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Min. Beck przybył do Londynu 
LONDYN. (Pat.) Minister Spraw 

Zagr. Beck oraz delegacją polska na 
uroczystości koronacyjne przybyli o 
godz. 4 na dworzec Victoria. 

Po przywitaniu się na peronie z 
tzłonkami ambasady i konsulatu ge 
neralnego R. P. min. Beck przeszedł 
do salonu recepcyjnego, gdzie w imie 
niu króla Jerzego Vl-go powitał go | wiceprzewodniczący 

króla | Oczekujący delegatów kuzyn 

książę Arthur Connaugt. 

Po powitaniu min. Beck wraz z 
iordem Mersey i ambasadorem Ra- 
czyńskim oraz delegacja polska odje 
chali do hotelu Clarige. 

Na przystani w Dover min. Becka 
powitali specjalnie przydzielony do 
jego osoby przez króla Jerzego VI-go 

Izby Lordów 
lord Mersey oraz amb. Raczyński. 

Min. Grabowski w Berlinie 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 9 bm. 

% godz. 9,20 minister sprawiedliwości 
p. Grabowski wyjechał w towarzyst 
wie małżonki do Berlina na zaprosze 
nie ministra Rzeszy dr. Franka, pre- 
zesa Akademii Prawa Niemieckiego. 

„BERLIN, (Pat). O godz. 19 przybył 
fło Berlina p. minister sprawiedliwoś 
ci Grabowski w towarzystwie małżon 
ki. Z ministrem przybył prokurator 
Sądu Najwyższego Bienkowski, sę- 
dzia Sądu Apelacyjnego Dziembow- 
ski, wiceprokurator Sądu Apelacyjne 
go Misuna i sędzia Sądu Okręgowego 
Wolter. Przyjazd ten jest rewizytą 
na niedawną wizytę. ministra spra- 

wiedliwości Rzeszy dr. Franka w War 
szawie.   

W salonach recepcyjnych nastąpi- 
ło przedstawienie obecnych na dwor 
cu urzędników niemieckich i polskich 
min. Grabowskiemu, poczem min. 
Grabowski z małżonką w towarzyst 
wie min. Franka udał się do hotelu 
„Kaiserhof”, gdzie zatrzyma się na 
czas swego 3-dniowego pobytu. Pro 
gram wizyty jest bardzo obfity i prze 
widuje szereg zebrań o charakterze 
naukowym, jak odczyty i akademie 
oraz przyjęć towarzyskich. Dnia 10 
©. m. min. Grabowski wygłosi na uro 
szystym posiedzeniu Akademii Prawa 
Niemieckiego odczyt p. t „Wpływ 
Marszałka Piłsudskiego na kształto- 
wanie się prawa w Polsce". 

Organizacyjne zebranie 0. Z. N. 
okręgu toruńskiego 

TORUŃ. (Pat.) Dziś o godz. 12 
w sali domu społecznego odbyło się 
pierwsze zebranie organizacyjne Qbo 

"zu Zjednoczenia Narodowego Okręgu , 
Toruńskiego. 

Na zebranie przybył przewodniczą 
cy prezydium organizacji miejskiej   

prezydent m. Warszawy Starzyński 

oraz ok-ło 250 działaczy społecznych, 
reprezentujących wszystkie zawody 
okręgu toruńskiego, do kiórego nale. 
2а miasta: Wąbrze”no, Chełmża, 
Chełmno i inne. 

- Poświęcenie nowego gmachu P. K. 0. 
w Poznaniu 

POZNAŃ, (PAT). — W niedzielę, dn. 
9 maja br. odbyło się w Poznaniu uroczy 
ste poświęcenie nowego gmachu poznań 
skiego oddziału P. K. O., przy Placu Wol 
ności 3. 

Aktu poświęcenia nowego gmachu, 
pięknie udekorowanego па tę uroczys- 
łość, dokonał w zastępstwie J. E. ks. kar 

dynała Augusta Hlonda, który został wez 
wany do Rzymu. J. E. ks. biskup W.len 
ty Dymek w asyście licznego du:kowień 
stwa i w obecności grona dosto 'ych go 
ści, wśród których znajdował: ię p. wice 
premier E. Kwiatkowski, p. min. Ulrych i 
pp. wicemin. Rose i Morawski, prez. Gru 
ber i inni. 

В ая йс © Bilbao 
SALAMANKA, (PAT). — Gen. Franco 

wystosował odezwę do Basków, głoszą 
<ą, że powstańcy znajdują się u wrót Bil 
bao i zajęli przeszło połowę kraju Bas ków. Gen. Franco zaprzecza, jakoby pow 
stańcy rozstrzeliwali jeńców, gwarantując 
życie i wolność wszysikim poddającym 
się dobrowolnie. Gen. Franco przyrzeka 
Zarazem Baskom poszanowanie ich trady 
<yj regionalnych. 

RZĄDOWCY ZDOBYLI M. ARGES. 
PARYŻ, (PAT). — Havas donosi z Ma 

dryfu, że wojska rządowe ponownie zaję 
ły m. Arges, ufraconą w piątek a znajdu 
Jącą się w odległości 9 klm. od Toledo. 
Pomimo kontrakcji powstańców wojska 
rządowe utrzymały swe stanowiska. 

OKRĘTY FRANCUSKIE W BILBAO. 
PARYŻ, (PAT). — 4 francuskie okręty 

wojasne: pancernik Bretagne, krążownik 
Emile l:eriin, kontrtorpedowiec Terrible 
| awiso Somme odpłynęły z St. iean de 
Luz i będą pafrolowały zatokę Biskajską. 

LiLBAO, (PAT). — Zawinęły tu statki 
lrancuskie: Carimare, Chateuau Margaux 
i Chateau Elmer. Statki przyjmą na pok-   

ład ewakuowane dzieci | niezwłocznie 

odpłyną do Francji. ; 

  

Kościół oo. Jezuitów w Bilbao. 

„Graf Zeppelin” nie poleci przez Atlantyk 
jeśli nie będzie wyp: łaiscy nhsiam 

BERLIN, (PAT), — Według informacyj 
agencji Havasa, . komendant sterowca 
„Graf Zeppelin“ kapitał Schiller miał oś 
wiadczyć, że nie podejmie on nowej pod 
róży przez Atlantyk, o ile sterowiec nie 
ędzie wypełniony helem.. A zatem prze 

widziany w maju start z Frankfurtu do 
Rio de Janeiro nie odbędzie się. Dołąd 

jednak nie ma decyzji oficjalnej. Kpł. 
Schiller dodaje, że zakłady w Friedrichs 
hafen nie posiadają dos'atecznej ilości 
helu, trzeba więc będzia oczek'wać aż 
nadejdzie transport tego gazu z Ameryki. 

. Wypełnienie helem „Zeppelina” wy 
magać będzie pewnych przeróbek tech- 
nicznych.   

  

  

WILNO, poniedziałek 10 maja 1937 r. 

WILENS 
wraz z Kurjerem Wileńsko - Nowogródzkim 

Cana 15 gr, 

  

  

Walny zjazd Zw. Adwokatów Polskich 
domaga się uregulowania stosunku liczebnego Żydów w adwokatu:ze 

WARSZAWA, (PAT). — Na zjeździe 
Związku Adwokatów Polskich jednomyśl” 
nie powzięto między innymi następujące 
uchwały: 

Obradujący w Warszawie w dniach 8 
1 9 maja Ogólny Zjazd Związku Adwoka 
tów Polskich, wiłając z radością dokona 
ny fakt zjednoczenia w Związku adwoka 

tów polskich stwierdza: 
Zapewnienie polskiego charakteru ad 

wokafury I wytworzenie niezbędnego dla 
narodu pańsiwa polskiego fypu adwoka 
ta jest niemożliwe bez zasadniczej zmia 

o"neqo siosunku liczebnego w ad 
wokaturze Polaków i Żydów i przywróce 
nia na tej drodze Polakom właściwej 
przewagi, a fym samym decydującego 

głosu w organach samorządu adwokackie 
go. 

Nieproporcjonalnie wielka w porów- 
naniu z odsetkiem ludności żydowskiej 
w państwie rosnąca od szeregu lat w co 

raz szybszym ten:pie liczba adwokatów 
Żydów przekracza już dzisiaj połowę o- 

gólnej liczby adwokatów w całym państ 
wie a w poszczególnych izbach adwokac 
kich stanowi przytłaczającą przewagę. — 
Taki stan godzi w is'oiny interes narodu 
ł państwa, musi zatem ulec radykalnej 
zmianie. . 
"Aby stan obecny nie uległ dalszemu 

pogorszeniu konieczne jest niezwłoczne 
zahamowanie dopływu Żydów do adwo 
katury i do aplikacji adwokackiej. 

Ze sprawą uregulowania stosunku li 
czebnego Żydów w adwokafurze łączy 
się nierozerwalnie sprawa odpowiednie 
go unormowania dostępu młodzieży pol 
skiej I żydowskiej na wydziały prawne 
uniwersytetu 0 WSZ 
© pla usunięcia obecnego nienormalne 
go składu adwokatury konieczne jest e- 
rergiczne | solidarne współdziałanie zje 
dnoczonej adwokatury polskiej, społe- 
czeństwa polskiego I czyncików państwo 

wych. 
Wniesiony do Sejmu rządowy projekt 

nowego prawa © ustroju adwokatury, 
przewidujący przywrócenie aplikacji są- 
dowej, jako normalnej drogi przygotowa 
nla do zawodu adwokackiego oraz moż 
ność odpowiedniego regulowania dopły 
wu do adwokatury, zapowiada poprawę 
ob :c"sgo stanu prawnego. 

Uciiwalenis ustawy, wprowadzającej 
ę reformę, jest naglącą koniecznością. 

Jako podstawa regulowania dopływu 
do adwokatury powinna być przyjęta za 
sada: 

że liczba adwokatów Żydów nie mo 
że w zasadzie przekraczać procentowego 
stosunku ludności żydowskiej do ogółu 
ludności państwa: 

że w izbach adwokackich, w których 
liczba adwokatów I aplikantów Żydów 

List pasterski bp. Prei- 
singa w Niemczech 
BERLIN. (Pat.) We wszystkich 

kościołach katolickich w Berlinie od- 
czytany został list pasterski biskupa 
berlińskiego hr. Preisinga. Jest to 
pierwsze wyraźne zajęcie protestu ją- 
cego stanowiska wyższych władz du 
chownych wobec procesów katolic- 
kich, jakie toczą się od szeregu dni 
i związanej z tvm gwałtownei kam 
parii prasowej przeciwko „katolicyz 
nzowi politycznemu” i stosunkom pa 
rującym w katolickich zakładach wy 
chowawczych. 

Wycieczka prsłów 
i soratorńw ną Pniesiy 

PIŃSK. (Pat.) Grupa posłów i se- 
natorów na czele z marszałkiem Pry 
storem przybyła wczoraj do Pińska 
jako drugiego etapu swej wycieczki 
pc Polesiu. 
Wycieczce towarzyszył wojewoda po- 
leski Tramecourt. 

Burza Ssraro-ą 
nz Pelaęciy   PIŃSK. (Pat.) Wczoraj w godzinach po- 

południowych przez południową część powia 
tu pińskiego przeszła burza gradowa. Grad 
wielkości laskowegy orzecha Poczyniłoznisz 
czenie wśród okwieccnych drzew A 7 | 

wych, (EG w Wilnie. j)y 
: LĄ 
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przekracza powyższą normę, nastąpić mu 
si niezwłocznie zamknięcie list adwoka- 
tów i aplikantów adwokackich dla kandy 
datów narodowości żydowskiej. : 

Wskazana wyżej zasada przyjęła być 
powinna również za podstawę normowa 

nia dopływu młodzieży na wydziały pra 
wne uniwersytetów. 

Nowe prawo o ustroju adwokatury za 
wierać powinno przepisy, które nie naru 
szając zasady samorządu i wybieralności 
władz samorządowych dawałyby skute- 
czne gwarancje niezwłocznego zapewnie 
nia zdecydowanej większości we wszyst- 
kich władzach samorządu adwokackiego 
dla adwokatów Polaków. 

Ponadto na zjeździe ukonstytuował 
się zarząd główny Z. A. P. w sposób nas 

iępujący: 

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO: 

Prezes honorowy — Cezary Ponikow 
ski, prezes — Bolesław Bialawski, wice 
prezesi — Leon Nowodworski. S'anisław 
Rowiński, Jan Kręglewski, Michał Sko- 
czyński. Prezesi oddziałów: Janczewski 

| Stanisław, Warszawa, dr. Janiszewski Ta 
| deusz, Lwów. dr. Dziedzic Ignacy, Toruń, 
Kalinowski Stanisław, Lublin, Jasieński 
Zbigniew, Wilno, Žytomierski Wojciech, 
Katowice. Członkowie z wyboru: z War 
szawy — Blenau Zygmunt, Borzęcki Ma- 
rian, Jurkowski Antoni, Miedz'anowski 
Władysław. Niedzielski Marian, Podko- 
morski Jan, Suligowski Bohdan. Ze Lwo 
wa — Pieracki Jan, Czudowski Adolf, Ar 
gasiński Karol, Wróblewski Bolesław. Z 
Krakowa — Miksiewicz Tadeusz. z Kato 
wic —, Lewandowski Jerzy, z Poznania 
Dembiński. Stefan, Osmólski Stefan, z To- 

„runia — Niklewski Marian, ż Wilna — Ep 
gel Mieczysław. 

Do komisji rewizyjnej wybrano: Jana 
Nododworskiego, Czesława Brzezińskie- 
go i Stanisława Kijeńskiego oraz jako za 
stępców — Hermana Eberhardta | Wacła 
wa Pęskiego. 

Na zakończenie obrad uchwalono wez 
wać wszystkich członków związku, aby 

wpłacali swe składki na Fundusz Obrony 
Narodowej według norm, ustalonych 
przez naczelną radą adwokacką.   

Do Związku Lekarzy Państwa Polskiego 
nie mogą należeć Żydzi 

Uchwała ostatniego Walnego Zebrania 
WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj w 

Domu Medyków w Warszawie odbyło się 
doroczne walne zebranie Związku Leka 
rzy Państwa Polskiego, w obecności 247 
delegatów z 11 okręgów. 

Przewodniczył zebraniu dr. Piasecki 
Witold (Włocławek), sekretarzował dr. 
Stanisław Niklewski. 

Zjazd zagaił dr. Konrad Okólski, pre 
zes Zarządu Związku, po czym odczyta 
ne zostały sprawozdania z działalności 
ustępjącego zarządu, któremu udzielono 
absolutorium. 

Okręgi: poznański, pomorski, kielecki 
i śląski zgłosiły wniosek o zmianę par. 
7 słałutu Związku, w tym sensie, že do 
Związku nie może należeć lekarz — Żyd. 

Wniosek o przejście do głosowania 
nad wnioskiem w sprawie zmiany statutu 
bez dyskusji — przeszedł większością 
głosów. 3 у 

Przysląpiono do głosowania tajnego. 
Wniosek został przyjęty 140 głosami 
przeciw 103 przy 4 wstrzymujących się od 
głosu. 

Po ogłoszeniu wyniku głosowania о+ 
becni na sali lekarze — Żydzi opuścill 
salę obrad. ` 

W dalszym ciągu zebrania po omó+ 
wieniu szeregu spraw organizacyjnych 
przystąpiono do wyborów nowego za« 
rządu. Na prezesa wybfsny  zosłał dr. 
Jan Czarnecki, na wiceprezesów — dr, 
dr. Antoni Turski i St. Hryniewiecki. 

Obiad i raut na cześć prezydenta Lebruna 
- u amb. Łukasiewicza 

PARYŻ, (PAT). — Ambasador R. P. | cuskiej dep. Maxence Bibie, szereg wy 
w Paryżu Łukasiewicz wydał wczoraj o- | bitniejszych osobistości z kół rządowych 
biad na cześć: prezydenta republiki fran 
cuskiej i pani Lebrun. W obiedzie wzięli 
udział premier Blum z małżonką, prezy 
dent senału p. Jeanneney z małżonką, 
prezes grupy parlamentarnej po!sko-fran 

i parlamentarnych, dziekan korpusu dy< 
plomatycznego nuncjusz Valerio Valeri I 
kilku ambasadorów i posłów państw zą 
przyjaźnionych. 

Bucharin i Rykow zesłani 
na Syberię 

MOSKWA. (Pat.) W Moskwie krą 
żą uporczywe pogłoski, że proces Bu- 

charina i Rykowa nie odbędzie się, 

20 osób 

herię w trybie administracyjnym. 
| gdyż obaj zostali już zesłani na Sy- 

rannych 
w czasie cb.hocu Święta Joanny d'Arc 

TULUZA. (Pat.) W czasie dzisiejszych 

manifestacyj z okazji święta Joanny d'Arc 

doszło do dość poważnych rozruchów w kil- 

ku punktach miasta. Padło około 20 rannych. 

W chwili gdy pochód zbliżał się do rvsągu 
| Jcanny d,Are z tiumu zaintonowano marsy- 

liarkę a jednocześnie padły wrogie okrzyki. 

Pochód skierował się do centrum miasta. 

Przed pomnikiem Jean Jaures'a kontrmani- 

festanci starli się z czołem pochadu, idącego 

z pod pomnika Joanny d'Arc. W starciu 20- 

Finały mistrzostw 
MEDIOLAN, (PAT). — Do finałów, 

jak wiadomo zakwalifikowato się až 4-ch' 

Polakėw. 

Polus zdobył mistrzostwo Europy bl- 
jąc Włocha Cortonesi. Poza tym Sobko- 
wiak niesłusznie przegrał z Węgrem Ene 
kesem, zostając w ten sposób wicemist 
rzem Europy. 

Chmielewski w finale wygrał z Holen 

stał ranny komisarz policji. Utworzyły się 

dwa pochody, jeden zwolenników „Action 
Francaise*, a drugi partii społecznej fran- 

cuskiej. Oba pochody skierowały się pod 

Iekal „Action Francaise. W czasie drogi 
wynikły nowe awantury, przy czym pobito 

kiłkunastu sprzedawców dzienników prawi- 

ewwych. Policja aresztowała kilkunastu ©- 

sobników tak z jednego, jak i z drugiego po- 

| chara. Około południa spokój został przy- 
| wrócony. 

bokserskich Europy 
| drem Dekkersem i został mistrzem Euro 

PY: › 
Szymura przegrał niesłusznie z Wło- 

chem Musiną. Zdobył on również wice © 

mistrzostwo Europy. PCA k 
W ogólnej punktacji mistrzostw Pol 

ska zajęła I miejsce i zdobyła t. zw. „Pu 
char Narodów”. Jest to olbrzymi I nies 
padziewany sukces naszych pięściarzy, |
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Szalapin o sobie i o Gorkim 
17-LETNI CHŁOPAK. 

-— Kiedy, w którym roku rozpo- 

czął pan swą karierę śpiewaczą? 

— O, bardzo dawno. W 17-ym 

roku życia. Zacząłem od zwykłego 

amatorskiego chóru. Z chóru zaanga 

žowano mnie do operetki. Poraz 

pierwszy wystąpiłem w operetce w 

mieście Ufa... Wkrótce duży skok. 

Moja pierwsza opera — „Halka* Mo 

riuszki. Po pięciu latach jestem juź 

na scenach stołecznych w Moskwie 

i Petersburgu. W 1900 roku wyjazd 

za granicę. Mediolańska „La Scala" 4 

stolice państw europejskich... 

W Rosji po raz ostatni występo- 

*ałem w 1921 roku. Od tego czasu 

stałą moją siedzibą stał się Paryż. 

8 bitych lat śpiewałem w Ameryce. 

Przed przyjazdem do Polski — tour- 

nóe: Anglia, Japonia, Niemey. 

MAŁO JEST LUDZI 

UTALENTOWANYCH. 

— Rozpowszechnione jest mnie- 

manie, że opera w dzisiejszych cza 

sach — to przeżytek. Co sądzi pan 
o tym? 

— Uważam, że opera wcale nie 

nałeży do przeżytków. Sprawa pole- 

ga na czym innym. W dzisiejszych 

czasach — nie wiem czemu to przy- 

pisač-— mało jest naprawdę utalen 

towanych ludzi. A publiczność? Pub 

Fczność pójdzie zawsze tam, gdzie 

čają jej rzeczy dobre. 

OPERZE WARSZAWSKIEJ SĄ 

POTRZEBNE PIENIĄDZE. 

— Jakiego zdania jest pan o Ope 

rze Warszawskiej? 

— Opera Warszawska ma wszy:t 

kie dane, by być jedną z najlepszyca. 

Brak tylko Środków materialnych. 

Ze swych występów w Warszawie je- 

stem bardzo zadowolony. 

PUBLICZNOŚĆ POLSKA. 

— (o pan powie o polskiej pub- 
Yezności? 

  
—A, to, że należy do bar:dż29 żywo | 

reagujących. Jest poprostu żywioło- 

na. W Warszawie „Godunow“ sz+41 

aż cztery razy. Przyjmowa1o mnie 

nad wyraz owacyjnie. Kurtyna dosło , 

wnie musiała ciągle się podnosić... 

DO Z. S. 5. R. NIE POJEDZIE, 

— Krążyły pogłoski, jakoby ma 

pan zamiar udać się do Sowietów? 

— Nie. W Rosji nie byłem od 

1921 roku. Według mnie w Sowietash 

sztuka została podporządkowan1 po- 

Kiyce. Tak mi przynajmniej się wy 

avje. Ja zaś jestem człowiek wolny. | 

Zresztą trudno wydać sąd o tym, cze 

go się nie widzi. Jechać jednak tam 

nie mam zamiaru. 

ъ $. и» 7е a 

„JA TEŽ ŠPIEWAM, ALE CO TY 

ROBISZ*? 

— Nie tęskni pan za Rosją? 

— Do dawnej żywię wiele senty- 

mentu. Opowiem tu małą zabawną 

historyjkę, która wydarzyła się mi 
siedyś w Moskwie. Jadę dorožką. 

Rezgadaliśmy się beztrosko z „izwo- 

szczikom*. W pewnej chwili zwraca 

się on do mnie: 

— A czym ty się zajmujesz? 

— Śpiewam. 
— Ja też śpiewam — ciągnie da- 

lej „izwoszczik* — ale eo ty robisz? 

„Izwoszezik* był bardzo zażeno- 

wany, gdy powiedziałem mu, jak się |. 

uazywam. 

GORKIJ. 

— Zmarły niedawno w Sowietach 

wielki pisarz Maksym Gorkij był pa- 

na serdecznym przyjacielem?   — Bardzo dawne to czasy. Z Gor 

  

„KURJER WILEŃSKI 10.V 1937 r. 

kim poznałem się w Niżnim Nowgo- 

rodzie. Przedtym (jeszcze nie znająe 

się) śpiewaliśmy razem w chórze cer 

kiewnym w Kazani. Istotnie Gorkij 

był moim bliskim przyjacielem. Na- 

61е drogi ciągle zbiegały się jakoś 

niezależnie od wołi aż wreszcie się 

rozeszły. Od wyjazdu z Rosji już Gor 

kiego więcej nie widziałem. Należał 

on do ludzi niezmiernie porywczych. 

Można powiedzieć, że był to nawet 

człowiek gwałtowny, ale o jakże głę 

bokim rozumie! O Gorkim wydałem 

sisecjalną książkę, którą przetłuma- 

czcno na kilka języków... 

(G
K 

WARSZAWA — PARYŻ, 

— Dokąd pan udaje się po wystę 

pach w Wilnie? 

— Wracam do Warszawy. Z War 

srawy zaś do Paryża. 

Rozmowę przeprowadził 

Anatol Mikułko, 
a 

Kurjer Sportowy 
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Wielka rewia sportowa 
W. K. S. $migłego 

Objektywnie trzeba stwierdzić, że uro 
czyste ofwarcie sezonu przez WKS Śmig 
ły należy do imprez najbardziej požyle 
cznych, spełniających całkowicie rolę pro 
pagandy wychowania fizycznego na tere 
nie Wilna. To, co widzieliśmy w niedzie 
lę na stadionie Okr. Ośr. Wych. Fiz. pot 
wierdza nasze przypuszczenie w zupełno 
ści, bo jeśli się weźmie pod uwagę cho 
ciażby jeden tylko punkt z programu 
wczorajszego otwarcia sezonu — miano 
wicie pokaz grupy gimnastycznej, złożo 
nej z 500 osób — to wrażenie, które on 

wywołał i oklaski które po pokazie nas 
tąpiły najlepiej tłumaczą znaczenie i wa 
gę propagandową takich imprez. 

Piękne święto sportowe rozpoczął ra 
porł złożony przez prezesa WKS. Śmig 
ły — płk. dypl. Łapickiego Kom. 
Gam. Wil. płk. dypl. Janickiemu, po 
czem nasłąpiła minuta ciszy, w której ucz 
czono pamięć Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. Równocześnie delegacja klubu 
wojskowego złożyła na Rossie wieniec. 

O godz. 9.15 ks. kap. Tyczkowski od 
prawił nabożeństwo i wygłosił okoliczno 
ściowe kazanie. Z kolei przy dźwiękach 

  

Co bedzie z meczem w Królewcu? 
Ani się obejrzymy, jak minie maj || 

na kalendarzu zawiśnie czerwona kartka: 
6 czerwiec — dzień meczu międzynarodo 
wego Polska Północno - Wschodnia — | 
Prusy Wschodnie. Mecz w tym soku ma 
się odbyć w Królewscu. Będzie fo już , 
trzecie spotkanie lekkoałletyczne. 

Niemcy dwa poprzednie mecze wygra | 
li. W roku 1935 w Królewcu mieli 11 
pkt. różnicy, a w roku 1936 w Białymsto 
ku już tylko 9. W tym roku moglibyśmy 
mieć więcej szans wygrania, względnie 
przegrania w zaszczytniejszym niż dotych 
czas stosunku, ałe na to się nie zanosi, 
bo nasi lekkoatleci jakoś nie mogą po» 
ważnie wziąć się do roboty. 

Wiemy bardzo dobrze, że reprezenia 
cja oparła zostanie na starych znejomych | 
takich jak: Wieczorek, Gierutio, Fiedo- 

ruk, Wojłkiewicz, Żyliński, Zylewicz i 
Łuckhaus, ale ci wszyscy zawodnicy w 
tym roku jeszcze nie startowali w poważ 
nych zawodach. Wiemy, że w niezłej for 
mie jest Żylewicz, że dobrze rzuca osz 
czepem Wojłkiewicz i że marzy o pobi 

| ciu rekordów Żyliński, ale tego jeszcze 

jest mało, zwłaszcza, jeżeli weźmie się 

pod uwagę składy szłafet i to, że szłafe 

| tami faktycznie wygrywa się mecze mię 
dzynarodowe. 

Sytuacja przedstawi się jeszcze gorzej, 

jeżeli zaznaczymy, że Fiedoruk, Herman 

i Joczys (Owens płotkarz z Grodna) są 

w wojsku, a więc trzeba zatroszczyć się 
już nie o samo tylko zwolnienie ich na 
wyjazd, ałe i o ułatwienie im treningu. 
Tymczasem jakoś nic nie wiemy o tym, 

żeby Wil. Okr. Zw. Lekkoatletyczny coś 
miał zrobić w tym kierunku. Trzeba rów 

  

Drużyna polska, która brała udział w mię dzynarodowych mistrzostwach Europy w 

koszykówce, rozgrywanych w Rydze. 

  

Historia pięściarstwa 
Boks, a raczej pięściarstwo, było już 

znane w Grecji starożytnej i Rzymie, ale 
niewiele miało wspólnego z boksem dzi 
siejszym. Za pierwszego boksera czasów 
nowożytnych uchodzi Anglik, James Figg, 
który w roku 1719 ogłoszony zosłał mis 
trzem ciężkiej wagi Wielkiej Brytanii. — 
Tytuł ten dzierżył aż do roku 1730, włe 
dy wycofał się z czynnego życia sporło 
wego, nie będąc ani razu -zwyciężonym 
w czasie swojej kariery pięścierskiej. Do 
piero cztery lała po rezygnacji Figga uło 
żył jego rodak Jack Broughton pierwsze 
przepisy walk bokserskich, które odiąd 
słały się w Anglii obowiązujące. Wyna 
lazł on łakże rękawice bokserskie, z tym 
jednakże zastrzeżeniem. że nie służyły 
jeszcze do meczów, a jedynie ochrania 
ły ręce w czasie treningów. 

Zupełnie odrębne stanowisko wśród 
angielskich bokserów 18 wieku zajmuje 
John Jackson, popularnie zwany „dżentel 
menem ringu” który zdobył tytuł mistrza 
Wielkiej Brytanii ciężkiej wagi w roku 
1795. Jackson był pięściarzem niezwykle 
wytwornym. Temu zapewne zawdzięczał, 
że zajmował się nim król angielski, ka 
żąc mu demonstrować swoją szłukę przed 
królewskimi gośćmi. Jackson prowadził w 
Londynie akademię bokserską | był ser 
decznym przyjacielem i nauczycielem By   

rona. Dzięki temu przeszedł nawet do li 
feratury. Podobne do Jacksona stanowis 
ko zajmował czempion angielski John 
Gully, posiadacz tytułu mistrza Wielkiej 
Brytanii w latach 1805—1808. Na boksie 
dorobił się tak znacznego majątku, że 
wybrano go w roku 1832 do parlamen 
tu, jako przedstawiciela hrabstwa Ponfre 
fack. Zmarł w roku 1863, jako 80 staru- 
szek. 

Rok 1860 stał się dla sporiu bokser 
skiego rokiem przełomowym. Wtedy bo 
wiem rozegrany był pierwszy mecz o mi 
słrzostwo świata. Walka, rozegrana w 

Farnboro pod Londynem, pomiędzy. An 
glikiem Tomem Sayersem a Amerykani- 
nem Johnem C. Heenanem trwała 2 go 
dziny i 20 minut. Wygrał Heenan. który 
musiał jednak trzy lała później oddać ty 
łuł mistrza świała Anglikowi Kingowi. — 

|. W łen sposób Tom King stał się oficjal 
nie pierwszym mistrzem świała w boksie 
z gołymi pięściami. Za mistrza tej walki 
uważany jest powszechnie John L. Sulli 
van, kłóry zamyka listę mistrzów świata 
w pięściarstwie bez rękawic. Karierę swo 
ją rozpoczął w roku 1878. Tyłuł mistrza 
świała odebrał mu James J, Corbelt w 
New Orleans w r. 1892 w czasie 21 run 
dowej walki. Corbefta z kolei zwyciężył 
niezwykły fenomen piešciarski Robert L.   Fiłzsimmons, który stał się mistrzem świa 

ta ciężkiej wagi (a tym samym wszyst- 
kich wag), mimo, że warunki fizyczne po 
siadał jedynie do wagi średniej. 

Po wojnie świałowej panami cingu sta 
li się dwaj bokserzy o niebylejakiej at- 
rakcyjności i renomie: Jack Dempsey i 
Georges Carpeniier. Pierwszy z nich jest 
aż do odwołania największym bokserem 
w historii pięciarstwa. Był on mistrzem 
świafa wszystkich wag od 1919 do 1926 
roku. Przez cały czas swojej kariery nie 
był ani razy znokaułowany. Nawet ten, 
który odebrał mu tytuł, zwyciężył go tyl 
ko na punkły. Jack Dempsey, zwany w 
Ameryce „Tiger Jack”, zwyciężył swego 
wielkiego rywala, francuskiego boksera 
— dżentelmena Georges Carpenfier'a w 
meczu bokserskim w New Jersey. Tytuł 
mistrza świata odebrał Dempseyowi we 
wrześniu 1926 r. Gene Tunney, który w 
galerii pięściarzy zajmuje również zupeł 
nie odrębne miejsce. W r. 1928 ustąpił 
dobrowolnie z ringu. nie chcąc nikomu 
oddać zdobytego tyłułu. Poświęcił się 
wyłącznie liłerałurze i filozofii. W obec 
nej chwili tytularnym mistrzem świała jest 
James J. Braddock, który rozgerać ma 
mecz o mistrzostwo świała z Maxem 
Schmelingiem. Mecz ten, który ma być 
rozegrany w roku bieżącym, zadecyduje 
osłałecznie, kto jest właściwym następcą 
Dempseya i Tunneya. DEL B 

nież starać się już zawczasu o paszporty 

zagraniczne. 
Słyszałem przed kilku dniam! z ust 

jednego z wybitnych działaczy sporto- 

wych Wilna takie zdanie: „Et, w ogóle, 

czy warło jechać do Królewca, bo muro 

wana przegrana”. Z takim powiedzeniem 

nie można nigdy się zgodzić. Co znaczy 
przegrana? Nie ten wygrywa, co raz wyg 
rywa, ale ten wygrywa, kto walczy i u- 

czy się. Dla Wilna mecz z Niemcami jest 

imprezą niezmiernie ważną. Jeżeli w tym 

roku zerwane zostaną zaprzyjaźnione sto 
sunki z Prusami Wschodnimi, to tym sa- 
mym skreślimy z kalendarzyka sporłowe 
go roku 1938 imprezę tak afrakcyjną jak 
mecz w Wilnie, bo feraz kolejka przyj 
dzie na Wilno. Powiedziane bowiem jest 
wyraźnie w regulaminie zawodów, że me 

cze odbywają się raz w Królewcu, a raz 
w Białymstoku albo w Wilnie. W Białym 
słoku mecz raz już się odbył. Teraz więc 

kolej na Wilno. 
Wróćmy jednak do zawodników, bo 

fo nas inłeresuje najbardziej. Przy ukła 
daniu składu frzeba kierować się *ym, by 
możliwie jak najwięcej zawodników móc 
zabrać z sobą. Wiem bowiem dnskonale 
co znaczy jechać z zawodnikami, którzy 
słarłują jednocześnie w kilku konkuren- 

cjach. Trzeba wówczas specjalnie ukła- 

dać program. Targować się poprostu z 

Niemcami o każde przesunięcie tej czy 

innej konkurencji. Po drugie, zawodnik, 

który startuje w kilku konkurencjech jest 

tak wyczerpany fizycznie i nerwowo, że 

nie osiąga tak dobrego wyniku jaki w 
normalnych warunkach mógłby osiągnąć. 

Najwyższy więc czas, żeby o wszyst 
kich tych sprawach poważnie pomyśleć, 
żeby opracować dokładnie program | 
przemyśleć wszystkie ewentualnošci, bo 
inaczej przegramy nie różnicą 9 czy 11 
punktów, a daleko większą. 

Apelujemy więc w pierwszym rzędzie 
do zawodników, a w drugim do panów 

„z zarządu WOZLA, żeby nareszcie przy 
stąpili do pracy przygotowawczej, bo 
jest takie piękne przysłowie o psach i 
polowaniu. Nie chcielibyśmy zastosowy- 
wać je w danym wypadku. 

1 jeszcze jedna uwaga. Nie można do 
Królewca jechać w ostatniej chwili. Nic 
bowiem tak ujemnie nie wpływa na for 

mę zawodników, jak podróż koleją. Za 

wodnicy w Królewcu muszą być przynaj 
mniej jeden pełny dzień przed meczem, 
tak,żeby mooli na boisku przeprowadzić 
trening i oswoić się. 

Zawodników przed meczem i w cza 
sie treningów powinien obowiązywać kla 
szłorny tryb życia. Do Królewca jechać 

powinniśmy po fo, żeby walczyć i wygrać, 
ale nie na wycieczkę furysłyczną. Bo 
przywieziemy tylko burszłynowe pamiąt 

ki i nic poza tym, a pamiątki burszłvno 

| we można kupić w Gdyni. J. Niecleckl.   

marsza | Brygady dokonano uroczysiego 
podniesienia flagi klubowej, poczem pre 
zes klubu płk. dypl. Łapicki wygłosił nas 
tępujące przemówienie: 

„Obywatele! 

W dniu dzisiejszym WKS obchodal do- 

riernym zwyczajem święto otwarcia sezonu 

wiosennego. 

To święto nie jest tylko świętem WKŚ 
jeez również świętem szerokich mas spole- 

czeństwa a głównie młodzieży, która zrozu 

miała i przejęła się wskazaniami Wielkiego 

Marszałka, że przez tężyznę ciała do tężyzny 

ducha, do potęgi Państwa. 

Tak jak ongiś w 1914 roku garstka strzel 
ców pod wodzą Wielkiego Marszałka wska- 
zala drogę pogrążonemu w niewoli Narado- 

wi, że tylko przez wysiłek zbrojny prowadzi 
ćroga do Niepor'ległości. tak dziś WKS pa- 
częty w myśl wskazań Wielkiego Marszałkc 

jest tą strażą przednią idącą w masy spo- 

łeczne z hasłem „wszyscy na boiska". 

Z radością wiłam te liczne zastępy mło- 

dzieży, która jest świetlaną przyszłością, na- 

radu, gdyż ieh oheeność jest dla mas naj- 

lepszą zachętą do pracy. 

Z elehoka w'ara, że į Ten sezan kędzie 

awneny w dalsze sukcesy I że przysporzy 

WKS dalszych zwolenników nie tylko bier- 

nych, ałe eo ważniejsze 1 czynnych etwieram 

winsenny sezan*. 

Po przemówieniu odbyło się wręczenie 

nagród, dyplomów i znaczków klub. a 

następnie okazała i nadzwvczaj 'nferesu 

jąca defilada wszystkich sekcyj sporło- 

wych WKS. W defiladzie tej wyróżnia 
ła slę wielka grupa narciarzy, ubranych 
w oryginalne białe kombinezony narciar 

skie. 
Przemarsz sekcyj sportowych poprze= 

dzała grupa lekkoatletów, w której zwra 

cał ogólną uwagę odbywajacy służbę 
woiskowa w Wilnie murzyn Delong. Z in 
nych sekcyj należy wymienić następują- 
ce: bokserską, gier sportowych, wioślar 
ską, strzelecką, piłkarską 1 szermierczą. 
Defilada, która zrobiła dobre wrażenie, 
kazała jeszcze zastanowić się nad jed- 

nym, że praca klubu WKS Śmigły, jeśli 
chodzi o jej intensywność, obejmuje 

wszvstkie niemal galezie sporłu, przy 
czym kładzie się nacisk raczej na ma= 
sowość sporłu, rozwój jego wszerz, a 
więc jego spopułaryzowanie aniżeli spec 
jalizację i dążenie do rekordów Jest to 
jeśli chodzi o rozwój wychowania fizycz 
nego zasada najbardziej słuszna i pożyte 

czna w wojsku. 
Otwarcie sezonu zakończyły pokazy 

zaprawy i walki, wykonane przez boksa 

rów, dalej gry sporłowe, oraz pokazy 

szermiercze. + 

Bieg szłałetowy (szwedzki) 400 x 300 

x200 x 100 m. przy żywym udziale bar= 

dzo licznie zebranej publiczności wyczer 
pał program święta .sporłowego. W bie 
gu tym zwyciężył zespół 6. p. p. Leg. 

Jeśli chodzi o publiczność, która przy 
glądała się wczorajszym ćwiczeniom i za 

wodom, to zwracała uwagę, nasuwała 

smutne refleksje stosunkowo bardzo mala 

ilość młodzieży szkolnej. Moment maso 

wości w sporcie, na który organizatorzy, 

wczorajszego święta zwracali uwacdę —: 

pozwalał przypuszczać, że młodzież ta II 
czniei będzie reprezentowana. Że się tak 
nie stało, i kło za to ponosi winę Irudno 

jest rozstrzygnąć. 

WKS Śmigły, który najbardziej na 

młodzież liczył, uczynił ze swej strony 

wszysłko, żeby ją tym świętem zaintere 

sować, gdyż na niej opierać się będzie 

przyszłość sporłu wileńskiego. zast, 

Rurh — Warta 1:1 
Niedzielne mecze © mistrzostwo 

Ligi dały następujące wyniki: 
Ruch — Warta 1:1. 

Cracovia — Warszawianka 5:0. 

L. K. S. — Garbarnia 6:0. 

A. K. S. — Pogoń 2:0. 

Komunikat A Z. $. 

Akad. Związek Sportowy w Wilnie 
komunikuje, że począwszy od dnia 10-ga 
maja rb. osoby skreślone z listy człon 

ków Związku będą  irakfowane na te< 
renie Związku jako goście i w żadnym 

wypadku nie bedą mogły korzystać z u/ 

rządzeń A. Z. S. 
AST TO A TT TAN TTT EEK 

Nacz. Muller propagował lekkoatletykę 
Naczelnik Muller przeniesiony służbo 

wo do Lublina opuścił Wilno. Trzeba 
słów kilka powiedzieć o krótkiej, ale bar 

w dużej mierze zasługą pracowiłego wl 

ceprezesa Mullera. 

A PPW? To też piękna karła z pracy 
dzo owocnej pracy nacz. Mullera w spor 
cie wileńskim, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
lekkoatletykę. Był on przez dwa lata wi 
ceprezesem Wil. Okr. Zw. Lekkcatletycz 
nego, a w pierwszym roku był w czasie 
organizowania w Wilnie mistrzostw Pol 

ski. Prezesa związku nie było. Wszystkie 
więc kłopoły spadły na niego, a wiemy, 

nacz. Mullera, który całą duszę wkładał 
tej fak potrzebnej organizacji na terenią 
poczty. 

Pisząc o nacz. Mullerze nie spasób 
pominąć milczeniem wyjątkowo rzadka 

, społykany wśród dygnitarzy pańsiwo: 
| wych stosunek do prasy. Był to ezlowieki 

że Wilno ze swych obowiązków gospo , który rozumiał dziennikarzy, chciał z 

darza wywiązało się doskonale.   | mi współpracować i współpracował. DI, 

To, że zawodnicy całej Polski z Wil tego też żałujemy bardzo, że nie ma: 

na wywieźli jak najlepsze wrażenia jest | śmy z nim dłużej pracować . w Wi 

—
 

 



  

Wszystkich tych działach 

„atei 

Z MUZYKI 

Recital fortepianowy 
W piątek usłyszeliśmy tegorocznego 

laureata konkursu chopinowskiego na 
koncercie w Lufni. To pierwsze zapozna 
nie się z młodym dwudziestoparoletnim 
ariystą pozwala sformułować sąd _niez- 
miernie dodatni. Jest to pełna, bogała i 
giętka indywidualność artystyczna o liry 
cznym piętnie. wybiinie zaznaczonym w 
Inierpretacjj poszczególnych utworów. 

Dysponuje bardzo piękną techniką, po- 
siada subtelną kantylenę, można by je 
dynie życzyć większej jeszcze połęgi dy 
namicznej. 

Program koncertu niezmiernie bogały, 
Zawierał Bacha, Fantazję chromatyczną i 

Fugę, dwie Sonafy — Liszła i Daniego 
Oraz Chopina b. moll z marszem żałob- 
nym, 3 drobniejsze utwory Chopina i 

Wariacje b. moll Szymanowskiego. Istot 

nie jak na jeden wieczór jest fo bardzo 
wiele i świadczy o dużym  wyrobieniu 
esiradówym artysty. 

Analizując wykonanie poszczególnych 
utworów trzeba rozpocząć od Bacha i 
podkreślić bardzo udatnie i ciekawie in 
łerpretowaną część | Fanłazji. Liszt. mo 

numentalny w swych kszłałłach a zara- 
zem fragmentaryczny, pozwolił pokazać 
artyście wszystkie możliwości — dal tu 
Małcużyński prawdziwie piękną kreację. 

Z utworów Chopina majstersztykiem 

był Nokłurn c — moll; w Mazurku może 
by było lepiej, gdyby oba tematy zosta 

powiązane za pomocą bardz'ej usto 

Pniowanej zmiany tempa. Poza tym zresz 
dą rytm I forma mazurka były šwieine: 
W Sonacie Chopina wypadły niezmiernie 
przekonywująco zwłaszcza cz. 1 i 2. Za 
kończyły program Wariacje Szymanow 

škiego op. 3. wykonane zarówno z eks 

Presję, jak dynamiczną polęgą. 

Poczem nastąpiły bisy, wśród których 
ł Małcużyński prócz drobiazgów Polo 

hezą As—dur i Efiudę a—dur op 25. — 
rewię wiele i na bardzo wysokim po 
mie, 

Życzyć mu irzeba warunków do dal 
szej pracy, zdaje się bowiem być rzeczą 

Wna „iż ma widoki dalszego rozwoju i 

dalszych jeszcze osiągnięć. 

* А teraz parę słów pro domo sua. 
Bo jczności było dość sporo, wszakże 
2 było przepełnienia. Uderzał zwłasz 
Wa niewielki odsetek młodzieży, co po 
"ППО zastanowić. Podobno wytłumacze 

hia tego faktu szukać należy w wygóro 
oo cenach. które właśnie iej młodzie 
Z wyznaczono. Tu by trzeba zasugero- 
z organizałorom takich imprez na przy 
2 1. zn. Tealrowi Muzycznemu Lut 
EE pewną politykę względności i czy by 
е warlo było młodzieży dawać ten ta 

r jak na przedstawienia propagando 
r, widowisk operetkowych? Bo właśnie 
p odkie: (zwłaszcza z konserwałorium) 
Ped enfuzjastyczny odbiorca 

= yki. Przy łym dla nich koncert jest 
tylko uczłą duchową, ale zararem lek 
pokazową artyzmu. Byłaby w łakim 

e iązaniu pozytywna zasługa spolecz- 
*: zakresu propagandy muzycznej, do 
ego namawiamy gorąco Dyrekcję Teat 

uzycznego Lufni. hhk. 

Walne zebranie ZPOK. 
w Wilnie 

dzeny czoraj odbyło się walne zgroma 
go ER" grodzko-powiatowe 

5 ązku Pracy Obywatelskiej Ko 
w Wilnie. Walne zebranie Zgro Madzilo liczne zastępy członkiń 

Przedstawicieli władz i pokrewnych 
Organizacyj kobiecych. Złożone zosta 
> Sprawozdania z działalności zrze 
zd na różnych odcinkach, m. in. 

wo omówiono wyniki prac 
i Ziałe wychowania obywatelskiego 
Bospodarczego, opiekę nad kobieta- 
U it.p. We 

osiągnięto 
gi sine rezultaty. ZPOK rozwija 

ę pomyślnie, zdobywając sobie co- 
Taz większe uznanie i wydatnie roz 
Szerzając zakres swej pracy. 
Wybory dały następujący rezultat: 

В: przewodniczącą wybrano p. Czes 
wę Monikowską, na wiceprzewodni“ 

н pp. Henpenowa i Tomas7ew- 
ska, skarbniczką ponownie została p. 

łowska, która zdobyła sobie uz 
namnie walnego zebrania za dokładne 
i szczegółowo opracowane sprawozda 

› sprawy społeczne 

nie kasowe i oszczędną gospodarkę 
inansową. 

4 „ Walne zebranie poprzedziło nabo 
Zenństwo, odprawione w kościele św. 
Jerzego, 

Kurs pszrzel>rski 
Kierownictwo zespołów " pszczelarskich 
žo Wileńskiego Rodziny Kolejowej u- 
ządza 10-dniowy kurs pszczelarski, kłó 

"Y rozpocznie się 18 maja. 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela 

„Iro Koła codziennie od godz. 17 do 
Ga Ognisku K. P. W., Wilno, ul. Kole- 
*«a_ (naprzeciw dworca kol.).   

Porządek szkoinych 
uioczystości żałob- 

nych 
drugiej rocznicy śmierci 
Marszałka Piłsudskiego 
Wtorek, dnia 11 maja r. b.: 

Godz. 8 — zbiórka na dworcu kolejowym 
szkolnych delegacyj sztandarowych, udają- 

cych się do Zułowa. Powrót do Wilna o 

godz. 15. 

Godz. 18—20 — wyświetlanie filmu — 

fragmenty z pogrzebu Marszałka Pilsudskie- 

go w kinie „Pan“. 

Środa, dnia 12 maja r. b.: 
Godz. 8—9 — nabożeństwo w Ostrej Bra 

mie. 

Godz. 9—10 — złożenie hołdu Sercu Mar 

szałka na Rossie. 

Godz. 16—18 — wyjazd delegacji szkol- 

nych do Pikiliszek. 

Godz. 20—21,30 — ognisko na wzgórzach 

nawprost Mauzoleum na Rossie. 

Wilna zab'ega 
o dodatkowy kredyt 

budowlany 

Jak się dowiadujemy, Komitet Rozbu 

dowy ma wszcząć starania w Banku Go- 

spodarstwa Krajowego o przyznanie Wil 

nu dodałkowego kredytu w wysokości 

150.000 zł na wykończenie rozpoczętych 

już budowli. Budowli takich finansowa- 

nych przez Komiłeł Rozbudowy iest 30: 

19 drewnianych i 11 murowanych w łym 

dwa domy blokowe. Z powodu nieprzy- 

znania w roku bieżącym Wilnu odpowied 

nich kredytów domy te nie mogą być 

wykończone, a właściciele ich narażeni 

są na straly. 

Echa radiowe RA 

Mołodeczno brawo, 

brawo, brawo!!! 
Program z dnia 8 bm. przyniósł nies 

podziankę, nie tylko b. miłą ale i b. cen 

ną. Poraz pierwszy w roku bieżącym 

przemówił powiat, nie tylko skromnie w 

rzemiennym dyszlu, ale już jako audycja 

szersza, bardziej rozbudowana: a przede 

wszystkim stworzona własnymi siłami po 

wiału. 

Kilkakrołnie pisałem na tym miejscu 

o potrzebie przyciągnięcia prowincji do 

mikrofonu, nie tylko w charakterze słu 

chaczy, ale i wykonawców. Cieszę się 

bardzo, że powiat mołodeczański wyka 

zał jak na dłoni celowość tej inicjatywy. 

Z felietonu T. Łopalewskiego okazało 

się, że wykonawcy wnieśli b. wiele za 

pału w wykonanie audycji. 60 włościań 

skich furmanek zwoziło dziatwę nieraz z 

odległości 40 kilometrów na próby. 

Za ło można sobie łatwo  wyo- 

brazić z-jaką rozkoszą i dumą słuchali 

rodzice popisów swojej dziatwy. 

Odczyt o pow. mołodeczańskim kpi. 

Gregorowicza był dobrym. zwięzłym opi 

sem dramatycznych dziejów powiału i m 

Mołodeczna. Tymi samymi zalełami 2d- 

znaczało się i słowo wstępne, wygłoszo 

ne przez inicjatora audycji p. płk. Michal 

skiego, któremu należą się za audycję 

mołodeczańską słowa wdzięczności i uz 

nania. 

Wdzięczność należy się również po 

mocnikom i pomocnicom płk. M'chalskie 

go z pośród miejscowego nauczycielst- 

wa, Oraz wykonawcom, a mianowicie: 

chórzystom z Markowa i Lebiedziewa, ka 

peli ludowej z Załosia (koło Smorgoń) 

Członkom Zw. Strzeleckiego i chórom: 

szkoły powszechnej Nr. 2, gimn im. To 

masza Zana i Kol. Przysp. Wojsk. oraz 

członkom orkiestry wojskowej, wykonaw 

com 2 obrazków dramatycznych b. dob 

rze odtworzonych i wielu innym. 

Gorliwość, sumienność i enluzjazm, 

jakie włożyli wykonawcy audycji mołode 

czańskiej jest dobrym prognostykiem dla 

następnych audycyj powiatowych. Nie 
ulega watpliwości, że inne powiały nie 

dadzą pobić się mołodeczańskiemu w 
wyściąu audycyjnym. 

Dzień 8 maja był jakimś szczęśliwym 
dniem, bo jest jeszcze w tym dniu do 

zanołowania małe arcydzieło mikrofonu. 

wizyła szkoły w Chocieńczycach. Głosy i 

piosenki dziatwy złożyły się na przedziw 

nie miłą audycję. Indywidualizując, moż 

na by z łakich wizyt zrobić audycje naj 
bardziej słuchane. Głos dziecka jest prze 
dziwnie radiofonicznym. Wyvsłarczy obser 

wować np. jadłodajnię ludową w której 
jest głośnik. Jak tylko zabrzmi głos dzie 

cka, natychmiast publiczność zaczyna słu 

chać. Głos dziecinny ma ten sam rodzaj 

popularności u mas, co np. film senty- 

mentalny Oczywiście film powinien być 
dobry. 

Audycje powiatowe | audycie szkol 
ne pofrafią niewątpliwie wytworzyć silny 

łącznik pomiędzy naszą radiofonią i cha 
tą wiejską, ale musza być dobrze i zaw 
czasu opracowane. Nasi działacze powia 

towi mają wdzięczną rolę szykowania się 
zawczasu do furniejów w eterze. Taki 

mecz jest objawem rywalizacji szlachet 
nej, nader ważnej dla rozwoju prawdzi 
wej kultury wsł. Jej aż   

„KURJER WILEŃSKI 10.V 1037 e. 00 SK 

Wystawy obrazów Wojciecha Kossaka 
i Czesława Znamierowskiego 

Wezoraj w salonach kasyna oficerskiego 

otwarła została wystawa jubileuszowa dzieł 

Wojciecha Kossaka. Na otwarcie przybyli 

protektorzy wystawy: wojewoda L. Bociań- 

ski, J. E. ks. arcybiskup R. Jałbrzykowski, 

gen. St. Skwarczyński oraz przedstawieiełe 

świata artystycznego m. Wilna. Wystawa 

cbejmuje przeszło 100 dzieł, m. in. obrazy: 

„Krwawa niedziela w Petersburgu", „Święto 

kawalerij na błoniach krakowskich”, „Szar- 

ża kawałerii* (obraz wykonany na życzenie | 

wojska) oraz szereg portretów Marszałka Pił 

sudskiego. 

Wojciech Kossak, który po raz pierwszy 

Erzybył do Wilna udzielił zebranym wycze: 

pujących informacyj o swych pracach. 

Jak się dowiadujemy, w dniu jutrzejszym 

mistrz opuszcza Wiłno i udaje się do Rn- 

munii, skąd cirzymał zaproszenie na wyko- 

ERRA 

uanie portretu królowej Marii i prawdcpo: 

dobnie króla Karola. 

Wystawa jubileuszowa w Wilnie trwać 

będzie w ciągu miesiąca. 
* ER 

* 
Wczoraj o godz. 13 w pawilonie targów 

północnych w Wilnie otwarta została druga 

wystawa zbiorowa prac malarskich Cze:ta 

wa Znamierowskiego. Piękne płótna, wśród 

kiórych przeważają prace o tematach pej 

zażowych, zajęły 2 duże sale i 4 mniejsze 

, Na wystawie znalazły się obrazy odznaczone 

przez Towarzystwo Zachęty Sztuki w War: 

szawie. 
* > * 

Wczorajsze podwójne otwarcie wystaw 

malarskich zapoczątkowało okres wystaw, 

„które w Wilnie dochodzą do skniku b. rzad 

ko. 

  

KRONIKA 
  

Dziś Izydora Or. 
MAJ 

Jutro Mamerta | Maksyma 

10 Wschód słońca — g. 3 m. 25 

Poniedziałek ? zachód słońca — g. 7 m. 05 
z 

: 

Spostrzeženia Zakiadu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 9 V. 1937r. 

Ciśnienie 761 
Temperatura šrednia >+- 13 

Temperatura najwyższa +- 13 

Temperatura najniższa + 7 

Opad — 

Wiatr północny 
Tend.: bez zmian 

Uwagi: dość pogodnie: 

  

  

— Przewidywany przebieg pogody 

w-g PIM do wieczora 10 maja br.: 

Pogoda na ogół chmurna z przelotny 

mi deszczami i lekką skłonnością do 

burz, jednak z rozpogodzeniami w ciągu 

dnia. 2 ' 

Dość ciepło. 
Słabe wiatry miejscowe. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

feki: я 

RECO 

1) Sapożnikowa (Zawalna 41): 2) Ro | 

dowicza (Ostrobramska 4); 3) Augustow 

skiego (Mickiewicza 10); 4) Narbutta (św. 

Jańska 2) i Zasławskiego (Nowogródzka 

89). 
Ponadło słale dyżurują apłeki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 
————- 

KOMFOPTOWO (IPZADZONY 

Hotel St. GFORGES 
w WILNIE 

Epartamenty, łazienki, telef. w pokołac+ 
* Ceny bardzo przystępne, 

HOTEL EUROPEJSKI 
Piereszcrzedny, — Ceny przystępne. 
Talefonv w pokojsch. Winda osobowa 

WOJSZOWA. 

— КЮ staje przed Komisją Pohorową. 

Dziś 10 maja przed Komisją Poborową (Ba- 

zyliańska 2) winni są stawić się wszyscy 

rvężczyźni urodzeni w roku 1916-ym z na 

zwiskami rozpoczynającymi się na litery: 
HM TiJ. { 

ТТ РЕС 

ZERRANTA IT ODCZYTY 

— Zjazd Absclwentów Gimnazjum Kla- 

sycznego Im. J. Słowackiego w Wilnie odbę- 

dzie się w dniach 15 i 16 maja r. b. * 

  

Program zjazdu: 

Dnia 15 maja r. b. godz. 9 — Msza ża 

łobna za dusze zmarłych profesorów i ko- 

legów. 

Godz. 21 — zabawa taneczna w sali gim- 

nazjum. 

Dnia 16 maja b. r. godz. 10 — msza św. 

w kościele szkolnym w. Ducha. 

Godz. 11 — akademia w sali gimnazjum. 
Godz. 19,30 — obrady uczestników zjazdu 

w sali gimnazjum. : 
Godz. 20 — wspólna kolacja w sali gim 

nezjum i zakończenie zjazdu. 

Komitet Organizacyjny prosi o jaknaj- 

szybsze nadsyłanie zgłoszeń wraz ze skład 

kami do sekretariatu gimn. (Dominikańska 

3). 

RÓŻNE 
— Sprawozdasie z kwesty ulicznej. — 

Zerząd Opieki Rodzicielskiej przy Państwo: 
wej Żeńskiej Szkole Przemysłowo-Handlowej 
im. E. Dmochowskiej podaje do wiadomoś**, 
że w wyniku przeprewadzurej w daw 21 
kwietnia r. b. kwesły na na dożvwian'e s'c- 
rot i dzieci ludzi bezrobotnych — uczenie 
Szkoły Przemysłowo-Handlowej oraz Żeń- 
skiego Gimnazjum Kupieck'ego i Krawiec- 
kiego uzbierano 253 zł. 10 gr. Wydatki na 
zerganizowanie kwesty wyniosły 15 zł. 90 gr. 
Czysty dochód stanowi 237 zł. 20 gr. A   

LIDZKA 

— Napad rabunkowy. W dniu 4 bm. 

na jadącego z Lidy Z. Jankiela m. m-ka 

Nowy—Dwór, pow. szczuczyńskiego na 

padłe 4 osobników na szosie Grodno — 

Lida, którzy zabrali mu z wozu różne ma 

feriały konfekcyjne warłości ogólnej 250 
złotych. Sprawcy napadu po zabraniu to 

waru zbiegli do lasu. 

— Zgon w czasie zabiegu lekarskiego 

Eugeniusz Chitro ze wsi Liniewszczyzna, 

pow. nowogródzkiego przywiózł swego 

chorego brała Józeła do dr. Kiriak Lidii 

w lwju. Chory podczas dokonywania za 

biegu przekłucia boku zmarł. 

Z dniem 1 czerwca w Niemnie, w pięknej 
miejscowości w pobliżu lasu, rzeki i plaży zo 
stanie ur .chomiony pensjonat. 

Kuchnia wykwintna, na żądanie iarska. 

Ceny zniżone. * 
Informacyj udziela p. F. Podziemska 

Lida, Suwalska "2. 

Qgranirzenia w strefie 
n>dnrarirznel 

Rozporzadzenie wojewody 
wileńskiego 

Rozporządzenie wojewody wileńskiego z 

<dnia 30.TV 1937 r. w sprawie ograniczeń w 
strefie nadgranicznej. 

Na podstawie S$ 7, 9. 17 i 34 rozporzą- 

dzenia Ministra Spraw Wewn. z dn. 22.1 

1937 r. wydanego w rorrzumieniu z mini- 
strami: skarhu, sprawiedliwości, Fomunika- 

ci oraz rolnictwa i reform relnych w spra 
wie wykonania rozporzadzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej © granicach państwa (Dz. 
V. R. P. Nr. 12, roz. 84) zarządzam, co na- 
stępuje: 

81. 
Wjazd na teren strefy nadgranicznej, ©- 

kreślonej rezporzadzeniem waiewody wileń 

skiego z dnia 10.XII 1936 r. (Wił. Dz. Woj. 
Nr. 15, poz. 117), bez snecjalnegp zezwole- 

uia, przewidzianego w $ 7 rozrnrzadzenia 
Ministra Spraw Wewn. z dn. 22.1 1937 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 83), jest zakazany. 

82. 

Właściwi starostowie powiatowi zaopa- 

irzą dowody osnbiste osób, wymienionych 
w pkt. 1, 2, 3 i 5 $ 8 rozporządzenia Min. 

Spraw Wewn. z dnia 22.1 1937 r. (Dz. U. R. 

P Nr. 12, poz. 84), w zaświadczenia stwier- 

dzajace prawo przebywania tych osób a 

określonych terenach strefy nadgranicznej 
bez specjalnych zezwoleń. 

$ 3. 

Skrócony termin meldunkowy, przewi- 
dziany w $ 10 rozp. Min. Spraw Wewn. z dn. 
22. 1937 roku (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 84), 
jak również ograniczenia ruchu nocnego, 

określonego w SS 13 i 14 tego rozporządze- 

nia, ołowiązują na terenie całej streży nad- 
sranicznej woj. wileńskiego. 

8 4. 
W miastach Drni, Dziśnie, Leonpolu, Ra- 

kvwie, Radoszkowiczach, Ignalinie i Oranach 
zikaz ruchu nocnego przewidziany w $ 13 
rozporządzenia Min. Spraw Wewn, z dnia 
£2-I 1937 roku (Dz. U. R. U. Nr. 12, prnz. 84) 
otowiazywać będzie od godz. 22-ej do wscho 
du słońca. 

8 5. 
Kto przekracza przepisy niniejszego roz- 

porządzenia, podlega karze, przewidzianej w 
nrt. 24 rozp. Prezydenta R. P. z dnia 23.XII 
1927 r. o granicach państwa (Dz. U. R. P. 
Nr. 11, poz. 83 z 1937 r.) 

$ 6. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w žy- 
cie dnia 15 maja 1937 r. i okowiązuje Jo 
dnia 31 grudnia 1938 r. 

> Wojewoda L. BOCIAŃSKI. 

A 

Dobre książki są najlepszymi 
przyjaciółmi człowieka 

I. Klamfoth 

„NOWOSCI“ 
Wypożyczalnia Książek 

Wilno, Jagiellońska 16-9 
Klasyczne, lektura, nowości, naukowe 

i w obcych językach. 
Czynna od 12—18. 
Warunki przystępne.     

  
w
;
 

SZYNA 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, 10 maja 1937 roku. 

6,30 Pieśń por. 6,33 Gimn. 6,50 Muzyka. 
7,00 Dziennik por. 7,10 Program dz. 7,15 
Audycja dla poborowych. 7,35 Informacje. 
7,40 Muzyka. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 
Przerwa. 11,30 Audycja dla szkół, W pusz- 
czy nad Amazonką — pog., po czym mu- 
zyka. 11,57 Sygnał czasu. 12,03 Orkiestra. 
12,30 Audycja poświęcona rzemiosłu zegar- 
mistrzowskiemu. 12,50 Dziennik poł. 13,00 
Muzyka popułarna. 14,00 Przerwa. 15,00 
Wiadomości gospod. 15,15 Muzyka lekka. 
15,25 Życie kulturalne. 15,30 D. e. noweli 
B Prusa „Doktór filozofii na prowincji”. 
15,40 Program na wtorek. 15,45 Audycja ży- 
czeń dla dzieci. 16,15 Skrzynka językowa. 
16.30 Koncert saloncwy Rozgłośni Krakow“ 
skiej. 17,00 Wawszawa w czasach przedroz- 
kiorowych — odczyt. 17,15 Neoromantycy 
n'emieccy — koncert. 17,30 O grubym żuku 
i cienkim robaku. — pog: Axela Stjerny. 
18,00 Pogadanka. 18,10 Wiadomości sport. 
18,20 Co tam słychać w Wiazyniu — felieton 
W Dobaczewskiej. 13,30 Narodziny nowego 
s:ylu instrumentalnego. 18,50 Pasieka w ma- 
jn. 19,00 Audycja żołnierska — Na góralską 
rutę. 19,30 Orkiestra. 20.15 Recital wiolon 
czelowy D' Danczowskiego. 20,45 Dziennik 
wiecz. 20,55 Pogadanka. 21,00 Mały felieton 
-fragm. słuch. z dramatu H Ibsena. 21,30 
Koncert Stanisława Szpinalskicgo w progra 
niie Haydn j Beethoven. 22,00 Koncert. 22,55 

Ostatnie wiadomości. 

Wiadomości radiowe 
PONIEDZIAŁKOWE KONCERTY 

RADIOWE. 

„Neoromantycy niemicecy“ — oto hasło 

koncertu solistów dnia 10.V o godz 17.15; 

na program audycji składają się pieśni neo 

romantyków: Hugo Wolfa i Mahlera craz 

utwory fortepianowe Brahmsa i Regera. Ja- 

ko solistki wystąpią: M. Krasnosielska — 

pianistka, Cz. Perenson — śpiewaczka Te- 

goż dnia o godz 20.15 drobne utwory wi 

lonczelowe odegra Dezyderiusz Danczowski. 

Interesujący, a przy tym efektowny test 

p:oegram koncertu symfonicznego o godz. 

2200. Audycja obejmuje dzieła Manuela de 

Falla, Szeligowskiego, Debussy'ego i Vival- 

diego. Gra orkiestra Polskiego Radia lako 

sclistka wystąpi śpiewaczka Irena Farvasze- 

wska, która odśpiewa obok pieśni Straussa 

arie z oper Wagnera. 

  

DRAMAT HENRYKA IBSENA 
„MAŁY EYOLF* | 

w Teatrze Wyobraźni. 

Dramaty Henryka Ibsena kilkakrotnie 

znajdowały już miejsce w repertuarze Teat 

ru Wyobraźni. Tym razem, t. j. @та 10 У 

o godz. 2100 nadany będzie fragment „Ma 

łego Eyolfa* w opracowaniu dr. Tymona 

Terleckiego. Dzieło to napisał dramaturg 

nerweski, mając już prawie 70 lat. Dramat 

„Mały Eyolf" odznaczający się przejmują: 

cym liryzmem, skupionym nastrojem i ka- 

meralnością jest jakby predystynowany do 

interpretacji radiowej. Jest to tragedia traj 

2a- ludzi, której osią jest łos dziecka kaleki. 

Mały bohater. nkazawszy się w pierwszym 

akcie, nad dalszymi scenami unosi się iako 

wspomnienie, jako wyrzut nieusłanny. by 

siać się wreszcie źródłem moralnego odro- 

dzenia dwojga ludzi. Opracowanie radiofo- 

ticzne utworu. które objęło także całkowitą 

rewizję przekładu idzie po linii usunięcia 

na plan dalszy motywów fantastyczno svm* 

holieznych, a wysuniecia sensu psychologicz 

rego i moralnego „EyoMa”. 

TEATR | MUZYKĄ 
"TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w poniedziałek z powodu przy- 

gotowań do premiery — przestawienie za* 

wieszone. 
Jutro we wtorek po cenach propagan- 

dowych sztuka „Małżeństwo”. 
W czwartek wieczorem premiera angiel- 

skiej spółki autorskiej Jope Slade j Stokes, 
w przekładzie znanego litezata Ра НЫр 
Iaskowskiego p. t. „Złoty Wieniec". 

— Qtwarcie sezonu letniego w ogrodzie 
£0-Bernardyūskim nastąpi w końcu kież. ty: 
godnia nową sztuką „Złoty wieniec *, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy J. Kulezyckiej. Dziś grana 
będzie w dalszym ciągu wesoła op. Hirscha 
„Tancerka w Andaluzji* z J. Kulczycką. 
Ceny propagandowe. 

TEATR POPULARNY „NOWOŚCI*. 

— Dziś w poniedziałek premiera rewii 
p. *. „100% humoru*. Udział biorą: Barbara 
Haimirska, H. Heleńska, T. Pilarski, A. Alek 
sy; A. Szpakowski oraz balet Kazimierza 
Trzcianki. 

Codziennie dwa przedstawienia o godz. 
7 i 9,15. 

DZIŚ TEODOR SZALAPIN ŚPIEWA 

W WILNIE. 

Dziś w sali kina „Mars“ o godz. 9,30 

w'ecz. odbędzie się jedyny koncert Teodora 

Szalapina. Przyjazd genialnego artysty wy: 

wcłał w Wiłnie niebywały entuzjazm. W 

pregramie dzisiejszego koncertu  Szalapin 

wykona m. in. arie z oper „Książę Igor", 
„Cyrulik Sewilski* oraz romanse i pieśni: 

„Ej uchniem*, pieśń „O pchle', „Dwaj gre- 

nadierzy* i wiele in. ze swego znakorńitego 
repertuaru. Bilety w cenie od 4 zł. w kasie 
sali od godz. 11 rano cały dzień bez przer: 

wy. : 

JUTRO KONCERT DAWIDA OJSTRACHA. 

Jutro we wtorek 11 maja o 8,30 wiecz. 

kcncert fenomenalnego wiriuoza Dawida 
Ojstracha w sali b. Konserwatorium. Bilety 

w skl. mn». „Pilharmonia“, Wielka 3.
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Z OSTATNIEJ CHWILI 

- Wypadek motocykłowy artystów 
°° teatru łódzkiego 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj o g. 10,30 na 
szosie w pobliżu Okęcia wydarzyła się ka- 

twstrofa motocyklowa. Motocyklista Steian 

Tymowski, sekretarz teatru łódzkiego, pro- 

wadząe maszynę w pobliżu Raszyna usiłował 

wyminąć samochód. W czasie wymijania 

wjechał na skraj szosy, uderzając o kamień. 

Wypadając z motocykla Tymowski doznał 

poważnych obrażeń ciała i poranienia gło- 

wy. Siedzący w przyczepce Józef Krell, ar- 

tysta teatru łódzkiego doznał poranienia 

głowy oraz uszkodzenia podstawy czaszki. 

W stanie ciężkim ofiary katastrofy od- 

wieziom do szpitala Dzieciątka Jezus. 

W. godzinach wieczornych stan zdrowia 

obu ofiar wypadku nie uległ pogorszeniu, 

lecz Krell nie odzyskał dotąd przytomności. 

P. AL. nie wybrała nowego akademika 
WARSZAWA, (PAT). — W dniach 8 

I 9 maja 1937 r. odbyły się zebrznia Pol 
skiej Akademii Literatury w siedzibie Aka 
demii przy ul. Krak. Przedm. 32. 

W obradach wzięli udział: prezes Wa. 
cław Sieroszewski, wiceprezes Leopold 
Staff, sekretarz generalny Juliusz Kaden 
Bandrowski, oraz akademicy literatury: 
Wacław Berenf, Ferdynand Goetel, Ka 

rol Irzykowski, Juliusz Kleiner, Bolesław 
Lesmian, Zofia Nałkowska, Zenon Miriam 
Przesmycki, Jerzy Szaniawski. Tadeusz Zie 

liński | Tadeusz Boy Żeleński. 

Posiedzenie Polskiej Akademi“ Litera 
łury poświęcone były załatwieniu szere 
gu spraw bieżącym oraz wyborom nowe | 

go akademika liferatury. Po przedstawie 
niu kandydatur przez poszczególnych a- 
kademików literatury przeprowadzono 2 
kolejne ałosowania, przewidziane w par 
23 regulaminu Polskiej Akademii Literatu 
ry z dn. 10 lutego 1936 r. 

Ponieważ żadna kandydatura nie uzy 

skała wymaganej regulaminem większoś 
ci 3/4 głosów obecnych, odroczono wy 
bory aa 1 miesiąc. 

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE S'Ę w „KURJERZE WILEŃSKIM* 

    

  

L 

Sala kina „„M/AFRS“s (Ostrobramska 5) 
Dziś o go 2. 8.30 wiecz 
wystąpi tylko jeden raz 
największy artysta świata Teodor SZALAPIN 
W pro”ramie: arie operowe, pieśni, romanse i ballady. Bllety w cenie od zł. 4.20 do na- 

bycia w kasłe kina „„Mars'* od godz. 1l-ej rano przez cały dzień bez przerwy 

  

Premiera. HELIOS | Film, który wzbudził zec' wvt i podziw Świata 

Genialna H reCzraa BBUN NE 
w kapitalnym m'lionowym filmie Ryszarda Bolesławskiego 

„KURJER WILEŃSKI* 40.V 1037 r. 

Polska na Międzynarodowej Wystawie 
Łowieckiej w Berlinie 

W listopadzie r. b. odbędzie się w Berli- 

rie międzynarodowa wystawa łowiecka, w 

której wśród 30 państw bierze czynny udział 

Polska. Dział Polski jest zainicjowany i fi 

nansowany przez Rząd, z ramienia którego 

przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego 

Polskiego Działu Międzynarodowej Wystawy 

Łowieckiej w Berlinie objął p. minister Ro 

ger Raczyński, komisarzem wystawy miano 

wany został p. inż. Herman Knothe, konsu- 

tent Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych 

ac spraw łowieckich. 

Główną, odpowiedzialną za całokształt ro 

lz w organizacji wymienionej wystawy przy 

jał na siebie Polski Związek Łowiecki. W 

zwązku z ogólnie powziętym przez orgaa*za 

erów Międzynarodowej Wystawy Łowiec- 

k.ej w Berlinie postanowieniem regionalnego 

sposobu obrazowania na wystawie poszcze- 

gćlnych krajów, Komitet Organizacyjny Pol 

skiego Działu pódzielił tereny państwa na 

cztery regiony: 1. Zachodni, 2. Centralnv, 

3 Wschodni (wojew. wileńskie, nowogródz 

kie, białostockie, poleskie, wołyńskie tarno- 

pelskie), 4. Południowo-Górski i Podgórski 

Eksponaty na wystawe postanowiono na 

razie gromadzić w-g następujących działów: 

1) dział trofeów myśliwskich, 2) dział 

obrazów o treści myśliwskiej. 3) dział foto 

grafij przedstawiających myśliwstwo 1 przy 
„| 

rade, 4) dział starożytnej ros! mylim 

5) dział amunicji i sprzętu łowieckiego, 6) 

dział map. wykresów i rozsiedlenie zwierzy 

ny. 7) dział historyczny, obejmujący historie 

tawiectwa polskiego łącznie z wykopaliska 

mi. 

"TZ COZ YCCOETCCTSOCE TT 

Paławy 'efnia na lerin- 

rach Wilefis7C7V7"V 

Od paru tygodni na, wszystkich jezio 

rach ziem naszych rozpoczeły się letnia 

połowy ryb. Na „morzu Wileńszczyzny”. 

Naroczu, kłóre zwraca na siebie większą 

uwagę ze względu na specjalne zagad- 

nienia, związane z nim, wyruszyło na po 

łowy do. chwili obecnej 8 prywatnych 

wiekszych sieci zwanych „podwołokami” 

i 4-ry Dyrekcji Lasów Państwowych Po 

łowy upływają bez „zgrzytėw“ Zatargėw 

miedzy rybakami nadnaroczaūskim' a per 

sonelem nadleśnictwa, iak nas inform iją, 

nie zanotowano. 

Komitet Organizacyjny Polskiego Działu 

M.ędzynarodowej Wystawy Łowieckiej w 

Berlinie działa na całym terenie kraju za 

pośrednictwem Oddziałów regionalnych Pol 

skiego Związku Łowieckiego oraz Dyrekcji 

Tasów Państwowych. 

Z ramienia Towarzystwa Łowieckiego 

Ziem Wschodnich, które jest Oddziałem Pol 

skiego Związku Łowieckiego, a działalnością 

swą obejmuje województwa wileńskie i no 

wogródzkie, Komisarzem do spraw Wystawy 

Łowieckiej w Berlinie został członek Zarzą- 

du Tow. Łow. Ziem Wschodnich p. inż 

Wacław Dankiewicz inspektor lasów państ 

wowych, któremu iednos-=śnip Dust," Pa 

sćw Państwowych w Wilnie powierzyła ze 

swej strony te same funkcje. Inż W. Dan- 

kiewicz przyjmuje wszelkie zgłoszenia i u- 

dziela informacje w sprawie Wystawy Ło 

wieckiej w Berlinie w godz. 10--12 w gma- 

chu Dyrekcji L. P. w Wilnie, pokój 21 tel. 

15 38 (ul. Wielka 66). 

iii i ui 

Cz'owiek i słońce 
Któż z nas nie lubi słońca? Któż z nas 

nie lubi opalać się, wyjść daleko za mia 

sło a łam zrzuciwszy ciasne ubranie gim 

nastykowač się na świeżym powietrzu? 

Książka Hansa Surena „Człowiek i 

Słońce" przetłumaczona przez Władysła 

wa Laudyna, a wydana przez wydawnic+ 

wo „Orlog'' w Wilnie jest wspaniałą II 
teraturą dla każdego miłośnika ruchu, 
słońca, powietrza i młodości. 

Ksiażka doczekała się po roku drugie 

go wydania (o pierwszym juž p'sališ- 

my) i wygląda rzeczywiście pięknie. — 

Czyła się ja z przyjemnością, a bogate 
ilustracje dopełniają całości. Warto nad 
mienić, że drugie wydanie zaonałrzone 

zosłało uwaaami dr. Wacława Sidorowi- 
cza, który jako lekarz i wybitny sporto 

wiec zabiera ałos na temał „Wpływ słoń 

ca na człowieka". Artykuł Sidorowicza 

Humaczy niektóre ustępy Hansa Surena. 
W języku Sidorowicza wypada to jeszcze 
bardziej przekonywująco. Słowem książ- 
ka godna jest obejrzenia. przesłudiowa 
nia I polecenia tym wszystkim, którzy ko 
chają słońce. a nie wiedzą często ile to 
ono sieje dobroci. 

Książka liczy 155- stron. 100 ilustracyj. 

Samochód dla saperów 
wileńskich ufundował 

„Elektrit” 
Wczoraj w niedzielę 9 b. m. odbyła się 

uroczystość przekazania Baońowi Saperów 

Wileūskich  samochodu-furgoniku marki 

„Polski Fiat'*, ufundowanego przez „Elek- 

trit* w Wilnie. 

Aktu przekazania z ramienia „Elektrit* 

w Wilnie dokonał dyrektor tej firmy b. żoł 

nierz Baonu Saperów Wileńskich inż. Grze- 

gorz Chwoles. Uroczystość odbyła się na 

placu koszarowym Baonu w obecności ca- 

łego Baonu, dowódcy i korpusu oficerskiego 

craz przedstawicieli prasy. 

Po przeglądzie. dokonanym przez dowód 

cę nastąpiło uroczyste przybiete na drzwicz 

ksch samochodu tablicy z następującym na 

psem: „Dar firmy „Elektrit* dla Baonu 

S.perów Wileńskich. Wilno dnia 9.V 1937 r.“ 

Po akcie przekazania samochodu dowód- 

ca Baonu oraz korpus oficerski podejmowali 

ofiarodawcę inż. G. Chwolesa oraz zapro- 

szonych gości obiadem w kasynie oficer 

skim. 

  

  

MYŚLCIY O WASZYM ZDROWIU. 

Dna ze wszys'tkimi swymi następstwami 

rozpowszechniła się w obecnych czesach 

w których ludzie dążą jedynie do dobroby 
tu materia!nego. Jest ona rozpowszechnia 
na we wszystkich warstwach społecznych 
Będąc skutkiem obecności -kwńsu moczo- 
wego w organizmie, dna wywołuje grupę 
chorobową.. która obejmuje: reumatyzm, 

piasek nerkowy, otyłość, cukrzycę, migre 
ny i newralgię. ' 

Należy leczyć te cierpienia i zabezpieczać 
się przed nimi, zażywając 

URONNWAL 
(Chatelaine'a) 

który usuwa z organizmu kwas moczowy, 
będący przyczyną zła. 

Kilkakrotnie zażywałem URODONAL, kt: 
ry daje zupełnie dobre wyniki we wszyst- 
kich wypadkach artretyzmu  przewle- 
kłego i u cierpiących na piasek moczowy. 

Doktór J. Blanc, docent wydziału medycz- 
+ nego w Madrycie. 

Cena flakonu zł 5,25 i 8,25.       
TEODORA 

Nad program: ATRAKCJE i AKTUALIA. 

  

ŚWIATOWID | 

Nad program : Atrakcje 

OGNISKO | 

Mignon G. Eberhart 
— — 

Gdy pacjent znikł... 
Gokolwiekby się mówiło o ilości wypadków w zimie i cho- 

robach dziecinnych na wiosnę, najcięższe dla pracy szpitalnej 
jest lato. Zwłaszcza gdy nastają upały, które tego roku zaczęły 
się wyjątkowo wcześnie, W naszym klimacie upały działają 
wyczerpująco i rozstrajająco. 

Nie znajdując ochłody w oknie, usiadłam koło biurka. Jak 
już mówiłam, mieści się ono w małej niszy nawprost schodów, 
ale jest tak ustawione, że siedząc przy nim, ma się widok na 
wschodnie skrzydło w całej jego długości i oko na czerwone, sy- 
gnałowe światełka, wyskakujące nad drzwiami pokoi chorych. 
Wystarczy odwrócić lekko głowę, żeby spojrzeć w perspektywę 
zachodniego korytarza, który o lej godzinie nocy jest, podług 
manie, za ciemny. i 

W szpitalu nigdy nie jest wesoło, zwłaszcza w nocy, kiedy 
długie, puste korytarze, siejące tu i ówdzie czeluściami otwar- 
tych drzwi, zdają się biec w nieskończoność, a czerwone sygnały 
i zielone światła lamp nad biurkami przywodzą na myśl jakieś 
czary. Czarna studnia schodów ginęła z oczu i w górze i w dole. 
W dodatku nad wszystkim rozpościerała się upalna duszność 
Mia.a rację Nancy, mówąc, że powietrze było jak ugotowane. 
Wszystko, czego się dotknęłam, było wilgotne, a ściany to po- 
prostu ociekały potem : 

Siedziałam przy biurku, z głową wspartą na ręce, patrząc 
z roztargęienterx w perspektywę korytarza. Nancy Page į E!Jen 
Body, dwie ogólne pielęgniarki oddziałowe, musiały się krzątać 
przy chorych. Lillian, Ask, jedyna pielęgniarka osobista, też 
gdzieś znikła, chociaż drzwi pokoju jej pacjenta były otwarte, 

KARIERĘ 

Dziś pełna niefrasobliwego humoru polska komedia muzyczna Za: 

Amervkańska awantura 
W rol, gł. Bodo, Nakoneczna, Cwikiińska, Znicz, Sielański I Frenkiel 

Dziś nowa rewelacja w świetle nauki i techniki p. t. 

Niewidzialny promień 
w rolach głównych: Borys KARLOFF, Bela Lugosi, Frances Drake. 
Pomysły I sceny jakich dotąd nie byłol sad progr. urozmaicone dodatki. Pocz. seansów 

o qodz. 4 w niedziele i św. o ? np Film dozwolony dla osób od lat 13, 

  

Połowy na .Naroczu dają słabe rezul 

łały. Łowi się stosukowo mało płotki, o- 

konia I szczupaka. Na innych jeziorach 

Cena egzemplarza 4 zł. 50- gr. 

] а)Г а) Г-е)Г --а ау)а ] 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz: 
Jurczenkowa 

Samotna 
poszukuje od zaraž 
samotnego starszego 
pana, emeryty do 

  

Wileńszczyzny, szczególnie brasławskich, 
Dziśnie połowy są o wiele obfiłsze ze 

okresie zimy, przy budowie ośrodka ho 
dowli leszcza Dyrekcji Lasów Państwo- 
wych w Wilnie. Ośrodek będzie wykoń 
czony w ciągu paru miesięcy i w okresie 
bieżącego lała rozpocznie produkcję na- a 
rybku. W jesieni ma nasłąpić wpuszcze- 

nie wyhodowanego narybku leszcza do   

Wytwórnia sztucznych wód 

W. WRZEŚNIOWSKIEGO 
poleca: s'tuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 
i napoje chłodzące przyrządzane 

Ordynator Szp. $awic2 
Choroby skórne, 

weneryczne kobiece 
Wlieńska 34, tel. 18-66 

spółki z małą qotów= 
ką w jadłodajni lub 

mineralnvch I napojów sprzedam. Nadaje się 

  

względu na większą zasobność jezior. chłodzących l na restauracje — Sa- 

> hó:BiOw Przyimuie aż 5—7 w| wicz 12 (koło Wielkiej 
„E. TROMSZCZYNSKI“ AKUSZERKA 

Na Naroczu w przyszłym tygodniu na *w Wilnie Maria Do sprzedania 

słąpi wznowienie robół, przerwanych w pod kierownictwem Mag. Laknerowa kio sk 
Przyimuje od 9 rane 
do 7 wiecz, ul. J. Ja: 
siūsklego 5—18 rėc 
Ofiarnei (ob. Sadu) 

rozmiaru 160 X 240 
solidnie wykonany, 
nadaje się do Inte- 

resu handloweqo. 
Dowiedzieć się: Wilno 

ul. Królewska 4 
zakł. fotogr „Fotogėr“ 
od 9 rano do 9 w. 

  

wyłącznie na cukrze. 

Zakład: PIWNA 7. 
Tel. 24-86 

Magazyn: WIELKA 30. 

KUPIĘ 
lub wynajmę WÓZEK 
dla chorego. Dowie-   

  

państwowych jezior na Wileńszczyźnie. 
Ośrodek obejmuje 60 ha.     dzieć się w 2dmin. 

Kuriera Wileńskiego 
cd aod. 9—31/, pp 

    
ciągnęły się rzędy wazonów z kwiatami, wystawionych na noc 
a zielony parawan stał tuż za progiem. Wzdłuż ścian korytarza 
z pokojów chorych. Woń kwiatów, w połączeniu z zapachem 
środków antyseptycznych, eteru i rosołu, działała mdląco. 

Nagle uświadomiłam sobie, że słyszę przenikliwe, popro- 

stu gwałtowne szepty. Słyszałam je już od kilku eh 

świadomością, tylko samym słuchem. 

ROZDZIAŁ II. ы 

Nie wiem, dlaczego te szepty zrobiły na mnie odrazu takie 
przykre wrażenie. Może po pierwsze dlatego, że byłam rozstro- 

jona upałem, a po drugie, że wbrew ogólnym przypuszczeniom, 

w szpitalu szept jest rzadkością. Nic tak nie drażni nerwowego 

pacjenta jak szept i pielęgniarki uczą się specjalnie mówić cicho 
i wyraźnie. : 

Ponieważ szepty nie ustawały, ogarnęło mnie zaniepoko- 
jenie. Ciche, syczące dźwięki rozlegały się w cichym korytarzu 
niesamowicie. W pierwszej chwili nie mogłam się zorientować, 
skąd szły, ze schodów, czy z którego pokoju. W każdym razie 

gdzieś zbliska. 
Wstałam i skierowałam się w głąb południowego korvta- 

rza. Mój pacjent spał. W pokoju było cicho. Zawróciłam do 

vie 

drzwi nawprost, drzwi pokoju Dione, które były otwarte i prze- | 
słonięte parawanem. Właśnie za tym parawanem szeptały dwa 
głosy, tak gwałtownie, że pochwyciłam parę zdań. 

W parę godzin póniej wytężałam rozpaczliwie pamięć 
w celu uprzytomnienia sobie intonacji tych szeptów. Ale nie- 

wiele zapamiętałam. 3 
Jeden głos powiedział: 
— ..Ja tego nie zrobię... 
Drugi odpowiedział szybko. coś niezrozumiałego, na co 

pierwszy odparł wyraźnie: 
— Nie mogę. Nie proś mnie. To niemożliwe. 

Teraz nastąpił potok szeptu, z którego wyłowiłam tylko 
kilka słów, ale takich, że przeszły mnie ciarki. Ktoś, ukryty za 
parawanem, rzekł wyraźnie: 

— Ty musisz to zrobić. 
Absolutnie. 

W tym momencie od strony windy rozległ się przyciszony 
głos dra Kuncea: 

— Panno Sarol 
: Przyznam się, że się trochę zmieszałam, zwłaszcza ly 

orli, trochę za ostry nos doktora opuścił się nad jedwabiste, 
czarne wąsiki i bródkę a la von Dyck. Nie, dr. Kunce nie ma 
miłego uśmiechu. Sam uśmiech kryje się w starannie utrzyma- 
nym zaroście, a jakiś specjalny skurcz muskułów twarzowych 
ściąga koniec nosa kn dołowi. Dalej dr. Kunce jest przystojny, 
a co do wieku w pełni sił, to u mężczyzny może się wyrażać 
dowolną cyfrą lat. Jeżeli chce, umie być bardzo miły, zwłaszcza 
dla pacjentek, jest trochę za sztywny, żeby być popularnym 

wśród personelu pielęgniarskiego; ma powłóczyste spojrzenie, 
piwne oczy z niewiarogodnie długimmi rżęsami, czarne, jelwa- 
biste włosy, delikatne, starannie utrzymane ręce i ubiera się jak 
z igły. Przykro mi zaznaczyć, że jego nazwisko, Feliks Kunce, 
jest przedmiotem niewłaściwych żartów ze strony praktvkuią- 
cych pielęgniarek, które inaczej na niego nie mówią, jak doktór 
Fulla Prunes. 

Jako lekarz i chirurg dr. Kunce jest pierwszorzedną siłą, 
przy tym odznacza się wielkim opanowaniem, ale lubi być aie- 
przyjemnie sarkastycznym. Przypomnienić jego docinkėw zbilo 

mnie z tropu jeszcze bardziej. We fraku, z czarną wstążeczkę 
od monokla na tle niepokalanie białego gorsu, wyglądał nad- 
zwyczaj przystojnie i, w zestawieniu z higieniczną pustką szpi- 
talnych murów, nie na miejscu. i 

(D. c. n.). 

Mówię ci, że jego trzeba, zabić. 
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