystnych warunków zewnętrz 

mych, podbija Gitta Alpar bez większego wysił 
ku serea widowni. Posiada rzeczywiście wspa 
„miały głos, wyjątkowy temperament i rutynę. 
©Umie Gitia. Alpar przystosować się również do 

„ wymagań objektywu filmowego. 
Partnerem Gitty Alpar jest zmany gwiazdor 

niemiecki — Gustaw Froelich, popularny jesz 
cze z czasów filmu niemego. Odznacza się on 
„przyjemną pówierzchownością, i gra bez 'zarzu 
mu, chociaż jest trochę przyciężki dla lekkiej 
„komedji filmowej, 2 ' 7 

Bez zarzutu jest również i reszta obsady. 
"Spotykamy tam naszych dawnych znajomych, | 
widzianych nieraz w komedjach wiedeńskich— 
"Tibora von Halmay i Pauła Kampa. 

" „Jułika” posiada wartkie tempo i jest miłą, 
Žezpretensjonalną komediją. Jako nadprogram 
— krótkomentrażówka PAT-a, pokazująca ob 
rządek „otrzęsin* żakowskich ma uniwersytecie 
©wrakowskim, oraz groteska rysunkowa Foxa. 

A. Sid. 

15 wagonów Jal 
do Analli 

- Dzięki korzystnej konjunkturze dla zbytu jaj 
ma rynku angielskim, jaka wytworzyła się w 
wiosennym sezonie eksportowym r. b., zazna 

_«czyło się znaczniejsze ożywienie w tej branży. 
Dał się mianowicie zaobserwować. wzrost dzia 

„łalności jajczarskich zakładów  przeróbczych, 
pracujących na eksport oraz nastąpiło ożywie 
mie skupu ma rynkach tokalnych. W sezonie z 
woj. wileńskiego i nowogródzkiego wywiezio 
moe przeszło 15 wagonów jaj do Anglji 

—e00— 

Czarny dab 
Jak imformują, sfery przemysłowe Wileńsz 

<zyzny zainteresowały się pokładami czarnego 
slębu, które w dużych ilościach znajdują się w 
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Przemysłowcy zamierzają zająć się planową 
<iksploatacją tego cennego materjału drzewnego. 
Ponieważ rzeka stanawi własność skarbu pań 
stwa, w sprawie tej zwrócona się do władz we 
Zewódzikich. 

Zabiła dziecko 
32-letnia Monika Bybałowska, mieszkanka 

wst Dorże, gm. graużyskiej, pow. oszmiański w 
nocy z 9 na 10 bm. porodziła dziecko nieślubne, 
które udusiła, zwłoki zaś ukryła na strychu. 
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= | „KURJER“ du. 19-g0 maja 1936 r. 

  

  

Wtorek | Dzis Piotra Celest. 

| 19 : Jutro: Bernardyna W. 

` Wschėd slonca — godz.3 т. 10 

„Mai 
: 

Zachód słońca — godz 7 m.20 
  

Spostrzeżenia Zakładu Metesrologi! U S. B 
w Wilnie z dnia 18 V. 1935 r. 

- iCśnienie 769 | 
Temperatura średnia + 14 

- Temperatura najwyższa -- 18 
Temperatura najniższa + 3 
Opad — SZ 
Wiatr pła. ` 
Tendencja — spadek 
Uwagi: pogodnie 

l... 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyużurują następujące apteki: 
1) Rostkowskiego (Kalwaryjska 31); 2) Wy- 

sockiego (Wielka 3); 3) Frumkina (Niemiecka 
25); 4) Sukc. Augustowskiego (Kijowska 2). 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WiLNIE 

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

— Do Hotelu St. Georges:  Morelenbaum 
Władysław, dyr. T-wa Ubezp. z Warszawy; Le 
szczyński Stanisław z Warszawy; Szmid Mow 
sza, kupiec z Pińska; Łączyński Stanisław, nacz. 
wydz. z Łucka; Harting Marceli z Warszawy; 
Vetulami Tadeusz, prot. z Warszawy; Pietrarz 
Dominik z Warszawy; Rosenthal William ze 
St. Zjedn. Am. Półn.; Pill Jerzy, adw. z War 
szawy; Gancarz Józef z Wołożyna; Wiesiołow 
ski Bronisław, starosta z Wołożyna; Kondrat 
Mikołaj, dr. ze Szczuczyna. 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pie wszoizędny, — Ceny przystępne. - 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

      

— — Do Hotelu „Europa“. Brajtbard Hirsz. z 
Warszawy; Wyszewiański Maksymiljan z Ło: 
dzi, Salzman Józef z Warszawy; por. Pompolo 
wiez Władysław z Wilejki, Kamiński Ilja z War 
szawy; Zwilling Zygmunt ze ówa; 
Mnucha z Baranowicze” *=* — 
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: GOSPODARCZA. 

— PODATEK LOKALOWY. Jak wiadomo 
podatek lokałowy płatny jest obecnie w dwóch 
ratach. Termin płatności pierwszej raty upływa 

30 kwietnia. Ponieważ jednak nowa ordynacja 

podatkowa stosunkowo miedawno zaczęła obo 

wiązywać, w wielu wypadkach nie zdołano na 

czas rozesłać płatnikom nakazów płatniczych. 

W związku z tem dowiadujemy się, że termin 

płatności pierwszej raty podatku został przesu 

nięty dlą wszystkich tych, którzy w terminie na 

kazów nie otrzymali. 

Płatnicy, którzy nakazy otrzymali do 1 ma 

ja r. b. musieli podatek uiścić do 15 b. m. Płąt 
nicy, którzy nakazy otrzymali po 1 maja, poda 

tek mogą opłacić w ciągu 30 dni od dnia otrzy 
mania nakazu płatniczego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Wflnie podaje do wiadomości, że 22. V. 36 r. 
o godz. 19 w I, a o 19—30 w II terminie, w lo- 
kalu Miejskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. 
Wielkiej 46 odbędzie się Nadzwyczajne Walne 
Zebranie członków T-wa. Na porządku dzien- 

nym: zatwierdzenie preliminarza budżetowego 
Kolonij letnich i sprawozdanie z wykonania 
budżetu. ' 

— Środę literacką dnia 20 maja rb. wypełni 

Jarosław Iwaszkiewicz, który będzie czytał swo 
je dawne i nowe utwory. 

Słowo wstępne o twórczości Iwaszkiewicza 
wygłosi Czesław Miłosz. 

SPRAWY SZKOLNE. 

. ,— PRYW. KOEDUKACYJNA SZKOŁA PÓW 
SZECHNA I PRZEDSZKOLE „PROMIEŃ, Wi- 
wnilskiego 4, przyjmuje zapisy ma rok szk. 
1936—37. Higjeniczne warunki, własne boisko, 
bezpłatne komplety francuskiego. Kwalifikowa 
ne siły z uniwersyteckiem wykształceniem. Z 
kl. 6 dzieci wstępują do gimnazjum. Opłaty przy 
stępne. Kancelarja — Wiwulskiego 4—6 czyn 
na codziennie w godzinach od 11 do 13. Infor 
macyj o zapisach do fidji Szkoły i Przedszkoła 
„Promień* na Zwierzyńcu udziela kancelarja 
przy ul. Witoldowej 35-a, codziennie od godziny 
12—13. žo ad: 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

— POSIEDZENIE ŻAŁOBNE KU CZCI N. 
SOKOŁOWA. Wiadomość o śmierci prezydenta 
światowej organizacji sjonistycznej  Nachuma 
Sokołowa wywarła w tutejszych kołach sjonisty 
cznych przygnębiające wrażenie. Prezydent So 
kołow był jedną z najbardziej szanowanych po 
staci w współczesnem żydowstwie. Zgon przy 

_ gościnnie w Teatrze. na Pohulance 

„Lwowa; „Izekzon ; 

RONIKA 
wódcy odczuwają sjoniści dziś w czasie niepo 
kojów w Palestynie, szczególnie dotknięte. 

Wczoraj wieczorem odbyło się w lokalu wi 
Jeńskiej orgamizacji sjonistycznej uroczyste po 
siedzenie przedstawicieli sjoniistów, związków 
społecznych i gospodarczych, poświęcone pamię 
ci Sokołowa. W tych dniach ma powstać w 
Wilnie komitet dla zorganizowania specjalnej a 
kademji żałobnej. . 

— LORD MARLEY Z MAŁŻONKĄ W WIL 
NIE. Przejazdem do Anglji: zatrzymał się w Wil 
mie jeden dzień lord Marley z malżoniią. Lord 
Marley jest znanym w Anglji działaczem socjali 
stycznym. W pierwszym gabinecie labourzystow 
skim Mac Donalda pełnił funkcję wiceministra 
wojny. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Izby 
Lordów. 
W Anglji popiera lord Marley ideę produkty 

wizacji Żydów i wszelkie poczynania w tym 
kierunku. Jest aktywnym działaczem Tow. 
„Ort* i sympatykiem ruchu terytorjalistycznego, 
który w ostatnich lalach odżył wśród niektó 

rych kół żydowskich. 
Z ramienia „Ortu* odbył lord Marley obec 

nie podróż po Europie Wschodniej. W Wilnie 

będzie gościem „Ortu” i grupy terytorjalistów, 

które urządzają dziś y sali Konserwatorjum wie 

czó na cześć gości. (m) 

Przy niedyspozycji żołądka, silnej zgadze i 

kwaśnem odbijaniu się już niecała szklanka 

naturalnej wody gorzkiej Franciszka-Józefa 

oczyszcza szybko i niezawodnie jelita z resztek 

pokarmu. Zalecana przez lekarzy. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

Dziś, we wtorek dnia 19 maja o godz. 8 
m. 15 wiecz. w Teatrze na Pohulance wystąpi 
z jedynym koncertem, znakomity pianista polski 
STANISŁAW. SZPINALSKI. W programie utwo 
ry: Chopina, Schumanna, Różyckiego, Paderew 
skiego, Liszta i inn. Ceny miejsc zwykłe. Do- 
chód przeznaczony jest na zakup taboru tury 
stycznego dla Akademickiego Klubu Włóczęgów 

„Wileńskich. 

— Gościnne występy STEFANA JARACZA 
w Teatrze na Pohulance. W piątek dnia 22, w 

sobotę 23 i w niedzielę dnia 24 bm. wystąpi 
STEFAN 

„JARACZ w najnowszej swej kreacji w sztuce 
W. 0. Somina „Zamach*. Partnerką jego bę 
dzie Stanisława: Perzanowska. Ceny gniejsc spe 
cjalne. % 

*  — Otwarcie Teatru Letniego w ogrodzie po 
Bernardyńskim. W sobotę dnia 23 maja odbę 
dzie się ótwarcieę Teatru Letniego w _ ogrodzie 
po-Bėrnardynskim. Dana będzie lekka komedja 
angielska Huxley'a p. t. „Wiosenne porządki", 

  

VEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś i jut 
ro z udziałem Janiny Kulczyckiej i Kazimierza 
Dembowskiego w rolach głównych, oraz całego 
zespołu artystycznego, grana będzie doskonała 
op. Lehara' „Carewicz'”. 

— Czwartkowa popsłudniówka. W czwartek, 
jako w dzień świąteczny grana będzie ciesząca 
się wielkiem powodzeniem komedja muzyczna 
„Trafika pani generałowej' po cenach propa 
gandowych. 

aż = 
а „REWJA“, ul. Ostrobramska 5. 

Dziś, we wtorek 19 maja powtórzenie pro 
gramu rewjowo-operetkowego w 3 częściach p. 
t.- „Złota podwiązka”. : 

„ Codziennie dwa przedstawienia: 0 godz. 6 
min. 45 i 9 min. 15, 

GRE IRIRL IA 

Hak w szynach 
koleiowych 

W dniu 15 bm. o godz. 6,25 torowy Tade 
usz Reginia, jadąc wózkiem roboczym po torze 
z. robotnikami, zauważył na 111 km. szlaku ko 

lejowego Postawy — Woropajewo hak, wsu- 
mięty w złączenia szyn, na którym były ślady 

. przejścia pociągu. Wszczęte niezwłocznie docho 
dzenie wykazało, że hak wsunęli 16-letni Lubo 
mir Reginia (syn Wincentego) i 18-letni Fran 
ciszek Tatrczuk z kolłonji Wacewicze, gm. łu 
czajskijej. 

Przyznali się oni do winy i oświadczyli, że 
wsunęli hak 14 bm., chcąc sę przekonać, czy 
pociąg hak ten złamie, czy też zgniecie. Wsunię 
cie haka katastrofy wywołać nie mogło. 

—(::)— 

| 1.) 

Sekretarka gimn. Pusz- 
kina przed sądem 

Wezoraj sąd okręgowy rozpoznał sprawę se 
kretarki rosyjskiego gimnazjum w Wilnie imie 
nia Puszkina, Katarzyny Markowej, o przywła 
szezenie na szkodę tego gimnazjum 2.420 zło 
tych przy pomocy fałszowania czeków PKO. w 
okresie od 1932 do 1935 reku. 

Oskaržona do winy przyznała się, wobec cze 
go sąd świadków nie badał. Markowa twierdzi, 

że przyczyną detraudacji były ciężkie warunkt 
materjalne, w których się znajdowała. Gimnaz 
jum Puszkina płaciło jej 100 zł. miesięcznie. 

Sąd skazał Markową na 1 rok więzienia, a 

po zastosowaniu amnestji na 6 miesęcy i na 
zapłacenie gimnazjum Puszkina przeszło 2 tys. 

. złotych. (w.) 

2 

Rozbrajanie wsi 
W. związku z wezwaniem wojewody wileń 

skiego do składana nielegalnie posiadanej bro 
ni kudność pow. lziśnieńskiego dobrowolnie zło 
żyła w policji 14 karabnów typu wojskowego, 
8 broni myśliwskiej, 6 rewolwerów, 6 sztuk 

_broni białej, 2 granaty oraz większą ilość amu 
„ nejt. 

Od stycznia b. r. połicja skonfiskowała 5% 
karabiny typu wojskowego, 72 strzelby, 40 re 
wołwerów, 12 sztuk broni białej, 6 granatów 
i około 600 sztuk amunicji de broni. 

Śmierć przemytnika 
Na odcinku granicznym Słobódka patroł K. 

O. P-u zastrzelił dnia 17 bm., o godz. I w ne 
cy przemytnika, ponieważ nie zatrzymał -się na 
okrzyk „stój”. Zastrzełony przemycał sól 

RADJO 
ILNO. 

WTOREK, dnia 19 maja 1936 roku. 

6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka; 6.34: Gimnastyka; 
6.50: Muzyka; 7.20: Dziennik por. 7.80: Program 
dz. 7.35: Giełda roln. 7.40: Muzyka z płyt; 8.00: 
Audycja dlik szkół; 810: Audycja dla poborow. 

_8.80: Przerwa; 11.57: Czas; 12.00: Hegnał; 12.03: 
Dziennik połudn. 12.15: Audycja dla szkół; 
12.30: Koncert połudn. 13.10: Chwilka gospod. 
dem. 15.15: Z rynku pracy; 13.20: Muzyka popu 

larna; 14.15: Przerwa; 16.16: Odcinek powieścio 

„wy; 15.25: Życie kulturalne; 15.380: Słynne ze- 

społy muzyki taneczg%cj; 16.00: Skrzynka PKO; 

16.15: Koncert muzyki lekkiej; 16.50: Cała Poł- 

ska śpiewa; 17.05: Skarby Polski; 17.20: Adam 

Aston śpiewa piosenki; 17.50: Encyklopedja 

mówiona; 18.00: Robert. Schumann — Kwartet 

smyczkowy A-dur; 18.30: Program na środę; 

18.40: Koncert; 19.05: Jak spędzić święto? 19.10: 

Turystyka i turyści na Wileńszczyźnie, rozm. 

z T. Nagurskim przeprow. Tadeusz Bulsiewicz; 

19.25: Koncert reklamowy; 19.85: Wiad. sporto- 

we; 19,45: Pogadanka aktualna; 19.55: Przerwa; 

20.00: Monolog; 20.10: Na wesoło; 21.00: Dzien- 

nik wiecz. 21.10: Obrazek z Połski; 21.15: Mi- 

kołaj Rimskij-Korsakow „Szecherezada“; 22.00: 

Piešni wiosenne; 22.30: Muzyka taneczna; 22.45: 

„Urbanistyka i jej zastosowanie w Polsce", od- 

czyt wygł. inż. Bolesław Świecimski; 23.00: 

Wiad. met. 23.05: D. c. mnzyki, 

ŚRODA dnia. 20 maja 1936 r ZE 

6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka; 6.34: Gimnastyka; 

6.50: Muzyka z płyt; 7.20: Dziennik por.; 7.30: 
Program dzien.; 7.35: Giełda roln.; 7.40; Muzy 
ka z płyt; 8.00: Audycja dla szkół; 8.10: Audy 

cja dla pobor.; 8.30: Przerwa; 11.57: Czas; 12.00 

Hejnał;; 12.08: Dziennik połudn.; 12.15: Poga- 
danka; 12.30: Koncert południowy; 13.10: Chwil 
ka gosp.; 13.15: Muzyka popularna; 14.15: 

Przerwa; 15.15: Odcinek powieściowy; 15.25: 
Życie kulturalne; 15.30: Muzyka baletowa: 16.00 
Rozmowa Majsterklepki z Lepigliną; 16.20: 
Pieśni ludowe; 16.45: Rozmowa muzyka ze słu 

chaczem radja; 17.00: Dyskutujemy; 17.20: Re 
cital skrzypcowy Szymona Bakmana; 17.50: 
Książka i wiedza; 18.00: Piosenki z dawnych 

lat; 18.30: Program na czwartek; 18.40: Koncert 

dla młodzieży; 19.00: Pogadanka rolnicza; 

19.10: Skrzynka ogólna; 19.20: Chwilka społecz 

na; 19.25: Koncert rekl.;.19.45: Pogadanka aktu 

alna; 19.55: Przerwa; 20.00: Utwory Ryszarda 

Straussa; 20.45: Dziennik wiecz.; 20.55: Obrazek 

z Polski; 21.00: Koncert Chopinowski; 21.30; 

Pisarze zmieńcie świat, dyskusja; 21.45: Poga 

damka aktualna; 21.56: Arje operowe; 22.28: 

Muzyka taneczna; 23.00: Wiad. met.; 23.05: p 

c. muzyki. 

—) " 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 16 maja 1985 r. 

Ceny za towar dredniej handlowej jakości, pa- 

cytet Wilno, ziemioplody — w ładunkach wz- 
gemowych, mąka i otręby — w mniėjez. Ii že. 
w złetych za | 4 (100 kg); lex — za 1000 klg 

Żyte | standart 700 @/ 13.75 14— 

2 [i w 670 , 1325 13.75 

Pzzonieca | ь 743 > 4050 21.00 

A u z 720 . 19.50 20.— 
jęezmień | . 650 „(kasz) 14.50 15— 

» Н „ 620 + ; 14.— 450 

Owies I x 490 , 14.75 1525 
a li $ 470 , 14— 14.50 

Gryka 1 s 620 5 ч 3 
* Ii a 585 °„ — 

Mąka pesemna gatunek  [—A 35.— 35.50 
_ > Ч I-B 3350 34.50 
* w ® -< 32.25 32.73 

й 5 HE 26.75 27.50 
» 3 s И-Е 25— 2550 

" a a u—G 22.35 22.75 
a Żytnia do 50% 22.75 23.25 
я „ do 65% 40.25 20.75 
> „  razowa do 95 % 16.55 17.— 

Otręby pszenne miałkie przemiału 
stand. 12— 12.52 

Otręby żytnie przemiału stand. 12— 12,50 
Peluszka — 
Wyka 17.— 18— 
Seradela — 
Groch szary 12.25 12.75 
Łubin niebieski 9— 950 

Sie mię lniane b. 90% f-co wag. e. zał, 34 — 3475 
Len standaryzowany 

irzepany Wołożyn basia | 1215— 1255— 
ga Horocziej 1430 — 1470.-— 

* Miory sk. 216.50 1195 — 1235.— 
” Traby 1280.— 1520— 

Czesany Horodz b. I sk 303.10 17 0 — 1740— 
Kądziel Horoiz. „ „ „ 216,50 1270.— 1310.— 
Targaniec mocz. asort. 70/30  780.—  820.—



6 „KURJER“ z dn, 19-40 maja 1936 r. 

„Na wileńskim breusicu 
PIĘKNY POPIS „MERKUREGO*. 

Pies policyjny „Merkury* spowodu choroby 
skórnej, której uległ na początku zimy, przez 

„dłuższy okres czasu był bezczynny. Onegdaj po 
raz pierwszy „zaprzęgnięto* go de pracy. A 
mianowieie przed kilku dniami gdlokonano w 
Wilnie przy uł. Lipowej 4 większej kradzieży. 
Złodzieje wykradli karakuły, biżuterję oraz inne 
rzeczy, Qgólnej wartości blisko 6.000 zł. 

Zaałarmowana policja rozpoczęła dochodze- 
umie. Sprowadzony na miejsce wypadku pies 
policyjny „Merkury trafił na śląd i popro- 
wadził policję na teren 4 komisarjatu P. P., 
gdzie wkrótce w t. zw. „zimnej melinie* wykryto 
wszystkie rzeczy pochodzące z powyższej kra 
dzieży. 

Rzeczy zwrócono poszkodowanej, zaś rejest 
udanych wyczynów „Merkurego* powiększył 

się o jedną pozycję. (c) 

NOCNA ZJAWA... 

Kupca leśnego p. Warhaftiga (Kasztanowa 

ul. 3) obudził w mocy jakiś szmer. Kupiec otwo- 

rzył oczy i zdębiał. Po pokoju uwijało się 2-ch 

podejrzanych osobników, którzy majspokojniej 

w śŚwiecierpakowali jego rzeczy. 

Warhaftig krzykiem spowodował ucieczkę 

słodchiei. Pościg nie dał wyniku. W ogrodzie 

amaleziomo bucik, zbubiony przez jednego z u- 

ciekających. (c) 

ARESZTOWANIE POSZUKIWANEGO. 

Wczoraj funkcjonarjusze Wydziału Śledcze- 
*go aresztowali „niebieskiego ptaszka” Józefa Gaj 

Jewicza, który od dłuższego czasu ukrywał się 

przed aresztowamiem . 

Gaglewicz, przybył wczoraj na płac Katedrai 

my, aby przyjrzeć się popisom „Człowieka Ma- 

chy i łam został ujęty. Po drodze lamentował, 

że zgubiła go głupia ciekawość. (c) 

  

Kto jest wrc- 

giem ludzkości 

nr. 1??? 

SALA b KONSERWATORJUM 
(Końska 1)   

DWUKKOTNE PODPALENIE, 

Przed kilku tygodmiami usiłowano podpalić 

dom Doby Jespowej, przy ul. Wiłkomierskiej 

49. Nieznany sprawca podłozył pod szafę szma 

ty nasycone naftą i podpalił je. Pożar w porę 

zauważono i zlikwidowano. Sprawea ulotnił się. 

Na tem jednak mie koniec. 

Wczoraj zamotowano jeszcze jedno usiłowa- 

nie podpalenia własności Jespowej. Około godz. 

11 w nocy, nieznany sprawca rozłożył pod 

drzwiami mieszkań Nr. 9 ; 10 przesycone naftą 

szmaty i kawałki drzewa i podpalił je. I tym 

razem niebezpieczeństwo pożaru zauważono w 

porę. 
Wypadek powtórnego podpalenia domu Jes 

powej zainteresował policję, która poczyniła 

enengiczne kroki celem ujawnienia przestępcy. 

O powodach podpalenia domu Jespowej krążą 

rozmaite wersje. (e). 

ZAGINIĘCIE 14-LETNIEGO CHŁOPCA. 

P. Bukowska (Wingry 25) zameldowała po- 

Ней о zaginięciu jej syna 14-letniego Mieczys 

ława, który zrana dnia 15 bm. wyszedł z domu 

i dotychczas nie wrócił. (e) 

GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieabłagana i corocznie, nie robiąc różnicy 
dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo wiele o- 
fiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, brunchi- 
tu, grypy, -uporczywego męczącego kaszlu i t.p. 
stosują pp. Lek. „BALSAM THIOCOLAN—AGE* 
który ułatwiając wydzieianie sie plwociny, @- 

suwa kaszel. 

  

Jutro 20 b. m. o g 815 w. drugi i pożegnalny 
występ wybt. diseuse, perły „Cyrulika Warszawe 
skiego”, niezrównanej odtuórcz. pieśni i humoru 

Dory Kalinównuy 
Prawdziwa rewelacja niepospolitego talentu w odtwarzaniu postaci charakterystycznych. 

Blety do nabycia w sklesie muzycznyni „Filharmonja*, Wielka 8 

  

HELIOS | 

STRASZNY DWÓR 

Najnowszy polski fiim muzyczny, osnuty na tle nieśmiertelnej orery 

Stanisława MONIUSZKI 
Obsada: 

Szczepańska, Grassówna, Ćwiklińska, Witold 
Cont, Marjan Maszyńsk, S'elański, Orwid 

Kier Muzyczny Adam Wieniawski. Balet opery warszawskiej. 
Nad program. ATRAKCJA KOLORO » Ą oraz AKTUALJc. 

PAN 
    

GITTA ALPAR 
komedji pełnej czaru, werwy i humoru 

CASINO   1) Wsoanialy film 
największ. emocyj 

  

Nieodwołalnie ostatni dzień. 

PORWANO KOBIET 

Łoczątek o godz 4—6—8 - 10.15 

Zachwyt! Nienotowanė powodzenie! *"oviazda ekranu 
bohaterka f. „Bal w Sa 

woju* i Gustaw Froelę! 

w najwspanialszej oper. 
„JULIKA: 

Sensacja. Wielki podwójny progr. 

„FILIE i FLA — „Brat KOBIETE 
Tryskający humor. 

Balkon 25 gr. 
iewjowo operetkowy REWJA 
w 3 częściach p. t. 

Mary Żejmówny, na czele znakom. zesp. 
reżyser Sliwińsk', komik Gronowski, fenomenalne 1rio Hariys, 

Niezwykle zabawne sytuacje. 

Dziś proqram nr. 74 

Złota podwiązka 
art. nieziówn wykon. iomans. cyg. Witold Rychter, 

Kołosalne napięcie. Najciek. splot wydarzeń 

Nowy wysoce artystyczny program 
z udz powracającej 
ulnbienicy Wilna 

balet Neo, Borski, Gajdecki i in. 

Nowe piękne dekoracje i świetne pomysly. Codziennnie 2 seanse: o g. 6.43 i 9.15, w niedziele 
i święta 3 seanse o godz 4.45, 700 i 9.15 

Niezrównana, 

kusząco piękna ŚWIATOWID | BRYGIDA HELM 
w arogł Imie „KSIĄŻE WORONCOW“ 
Paryž. Monte Carlo. Riviera. Casina. Gra o miłość. Gra o miijony. W rol. pozost. urocza Hansi 

Knoteck, W. Eirgel į A. Schónhals. 

OGNISKO | 
NAD PROGRAM ; Atrakcje dźwiękowe 

Dziś Wallace Beery i Jackie Cooper 
wzruszą Was w przepięknym filmie p. t. 

И ау © рр «в skarbów 
DODATKI DŹWIĘKOWE. — Nad program: 

   
          

REDAKCJA * ADMINISTRACJA: 

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

De tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 60%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszetk 
i rubrykę „nadesłane* Redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie Е 

    

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

Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 

PTFE VTPT 

Wilno, Bisk Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, Red 

Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Całe miasto o tem mówi 

POTRAFIŁ... 

Juljan Kosakowski (Sofjana 12) wracał „na 
wesoło* dorożką z rogatki Kalwaryjskiej. Nie 
daleko Zielonego Mostu stracił równowagę (co 

„mie było tak łatwe, jeżeli wziąć pod uwagę, że 
w dorożce nawpół leżał i wypadł na bruk, doz 
nając potłuczenia. 

Pogotowie ratunkowe skierowało go do szpi 
tala. : (e) 

—  ZBIEGŁA ŻONA. 
Lejzer Rajski (ul. Subocz 6) zamełdował w 

komisarjacie iż zbiegła mu żona, zabierająe rze . 
czy na sumę 175 złotych. (e) 

ZŁODZIEJ — USYPIACZ, 

Piotr Taraszkiewicz (Ogórkowa 6) zameldo 

wał policji, że padł ofiarą złodzieja-usypiacza. 

Taraszkiewicz wybrał się na plac Marszałka 

Piłsudskiego, celem sprzedaży roweru. Wkrót 

ce znalazł się nabywca, który po krótkim tar 

„gu zgodził się na żądaną cenę 100 zł. 

Nabtywca mie miał jednak przy sobie pienię 

dzy, wobec czego zapróponował Taraszkiewiczo 

wi, by udał się z nim do mieszkania na Lipów 

kę. Po drodze zaprosił go do jakiejś restauracyj 

ki przy ul. Bełiny „na jednego”. Pó wypiciu kil 

ku kieliszków "wódki, Taraszkiewicz, odporny 

zwykle ma działanie ałtkoholu, poczuł niezwykłą 

senność. Gdy się obudził, ani nabywcy, ani ro- 

(e). weru juž nie bylo | 

MIESZKANIE W... OGRODZIE MIEJSKIM. 

Onegdaj w ogródku na płacu Katedralnym 

rozlokowała się rodzina wyeksmiitowanego z uł. 

Werkowskiej 24, Pawła Zmitrowicza. Polieja 

niezwłocznie zaojpiekowała się bezdomną rodzi- 

ną znajdując dła niej tymczasowe łocum w 

miejskiej Izbie Dezynfekcyjnej. tc). 

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy Wileń- 
sko-Nowogródzkiej [Izbie Lekarskiej ogłasza 
konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka 
Zdrowoa w Głębokiem. Bliższe informacje oraz 

składanie podań w Kancelarji Izby (Wileńska 
25) do dnia 3 czerwca r. b. 

  

RESTAURAC'A 
„Bar Okocimski“ 

Wiel+a 36 (obok „Bata“) 

Codziennie °° *° ° Koncert w nocy 
pierwszcrzędnej orkiestry. Ceny dostępne     

  
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppol 

  

FARR. CHEM. FARM..AD, KOWALSKI WARSZAWA 

OSTRZEŻENIE | 
Podaję do publicznej wiadomości, iż nie 

ponoszę żadnej odpowiedztalności materjal- . 
nej za długi i pożyczki zaciągane przez mego 
męża Władysława Jasewicza oraz powoływa- 
nie się na moje imię przy załatwianiu , 
swoich interesów. 

Z pierwszego małżeństwa | 
Nadzieja ROSZCZEWSKA-JASEWICZOWA. ; 

Przetarg : 
Zarząd: Miejski w Wilnie ogłasza przetarg nie 

ograniczony na wydzierżawienie tokalu w do 
mu miejskim przy ul. Ostrobramskiej Nr. 5, t. 
zw. „Sali Miejskiej", na okres roczny od dn. 
1/VI. 36 r. 

Szezegėolowe warunki przetargu do przejrze 
mia w Wzydziale Gospodarczym Zarządu Miej- 
skiego (ul. Dominikańska Nr. 2 oficyna) pokój 
Nr. ! w godz. od 9 do 13. 

Oferty należy składać w załakowanych koper 
tach do dnia 26 maja r. b. do godz. 9. Otwarcie 
ofert i przetarg ustny odbędą się tegoż dnia o 
godzinie 10. 

Do oferty należy dołączyć wadjum w wyso 

kości 5%/0 sumy oferowanej. 

ZARZĄD MIEJSKI-W. WILNIE. 

  

   

  

wz FS 

Konto czekowe P, K, O. nr. 80.750, Drukarnia — ui 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 sły: 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr przed tekstem --75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakę. i komunikaty —60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan. — 10 gr. za WYTAS,. 

  

Bandurskiego 4. tel. 3-40. 

Otwar cie wystawy rzežb | 
Leony Szezepanowiezowej 

—_ W miedzielę 17 b. m. w pięknej sałi Kasyna 
Oficerskiego. Wilna odbyło się w obecności sze 
regu wybitnych osobistości otwarcie wystawy , 
zkiorawej Leony Szozepanowiczowej silnej i 
równostronnej imdywidnualiności twórczej. Naj- 
większe zainteresowanie - budziło. popiersie Mar 
szałka Piłsudskiego utrzymane w szlachetnym: 
monumentalnym stytu (gips), jednak, jak widać: 
z wystawy, artystka najchętniej wypowiada się 
w drzewie, do którego odpowiednie tło stamowi 
ły tkanimy wileńskie, wypożyczone przeważnie 
przez młodą płacówkę przemysłu Ludowego (sa 
modział). | | 

Wystawa obfita jest w eksponaty, reprezem 
tujące najrozmaitsze Kkierumki poszukiwań i ek- 
-spresji artystycznej, i z tego-choćby względu za 
sługuje na zwiedzenie. Jest otwarta codziennie- 
w godzinach od 10 do 6 popoł. | 3 

NOWA PLACOWKA POLSKA!| 
  

  

Wykonanie fachowe 

PRALNIA | 
„OSZCZEDNOšŠĖ“*| 

przy ul. Gaona 10 | 
(trzeci dom od ul. Ś-to Jańskiej) 

Przyjmuje do prania bielizne nocną i dzien. | 
ną prasowaną i miękką. firanki, serwety i in. £ 

   

-- — Ceny niskie £ 

  

  

gjonalne, 

PRZEWODNIKI.   
Pamiątki z Wilna!) 
FOTOGRAFJE MAUZOLEUM, ALBUMY re- | 

OB*AZKI na szkle z widokami Ę. 
Wilna, oraz wiele upominków z Wilna. 

Władysław Borkowski 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372. - 

PLANY.     

  

: Dowiecie 

sie 

"wkrėtce 

  

Tylko k Gtki czas! 

oddaje: FIRĄNKI, 

  

|NIEBYWAŁA OKAZJA!| 
Nadzwyczaj tanio i na dogodnych warunkach 

obrusy, motywy i Łt p. RĘCZNEGO wvrobu. Е 
FILET, szydełk. (haczk.), haftowane bluski Ę- 
oraz KILIMY i wWŁOCHACZE (iżniki) | 

we wszystkich rozmiarach. ` 

Zwiedzan:e n'e obow'ązuje kupna, 

Do gal. Niesmiecka 2 

kapy. storv, serwety, 

    

SPRZEDAM 
tano 6 cylindrosą Re- 
nault limuzynę w do- 
brym sanie. — Dowe- 
dzieć się: Sierakowskie- 
go 12—4 od g. 13—16 

SPRZEDAM 
bardzo tanio działkę 
ziemi 1140 sąż. kwadr. 
Kolonja Kolejowa pod 
W:lnem. Dow:edzieć się 
Sierakowsk ego 12 m. 3 

POKÓJ 
elegancko umebtowany 
do wynajęcia. Ofiarna 

4 m..1, tel. 14-78 
Oglądać do ą. 11 rano 

i od 4 do 5 po pol. 

Potrzebny 
pomocnik męski 

do zakładu fryzjersk. 
Ezubowicza, ul. Mickie- 

wicza 58 

Przyjezdna 
panienka poszukuje 

pracy bufetowej, eks- 
pedjentki lub pokojów- 
ki — Staroszlachiurna 
3—1 Jadw. Dąbrowska 

UDZIELAM 

LEKCYJ 

      

  

  

nym z polekiego, fizyki 
chemii i matematyki 
Zgłoszenia do admin. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Solidnie“   
zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

w zakresie gimnazjaj . 

WESA 
DUKTOR | 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne. narządów maoczow.. 
od q 9—] | 5—$ 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, 

4KUSZERKĄ 
Marja ы 

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

AEUSZERKA 

M. Brzezina 
masaž leczniczy 

i elektryzacje 

Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską. 

ul. Grodzka 27 

„. ARUSZERKA 

Smiałowska 
ul. Wielka 10—-2 
(vis-a-vis poczty) 

tamże gabine! «osmet. 
usuwa zmarszczki, bro= 
dawki, kurzajki i wągry 

  

  

  

  
Redaktor odp. Ludwik Jankowski. 

Т 1 

A * 

aktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp“ 
Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 91/—3!/, i 7——0 wicszę. 
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