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W Stresie nie zapadły dotąd | 
konkretne decyzie 

EXposć Mussoliniego 

o uzbrojeniu Austrii, Bułgarji i Węgier 

LONDYN (Pat) — Z wiadomeści otrzymanych 
w Londynie z kół brytyjskich w Stresie wyni- 

ka że sprecyzowanie sianowiska Niemiee odby 
ło się w sposób następujący: 

Wezoraj w południe brytyjski charge d'af- 
faires w Berlinie Newłon wezwany został do 
min. Neurafha, który mu oświadczył, że Niem 
cy zgadzają się na projekt powszechnego paktu 
© nieagresji z zastrzeżeniem dla tych państw, kió 
re tego pragną, prawa zaciągania między soba 
specjaimych zobowiązań wzajemnej pomocy, pod 
warunkiem że będą io dokumenty oddzicine. 

Z odpowiedzi niemieckiej, jak również z ob 
rad powziężych w tej mierze w Sfresie nie wy 
nika jeszcze jesno, czy odrębne pakty wzajem- 
nej pomocy będą miały eharakier - regjonal- 
ny i dożyczyć tylko wschodniej Europy, czy też 
hędą posiadały charakter bardziej ogólny i bę 
dą otwarte dla wszysikieh państw europejskich. 
W każdym razie w kołach delegacji bryżyjskiej 
przywiązują do decyzji Niemiee wiejkie znacze 
nie t przypuszczają, że stanowisko Niemiec wy 
wrze hardze korzystny skutek na dalszy bieg 
rakowań międzynarodowych. 

WPŁYW POSUNIĘCIA NIEMIEC 
widoczny już jest na postanowieniach, powzię- 
tych dzisiaj w Stresie co de planu działania w 
poniedziałek w Genewie. MOCARSTWA UŁO- 
ŻYĆ SIĘ MIAŁY RZEKOMO CO DO TEGO, ŻE 
REZOLUCJA POTEPIAJĄCA NARUSZENIE 
PRZEZ NIEMCY POSTANOWIEŃ TRAKTA- 
TU WERSALSKIEGO, BĘDZIE BARDZIEJ 0- 
GÓLNA I ŻE KONKLUZJĄ JEJ BĘDZIE PRO- 
POZYCJA POWOŁANIA DO ŻYCIA SPECJAL- 
NEGO KOMITETU RADY LIGI NARODÓW, 
DLA ROZPATRZENIA ŚRODKÓW, JAKIE LIGA 
NARODÓW MOŻE PRZEDSIĘWZIĄĆ, CELEM 
NIEDOPUSZCZENIA DO NARUSZANIA POSTA 
NOWIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. 

Na referenta sprawy w składzie Ligi, obradu 
jące mocarstwa w Stresie, wysunąć miały de- 
łegata Hiszpanji Maderiego. 

Go do widoków ewentualnej 

'DALSZEJ KONFERENCJI MOCARSTW 
* udzisłem NIEMIEC, ROSJI i POLSKI, żadne 
decyzje jeszcze nie zapadły. Uważane jest na- 
ogół za prawdopodobne, że konferencja taka 
dojdzie do skutku, aby usłafić podstawy ewen 
tualnego paktu o niesgresji i ustalić stosunek 
między tym zasadniczym paktem o nieagresji i 
adrębnymi paktami wzajemnej pomocy. Spo- 
dziewzne jest, že konferencja taka zebrałaby się 
w Londynie. 

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro in 
formacyjne podaje komunikat zawiera- 
jący sprecyzowane stanowisko rządu 
Rzeszy w sprawie paktu wschodniego. 

Komunikat brzmi, jak następuje: 

Rozmaite błędne komentarze praso- 
we skłaniają rząd Rzeszy do wyłożenia 
swego stanowiska w 'sprawie paktu 
wschodniego w sposób następujący: 

1) W rozmowach berlińskich kanclerz 
Hitler zakomunikował delegacji brytyj 
skiej, że rząd niemiecki ku swojemu u- 
bolewaniu nie może przystąpić do pak 
tu wschodniego w projektowanej formie, 
natomiast jest gotów wziąć udział w zbio 
rowym pakcie bezpieczeństwa, o ile a) 
opiera się on na wzajemnych i ogólnych 
zobowiązaniach o nieagresji i © postę 
powaniu rozjemezem, 

b) o ile będzie przewidywał postępo- 
wanie konsultacyjne przy zakłóceniu po 
koju, ' 

€) rząd Rzeszy niemieckiej gotów jest 
przyłączyć się do ogólnych zarządzeń w 
sprawie niepopierania napastnika, stwier   

STRESA. (Pat). Poranne posiedzenie 
konferencji trzech mocarstw poświęco- 
ne było wyłącznie zagadnieniu uzbroje- 
nia Austrji, Bułgarji i Węgier. Mussoli 
ni złożył na ten temat szezegółowe expo 
se. 

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa dono- 
si ze Stresy, że na dzisiejszem przedpołud 
niowem posiedzeniu Mussolini, mówiąe 
0 uznaniu uzbrojenia Austeji, Bułgarji i 
Węgier podkreślił, że wobec dozbrojenia 
się Niemiec byłoby niestosownem pozo- 
stawiać bezbronnemi inne państwa a 
przedewszystkiem Austrję. 

Mussolini zaznaczył, że obecne siły 
zbrojne Austrji wynoszące 30.000 ludzi 

nie są dostateczne dla obrony niepodleg 
łości tego kraju. 

Delegacja brytyjska przyjęła z sym- 
* patją koncepcję włoską. Minister Laval 
dał wyraz zaniepokojeniu, jakie musi bu. 
dzić w kołach M. Ententy dozbrojenie 
sie Austrįi, Węgier i Bułgarji. Laval za- 
lecił nie podejmować żadnej decyzji w 
tej sprawie bez zgody państw zaintere- 
sowanych. 

NASTĘPNIE NA KONFERENCJI 
TRZECH PAŃSTW ROZWAŻANO ZA- 
GADNIENIE KŁAJPEDY. 

Omawiano również sprawę 
konwencji lótmiczej 

PARYŻ. (Pat). Na popołudniowem po 
siedzeniu konferencji w Stresie, jak poda 
je agencja Havasa, zbadano problematy, 
jakie nasuwa zawarcie konwencji lotni. 
czej przewidzianej w układach rzym 
skich wobec odmowy Rzeszy przyjęcia 
większości zobowiązań, określonych w 
komunikacie z 13 lutegó r. b. Nasuwa 
się bowiem pytanie, czy nałeży odroczyć 
zawarcie paktu lotniczego, czy też, jak. 
sądzi delegacja francuska, podpisać bez 
dalszej zwłoki dwustronne konwencje, 
do których Niemcy mogą później przy- 
stąpić, gdy będą już zdecydowane przy- 
łączyć się do innych projektów współpra 
cy europejskiej mających na celu zapew 
nienie bezpieczeństwa. 

Wymiana poglądów w tej sprawie bę 
dzie prowadzona dalej na drodze dyplo 
matycżnej. Zagadnienie to najwidoczniej 
nie zostanie rozstrzygnięte w Stresie. 

jarowisko Niemiec w sprawie projektu paktu wychodnie 
dzając, że ustalenie, kto jest napastni- 
kiem, stanowi duże trudności. 

Przy tych wytycznych rząd Rzeszy 
stoi i dzisiaj. 

2) Kanelerz w rozmowach tych za- 

komunikował, że rząd Rzeszy nie może 
przyłączyć się do paktu, który zawierał 
by zobowiązania do wzajemnej mniej 
lub więcej automatycznej działalności 
pomocy wojskowej dla jednego lub wie 
lu państw, takie bowiem postawienie 
sprawy, zdaniem rządu niemieckiego, 
nie byłoby czynnikiem utrwalenia poko 
ju a raczej jego zagrożenia. I dzisiaj rząd 
Rzeszy stoi na tem samem stanowisku. 

3) Natychmiast po objęciu władzy о- 
beeny rząd Rzeszy niemieckiej wyraził 
życzenie zawarcia z sąsiadami paktów o 
nieagresji. Propozycje te uczynił, nie ma 
jae żadnych wiadomości o dwustronnych 
lub wielostronnych konwenejach woj- 
skowych między poszczególnemi państ- 
wami, nie biorące wogóle pod uwagę ich 
istnienia. Nie żywiąc żadnych agresyw- 
nych zamiarów, rząd Rzeszy uważa, że 

prawdziwie deiensywne układy do niego 
się nie odnoszą. Na tem stanowisko rząd 
Rzeszy niemieckiej stoi dotychczas. 

Podobnie jak rząd Rzeszy nie może 
przystąpić do paktu, który zawiera z0- 
bowiązania wojskowe jako istotne ele- 
menty swej treści, a zatem swego istnie 
nia, tak samo nie mogą tego rodzaju u- 
kłady leżące poza ramami tego paktu 
przeszkodzić rządowi Rzeszy zawierania 
ze swej strony paktów nieagresji na wy 
żej sprecyzowanej podstawie. 

Powyższe stanowi sens odpowiedzi 
rządu Rzeszy na zapytanie ambasadora 
angielskiego, czy Niemcy gotowe są zaw 
KAA 

Komunikat urzędowy 
STRESA (Paź) — Ogloszono tu następujący 

komunikat: Dziś odbywały się w dalszym cią 
gu narzdy dejegacji francuskiej, angielskiej ż 
włoskiej od godz. 9.30 do godz. 13 i od godz. 
16-eį do godz. 19.30. 

W toku żych narad wyczerpano dyskusje nad 
wszełkiemi punktami protokułu londyńskiego i 
zbadano wszystkie inne sprawy. : 

W niedzielę delegacje zbiorą się ponownie 
o godz. $ rano, celem zhadania teksiów uzgod- 
nionych w różnych sprawach, które były tema 
łem dyskusji, Teksty są wyrazem serdeezności 
i ducha współpracy, które panowały w czasie 
obrad w Stresie. 

Pakt gwaróniujący niepodległość 
Aasirji 

BIAŁOGRÓD (Pat) — Jak twierdzą w ko- 
tach politycznych, Rzym zaproponował rządom 
bialogrodzkiemu i praskieniu zawarcie specjał 
nege pakiu  gwaranłującego niepodległość 
Austeji. 
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rzeć pakt wschodni na podstawie wska 
zanej przez siebie również na wypadek, 
gdy inne państwa zawarłyby już, bądź 
zawrzećby miały pomiędzy sobą jeszcze 
odrębne układy. 

Rząd Rzeszy nie chee jednak przy tej 
okazji zataić następujących uwag: 

Uważane przez różne rządy za ko- 
nieczne uzupełnienie paktów nieagresji 
oraz paktów wyłączających przemoe 
przez wojskowe zohowiązania niesienia 
pomocy przeczy samo sobie. Albo wie- 
rzy się dobrowolnie przyjętym zobowią- 
zaniom, albo się nie wierzy im. Jeżeli się 
im wierzy, wówezas trudno dopatrzeć 
się potrzeby tego rodzaju układów woj- 
skowych. Jeżeli natomiast wątpi się 
w szezere dotrzymanie przyjętych zobe 
wiązań nieagresji, te wątpliwość ta bę- 
dzie również uzasadniona w stosunku 
do uzupełniających zobowiązań o pomo 
cy wojskowej. 

Jeżeli możliwe jest, aby wojna pow- 
stała z paktów nieagresji to możliwe jest 
równie dobrze, aby z podpisywanych 
paktów niesienia pomocy wynikły ofen 
sywne działania napastnika. 

Rząd Rzeszy w dalszym ciągu nie wi 
dzi w tego rodzaju rozwoju sojuszów woj 
skowych w Europie elementu współdzia 
łającego pokojowemu rozwojowi lub 
gwarantującego pokój. Dlatego też nie 
może on podpisać paktów tego rodzaju. 
Zobowiązania stanowią składnik inte- 
gralny, niezależnie czy dla wszystkich 
czy dla poszczególnych jego uczestni- 
ków. 

To stanowisko zakomunikowane zo 
stało urzędowi brytyjskiego sekretarja 
tu stanu do spraw zagranicznych za poś 
rednictwem ambasady. 

Konferencja naddunajska w Rzymie 
odbędzie się 20 maja 

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa dono 
si ze Stresy, że na konferencji postano- 
wiono, iż mocarstwa zainteresowane w 
pakcie naddunajskim zbiorą się w Rzy 
mie dnia 20 maja. 

Węgry i Włochy. 
b . 
IRK. ma 

Na konferencję tę będą zaproszone 
Niemey, Austrja, Czechosłowacja, Ju 

gosławja, Francja, Polska, Rumunja, 

 



WARSZAWA, (Pat). Dnia 15 b. m. wy 
jechał do Genewy minister spraw zagra 
nicznych Jozei Beck, celem wzięcia u- 
działu w sesji rady Ligi Narodów, roz- 
poczynającej się dnia 15 b. m. Z p. mi- 
mistrem udała się do Genewy jego mał- 
żonka. 
  

„KURJER% z dnia 14 kwietnia 1935 r. 

Min. Beck na czele delegacji 
wyjechał do Genewy 

Ministrowi towarzyszą dyr. Łubień- 
ski, wieedyrektor Sokołowski i sekrełarz 
osobisty Friedrich. Do Genewy wyjechał 
również wieedyrektor departamentu po 
litycznego Gwiazdowski i naczelnik wy- 
działu prasowego Skiwski. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Ogłoszenie nowej Konstytucji 
nastąpi w Wielkim Tygodniu iub zaraz po świętach 

Dowiadujemy się, że ogłoszenie no- 
wej Konstytucji w Dzien. Ustaw nastąpi 
w końcu Wielkiego Tygodnia, albo bez- 

pośrednio po świętach. Z chwilą ogłosze 
nia Konstytucji tracą moc obowiązują- 
са przepisy dotąd istniejącej konstytucji. 

Odnalezienie zwłok dyr. cukrowni w Babinie 
W środę, wieśniacy w gm. Rembowo, w po- 

jwiecie płockim wyłowili jakieś zwłoki z Wi- 
sły. Zawiadomiony © tem posterunek polieji 
wszezął dochodzenie. Po dokonaniu rewizji w 
kieszeniach ubrania topielca, znajeziono dokn- 
menty na nazwisko Wilhełma Ginsberga dyrek 
4ora cukrowni w Babinie, który, jak wiadomo 

zginął przed kilku tygodniami. Znaieziono po- 
zatem karikę podpisaną przez Ginsberga, na któ 
rej napis brzmi: „Pieniądze, które mam przy 
sobie są nagrodą dia znalazey trupa”. Pieniędzy 
jednak nie było. Na zwłokach żadnych cieles- 
nych obrażeń nie znajezione. Zawiadomiono ro 
dzinę, która samohbójcę Ginsberga poznała. 

  

Obsada personalna 
w szkołach powsz, 
Z organizacją nowego roku szkolne- 

go związana jest sprawa obsady perso- 
nalnej. Wobec tego Minister Oświaty wy 
dał w tej sprawie okólnik do kuratorów 
Okr. Szkolnych, ustalający wytyczne ob 
sady personalnej w szkołach powszech 
nych. Prawo pierwszeństwa mają prak- 
tykanci, którzy odbyli roczną praktykę 
bezpłatną z pomyślnym wynikiem, na- 
stępnie absolwenci seminarjów naucz., 
skolei kandydaci, którzy zostali zwolnie 
ni z wojska : a dyplom uzyskali przynajm 

niej przed 2 laty. 
Co do przenoszenia nauczycieli, to 

w myśl tego okólnika przenoszenie od- 
bywać się powinno ma prośbę nauczy 
„ciela. 

  

    
     

  

GIN POLSKI 
JARZĘBIAK NA KONIAKU 
KONIAK EXTRA 
STARKA SUCHOWOLSKA 

Fabryki Wódek Gatunkowych 

Są do nabycia w firmach: 

BANEL 
WĘCEWICZ K. 
ZWIEDRYŃSKI 

Miljonowe subskrypoje 
WARSZAWA. (Pat). Państwowy 

Bank Rolny zadeklarował udział w 30 

poż. inwestycyjnej w wysokości zł. 

1.000.000 w gotówce. Śląskie komunalne 
kasy oszczędności subskrybowały poży 
czkę w gotówce na sumę zł. 2.000.000. 

W dniu 12 b. m. subskrybował poży 
czkę w warszawskiej PKO. były prem 

T is RIAA ik ss AK AKC KM 

GWARANCJA RACJONALNEJ KOSMETYKI 
RE 

em == Szminki     

Przygotowania do soboru 
prawosławnego 

11 i 12 b. m. odbyły się pod przewod 
nictwem metropolity Dyonizego posie- 
dzenia delegatów rządu i hierarchji pra 
wosławnej. Z ramienia rządu w posie- 
dzeniach wzięli udział wicem. Sieezkow 
ski, wojew. Józewski, dyr. Potoeki i nacz 
Suchenek - Suchecki. Posiedzenie te po- 
zostają w związku z pracami przygoto 
wawczemi do zebrania przedsoborowe- 

go i Soboru. 

Na Krymie 
Z Moskwy donoszą, że na Krymie panuje nie 

zwykle piękna, pogoda, temperatura wody wyno 
si przeciętnie -- 400, Miejscowości kuracyjne są 
przepełnione. 

ŻĄDAJ NA ŚWIĘTA 
niezrównanej jakości 

i inne gatunki 

аКК 65 

Somoryna Ks. Czetwertyńskie$o „Suchowola 

ul. Mickiewicza Ne 22-34 tel. 8-49 

: * NE 7 tel. 10-62 

„ Wileńska Ne 36 tei. 12-24 

  

pożyczki inwestycyjnej 
jer Aleksander Prystor. 

WARSZAWA. (Pat). Komisarz Zakła 
du Ubezpieczeń Społecznych postanowił 

subskrybować 3/0 premjową pożyczkę 
inwestycyjną na sumę zł. 25.000.000. 

DRUGA RATA POŻYCZKI INWE- 
STYCYJNEJ PŁATNA W CZERWCU. 

WARSZAWA. (Pat). W związku z licz 
nemi zapytaniami delegat do spraw 30/ 

„poż. inwestycyjnej wyjaśnia, że wpłata 
drugiej raty należności za pożyczkę in 
westycyjną mastąpi w dniu od 1—5 
czerwca r. b., niezależnie od tego, czy 

pierwsza rata wpłacona została w kwiet 
niu lub będzie wpłacona w maju. 

Odczyt prof. Mycielskiego 
w Rzymie 

o polskiej konstytucji 
PARYŻ. (Pat). Na wydziale prawnym 

uniwersytetu paryskiego odbył się od- 
czyt profesora Uniwersytetu Stefana Ba 
torego A. Mycielskiego pod tytułem „Pol 
ska i jej reforma konstytucyjna". 

Odczyt zgromadził liczną publicz 
ność, zarówno przedstawicieli świała na 
ukowego jak i studentów. 
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0 czem radziła konferencja 
trzech państw bałtyckich 

RYGA, (Pat). Konferencja przedsta- 

wicieli ministerstw spr. zagranicznych 3 

państw bałtyckich, trwała tylko jeden 

dzień. O przebiegu i treści obrad nie z0- 
stał wydany żaden komunikat. 

W kołach politycznych i dziennikar- 

skich utrzymują się jednak w dalszym 

ciągu mmiemania, że delegaci Łotwy, 

Litwy i Estonji poza sprawami porządku 

RKIREIS 

Do dzisiejszego n-ru — załącznik 
Domu Bankow. S. Bunimowicz 
ET 

obrad przyszłej konferencji, naradzali 
się również nad sytuacją wytworzoną 
przez ostatnie wystąpienie rządu sow. 

  

  

  

członkowie stowarzyszeń szwedzko - „polskie 

o obecnym stanie ekonomicznym Polski i o mo 

żliwościach hańdlowych polsko - szwedzkich. 

Min. Roman z małżonką wydał ma cześć 

gen. Góreckiego bankiet, na którym obecni byli 

przedstawiciele wszystkich kół finansowych, 

Odczyt gen. Góreckiego 
w Stokholmie 

STOKHOLM. (Pat). Na zaproszenie związku 

banków szwedzkich i Izby handlowej szwedzko- 

polskiej przyjechał tu prezes B. G. gen. Górecki. 

Gen. Górecki wygłosił odczył w sali Hassel- 

baken na temat położenia gospodarczego Polski 

i o stosunkach handlowych szwedzko-polskich. 

Na odczycie obecni byli przedstawiciele wszyst 

kich instytucyj finansowych z dyrektorem pań 

stwowego banku na czele. 

W związku z przyjazdem gen. Góreckiego 

wszystkie dzienniki zamieściły obszerne wywody 

Metropolita Dyonizy 
u min. Kościałkowskiego 
WARSZAWA. (Pat). Minister spraw 

wewnętrznych Zyndram Kościałkowski 
przyjął 13 b. m. księdza metropolitę koś 
cioła prawosławnego w Polsce'Dyonizego 

WSZELKIE NOWOŚCI 
ryrko u JĄBŁKOWSKICH 
w niedzielę sklep otwarty od 1 — 6 p. p. 
W tygodniu przedświątecznym DO GODŹ. 8-ej WIECZ. 

WSZYSTKO 2Е LNU 
BAZ A R PR z E MYS ŁU LU DOWEGO Spółdzielnia z ograniczoną odp. 

Skład I Biuro: Zarzecze 2, tel. 16-63. Skiep: Zamkowa 8, teł. 16-29 
Nn znac: ie niższe оара аче Ogromny wybór barwnych tkanin ludowych 
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Rybackie siecie iniane bardzo mocne, trwałe i praktyczne — tanio są do nabycia 
w Bazarze Przemysłu Ludowego 
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W 3-ej klasie znów padły wygrane 

10.000 ži. na DP. 1899 5.000 al. na nr. 81644 
w najszczęśliwszej kolekturze 

A. WOLAŃSKA 
Wilno, Wielka 6 
    

Komunalna Kasa Oszczędności 
pow. baranowickiego w Baranowiczach, ulica Wileńska 16 
zawiadamia, że z dniem 10 kwiet- 
Za a przyinwje wbekybeję c 97, Požyczkę Inwestycyjną 
w godzinach od 9 do l4-ej. Termin subskrybcji upływa z dniem 10-go maja 1935 ruku 
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„KURJER* z dnia 

"Najpilniejsze 
Dzięki obecnej pożyczce wewnętrz- 

nej wyraz „inwestycja** wejdzie do słow 
nika szerokich mas łudności, wzbogaca- 
jąc iego zakres o jedną nowołacińską 
pozycję. A więc już sama nazwa pożycz 
ki jest niezwykle płodna, bo zawiera w 
sobie inwestycję filologiczną — popula- 
ryzację dość rzadkiego w kołach nie 
urzędowych wyrażenia. 

Ale cel pożyczki nie ogranicza się do 
tego dorobku lingwistycznego. Afisze re 
klamowe, nawołujące do subskrypcji, za 
powiadają — oprócz premji i procentów 
— bardzo dużo namacalnych i realnych 
inwestycyj. W pierwszym rzędzie figu 
ruje „regulacja Wisły: 

Słusznie Wisłę należy regulować — 
bo to seree organizmu państwowego. Ale 
w organizmie wszystkie członki i komór- 
ki są ważne i muszą cieszyć się równe- 
mi prawami, aby mogły sprawnie i poży- 
tecznie dla całości funkcjonować. Zasa 
da ta odnosi się do każdego, nawet naj- 
prymitywniejszego organizmu. A cóż do 
piero mówić o tak skomplikowanym 
ustroju, jakim jest nowoczesne państwo! 

- Tułaj najmniejszy brak czy luka w jed- 
nem miejscu — wywołuje zaburzenia 
funkcjonalne eałości. 

Wisła wylewa raz na stulecie. A Zie 
mie Wschodnie upadają z dnia na dzień, 
zamierają, więdną i karleją. Szczególnie 
zaniedbana i upośledzona jest nasza koń 
czyna wileńska, wysunięta na zimną pół 
noc, a znaną w reszcie kraju pod pogar- 
dliwą nazwą „polskiej Syberji*, Ogólno 
państwowa cyrkulacja gospodarcza i kul 
turalna jest tutaj bardzo słaba. Metafo 
rycznie mówiąc, krew całego organizmu 
państwowego dopływa tu zbyt wolno i 
z opóźnieniem — przynosząc bardzo ma 
ło ciepła i sił odżywczych. Tylkó jakimś 
cudem własnej żywotności ziemie nasze 
umieją zawsze zdobywać się na trwałe 
przywiązanie do Państwa, a ciepłem, 
wydobytem z samych siebie, potrafią 
promieniować na całe Państwo, wydaj: 
takich ludzi, jak Marszałek Piłsudski i 
inni. 

Mieszkańcy ziem naszych są cierpliwi 
i poważni — dobro Państwa wynoszą 
ponad wszystko. I dlatego nie zbojkotu- 
ja pożyczki inwestycyjnej, chociażby ani 
grosza z jej sum nie miano przeznaczyć 
na odbudowę naszego „tutejszego* kra- 
ju. Ale bardze holi ich to, że na tran 
sparentach propagandowych pożyczki 
obck hasła „regulacja Wisły* — nie na 
pisano innego: „Podniesienie Ziem Pół 
nocno-Wschodnich* które odgrywają 
pierwszorzędną rolę w poziomym (geo- 
graficznym) układzie naszej politei. 

   
  

   

Leon Wołłejko 

Pogaduszki 
mejszagolskie 

OŚWIATOWCY 
Biedaciska gmina temu i nazywała sie 

„„bieda-ciską”, co wszystkich jej miesz. 
kańcow ciskała bieda jak należy. Sam u- 
rząd gminny miał więcej potrzeb jak pi- 
niędzy, a pan wójt tyko to i robił co jeź- 
dził ciągim do powiatu i pożyczał pienią- 
dze dla gminy. Prawda, co gminne drogi 
byli wysadzone drzewkami, wioski mieli 
numery i napisy, a nad gankiem gminnej 
kancelarji wisiał szyld, jakiego nie było 
i w powiecie. Szmat chto mogby pomyśleć 
co w Biedaciszkach poczyna sie raj na 
ziemi, ale narod biedaciski miał swoja fa 
naberja i nie chciał korzystać z tego raju 
Drzewek nie szanował, wioski znał wszyst 
kie na pamięć. a do gminy trafiał zawdy i 
biez szyldu. 

Nawet w targowe dni w miasteczku 
było cicho, a cały ruch poczynał sie tyko 
wtedy, jak wójt powrócił z powiatu. W ta 
pora z wiosek, zaścjankow i jednosieli 

inwestycje 
Pozatem ze słowem „inwestycja mi- 

mowoli kojarzy się jeszeze jeden ważny 
dziś moment, mianowicie moment pio- 
nowej (społecznej) struktury państwa, 
który jednocześnie zbiega się z zagadnie- 
niem odporności kulturalnej, strategji i 
obronności militarnej. Przyżyły się już 
wszystkie możliwe odmiany feodalizmu. 
Technizacja życia. postępując milowemi 
krokami, wyłoniła konieczność stworze 
nia nowego ustroju społeczno-polityczne 
go, w którym najmniejsza komórka spo 
łeczna, a więc jednostka (i jej rodzina). 
byłaby w bezpośrednim stosunku z pań 
stwem, t. j. korzystałaby ze swych praw 
i wykonywałaby swe obowiązki obywa 
telskie bez jakiegokolwiek pośrednictwa 
innych „ogniw  społecznych*. podają- 
cych się za czynniki przejściowe między 
jednostką a państwem. 

Gmach państwa stanowiłby wówczas 
nie zlepek oddzielnych cegieł (grup spo- 
łecznych), ale jednolity chemiczny zwią 
zek atomów (jednostek). Naturalnie — 
wszyscy dotychczasowi „prezesi* i „re- 
prezentanci** społeczni straciliby swe 
fotełe bo wówczas nie mieliby kogo re 
prezentować wobec państwa, gdyż każdy 
obywatel sam reprezentowałby siebie — 
żyłby z państwem w cztery oczy. Trady 
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Juego 

cja reprezentacji stanie się bezsensow- 
nym zabytkiem, gdy państwo zdobędzie 
techniczne możliwości obcowania z każ 
dym obywatelem. A jesteśmy na tej dro- 
dze. 

Dzisiaj jedna moskiewska radjosta 
cja im. „Kominternu“ robi dla Sowietów 
stokroć więcej, niż wszystkie przedwojen 
ne „reprezentacje dla carskiej Rosji 
Widzimy, że świat staje do góry nogami. 
A ciężar państwa i odpowiedzialność za 
nie przenosi się stopniowo na coraz drob 
niejsze, ale liczniejsze elementy społecz 
ne. Proces ten skończy się dopiero na 
jednostce — jako składniku niepodziel 
nym (atom). Wówczas zapanuje jedność, 
jednolitość i równość ogarniająca 
wszystkich obywałeli. 

Żyjąc w tak zawroinie przełomowej 
epoce — powinniśmy zawczasu przedsię 
brać odpowiednie inwestycje, aby 
nas fakty nie zaskoczyły. Na czołowe 
miejsce wysuwa się tutaj kwestja refor- 
my i przebudowy wsi, Wieś stanowi naj 
obszerniejszą płaszczyznę konkretnej rze 

     

Uroczysty konsystorz w Watykanie 

  

Niedawno odbył się w Watykanie pod przewodnietwem papieża uroczysty konsystorz, na któ- 
rym rozpatrywane były sprawy 

wysuwali sie kupkami ludzie i szli do gmi 
ny, do miasteczka, żeb skubnąć trochi gro 
za. 

Kużdy miał jakaści „zasługa*! Ten, 
słysza, kamień do gminy woził, tamten 
dach krył, inszy tyko patrzał jak drugie 
robio — ale kużdy żądał zapłaty i wma- 
wiał, co żeb nie on — nie byłoby gminy 
w Biedaciszkach!... Wójt opędzał sie jak 
mog, tłómacząc co za te „zasługi już da- 
wno zapłacono, ałe lękał sie żeb jaki ,.za- 
służony'* w gazetach nie poskarżył sie i 
— znakiem tego — płacił, pomagał, wspie 
rał... Czasem bywało i tak co zaglądał do 
książek gminnych, a, widząc sążniowe cy- 
fry długow i pożyczek, wyrywał sobie 
włosy z głowy, abo leciał po rada do pisa- 
rzą, bo nie chciał żeb za jego urzędowa- 
nia — gmina doszła do bankructwa. 

Pisarz był zawszystkim nowoczesnym 
człowiekiem i cały interes referował po 
swojemu. 

— Czego sie pan martwisz, panie wój 
cie? — pytał. — Dziś, panie, tylko bur- 
żuj, albo nierób — długu nie ma, bo w 
bankach kapitały trzyma i twórczą pracą 
się nie zajmuje, ale u nas, panie, insza pa- 
ra butów wychodzi. I długo jeszcze będzie 
nas powiat pożyczkami karmił, bo my, ра 
nie, ruch kulturalny robimy i niema ta- 
kiej gminy, żeby mogła pochwalić się tem 

kanonizacji nowych świętych. SĘ 2 

to my mami! Szkołę, panie tego, zbudowa 
liśmy, boisko cudne na dziedzińcu stoi i 
radjo gminne śpiewa dzień i noe! To ma. 
ło??! Bądź pan dobrej myśli, panie wój- 
cie, i nie bój się niezego!“... 

Wójt słuchał takiej mowy, jak słowi 
ka w maju słucha się, a nie chcąc odpła- 
cić za pociecha czarno niewdzięcznościo, 
nie wspominał pisarzowi co szkoła stoi 
biez dachu, na boisku paso sie kozy, a 
na radjowej antenie już dawno wisi wia- 
dro przy studni. Tak czy siak — po takiej 
wizycie wójt stanowił sie weselszy, nabie- 
rał rezonu i znow jechał po pożyczka a 
pan pisarz przesiadywał na ganeczku i 
całymi dniami medytował o nowych spo- 
sobach szerzenia kultury w gminie. Cięż- 
ko jemu było wpaść zrazu na taka pomy- 
szlenia i pan pisarz szmat czasu tracił na 
te wynalazki, ale raz na wiosna, spotkaw 
szy wójta przy kieliszku, szepnoł jemu na 
ucha taka słowa, co wójt podskoczył z ra 
dości do góry i poczoł całować pisarza jak 
brata. Potym poczeli kierzyć okuratnie i 
postanowili nikomu nie mówić ani słowa 
tyko na posiedzeniu rady gminnej — od- 

kryć cała swoja tajemnica... 

Posiedzenie rady gminnej, jak zawsze 
było spóźnione o kilka godzin. Okurat wy 
pad deszcz i nicht nie chciał wychodzić 

Mydło to działa kojąco 
na skórę      
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czywistości, nad którą roztacza się apa- rat organizacyjny państwa. Państwo nie znajduje się ani w tece ministra, ani w abstrakcji „Światłego* absolutysty — ma narchy, ani w woli dyktatora — ale w je dnem tylko miejscu, mianowicie: w świe cie konkretnej rzeczywistości, w terenie, 
t. j. na każdej sekundzie długości i sze- rokości geograficznej zajmowanega przez nie obszaru — i w duszy każdego obywatela. 

: Wniosek stąd jasny. Jeżeli u nas wieś 
zajmuje największy odcinek tej rzeczywi 
stości państwowej (a tak jest — bo 75 
jej procent) — to Państwo we własnym 

  

interesie musi o tę wieś dbać — wkła- 
dać w nią najwięcej pieniędzy. Tem bar dzie d że wieś staje się dzisiaj —- wobec 
rozwoju techniki — jedyną fortecą o któ 
rą Państwo będzie mogło się oprzeć, aby 
utrzymać się w posiadanym terenie. Po- 
mijając moralną odporność wsi i jej ol- 
brzymią wytrzymałość — już pod wzglę 
dem czysto strategicznym stanowi ona 
niezrównanie mocną placówkę. 

Ale wieś tę należy odpowiednio utor 
tyfikować — t. zn. dać jej warunki bytu, 
zreformować jej ustrój rolny, umożliwić 
jej rozwój gospodarczy i kulturalny — 
oraz dopomóc w wybudowaniu skrom- 
nej, ale porządnej chaty. A wówczas ta- 
ka mała chata (o wielkich oknach i z sza 
tą książek) będzie najsilniejszą naszą 
twierdzą. Na tych zreformowanych grun 
townie wioskach -— na tych pojedyń- 
czych „chułorach* czy „kolonjach* op- 
rze się nasza państwowość jak na naj- 
trwalszej skale. 

W tem tkwi potrzeba naszej najpil- 
niejszej inwestycji, podyktowanej troską 
o dobro przyszłości naszego Państwa (w 
myśl art. 1 Konstytucji). Będzie to inwe- 
stycja a nawet rentowniejsza niż niewąt 
pliwie potrzebna regulacja Wisły. Wieś 
dawno oczekuje tej inwestycji — acze- 
kuje swej przebudowy. 

  

St. Szanter. 

mieć na Kto chce misż„„z: mieszkanie 
(2—3—4 pokoje z kuchnią) w nowoczesnym nowym domu w centrum miasta ze wszel- 
kiemi wygodami (centralne ogrzewanie, gaz, 
woda, telef , światło, winda). Wolne od wszel- 
kich podatków w ciągu 15 lat.. Koszt budowy 
mieszkania może być uregulowany nie tylko 

gotówką lecz i materjałem budowlanym. 
Oferty proszę nadsyłać do Adm atr. „Kurjera 
Wileńskiego" ul. Biskupia 4, pod „Inžynier“   

  

z domu, mając obojętność żeb nie wtopić 
sie czasem na drodze, wysadzanej drzew- 
kami. Ale naležli sie i ryzykanty — i pier- 
szy przyszed wójt z organistym. Za imi 
wsunoł sie agent pocztowy, a na ostatku 
— felezer z aptekarzem. Pisarz przynios 
książki i, poprosiwszy o głos, rozpoczoł 
wielka mowa kulturalna, w której prosił 
gminę o urządzenie nowoczesnej impre 
zy oświatowej własnego pomysłu. 

— Dziś (prawił) przyszli takie czasy, 
co szmat mądrych ludzi biez roboty cho- 
dzi. Ale że każdy chce swoja odukacja 
pokazać — znakim tego — za praca kul- 
taralna bierzy sie. Pracujo smagle i od 
serca, robio konkursy, zawody i ankie- 
ty, żeb, znaczy sie, ludziom spoko jności 
nie dać i do kultury uzwyczaić. Na spe- 
cjalnych arkuszach zapisujo: kiedy ty 
bielizna zmieniasz?, jaka fajka palisz?, 
co jesz?. Ciekawiliby nawet: kiedy um. 
rzysz? ale na to odpowiedzi nicht nie 
daji. Jednym słowem — ruch idzi peł- 
nym gazem i kultura rośni jak wazonik 
na wiosna. Już dziś sławny jest ten ca 
na sążeń wgóra skaczy bo i pensja jemu 
płaco i gazety ob im piszo i służba on 
ma i amerytura — tyko niechaj Boga 
prosi żeb chto jeszcze wyżej nie podsko- 
czył bo w ta pora wszystko djabłi węz- 
mo, a i sam ryzykanł klapni jak żaba na
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POLSKA PRZYGOTOWUJE 
wielki lot stratosieryczny 

Balon polski wzniesie się na wysokość powyżej 20.000 m. 

Warszawa, 12 kwietnia. 

W roku bieżącym podjęta będzie zno 
wu istna ofenzywa na niezbadane tajni- 
Ki stratosfery. Przygotowuje nowy lot 
prot. Piceard, sowiecki uczony Mołcza 
now projekiuje nową serję wzlotów stra 
łosłatów automatycznych. które mają ja 
koby osiągnąć fantastyczną wysokość 
ponad 40 klm., myślą o nowym locie stra 
łosferycznym Amerykanie, a Anglicy i 
Włosi sięgają już do rozwiązań praktycz 
mych komunikacji 'w stratosferze. wykań 
czając pośpiesznie serję specjalnych sa 
molotów. 

W przeprowadzanych już od kilku 
lat badaniach stratosfery Polska nie bra 
ła dotychczas czynnego udziału. Złożyło 
się na to wiele przyczyn. Brak nam było 
jeszcze odpowiedniego przygotowania 
teoretycznego, brak było również zakła- 
dów przemysłowych, które mogłyby się 
podjąć budowy sprzętu stratosteryczne: 
go. W tej dziedzinie doraźne eksperymen 
towanie mogłoby się skończyć tragicz- 
nie. a w każdym razie nie dałoby pożąda 
nych rezuliatów. 

PIERWSZE PRZYGOTOWANIA 

Nie znaczy to bynajmniej, abyśmy 
zgóry mieli rezygnować z samodzielnych 
badań i prób w tej dziedzinie. Systema - 
tyczne przygotowania trwają już właści- 
wie oddawna. Przed realizacją wielkiego 
lotu stratosferycznego trzeba było doko 
nać wielu prób i doświadczeń w dziedzi 
nie zachowania się gazów ma wielkich 
wysokościach, trzeba było wyproduko. 
wać dostatecznie silną tkaninę na powło 
kę stratostatu i wynaleźć właściwe meto 
dy impregnowania jej. Trzeba było wre 
szcie wyszkolić pilotów balonowych, któ 
rzyby umieli pokonać wszystkie trudnoś- 
ci nawigacji w stratosferze. 

    

    

Wszystkie te prace prowadzone były 
już oddawna, bez rozgłosu, bez szum 
nych zapowiedzi, ale planowo i systema- 
tycznie. Wspaniały rozwój baloniarstwa 
polskiego. jego liczne sukcesy w zawo 
dach krajowych i zagranicznych, łatwe 
zwycięstwa w dwóch kolejnych rozgryw 
kach o puhar Gordon Bennetta —- wska- 
zywały wyraźnie, że aeronautyka polska 
dojrzała już do wzięcia udziału w mię 
dzynarodowych wysiłkach zbadania stra 
tosfery i że ewentualna próba w tym kie 
*unku ma zapewnione prawdopodobień 
stwo pomyślnego wyniku. Bezpośrednie 
„przygotowania rozpoczęto przed dwoma 
laty, gdyż za pierwszą próbę lotu stra- 
tosferycznego uważać można lot kpt. 
Hynka i kpt. Burzyūskiego na „Polonji“ 

  

dodzie. Znakim tego trzeba narod tak 
oświecać i uczyć takich skoków żeb już 
nichi wyżej nie podskoczył. Jest to obo- 
wiązikiem kultury i dlatego nasza gmina 
nie powinna zostać w tyle ale zrobić wiel 
ki oświatowy konkurs naprzykład 
na harmonji. Niechaj nasz naród kultu 
Ta muzykaneka pozna, niechaj po wese- 
łach i wieczorynkach kadryla pieknie 
gra — a kużdy powie co my takich mu- 
zykantów nahodowali co nijak i zgad 
nąć nie możno -— chto lepiej gra? ci Pa- 
derewski na fortepianie ci nasz Pietruk 
na harmonji?! Dami znać o konkursie 
do wszystkich parafjan. gmin i okolic, 
a tym co najlepiej grajo. — rzucim trzy 
nagrody: 100 złoty, 70 i 50! Rozchód ca- 
ły pokryim z biletów, a jeśli narodu 
szmat nawali sie to gmina jeszcze zaro- 
bi na tym interesie!.. 2 

— Świetnie! Doskonałe! Oto — gło 
wa! — huknęła rada gminna i suneła sie 
winszować panu pisarzowi. A on stał 
przy piecu jak Kiepura i kłaniał sie na 
wszystkie strony. Po skończonym cere- 
mon jale postanowiono urządzić konikurs 
za dwa tygodnie. a na głównego mache 
ra po muzycznej części wybrano organi 
stę — jako człowieka bogobojnego i z 
fortepianem... 

    

       

  

na stratostacie polskiej budowy 
w roku 1933, kiedy osiągnięto wysokość 
blisko 10:000 m. Niedawny łot kpt. Bu 
rzyńskiego i por. Wysockiego na ,„Toru- 
niu“ był kontynuacją rozpoczętych prób 
i zapewne zakończył serję lotów doświad 
czalnych. przygotowując ostatecznie 
grunt pod realizację lotu stratosferyczne 
go na wielką skalę. 

W tym samym czasie Warsztaty Ba- 
lonowe w Jabłonnie intensywnie praco- 
wały nad ulepszeniami w dziedzinie bu- 
dowy balonów. Osiągnięte wyniki zwró- 
ciły uwagę specjalistów zagranicznych i 
oto niedawno, prawdopodobnie na sku 

     

  

  

pierwszy badacz stratostery, prof. Pie- 
card nawiązał kontakt z Warsztatami Ba 
łonowemi w Jabłonnie, celem zamówie- 
nia tutaj swego nowego balonu strato- 
sferycznego. Polska chętnie podjęła się 
wykonania tego zamówienia, ale jedno- 
cześnie przystąpiła do finalizacji projek 
tu własnego lotu stratosferycznego. 

PROJEKT LOTU POLSKIEGO 
NA WYSOKOŚĆ POWYŻEJ 20.900 M. 

Przygotowaniami do polskiego lotu 
stratosterycznego zajął się specjalnie 
zorganizowany komitet, a ogólną pieczę 

  

tek triumfów polskich w zawodach Gor- nad pracami przygotowawczemi objął 
don Bennetta, słynny uczony belgijski, szef Departamentu Aeronautyki, gen. 
L 2 

Co kryje się A 7 Odpowiedź nastąpi 
pod nazwą a niebawem. 

akies   

Szkoda 
Wczoraj czy dzisiaj planeta Mars jest naj- 

żej ziemi, więc znowu tysiące teleskopów wpi- 

  

ja się w nieho z miemniejszą pożądliwością, niż 

to czyni rułynowany amator baletu przez lornet- 

kę w „Lutni*. Sprawa kanałów staje się aktual- 

ną po raz niewiadomo już który, a chociaż nig- 

dy nie osiągnie sławy atery jednego skromnego 

ziemskiego kanału Panamskiego, to jednak 

spewnością nie brak u nas ludzi, którzy i na tych 

kanałach chcieliby zrobić interes, gdyby się dało, 

Ale zdaje się, że to będzie trudne, przynaj- 

mniej marazie. Wszelkie próby doprowadzenia 

do porozumienia między gwiazdami nie dały do- 

tychczas rezultatu. Wie o tem każdy uczony astro 

nom, najbardziej uczony dyrektor teatru czy 

er. Gwiazda hubi być sama i to, eo błyszczy 

u innej, niz ją nie obchodzi. Choćby jedna wie- 

działa o drug 

chce jej znać. T 

jest natura gwia 

        

re 

    

   

  

e usiana jest brylantami, nie 

a już tajemnicza i niezgłębiona 

d. 

Ten Mars, dzisiaj taki bliski i te gwiazdy, 

przypominają mi doskonałą anegdotę Tristar 

Bernarda, którą tu podam w najbardziej skon- 

densowanym skrócie: 

Otóż przy jakiejś okazji takiego zbliżenia się 

Marsa do ziemi jak obecnie, olbrzymie obser 

torja różnych krajów zaobserwowały najwidocz 

niejsze sygnały wysyłane z Marsa. Na ziemi za- 

panowała szałona radość. Dalsze obserwacje po- 

twierdziły majwyraźniej, że są to sygnały świetl- 

yłane przez istoty rozumne. Niestety po- 

zostały niezrozumiałe i nikt mie mógł odgadnąć 

ich znaczenia, 

Jak można było zareagować 

sponując dostateczną siłą świa 

      

ne, w 

  

  

  

na nie, nie dy- 

  

Konkurs nie wywołał takiego hałasu 
w gminie jak tego oczekiwał pan pisarz 

Mimo otwartego okna z napisem „Kasa“ 
— nicht nie zapyłał o bilety i tyko za pło 
tem stała gromadka miasteczkowycb 
dzieci, parobków i sklepikarzy. Na boi: 
sku zebrała sie rada gminna, a przed 
sędziowskim stołem na zydelku zasiad 
Bałtruk z Dziewieniszek i zrazu skroił 
takiego marsza co sam wójt wyprosto- 
dał sie jak rezerwista na ćwiczeniach i 
zrobił taka mina jakiej nie potrafiłby 
zrobić nawet Mussolini. Za marszem po 
szła polka. za polko — kadryl, za kadry: 
lem — wale i byłby Bałtruk grał aż da 
rania żeb organisty nie dał znaku co na 
dziś będzi dość, a na zydelek nie zapro- 
sił Jurki z Ławaryszek. Jurka przycis- 
noł harmonika brodo do kolana, chwycił 
duch i puścił palcy po klawiszach... Już 
wszystkie myśleli co tu będzi piersza na 
groda ale ei to Jurka siorbnoł za wiele 
dla kurażu ci przyciśnoł nadto broda — 
dość со po pierwszej sztrofce harmonika 
pękła na dwoje i spadła z kolan na zie 
mia. Zdyskwalifikowano go. Trzecim 
szed Wincuk z pod Labonar. „powiato 
wy“ muzykant z nosem jak pomidor, 
za im Piotr z Mejszagoły rw sztywnym 
kapeluszu. Później grali: Józiuk, Antuk 
i Ambroży. — a wszystkie z cudzych pa- 

    

   

UŚMIECHY i UŚMIESZKI 
owi 

d r 

gadač... 
Radzono, radzono i wreszcie ktoś wpadł na 

niyśl, że Marsjanie są znacznie inteligentniejsi 

ed nas, skoro już dysponują doskonalszemi syg- 

nałami świetlnemi. Należy więc przypuszczać, że 

oddawna nas obserwują, może od tysięcy łat, 

wiedzą co się u nas dzieje, słyszą nas, rozum 

nasze języki i t. p. 

    

Wobec tego najprościej będzie napisać do 

nich olbrzymiemi literami na jakiemś dogodnem 

miejscu globu, z zapytaniem czego chcą. 

Jak postanowiono, tak uczyniono. Z 

    

о- 

uo na Saharę atrament z całego Świata i skonfi 

skowano wszystek papier, czysty oczywiście, ja- 

ki gdziekolwiek był do dyspozycji, Fakt, że Buj- 

uicki, Mašliūski i Mikułko musieli wygłaszać swe 

wiersze na płacach publicznych, gdyż nie mieli 

na czem pisać, nie wzruszał nikogo. Wielkie ino- 

wacje pociągają nieraz olbrzymie straty za sobą, 

zresztą liczono się z tem, że wspomniani poeci 

nauczą się pisać na korze drzewnej, albo na wo- 

lowym pęcherzu. Hel. Romer wyrażała krytykę 

jedynie spojrzeniami. 

Wszystko to ludzkość zniosła. Chodziło prze 

cież © porozumienie z Marsem! е 

Wreszcie kilkaset czożgów, włokących za 

sobą po papierze wielkości 1000 kilometrów kwa 

dratowych, olbrzymie kadzie z atramentem, wy- 

pisało 10 kilometrowemi literami pytanie: „Cze- 

go chcecie? Marsjanie?', 

  

Odpowiedź systemem Morse'a nadeszła w 

przeciągu pięciu minut i brzmiała; 

„Nie rozmawiamy wcale z wami, mówimy z 

planetą Saturnem“. 

Wspomniałem, że porozumienie się gwiazd 

nie jest łatwe. Wel. 

rafjow! Pisarz zejrzał co z Biedaciszek 
niema nikogo i, podeszedszy do płotu, po 
czoł wstydzić co nicht tutaj ni kuliuro 
muzykancko ni oświato nie ciekawi sie 
-— ale stary Justyn (co siedział na żer- 
dzi| —- odpowiedział co i w Biedacisz- 
kach szmat chto mogby grać na harmo 
nice — tyko nicht nie chce uczyć sie te- 
go grania; a jeśli czasem chtóry i umi 
palcomi przebierać to zara myśli co już 
cały świąt zadziwi i do drugich parafjow 
na zarobek jedzi... 

Konkurs był skończony i pierszą na- 
grodę wzioł Bałtruk z dziewieniskiej pa 
rafji. Drugą — dali Piotrowi w sztyw- 
nym kapeluszu, a trzecią — postanowili 

przepić wspólnie z zawodnikami. Przy- 
chodziła chwila rozdania nagród, ale tu 
pokazało sie co ni wójt ni pisarz nie ma- 
jo przy duszy ani grosza. Poczeli sie szep 
ly, narady. Posyłamo nawet do Szmulki 
po pożyczka ale Szmułka nie był muzy 
kalny i — delegat wrócił z pustemi ręko- 
ma. Tymczasem „łaureaci* widząc co z 

piniędzomi nic nie wychodzi — poczeli 
łajać sie i chcieli dać łupnia organiście 
— szczęściem co felczer dał im pięć zła 
ty na wódka i deklarował za tydzień za- 
płacić wszystko. 

Tak skonczył sie wielki, muzykałno- 

  

  
  

        

Prof. Piccard również poleci 

Rayski. Płany polskiego balonu stratoste 
rycznego są już opracowane, podstawo- 
w szczególności definitywnie zakończo- 
no prace nad przygotowaniem najbar- 

dziej zasadniczego elementu bałonu 
tkaniny na powłokę. Tkanina ta musi 

rzymać olbrzymi napór rozprężają 
cego się w stratosferze gazu przy wielo- 
krotnie zmniejszonem ciśnieniu zewnę 
trznem. Obecnie nie już nie stoi na prze 
szkodzie realizacji projektu lotu strato- 
sferycznego, ilembardziej, że sfinansowa 
nie tej imprezy nie wymaga bynajmniej 
tak wielkich środków, jakby się to napo 
zór mogło wydawać. 

Koszt stratostatu wykonanego w Ja- 
błonnie nie przekroczy 40.000 złotych, 
a niezbędne instrumenty naukowe, w ja 
kie musi być wyposażona gondola bala 
uu, posiadamy w dostatecznej ilości. 

Nie jest jeszcze rozstrzygnięte osta- 
tecznie zagadnienie, czy stratostat polski 
będzie posiadać gondolę hermetycznie 
zamkniętą, jak balon prot. Piccarda, czy 
też otwartą. Fachowcy polscy twierdzą, 

    

że budowa aluminjowej zamkniętej kabi-- 
ny jest zbędna, wystarczy natomiast wy- 
posażenie załogi w specjalne skafandry 
które zapewnić mogą organizmowi ludz 
kiemu dostateczne ciśnienie. Za tą ostat- 
nią koncepcją przemawia pomyślny wy 
nik próby łotnika amerykańskiego Wil- 
ley Posła, który do swego stratosferycz- 
nego lotu użył właśnie takiego skafan 
dru. Z drugiej strony kulista gondola 
aluminjowa daje większą gwarancję hez 

  

  

piecznego lądowania i większą swobodę - 

ruchów załogi podczas samego lotu. 

Załoga polskiego stratostatu składać 
się będzie z dwóch osób. Przypuszczalnie 
udział w łocie weźmie kpt. Burzyński, 
bądź też kpt. Hynek. 

Projekt polskiego łotu stratosferycz 
nego skonkretyzował się już do tego stop 
nia, że jego ostateczna realizacja nasta- 
pić powinna już w niedalekiej przyszło: 

ci. 

  

(D. e. na str. 5-ej) 
Wit. W. 

R 

W) Święta na tym stole 
Wiedz o tem dziewczyno 
Ma być tylko polskie 
Makowskiego wino 
Azampany i miody 
Na świąteczne gody 

  

oświatowy konkurs w biedaciskiej gmi 
nie... 

Na drugi dzień jak świt wybrał sie 
wójt do powiatu ale wrócił zły i markot 
ny a wślad za im przyszed list takiej treś 
ci: „Na podstawie rozpo enia z dnia 
(takiego to), miesiąca (takiego to), roku 
(takiego to), numer (taki to), paragraf 
(taki to), punkt (taki to), litera (taka to) 
— urząd powiatowy powiadamia iż kre- 
dyty na urządzenie konkursu harmoni- 
stów — nie są ustawowo przewidziane 
wobec czego wszelkie zobowiązania kon 
kursowe należy pokryć z funduszów wła- 
snych““, 

Tej nocy długo paliła sie lampa w 
biedaciskiej gminie. a pan pisarz z go 
ryczą dowodził wójtowi co od dnia dzi- 
siejszego żadno oświato zajmować sie 
nie będzie, a weźmi sie do tak nie kul- 
turalnej roboty jak wykończenie szkol- 
nego budynku i reperacja drogi. wysa- 
dzanej drzewkami... 

6



       

  

I 

w azku z otwarciem w dniu 10 
kwietnia r. b. subskrypcji na 3%/% pożycz- 
ki inwestycyjnej. przedstawiciel PAT. 
zwrócił się do szefa rządu  premjera 
Sławka z prośbą o udzielenie kiłku uwag 

co do zadań pożyczki i motywów. któ- 
remi kierował się rząd, kiedy ją uchwa- 
lał. 

  

   

    

Pożyczka inwestycyjna, oświadczył 
pan premjer. została przygotowana i 
przedłożona Izbie ustawodawczej do u 
chwalenia przez rząd mego poprzednika 

  

profesora Leona Kozłowskiego. Pan mi- 
nister skarbu wyjaśnił już jej przezna 
czenie. a warunki samej pożyczki są zna 
ne z ogłoszeń. Ze swej strony mógłbym 
dodać tylko parę uwag natury ogólnej 

Wiemy dobrze. że Polska nie jest pań 
stwem najbogatszem. a wprost przeciw- 
nie. w okresie rozpoczynającego się świa 
towego przesilenia gospodarczego, Pol 
ska nie posiadała nagromadzonego za- 
pasu własnych bogactw, któreby jej ułat 
wiły przelrzymanie. A jednak okaz: 
my się odporniejsi i twardsi od wielu za 
sobniejszych od-nas. Proszę pana: tak 
samo pojedyńczy człowiek. jak i zbio- 

rowość jak i organizacja państwa nie 
wtedy ujawniają swoje wartości gdy 
wszystko idzie łatwo i gładko. Dopiero 
„rapotkane trudności, nadewszystko po- 

stawa w jakiej się do walki staje, pozwa- 
lają na prawidłową Ocenę. W dziedzinie 
zjawisk gospodarczych, tak samo jak i 
we wszystkich prawie innych, wola czło 
wieka przesądza oe wynikach częściej niż 
lo się wydaje. 

— Jak mam to rozumieć? 
Proszę pana, czy sam pan kiedyś nie 

uważał za rzecz prawdopodobną. że kry 
zys gospodarczy może wywołać kryzys 
zaufania. I co pan dziś widzi. Czyż w 
miarę zwiększenia się trudności, mie po- 
głębia się w społeczeństwie zrozumienie 

i przeświadczenia. że tylko ta twarda, 
ale przewidująca i rozważna polityka, 

jaka prowadziły wszystkie kolejne rządy 
w okresie kryzysu, może nas zabezpie- 

czyć w tych warunkach od na ępstw je- 

szcze gorszych. To zespolenie wysiłków 

było naszym egzaminem. Sądzę, że te do- 

у dotychczasowe - stworzyły 

dostateczne choćby podstawy do tego. by 

rozpisana pożyczka inwestycyjna spotka 

ła się ze zrozumieniem i zaufaniem. 
— Jakiego nstosunkowania się spo- 

leczeństwa do pożyczki spodziewał się 

pan premjer? ` 

PRAWDZIWY 
SIDOL 
NIGDY NIE ZAWODZI 

Niedajcię sięwpro- 
wadzać w błąd 
bezwartošciowemi 
našladownictwami. 

ŻĄDAJCIE WYRAŹNIE 
TYLKO DRAWDZIWEGO 

SIDOLU 

    

   

    

iš- 

    

    
    

  

        

   

  

     

    
    

  

świadczenia 

    

  

     

        

    

    

PRAWDZIWY 
TYLKO Z TYM 

ZNAKIEM 

„KURJER* z dnia 14 kwietnia 1935 r. 

Pożyczka inwestycyjna 
służyć będzie interesowi ogólnemu 
o PAT z premjerem Sławkiem) 

Spodziewałem się ze strony społeczeń 
stwa współdziałania. Zdaje się. że co do 
wartości pożyczki, jako papieru. opinja 
jest jednolita. że będzie to dobry pap 
wartościowy. Ale ta strona pożyteczna 
mniej mnie obchodzi. Interesuje mnie 
zawsze nie materjalny, bardziej czy 
mniej dochodowy interes jednostek, lecz 
znaczenie ogólno państwowe, powiedział 
bym znaczenie moralne posunięć gospo- 
darczych i politycznych. 

my osiągnięte z pożyczki pozwolą 
na częściowe choćby zatrudnienie poz- 
bawionych pracy i na wykenanie robół 
stwarzających złaty. albo u- 
sprawn cych życie gospodarcze na 
przyszłość. Służyć więc będą interesow 
ogólnemu. To też udział w subskrypcji 
zarówno wszystkich warstw społecznych 

Ik i grup gospodarczych. powinien być 
traktowany. nietylko jako interes. ale 
także jako podwójny obowiązek. Obo 
wiązek udziału we wspólnej pracy nad 
zachowaniem i budową siły gospodar- 

czej państwa i obowiązek solidarności 
społecznej. Obowiązkiem zbiorowości — 
bowiem jest danie pomocy tym, którzy 

pozbawieni pracy i środków do 
. Nie zapomnijmy. że przez to są 

oni postawieni poza krąg wspólnego wy 
siłku społeczeństwa budującego swój 
zbiorowy dorobek materjalny 

NA ŚWIĘTA 
BARANKI cukrowe i czekoladowe, 

JAJKA czekoladowa od najskromniej- 
szych do ozdobnych, napełnio- 
nych czekoladkami, 

FIGURKI z najlepszej czekolady, 

ŚWIĘCONKI ; :z35to99 marcepanu 
I na stolikach, 

pralinowe, orzechowe I ana- 

TORCIKI nasowe, 

CZEKOLADĘ Jooyężzkuj,w bloku 
do mazurków, 

MAZURKI w pięcłu odmianach, 

oraz masę migdałową i orzechową 

do mazurków I ciast 
poleca 

E WEDEL 
Subskrypcia Pożyczki 

Inwestycyjnej w Wilnie 
W. dniu 12 b. m 

/ pocztowej 14 

pasobi 
członków zw 
wzięto uchwałę 1 członków _ zrzeszo- 
vych w organizacjach i zw ch poezlowych 
do solidarnego wz udziału w podpisyaniu 
POWA a }. Na zebraniu tem usta- 

owniey pocz” 
Pracownikom 

cym uposaże nie do Ei 100 miesi 

pożosi twiono zupełną swobodę w deklarowaniu 
„ pozostali zaś pracowniey zobowiązali 

bować w wysokości od 50 do 150%% 
niesięcznego uposażenia. 
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. odbyło się w lokalu świet- 
anie przedstawicieli Poezł         

        

       Wojskowego i wszystki 
awodowych, na którem pe 

   
      

jakich Pr 

  

   

  

Zebrani w dniu 
konferencyjnej Dyre 
stwowych w Wilnie przedst 

vsobach elników Wyd 
le z p. dyrekiorem K. P. 
i wicedyrektorem 'K. P. inž. 
oraz przedstawiciele organizae 

     

  

° 1 Biur na cze 
K. Falkowskim 

Mazurowskim. 
kolejowych 

      

    

   

  

KPW, LOPP, Rodziny Kolejow: i Związków 

Zawodowych ZKP, ZZK, ZUK, ZDK, ZZM, BZZM, 
ZTK, ZPIK. ZIK, ZPK, po wysłuchaniu odezwy 

p. minisia Komunikacji i przemówienia p. dy- 
        
alkowskiego, 

bwa 

vektora K. P. inž. K. Ё uznając do- 
niosle znaczenie dla 3079 Premjowej Po- 
życzki Inwestycyjnej uchwalili wydać do ogółu 
pracowników i emerytów DOKP Wilno odezwe. 
nawołując do gremjalnego i solidarnego udziału 

w subskrypcji tej pożyczki. 

   
  

  

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Kup 
ców i Przemysłoweów Chrześcijan w Wilnie, й- 
bylem pod przewodnictwem prezesa p. Edmunda 
Kowalskiego ushwałono jednomyślnie pr 
udział w subskrypcji Pożyczki TInwesty 

    

inej. 
  

KAŻDY PALACZ 

organiczne. Gdyl 

*tych promieni, 

ZAWSZE NA CZELE 

u (0 Lanum 

MOTOCYKLE 
MODELE 1935 JUŻ NA SKŁADZIE 

Wilno: B. S. A., Mickiewicza 9. 
Jener. Reprez. E. SYKES i S-ka, Warszawa, Ś-to Krzyska 13. 

Największy skład w Polsce części zamiennych i akcesoryj. 
Prospekty i cenniki na żądanie. 
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Polska przygotowuje 
. “ 

wielki lot stratosferyczny 
(Dokonczenie art. ze str. 4-eį) 

MJR. MAZUREK WYJECHAŁ mieni kosmicznych. Prof. Piceard jest 
ZAGRANICĘ DO PROF. PICCARDA. przeciwnikiem teorji Millikana i twier 

  

Jednocześnie Warsztaty Balonowe w 
Jabłonnie przygotowują się do wykona- 
nia zamówienia prof. Picearda, który 
miał nawet z końcem marca przybyć do 
Warszawy, aby osobiście dopilnować 
wstępnych przygotowań i zapoznać się 
bezpośrednio z polskim systemem olino 

    

  

  wania i zawieszania gondoli. Niestety, 
niedyspozycja uniemożliwiła „prof. Pie 

rdowi przyjazd do Warszawy. Ponie-     
waż zaś zachodziła konieczność osobiste 
go omówienia płanów -konstrukeyjnyeh 
balonu. szef Warsztatów w _ Jabłonnie 
mjr. inż. Mazurek udał się przed paru 
dniami do Szwajcarji, gdzie ma spotkać 
się z prof. Pieeardem. 

Przyjazd uczonego belgijskiego do 
rszawy nastąpi w terminie później- 
m. gdy warsztaty w Jabłonnie posu 

ną się dalej w pracy nad budową stra- 
tostatu. W każdym razie prof. Pieca:d. 
poddawszy tkaninę wyprodukowaną w 
Jabłonnie szeregowi prób na wytrzyma- 
łość., przy jął ofertę polską. 

Start balonu prof. Pieccarda nastąpi 
latem r. b. najprawdopodbniej w Szwaj- 

ji. chociaż pod uwagę brane były rów 
nież i Mościce. 

    

   

       

  

RÓŻNICE W ZADANIACH LOTU 
PROF. PICGCARDA I LOTU 

POLSKIEGO. 

W zadaniach naukowych lotu prof. 
Piccarda i projektowanego polskiego lo 

lu stratosferycznego istnieją poważne 
równice. 

Cel lotu prof. Picearda jest ściśle nau 
kowy. o charakterze wybilnie teoretycz- 
nym. Uezonemu belgijskiemu chodzi © 

aśnienie zagadki pochodzenia E zw. 
promieni kosmicznych. Promienie te od 
znaczają się dużą aktywność przebi- 
jają grube stalowe pancerze i wywiera 
ją niewątpliwie wybilny wpływ na życi 

nie to, że gruba warst 
wa atmosfery zatrzymuje większą część 

życie organiczne na zie- 
mi byłoby niemożliwe. Według teocji pro 
fesora Millikana promienie kosmiczne 
dochodzą do ziemi z przestrzeni kosmicz 

  

     
  

       

  

    

   

"nej. gdzie przy procesie kondensacji ma 
terji wodór zamienia się na cięższy hel i 
wówczas odszczepiają się wolne jądra 

materji, stanowiące właśnie istotę pro 

    
    

JUŻ SIĘ 

PRZEKONAŁ 

ŻE GILZY „AIDA” 
  

dzi, że podobna przemiana materji odby 
wa się również w stratosferze ziemskiej 
: že tam tworzą się owe promienie. Loty 
prof. Piecarda mają na celu potwierdze 
nia tej teorji. 

  

Zadania projektowanego lotu polskie 
$o mają natomiast charakter bardziej 
praktyczny. Stralostera daje jak wiado- 
mo, idealne warunki dla komunikacji lot 
niczej. Na znacznej wysokości niema żad 
nych zaburzeń atmosferycznych ani wy 
ładowań elektrycznych, jak w troposte- 
rze. a rozrzedzone powietrze stawia sa 
molotowi minimalny opór. W tych wa- 

runkach samolot pa i. który wpo 
bliżu ziemi porusza się z szybkością np 
300 klm., w stralosferze mógłby z łatwoś 
cią osiągnąć szybkość 1000 klm. na godzi 
nę. Z drugiej strony skład stratosfery nie 
jest dostatecznie znany, co nie pozwala 
na celowe przygotowanie człowieka da 
stratosferycznych lotów komunikacyj- 
nych. Badanie w tym kierunku jest właś 
nie celem projektowanego lotu polskie- 
g0. Sam rekord wysokości. który dałoby 
się prawdopodobnie osiągnąć. nie od- 
grywa w tym wypadku większej roli. 

    

    

  

  

    

          

Znaczenie polskiego lotu stralosfery- 
cznego dla nauki byłoby w każdym ra 
zie wielkie i dlatego należy życzyć gorą- 
co szybkiej i pomyślnej realizacji šmie- 
łego zamierzenia. Wit. W. 

    

wzmacnia mięsnie i nerwy! 

  

KREM COLIBRI 
DZU Al 

CHRONI CERĘ PRZED SZKODLIWEM 
DZIAŁANIEM DESZCZU.WIATRU LUB 
SŁOŃCA i STANO 

PODKŁAD POD PUDER. 
WI DOSKONAŁY 

    

  

150 SZTUK 

35 GR. 
SĄ NAJLEPSZE



Konie na uroczystość jubileuszową. Te silne i rosłe konie zostały wybrane do zaprzęgu królewskiego i powiozą 
króla z katedry św. Pawła do Londynu. Gmach w głębi — zamek windsorski, gdzie?konie do, tego celu 

obecnie się tresuje. 

  

  

Pożar pałacu sprawiedliwości w Paryżu. Zdjęcie przedstawia widok pożaru w pałacu sprawiedliwości w Paryżu, 
Pałac sprawiedliwości, wraz ze znanem historycznem więzieniem Conciergerie, jest we Francji jednym z najbar- 
dziej szacownych historycznych gmachów. Z tego właśnie więzienia wyprowadzono na gilotynę Marję Antoinette, 

Dantona i Charlottę Corday. ; 

мццмц.ццдмццммммцццмцмццмцдмцдмцмммцдмцццмц,п АААДААААЛААААЛАЛАЛЛАЛАЛА 
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    Jachty za 40 miljonów. Setki jachtów spacerowych miljonerów amerykańskich w ciągu zimowych miesięcy 
stoją w zatoce Miami na Florydzie. Wartość zgromadzonych tu jachtów przekracza sumę 40 miljonów dolarów, 

  

x 
Palac buckinghamski w Londynie, gdzie czyni się "gorączkowe p 

    

Lotnik australijski w podróży poślu- 
bnej. Znauy lotnik angielski Campbell- 
Black, zwycięzca gigantycznego lotu 
Anglja — Australja, który natychmiast 
po locie otrzymał telegraficznie z Lon- 
dynu zgodę swej narzeczonej, aktorki 
Florence Dusmaud, na ślub, w tych 
dniach ożenił się. Rzecz zrozumiała, 
że młodzi podróż ;poślubną odbywają 
samolotem. Na zdjęciu — młoda para 
przed wystartowaniem z Le Bourget 

do Marokka. 

Abisyński szambelan. Zdjęcie przed- 
stawia szambelana dworu królewskiego 
w Abisynji. Haftowana suknia jest 
oznaką jego kierowniczego stanowiska, 
zaś długa laska—oznaką urzędu, który 

sprawuje. 

króla angielskiego Jerzego V. 

Dzielny 
Stevenson! 
gielskich, 
do Mar 
600 mil 54 
które pot 
ją strzelb 
młodzienić 

Pisanki. Na Węgrzech 
do dziś jeszcze zwycz: 
nia na Wielkanoc dzied 
lowanemi odręcznie 
wiejską. Na zdjęci: 
gierska maluje jaja, 

powiezie do miasta 

# 
ygotowania do?jubileuszu 

lodzieniec. 12-letni Buck 
zebył konno 2.200 mil an- 
dąc z Phoenix w Arizonie 

v stanie Illinois. Pierwsze 
won jechał bez siodła, 
otrzymał wzamian za swo- 
Na ilustracji — dzielny 
ze swym towarzyszem 

róży — koniem. 

zachował się 
obdarowywa- 

pisankami, ma- 
rzez ludność 
łągcianka wę- 
óre uastępnie 
a sprzedaż. 

Zdjęcie z filmugżołnierskiego. Interesujący fragment z nakręcania w Kalkucie filmu podług słynnej powieści 
Kiplinga „Soldiers Three", Obok wielkiej ilości żołnierzy, do filmu statystują kobiety i dzieci, które ubrane 

  

Jubileusz w Anglji. Model wielkiej 
głowy Brytanji, wysokości 12 stóp, któ- 
rą się rzeźbi obecnie w Londynie. Gło- 
wa zostanie następnie pozłocona i usta- 
wiona na dachu jednego z wielkich 
domów handlowych na ulicy Oksfordz- 
kiej, gdzie będzie stała przez cały czas 

trwania oh odu jubilenszowego. 

   
Kobiety — pilotki. W mieście Seattle w St. Zjednoczonych 
odbyło się zakończenie przeszkolenia lotniczek i nadanie im 
tytułów i uprawnień pilotów. Na zdjęciu — lotniczki w uni- 

formach przed rozpoczęciem codziennych ćwiczeń. 

  
Lotnik — rekordzista. Lotnik angiel- 
ski H. L. Brook ustalił nowy rekord 
szybkości w locie z Australji do Angji, 
przebywając tę przestrzeń w przeciągu 
7 dni, 19 godzin i 50 minut. Na zdję-. 
ciu—lotnik wysiada z samolotu po wy- 

lądowaniu w Londynie.   Najstarsza córka japońskiego mikada, 
która niedawno ukończyła 9 lat. 

  
Obrazki wojenne z Włoch. Dwa obrazki, charakterystyczne dla dzisiejszych 
nastrojów we Włoszech. U góry — rocznik 1914 maszeruje na dworzec. 

U dołu -— pobór rekrutów. 

  
Niemiecko - angielski obóz młodzież: 
został zorganizowany wspólny obóz młodzieży niemieckiej i angielskiej, 
Znajduje się tam obecnie 30 chłopców ze szkół i fabryk niemieckich i tyleż 

ich kolegów angielskich. Na zdjęciu — młodzież przy kopaniu torfu.   

w historyczne stroje odtwarzają dżieje dawnych czasów. 

  

y w Baudfort w Anglji poraz pierwszy  
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KURJER_ SPORTOWY. 

Niedziela na boiskach sportowych 
Dziś w Wilnie mamy szereg imprez s] 

wych. które rozpoczną sezon wiosenny, 
‚ — © godz. 10 w sali Ośrodka WF. odbędzie się wa 
dokończenie turnieju piłki koszykowej o puhar 
przechodni Zw. Strzeleckiego. 

O godz. 10 otwarty zostanie sezon m« 

klowy. W kościele św. Jana odprawiona zostanie 
et: potem odbędzie się defilada mo- 

zie molo- 

  

   

    

listów ulicami Wilna, Po d 

ści udadzą się do rok na wycieczkę 

  

а. 
W Sokole o godz. 10 odbędą się dwa 1 

piłkarskie o charakterze towa kim. 
Tyle kyłoby o Wilnie, słów ki 

imprezach ogólnopolskich. ej 
wiadają się spotkania piłkarskie o 

        

     

  

Pełna tabela wygranych 
Ę Ii ii ciągnienie т 

GŁOWNE WYGRANE i 
[2::540:000 na n-ry: 18991 123657 
(2%. 5.000 na ur.: 14401 
Zi. 2000 na n-ry: 

136736 184977 
Zł 1.000 na n-ry: 41589 64611 73798 

400845 136316 151795 164286 166519 

Zl. 500 na n-ry: 446 11703 50856 
61150 75057 90911 91790 93036 101317 
105619 112350 128913 152434 

|_ZŁ 400 na n-ry: 7408 14797 15110 
117926 20022 37183 45337 46070 63714 
63872 64745 77724 79299 95822 124298 
128543 151732 

Zi. 300 na n-ry: 2724 6616 9910 26333 

39.964 93760 

  

Po 200 zł. 
20 141 1038 146 91 519 620 801 2134 

301 632 927 3036 4190 419 586 613 801 
5053 307 21 450 581 631 963 6077 153 
613 727 834 7584 761 80 98 971 8216 
540 49 87 753 907 9086 191 349 547 
856 933 37 

10304 410 698 811 998 11891 12130 
440 739 13207 728 14006 252 864 15168 
666 934 49 16168 900 17247 554 678 88 
18282 315 55.457 83 673 901 19 19661 
785 

20863 21118 262 438 66 526 22082 149 
245 396 443 23430 898 959 24054 83 
129 237 587 25313 91 410 27 580 644 
97 26280 507 90 869 27011 238 511 
28382 574 829 29164 68 249 64 392 99 
443 976 

30335 926 31059 400 676 91 752 80 
95 843 992 32390 419 823 44 33516" 934 
34694 966 78 35406 599 36395 636 37235 | 
49 64 727 950 38115 330 34 427 773 802 
39007 

40047 231 82 590 745 41056 103 354 
79 506 698 42150 489 584 849 74 44139 
428 589 634 45424 519 46291 47368 48065 
189 764 973 49097 575 758 897 959 99 

50525 753 934 51030 528 755 936 68 
52251 764 53865 54243 459 637 871 928 
55020 191 357 574 709 53 56630 741 
57042 119 892 58300 26 38 649 714 59005 
649 942 

60082 616 781 61027 505 550 62161 
° 813 414 948 63591 721 59 809 96061001 
77 253 94 370 768 65273 819 66065 359 
906 67048 110 49 326 405 779 854 
68001 184 270 373 69057 232 335 432 

683 
70446 645 804 71129 376 565 602 

72017 161 368 478 560 603 796 3 
134 342 44 65 96 464 74086 669 75161 
157 276 861 
16205 87 400 574 82 608 77320 65 508 
78068 303 51 599 641 721 79151 333 70 
993 

80540 742 995 81042 82041 323 36 62 
512 694 83447 555 84470 565 71 988 
85596 820 86184 213.345 934 93 87017 
341 75 88026 675 96 930 59 89108 477 
534 50 897 

90470 626 91048 56 61 306 492 772 
322 937 92893 971 87 93006 224 48 354 
904 94148 683 708 64 95181 261 420 605 
06114 475 998 97327 410 565 607 98465 
611 90 843 928 93 99137 212 452 591 

100127 568 101211 591 722 956 67 76 
102028 77 398 483 589 103024 61 92 179 
284 355 69 425 52 964 104072 290 741 
105084 441 708 808 107569 108054 182 
100215 423 637 723 

110082 302 111386 112134 239 517 89 
098 113439 114794 115008 85 209 579 
167 116467 715 966 117525 642 118042 
541 997 119083 140 452 540 

   

120417 35 97 804 961 121240 574 654: 
122004 783 123249 486. 124323 814 
125289 654 757 126789 972 127545 
128033 516 35 74 129293 399 688 96 785 

130003 151 291 510 26 675 834 131085 
156 132225 438 931'69 133370 756 959 
134502 663 746 135222 30. 136013 
436 548 694 780 137007 102 361 623 
138159 891 915 139108 316 734 

140302 77 492 786 141425 606 142092 
285 783 143547 144106 91 „543 901 
145455 839 146258 147328 754 148380 
424 50 507 149133 82 571 669 838 

150012 225 535 645 845 56 151117 70) 
839 152520 952 153061 113 491 549 920 

mistrzostwo 

„KURJER“ z dnia 14 kwietnia 1935 r. 

     porto-  Łigi, Dziś walczą nasstępujące drużyny: w War- 
Legja — Garbarnia, w Krakowie Craco- 

- ŁKS., w Poznaniu W: sza 
ka, w Hajdukach Ruch — Wisła, we Lwowie Po 
goń — Polonia 

W Bydgos 

  

       

)loey- 

  

odbędzie się bieg naprzełaj o 
    

    

    

   

W Wa 
mecz bokse 

W Zakopanem zaś 1 
dne z ostatnich zawody 

zjazdowych. 

  towa- odbyć 

rskie w biegach 

  

necze 

  

Ika 0 
zapo-| nian. W tym też celu Morze to — płuca narodu 

iil-cie ciągnienie 
Po 200 zł. 

34141 41164 43546 61815 64955 66650. 680 1717 2461 3183 4318 5936 93 6501 
96170 103827 110820 115349 117639 | 811 7208 8074 820 9399 707 10275 11659 
131359 150323 151562 156519 163778 | 12752 13076 14075 424 82 801 15423 643 
164912 181190 181223 16599 883 17702 934 18027 146 &42 

Zl. 250 na n-ry: 2680 4609 7564 10699 | 19621 859 85 20700 21156 552 53 22139 
| 18121" 21487 22405 23628 24783 44818| 800 23214 536 24101 275 981 25071 
„55158 58461 61990 62368 11632 72270 | OE EU RS 8 32340 
172620 73089 74279 84187 89377 90398) Ža > Pe 
: 90850 91201 96596 102097 102805 114786 | 37812 38213 0 39204 895 5 

Polski Komitet Olimpijski dbając o dobro 
sporiu polskiego i o jego dalsze losy postanowił 
wykorzysłać doskonałe warunki fizyczne wil- 

:)361:— 

  

  

170067 324 85 96 519 911 171041 228 
859 950 87 172007 786 963 173237 548 
174269 308 36 175172 357 479 511 750 
54 176021 85 95 489 177009 365 544 
178258 315 179425 579 

180429 617 43 875 181012 825 182711 
99 919 183218 342 753 934 184027 191 
252 545 749 84 819 

Po 50 zł.: ° 
391 1174 208 399 587 641 853 2039 

355 563 755 858 67 3133 480 4218 45 

9097 216 
10506 953 11218 313 18 654 925 12295 

407 813 13559 14466 550 15176 379 529 
884 940 16157 304 525 893 17126 564 
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528 642 59285 896 
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61227 539 617 741 62299 455 62 800 
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272 756 66 878 
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220 652 761 815 73204 952 74568 75266 
67 596 769 
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itiosl2 66 714 26 
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98 126047 65 110 620 875 127225 493 

1514 128130 129489 712 
130475 723 830 970 91 131259 739 842 

"976 132423 601 133089 487 740 65 924 
‚ 134238 435 47 705 56 960 135535 136060 
‘92 204 315 853 137257 81 320 590 138024 
139143 810 969 

140364 141059 564 999 142227 305 503 

  

  

44,21 963 143164 661 79 746 874 144415| 
| 145093 520 600 146102 495 701 147001 
137 356 644 57 148643 738 149734 

150008 162 151109 272 88 406 42 581 
771 897 152141 395 153066 200 700 851 
154102 40 277 681 94 155138 369 838 

j922 156129 596 617 816 157398 158664 
1789 31 
| 160245 355 949 161097 617 734 162522 
|627 T59 75 163366 164798 855 165806 

  

    

  

  

759 5364 6344 8158 333 530 702 974“ 

118699 120344 124754 125341 41022 42287 43137 44134 45008. 46870 
131132 132147 133500 136970 48342 49570 54790 55458 58010 192 746 
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' Po 50 zł.: 
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120503 121615 122102 71 718 959 
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IW-te ciągmiemie 

GŁOWNE WYGRANE 
Zł. 20.060 na nr. 14539. 
ZI. 10.000 na nr. 36364. 
Zł. 5.000 na n-ry: 147161 184309. 
Zł. 2.060 na n-ry: 64986 111789 174251 
ZŁ 1.000 na n-ry: 111191 134267 
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767 159298 659 

160016 51 456 905 18 161634 823 89 
162007 120 54 210 465 163487 674 801 
164315 433 572 757 165128 262 337 458 
806 51 75 936 94 166090 130 450 813 
E 167585 136 168325 571 683 169139 

00 92 

375 601 169008 80 
| 170549 171204 467 685 976 172056 717 
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590 702 28 178419 741 973 179151 397 
632 806 
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Zl. 500 na n-ry: 1748 3193 5459 15965 
25529 60814 87972 100444 102518 114745 
146674 147971 174732 175776 177219. 

Zl. 400 na n-ry: 12368 28125 32934 
33418 54519 56502 62116 71255 89684 
99648 102163 108982 109241 110584 
148630 150538 158666 162167 166212 
174512. 

Zł. 300 na n-ry: 3668 13291 15329   
359 153308 554 613 156273 | 

zosianie w Wilnie zorg 

w 2-m dniu ciągnienia 3 klasy 
32-ej Państw. Loterji Klasowej 
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53173 709 884 54232 727 55485 56845 
57873 58716 911 60636 61095 936 62401 
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79182 400 80449 82204 618 84079 175 
85143 897 998 87524  S865y 823 31 
89199 919:1 92348 559 93597 693, 
94626 95245 97737 98375 743 100891: 
101368 737 102374 104075 78 297 
105172 560 106267 703 108243 109051 
561 110235 112303 113107 403 
114002 998 115942 116841 117060 358 
556 723 841 118612 728 92 119000 321 
120580 121109 672 122179 124282 423 

‹ 974 125121 804 128004 32 857 129103 
271 440 929 — 133116 780 134280 438 

5124 407 22 136104 873 920 137081 
{ 558 138106 992 139134 140596 S58 141600 
142366 524 143701 145643 873 989 146301 
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117290 
121628   

  

  

  

         

‘° Obóz lekkoatletyczny w Wilnie 
zawodnikom odpowiednie warunki przeprowa- 
dzania treningów, 

Kierownikiem obozu będzie zapewne dele 
gat P. Kom. Olimp. mjr. Czesław Mierzejew- 

nizowany obóz kondycyjny. Chodzi © żo, by dać ski. 

  

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chot. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow. 
od godz. 3—1 i 5—8 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą> 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
ul. Wileńska 28, m. 3 

tel. 2-77 

DOKTÓR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, syfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

DOKTÓR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 
Wileńska 34, tel. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

  

  

  

Doktór Medycyny 

CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 róg 
Tatarskiej, telef. 15-64 
przyjm. od 9—2 i 5—7'/, 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—8 

  

  

DOKTÓR > 

Kenigsberg 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Mickjewiczą 4, tel. 10-90 
Przyim. od 9—12 i 4—8 

  

DOKTOR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjm. od 8—9 i 4—8 
  

DOKTÓR 

Bernsztejn 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
Przyjm. od 9—1 i 4—8 

  

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm. od 9—1 i 4—8 

Nara lakios 
Przyjmuje od 9—7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

    

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet., 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry



    

„KURJER“ z dnia 14 kwietnia 1935 r. 

KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

с 

  
  

W 5-tą rocznicę Śmierci Włodzimierza Majakowskiego 
Poezja rewolucyjna Rosji nie jest w Polsce 

dostatecznie znana. Fakt tem usprawiedliwia 
annie, że zajmę się największym jej przedstawi 
©ielem, Włodzimierzem Majakowskim, w 5-tą 
wocznicę jego tragicznej śmierci. Więc najpierw 
krótki rys biograficzny. Urodził się w 1894 roku 
«e wsi Bagdady w Gruzji. Ojciec poety był tam 
leśniczym. „Pisanie wierszy'* Majakowski rozpe- 
czął bardzo młodo, bo mając 14 lat, Nie było 
zrės. w tem ciągłości. Po przyjeździe do Mo- 
skwy musiał za acą zarobkową i poli- 
tyczną. Wstąpił do partji bolszewików, siedział 

      

  

   

  

   

      

  

    

    

kilkakrotnie w więz lei rozpoczął stu 

dja w szkole malarstwa, rzeźb i architektury. 
gdzie zetknął się z futurystami. Właśnie pod 

  

wpływem (raczej za namową, jednego z współ- 

kolegów Dawida Burliuka „wlazł cały w poczję”. 

  

Majakowski był bardzo płodny i zostawił 
po sobie bogatą spuściznę literacką. Wymienię 

tylko niektóre dzieła: poematy „Obłok w spod- 
niach", et kręgosłupa”, „Wojna i pokój”, 
„Człow , „Lenin*, „Dobrzė“ „ tragedja ;,Wło- 

dzimierz Majakowski“, satyra „Pluskwa“, „;Mi- 
terjum Buffo" i t. d. Poeta przejawiał nienoto- 
waną aktywność w pracy literackiej z dnia na 
dzień. Czy to redagując pismo „Lef** (po rozłamie 
„Nowy Lef*) i „Rew* czy to pisząc kolosalne 
ilości plakatów rewołucy jnych organizując wy- 
jazdy na prowincję i t. p. 

m ukazały się przekłady 
wskiego Tuwima, Bruno-lasieńskiego, Sło 

erna,Wandurskiega i innych. Oczy- 

    

      

    

  

   
     

broni 

nimski 
iście nie wyczerpują one całej twórczości Ma- 

jakowskiego. A jest ona różnorodna wbrew o- 

METAIS 

  

    

HEKTOR I KOŃ TROJAŃSKI 
NAD... WODAMI SKAMANDRA 

  

chodzi mi o recenzję pierwszego numeru 
wznowionego miesięcznika, Chcę poruszyć jeden 

  

    

  

   

  

tylko, aż w dwóch artykułach „Skamand 0- 
mawiany probiem: — poezji i prozy. (Pozatem 
warto tam prze wnikliwy art. Stempow- 
skiego o Andrć Ma lraux, art. „Conrad w In- 

djach”, wiersze Leśmiana i Miłosza, żart poe- 
„oraz obejrzeć rysunki Czermań- 

skiego i Topolskiegoj. 
„Skamander* jast w obecnym układzie sto- 

sunków literackich warownym obozem reake 
/ckiej. W obawie przed młodą 

ę poezją polską, panuje tam atmosfe- 
. stanu wojennego. W każdym razie 

do obrony zmobilizowano wszystkich — od bez- 
zębnych рое! tycko (nomina sunt odiosa, ale Don 
Juam też już dęgyno na emeryturze) do młodzie- 

nia iko kondotjera umówiono (w braku 
sił rodzimy: rotmistrza K. W. Zawodzińskiego. 
Ten zakontraktowany Hektor jest mi Osapić 
hardzo sy: mpatyczn i й с 

  

   

  

  

    

  

        

      

  

Doskonaly tłumacz i wyrafinowany esteta na 
marginesie przekładów wierszy na prozę oma- 

wia oba gatunki: 

Spójrzmy na rzecz historycznie. Długi czas 
poezja i proza były ostro rozdzielone. Dzieliła 
je wyraźna barjera, rymu, rytmu, strofy, jak rów 

ież znamienna różnica. przeznaczeń. Poezja wy- 
szła ze śpiewu, proza była jego zaprzeczeniem. 
Ale można powiedzie: mniej od czasu 
romantyków, podział ten stał się d nieistot- 

ny“ 
„Podczas gdy proza coraz š 

się w dziedziny poe z drug 
ały się szańce, któremi pc a byla obwaro- 

wana. Dawne skomplikow: i rygorystyczne 
formy szły stopniewo w zaniedbanie i strofa 
stawała się coraz prostsza, obok niej zakwitł 
wiersz wolny. Potam rozpadły się strofy i metry. 
a w dzisiejszej poezji władza rymu i rytmu Szała 

jeszcze bardziej nieuchwyżna. lstoia poezji 
przemieściła się niejako: gdy z jednej strony 
urodziła się proza poetów, z drugiej strony nie- 
jeden utwór wczorajszej poezji spotyka się dziś 

7 „rymowanej prozy“, 

  

        
    

  

   
       

j strony osvp 
      

  

  

     

      

   

  

   

krzyczanemu zgleichszaltowaniu. Wiemy dobrze, 
w imię jakich racyj walczył poeta, ale i w nim 
toczyła się niemniej zacięta i. zw. wałka wew- 
nętrzna o silnych skcentach dramatycznych, na 
jakie stać tylko wielkiego artystę. Nie mówię 
tu wyłącznie o początkowym okresie, kiedy 
boliczne metafory i obrazy nosiły charak 
czysto estetyczny (wtedy jak chcą niektórzy 
był Majakowski poetą najlepszym). W wie 
szach futurystycznych zaznaczył się już wyraź- 
nie pion społeczny. Poeta rewolucjonizował nie- 

ko składnie, technikę i styl, ale i otoczenie (lu 

czem się różni od innych futurystów z Ma- 
rinetlim włącznie i wogóle od „rewolucjonistów 
mieszczańskich. Ale i tu czasem wychodzi poza 
sala „te: adanes jH podejście do tematu, 

„sbjktywnie”, Znudzeniem tego tłum: 
nie A Majakowski wogółe rozdwajał się. 
Sumie: złowieka, naoczna krzywda społeczna 

ze i dławiły „szerszy RE arty- 
czny*, ograniczały świat doznań: „Ja wyżeg 

duszu, w katoroj nieżnośt* rostili. to trudniej, 

czom wziat' tysiaczu tysiacz Bastilij). 

            

   

      

  

     
  

   
    

      

Albo: 

„No ja 
siebia 

smiriał, 
slanowiaś na gorło 

  

sobstwiennoj pieśnie*' 
a wprowadza i stosuje po mistrzowsku j 

, nadaje mu niebywałą dynamikę 

kunsztowne. zwrotki przemawiają z plakatów i 
transparentów. A chok tego narasta konflikt z 

srmym sobą. Konflikt usilnie tumiony, rozwój 

jego możemy jednak uchwycić. Nie trzeba być 
gołosłownym, odwołajmy się więc znów do cytat. 

„W płace uderzaj buntów stopo, 
wyżej, grzędo wyniosłych czół! 
My zalewem drugiego potopu 
z świata miast omyjemy muł. 

Albo: 

„Proletarjusza 
do komunizmu 

podchodza inaczej. 

    

     

od dołu 
— od sierpów i sztolni — 

najprościej. 
ja zaś 

   

BRONISŁAW LUDWIK MICHALSKI 

Dzwony 
Dzwenem werandy dom blyska 

u kołyszą gu motyłe świateł. 

Dzwonem pęka błękitnawą misa: > 

bzem pogody gorejący krater. 

#-
 

W dzwonie ciszy dźwięk powiewu, słowo 

snem nieśnionym snu tego nie zerwę. 

Dzwonię w ogród — pachnącą ponowę, 

dzwonię śmiechem: memo, to już czerwiec! 

A ty ciepło odśpiewem, jak bratu: 

wrócił synu po zielonych schodach. 

Ale czemuż pęknięciem: — uratuj, 

dzwoni rozpacz, a ojciec, gospodarz?... 

Dzwony smutku dwie sehylone głowy 

iwa siwa przedwcześnie samotność. 

Nie płzez, wszystko odkwita nanowo, 

to sen tyłko, to malwy śnią w oknach. 

nierzadko można wyczytać €04, co usiłuje wy- 
łamać się z ogólnego tonu. Ot choćby: 

„Coraz c ej już myślę — 
w sieci zagadek 
kropką kuli wiersz swój zakończę”. 

Wobec rozmachu i ideologicznej postawy 
*st to bez wyrazu. Majakowski roboty poe- 
ej sobie nie upraszezał (co innego prostota 

a co innego uproszczenie), cechuje ją pod wzglę- 
dem forma alnyn m wysoka klasa zdobyczy technicz 
cznych. Ale i treściowo pojawiła się „sieć zaga- 
dek*. Zwłaszcza gdy po czasach rewolucyjnego 
patosu zabrać się należało da konstruktywnej 
pracy. Przed prozą dokumentarną otworzyło. się 

pole działania, ona stała się właściwem „narzę- 
dziem* budowania i wałki przez swój analitycz- 
ny charakter. 

    

    

Majakowski tak sugestywnie wpływający na 
masy nie potrafił zniżyć swego tonu, został 
przez te same warumki, które go wytworzyły, 
odsunięty na bok. Pogłębiło to u piewcy rewo- 

  

   

  

zauważył moje p.etyckie istnienie, p 
tując wiersz w „Przeglądzie 
2° — ma odwagę publicznie nie zachwycać s zdliwem mianem 
Bąkiem. 39 — sporo dobrych rzeczy napisał e 
poetach awangardy. pisany najpoprawniej: 

Ale. la guerre conune 4 la guerrz* „Zbyt często, zamiast by 
Rawalerzysta atakuje na podremontowanym Pe 
gazie. Przed każdym sztychem salutuje rycersko 
Nie odmawia awangardzie tatentów, chwali po 
szczególne wiersze. Atakuje żaś wprost: teorja 
nowej poezji jest pomyłką — poezja wyszła z 
pieśni, więc zwrotka i rytm powtórzony są jej 
koniecznością i warunkiem —- wszystko inne 

strojeniem instrumentów 
cznym. 

kiedyindziej przyjmiemy walkę wprost 
(N. b. wiele w tym artykule słuszności na mar 
ginesie błędnego wywodu), ale tym razem za- 
towolimy się oglądaniem zabawnego widowiska 
Oto gdy Hektor organizuje obronę od frontu, 
bocznemi drzwiami wprowadzono — konia tro- ją 
jańskiego! — Jest nim... Boy we własnej osobie. 

SZTUKA I PAŃSTWO 
Nowe zainieresowanie się państwa sprawami sztuki i lite- 

ratury wynikło w maszych czasach z powszechności mobilizacji, 

przeprowadzonej podczas wielkiej wojny. Fryderyk Wielki wy- 

obrażał sobie, że wojny toczą się między osobami koronowanemi, 

%tórych poddani nie biorą udziału w konflikcie i nie mogą sie 

spokojnie oddawać zwykłym zajęciom. Wyrosłe z Rewolucji Fran 

<uskiej pojęcie narodu zbrojnego przyniosło ze sobą powszech- 

ność mobilizacji, sięgającą coraz głębiej z biegiem dziesięcioleci. 

Podczas wojny ostatniej ustaliło się mniemanie, że ludzie nauki 

i artyści powinni również podporządkowywać swą działalność 

speficzną doraźnym potrzebom wojenym. i 

  

skiego". 

    
   

tonu“ 

    

        

Jeśl     
  

  

je róż: 

  

4 maro-   Powyższe pojęcia o służbie społecznej zbiegły si 

dzinami nowej broni, mianowicie propagandy, mającej ułatwić 

powszechną mobilizację sA własnych i posiać zamęt w szeregach 

nieprzyjaciełskich. Z tych dwóch czynników wynikło w większoś- 

ci krajów Europy pewne nowe zbliżenie się lub nawet symbioza 

między światem sztuki i maszyną państwową. 

  

  

"To przedstawienie genetyczne objaśnia nam pewne osobli> 
wości spółczesnego stosunku literatury i sztuki do państwa, ale 

nie wyczerpuje sprawy. Jeżeli państwo szukało w świecie sztuki 

nowego materjału wojennego, z drugiej strony artyści zaczęli po- 

szukiwać w państwie owego punkiu oparcia społecznego. 

Losy sztuki związane były w ciągu długich wieków z warsi- 

wami posiadającemi, wśród których znajdowali się konsumenci 

sztuki, i w których wytwarzały się gusty artystyczne. Rozwój go 

spodarczy świata, zwłaszcza w okresie powojennym zmienił jed- 

nak zupełnie strukturę warstw posiadających i pozbawił je zdol- 

ności odegrywania dawnej roli w stosunku do świata sztuki. 

Rolnictwo przestało być źródłem wielkich dochodów, i niema 

już dziś nigdzie prawie rolników kupujących obrazy lub książki 

inne niż handlowe. W przemyśle wielkie dochody przestały być 

związane z posiadaniem majątku, Wielcy dysponenci świata gos- 

podarczego, kumulujący olbrzymie dochody wynikające z taryf 

celnych i koncesyj rządowych, nie posiadają często żadnego wi- 

docznego majątku osobistego, Ekonomiści nazywają to zjawisko 

panowaniem dyrektorów generalnych, które zdaje się być jedną 

z cech okresu wiełkiej przebudowy. Potężni dyrektorzy z dnia na 

  

był — jak niektóre wiersze Asnyka 

staje się wędzidłem — wbrew żądaniu Słowac 
(podkr. Boya). 

Tak to dyskredytują teoretyka (K. W. 
merytoryczne dywagacje artysty. Istotnie, nie da 
się już dziś wierszowi rady z kodeksem „bon- 

w ręku — niby, że poezję, jak dżentełme 
na po stroju — poznajemy po akcesorjach for 
malnych. Ale czyż 
kie różnice? Cz 

k > nietutejsza“? Spor o nomenklaturę? 
są dwa gatunki literackie, to coś 

- musi. Różni je — przeznaczenie i rze- 
miosło, które jest sposobem używania słowa. 
Niestety nowa poetyka jest zbyt obszerna, by 

dało się streścić w tem miejscu. 

  

   

z niebios poezji 

  

zą oktawą”. (podkr. moje! 
taktem, strof» 

    
bo bez niego 

  

Stosunek do rze 
raźne. Ale jakże wytłum 
którą zacytuję po rosy 
jak myczenie“. 

„A ješli siewodnia mnie, 
kriwlatsia piered wami nie 
i wot 

  

   

  

     

  

by w ten sposób ginęły wszyst 
by wobec tego... „gejsza, teź 

  

plunu w lico wam 

i mot'. 

Józet Maśliński. ło nieporozumeinie. 

niema dla mnie miłoś 
zywistości i stanowisko wy- 

ć następuj. 
u: To nie jest „proste 

grubomu gunnu 

ja zachoczu i radostno plunu 

ja, biezcennych słow tranżir 

Niewątpliwie wiersze Majakowskiego są poe- 
tyckim katechimem marksizmu i nigdy nie był 
on poetą nie proletarjackim. Nie chę by powsta- 

Między wierszami jednak 

lucji kompleks, Po zjawieniu się kobiety, tra- 

    w komunizm skaczę. gedji osobis niedaleka już jazda „miłosną 
łódką”. 

` "W liście przedśmiertnym poeta pisze (przy- 

  

taczam po rosyjsku ze względu na grę słów): 

„Kak goworiat 
„ineidient ispieczen* 

luhownaja łodka 
razbiłaś o byt. 

Ja s żyźnju w raszczocie 
i nie k czemu piereczen 

wzaimnej bolej 
bied 
i obid“, 

14 kwietnia 1930 r. równo 5 Jat temu, wiersz 
ten Majakowski zakończył „kropką kulić. 14 
kwietnia jest dniem triumfu tłumu, dla którego 
ostatecznie spalił się człowiek wysokiego ga- 
tunku. Anatol Mikułko. 

są strofe 

    

  
zachoczeisia 

dzień przerzucają się z jednej konjunktury w drugą, z jednej 

kombinacji kartelowo - koncesyjnej z drugą, gotowi w każdej 

chwili do opuszczenia tonącego okrętu. Dlatego cały bagaż ich 

jest przeważnie tak dziwnie lekki. Magnaci XVII wieku, rozpo- 

rządzający według naszych pojęć dość skromnemi dochodami, 

wznieśli tysiące pałaców pełnych dzieł sztuki, całe miasta pała- 

ców jak Rzym lub Praga. Dzisiejsi posiadacze wielkich dochodów 

nie mają czasu ani chęci do budowania prywatnie; zdają się na- 

wet mieszkać w swych limuzynach i dzielić gusty artystyczne 

swych szoferów. Ostatni wielki mecenas ze świata przemysłowego 

Ricardo Gualino, został już dawno wysłany na Wyspy Lipa 

Pyjskie, 

# racji tych zmian strukturalnych klasy posiadające nie 
mogą więcej utrzymać materjalnie artystów, ani też nie mogą 
stworzyć dla mich sfery znawców i dyletantów, potrzebnej dla 

życia samych dzieł sztuki. Warstwy mniej zamożne mogłyby za- 

pewnić życie artystów i dzieł sztuki tyłko chyba przy pomocy 

organizacji zbiorowej. Ponieważ jednak państwo współczesne co- 

raz maiej toleruje istnienie organizacyj społecznych poza sobą, 

rola protektora sztuki zdaje się przypadać mu w coraz większym 

stopniu. 

Skolei trzeba więc zadać ae pytanie, czy i w jakim step- 

niu państwo może wypełnić to zadanie. 

Pierwsze wątpliwości nasuwa tu już samo doświadczenie 

organizacyj i ciał zbiorowych, występujących w roli mecenasów. 

Doświadczenie uczy, że rozdawane przez nie stypendja, nagrody 
i zaszczyty, rzadko przypadają wielkim artystom, Stare akademje, 

rozporządzające wiekowem doświadczeniem, pozostawiały prze- 

ważnie za drzwiami najwybitniejszych pisarzy, W poczuciu jało- 

wości decyzyj komisyjnych najmądrzejsi członkowie jury starają 

się zwykle iść za głosem publiczności, jącej przeważnie 

lepiej od znawców oficjalnych. Być może wzruszenia i oceny arty 

styczne są z natury swej indywidualne, intymne, i podsumo- 
wanie ich w ciele zbiorowym zawsze dąży do zera. tak czy ina- 
czej doświadczenie organizacyj zbiorowych jest mało pocie- 
szające. 

Ponieważ w naszym okresie wielkiej przebudowy powoły- 

wanie się na dośw 

  

ocenia     

      

czenie jest niemodne, próbujmy spojrzeć na 

te samo zagadnienie z inego punktu widzenia, mianowicie jako 

na zagądnienie wartości. 

  

Reprezentowame przez państwo interesy powszechne są iak 

złożone, że nikt nie pretenduje do objęcia wzrokiem ich całości 

Indywidualny przedstawicieł maszyny państwowej, reprezeniując | 

interes powszechny, musi ujmówać go w największym skrórie, 
w jakiejś uniwersalnej formule streszczającej wszystkie inne. 

Z racji wojennego pochodzenia państwa współczesnego, na jwy- 
godniejszym i najpowszechniej uznanym skrótem myślowym jest 
obraz oblężonego miasta, w którym całe życie podporządkow:ne 

jest potrzebom wojny. Obraz ten daje podstawę do stworzenia 
bardzo łatwej hierarchji wartości, z których jedna tylko — bo- 
tęga zbiorowości —- ma charakter absolutny, wszystkie zaś inne, 

są pochodnemi wartościami użytecznemi. Wartościowanie zatem 
w skali państwowej przedstawia coś w rodzaju piramidy warto$- 
ci użytecznych z jedną wartością absolutną u szczytu, albo, uży- 
wając innego porównania, przedstawia się w formie absolutnego 
klucza, pozwalającego tworzyć w nieskończoność jednokierunko- 
we wartości użyteczne. @ 

Nasze wartościowanie w dziedzinie sztuki nie da się żadną. 
miarą ułożyć tego rodzaju ścisłą hierarchię, ani nie posiada 
jedynego klucza, ani wreszcie nie operuje wartościami użytecz- 
nemi t. j. czerpiącemi swój sens z celu któremu służą, Jakołwiek 
staralibyśmy się je scharakteryzować, zawsze spostrzeżemy. że 
sama struktura jego jest odmienna od wartościowania w ska- 
li państwowej i nie da się z nim razem ująć w żaden schemat 
jednolity ani w żadną ciągłość jednorodną. Wartości grupujące 

się dokoła idei interesu powszechnego i powstające z delektacji 
artystycznej należą do różnych systemów. 

Ta rozbieżność trybów wartościowania będzie zawsze 

utrudniała państwu przejęcie czynności, które dotąd, gorzej lub 

lepiej, spełniały klasy posiadające: utrzymanie materjalne arty- 

stów i stwarzanie warunków potrzebnych dla życia dzieł sztuki. 

Trudności te zmiejszyłyby się w razie np. wytworzenia się 

warstwy oświeconej biurokracji, która przejęłaby gusty i sposo- 

by bycia dawnych mecenasów, ale takie zjawisko zwiastowałoby 

zapewne koniec naszego okresu wielkiej przebudowy. Ułatwić 

sytuację mógłby także zupełny zanik kryterjów artystycznych. 

Jak już wspominaliśmy wyżej, wielcy twórcy umieli już i dawniej 

obchodzić się bez zachwytów dyletantów. Fakt taki oznaczałby 

jednak dla sztuki rozpoczęcie nowego okresu zmierzchu. 

Jerzy Stempewski. 
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Wieści i obrazki z kraju 
Z posiedzenia Wydz, Pow. w Wilejce 

W dniu 8.IV b. r. pod przewodnictwem p. 
starosty Henszela odbyło się posiedzenie Wy- 
działu Powiatowego w Wilejce, na którem za- 
łatwiono szereg spraw, przyczem w toku dysku- 
sji dało się stwierdzić, że: 

1) poczynając od 1931 roku Zarząd Miejski 
wybrpkował 13 ulic o łącznej długości 3 kłm., 
wyhudował 3 mosty oraz chodniki betonowe na 
wszystkich ulicach w śródmi. u; ponadto ob- 

sadził wszystkie ulice drzewami (topola kanadyj- 
ska i łopa). Wi roku 1935/36 przewiduje się bu- 
dowę 36 klm. chodników betonowych i ponad 
1 klm. chodników żwirowych, Opłaty szarwar- 
kowe przewidywane są w wysokości 0,75 gr. 
od '1 zł. podatków bezpośrednich. Wartość dnió- 
wki oblicza się na 80 gr. Ogólna suma budżetu 
drogowego wynosi 10239 zł. Co się tyczy budże- 
tu administracyjnego, to Zarząd Miejski przad- 
stawił go z uwzględnieniem ulgowych warunków 

spłaty swych zobowiązań, przewidzianych w roz- 
porządzeniach oddłużeniowych. Budżet będzie o 

tyle realny, a ile dotychczasowy stan spłaty dłu- 
gów, przedstawiony przez Radę Miejską, Władza 

Nadzorcza zaakceptuje. Ogółna suma budżetu 

wynosi 80.558 zł. i w stosunku do wykonania 
za 1933/34 r. jest mniejsza o 10.204,39 zł. 

2) W związku z odrabianiem zaległych skła- 

dek ogniowych zachodzi potrzeba udostępnienia 
łudności zaopatrzenia się w budowlane materjały 

ogniotrwałe, mianowicie wyroby betonowe (ko- 

miny) i cegłę. W! tym celu Wydział Powiatowy 
postanowił prosić PZUW o pożyczki: w sumie 
400 zł. na zakup cementu i 10.000 zł. na cegielnie. 
Zaznaczyć należy, że ceny na cegłę są różne 

i dość wysokie na terenie powiatu, wahają się 

bowiem od 6 do 8 zł. za 100 szt. 
3) Jakkolwiek konieczność zakończenia roz- 

poczętej budawy własnego domu w Wilejce zna- 
łazła poparcie ze strony pana wojewody, to jed- 
nak Bank Komunalny odmówił udzielenia po- 
mocy finansowej w formie pożyczki. Pomijając 
interesy Związku Samorządowego, który z chwi- 
łą wykończenia budynku, pozbyłby się wydat- 
ków z tytułu komornego, opłacanego dotychczas 
za wynajęcie lokali pod biuro — społeczeństwo 
powiatu niemniej jest zainteresowane w tej 
sprawie, bowiem m. Wilejka (siedziba powiatu) 
nie ma żadnej większej sali, gdzie mogłyby się 
odbywać wszelkie zbiorowe imprezy, uroczysto- 
ści i t. p., budowany zaś dom taką salę pu 
widuje, W] istnieniu takiej sali w niemniejs 
stopniu zainteresowany jest i miejszowy garni- 
żon wojskowy. Ponieważ Związek Samorządowy 
równocześnie ubiegał się » pomoc finansawą w 
formie pożyczki i od .PZUW społeczeństwo ufa, 
że ta instyłucja, w zrozumieniu najżywotniej- 
szych potrzeb powiatu, pomocy swej nie od- 
mówi, 

4) Sprawa budowy szkół powszechnych była 
u nas zaniedbana, to też bardzo pocieszającym 
objawem jest okoliczność, iż inicjatywa budowy 
szkół pochodzi od łudności bezpośrednio zainte. 

resowanej. Dotychczas gromady zgłosiły stara- 

Mik 6 budową 13 «xor z o» „lasami, Eudnośc 
zadfiarowała: place pód szkeły, 2.600 zł. gotów- 

*%ą, oraz robociznę i materjaly budowlane od 

15 do 409/0 catošci kosztorysu. Poszczególne rady 

ninne wstawiły do swoich budżetów na budo: 

wę szkół 8.587 zł. 50 gr. i przewidują pożyczki 
od T-wa Popierania budowy szkół powszęchnyc! 

w sumie 33.500 zł. Dotychczas otrzymaną Фаро- 

móg od tegoż T-wa w sumie 5.500 zł, Suma kosz 

1orysowa wynosi 138.213 zł, : 
Trudności w wykonaniu zamierzonej budo- 

wy polegają na braku budułca, który Nadleśnic- 

KEN 

  

  

  

  

    

Jan Kuszel i Eugenjusz Bałucki 
  

twa zgadzają się wydać na warunkach kredyto- 
wych, z tem jednak, że Wydział Powiatowy w 

dym poszczególnym wypadku będzie udzie- 
lać swej gwarancji. Inicjatywa gromad w budo- 
wie szkół znajduje żywe poparcie ze strony Wy- 
działu Powiatowego, który wespół z Inspektorem 
Szkolnym tą akcją opiekuje się i nadzoruje. 

5) Dotychczasowe opłaty za porady lekarskie 
były wysokie, to też Wiydział Powiatowy obniży 
je z dniem 1 maja r. b. z 2 zł. do 1 zł.; jak rów- 
nież Wydział Pow. postanowił bezpłatne udzie: 
lanie porad lekarskich dla dzieci szkół powszech 
nych za przedstawieniem świadectw nizzamożno- 
ści rodziców, wystawianych przez Kierowników 
szkół powszechnych. 

6) W celu stworzenia lepszych warunków 
hodowli owiec obniżone są opłaty weterynaryjne 
za badanie z 60 gr. na 30 gr. 

7, Mając na względzie rozwój Organizacji 
Młodzieży Pracującej, Wydział Powiatowy przy- 
chodzi jej z pomocą drogą bezpłatnego przeka 
zania wikliny na wyroby koszykarskie. Zazna- 
szyć należy, że OMP z dniem 1.1V 1935 r. uru- 
chomiła bursę i warsztaty koszykarskie, to też 
pomoc ta posiada decydujący wpływ na rozwój 
koszykarstwa, podjętego przez tą organizację. 

   

8) Z wdzięcznością Wydział Powiatowy przy- 
jął wiadomość, że Fundusz Pracy i w roku 1935 
będzie nadal utrzymywał 3-ch agronomów. 

L. Weryha-Darowski. 

  

Podziękowanie 
JWPanu D-rowi J. Dobrzań- 

skiemu za szczęśliwe dokonanie 
ciężkiej operacji i niezwykle tros- 
kliwą późniejszą opiekę podczas 
mojej kuracji w szpitalu, skła- 
dam gorące podziękowanie. 

TATJANA KOTLAREWSKA       

REWELACYJNY 
WIELOOBWODOWY 

Wejście nowego gościa zrobiło wrażenie, dające 
18 J 50 8 

  

Z życia spółdzielczości 
rolniczej na terenie 

Mołodeczna 
1 kwietnia r. b. została uruchomiona w Mo- 

iodecznie Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rol- 
nik', udziałowcami której są rolnicy, Wydział 

Powiatowy oraz gminy wiejskie i miejskie na te- 
renie powiatu. 

  

Zawdzięczając przychylnenu ustosunkowa- 
niu się miejscowych władz wojskowych, a w 
szczególności p. płk. dypl. J, Wiatra oraz p. 
mjr. Pilwińskiego Spółdzielnia już zorganizowa 
ła akcję zbyiu płodów rolnych do miejscowych 
garnizonów, a ponadto prowadzi skup płótna 
dla Bazaru Przemysłu Ludowego w Wilnie, 

Prowadząc akcję skupu płodów rolnych 1a 
terenie powiatu Spółdzielnia ułatwia producen- 
tom rolnym zbyt, umożliwia otrzymanie wyż- 
szych cen za dostarczone ziemiopłody i przy- 
czynia się do zmiany zwyrodniałych nasion na 
gatunkowe i stosowania racjonalnej uprawy roli, 
a co za tem idzie, do zracjonałizowania gospo- 
darstw. 

Podkreślić należy, że akcja skupu płótna za- 
inicjowana przez miejscowe Okręgowe Tawo 
Org. i Kółek Rolniczych znalazła należyte zrozu- - 
mienie wśród szerokich warstw drobnych rolni- 
ków, którzy znajdując miejsce zbytu wyrobów 
łudowych, wprowadzają ulepszenia warsztatów. 
tkackich, przez co jakościowo podnoszą wartość 
wyrobów dostosowując się do wymogów Bazaru 
'Przem, Ludowego w Wilnie, który za pośrednie- 
twem swej przedstawicielki p. H. Sokołowskiej 
udziela cennych wskazówek podczas urządza: 
nych konkursów wyrobu płócien. 

Pozatem Spółdzielnia dosżarcza rolnikom na- 
siona najlepszych odmian, narzędzia rolnicze 
oraz prowadzi sprzedaż Komisową nawozów 
sztucznych. 

Udział w pracach Spółdzielni samorządu po- 
wiałowego pod kierownictwem starosty p. Ol- 
szewskiego oraz intensywna i bezinteresowna 
praca członków nowego zarządu, dają gwarancję 

należytego rozwoju spółdzielni, posiadającej tak 
ogromne znaczenie gospodarcze. Wn. 

  

  

Głębokie 
— W! DRODZE DO ARESZTU. Dnia 11 b. m. 

w Głębokiem przy ul. Krakowskiej koń powo- 
żony przez Michała 'Kuchtę, m-ca wsi Iwanowsz- 
czyzna, gm. załeskiej, przestraszył się pędzącego 
samochodu i uderzył się w słup elektryczny 
Jadąca na wozie 78letni 
padła na bruk i doznała c 
Kuchtowej udzielono pomocy iej, poczem 
odwieziono. ją do aresziu powiatowego, dokąd 
jechała, celem odsiedzenia kary 30-dniowego a 
resztu za przechowywanie samogonu. 

  

     
   

— SUBSKRYPCJA POŻYCZKI. ti b, m. ód- 
było się nadzwyczajne zebranie członków sto- 
warzyszenia urzędników skarbowych w Głębo- 
kiem w sprawie subskrypcji 3% premjowej Po- 
życzki Inwestycyjnej. Powzięto jednomyślną u 

ch ałę gremjalnego przystąpienia do subskryp- 
cji. Obecni na zebraniu zadeklarowali kwotę 
2.500 zł. Suma powyższa ułegnie niewątpliwie 
zwiększeniu po powrocie nieobecnych pracow 
ników. к 

  

— WYCIECZKA Z KRAKOWA. Polskie To- 
warzystwo Krajoznawcze w Krakowie powiado- 
miło zarząd oddziału tegoż Towarzystwa w Głę- 
bokiam, że zamierza w lipcu r. b. zorganizować 
wycieczkę do Głębokiego, celem. zapoznania się 
2 tutejszemi okolicami. Przewidziany jest ty- 
godniowy pobyt wycieczki. Zarząd towarzystwa 
krajoznawczego wszczął już akcję przygotowaw- 
<zą, celem przyjęcia gości krakowskich. 

— BURZA Z PIRUNAMI. 12 b. m. w godzi- 
nach południowych przeszła nad tatejszą okoliex 
gwałiowna burza wiosenna, połączona z piora- 
uami i gradem. Ulewa trwała przez godzinę. 

Czarny Bór 
— ODDZIAŁ Z. S. Czarny Bór podaje do 

wiadomości, że dn. 14 b.m, odbędzie się doroczne 

walne zebranie Z. 5. w Czarnym Borze w lokalu 
własnym, e 

Dźwina przybiera 
Wodał na Dźwinie w dałszym ciągu przy- 

biera. W! dniu 12 b. m. poziom wody wynosi 
730 ponad stan normalny. 

  

Wiosenne puliowery 
po znacznie zniżonych cenach 

oraz pończochy reklamowe 
po zł. 1.90 i zł. 2.20 

poleca firma 

L. PLIHAL i S-ka 
Wilno, ul. MICKIEWICZA 15 

Prosimy obejrzeć nasze bogate wystawy 

Niebywała okazja! 
SPRZEDAM OD ZARAZ TANIO 

parcelę z murami dłą odbudowy w naj 

lepszym punkcie m. Lidy 

Wiadomość: Lida, Kino „Era* — To- 
maszewicz. 

    

  

Barczyński zaaklimatyzował się bardzo prędko 

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

W sobotę złożył wizytę, nie zastał państwa w do- 

mu i zostawił bilety. Tę wiadomość pani Janka zako - 

munikowała mężowi przy obiedzie, zapytując: 

— Kto to jest ten pan Barczyński? 

Nabil, który zaprosił gościa na prośbę pani Ali, 

_ bał się jakichkolwiek komplikacyj i postanowił żonę 

we wszystko wtajemniczyć. Wiedział, że żona dyplo- 

maty powinna umieć milczeć i pod tym względem jak 

dotąd jeszcze się zawiódł. 

Opowiedział wszysto obszernie. 

— Czy Ala o tem wie? — spytała. 

—— Nic. I nie zdradzaj się przed nią. 

, Wieczór zapowiadał się nadzwyczajnie. Pani Na- 

bilowa żałowała w duchu, że obowiązki pani domu 

nie pozwolą jej dłużej zająć się znakomitym gościem, 

z drugiej strony chciała mu uprzyjemnić pierwszy 

wieczór w swoim domu. Zdecydowała się oddać go 

pod opiekę Ali Smeckiej, mającej w sobie podług ok- 

reślenia Oskara Wilde'a „coś z tanagryjskiej figurynki 

a coś z orchidei'', 

Kiłka minut po dzięwitąej przyszedł Barczyński. 

Towarzystwo już było w komplecie i jak zawsze po- 

dzieliło się na dwie części: w salonie odchodziły tańce, 

w dałszych pokojach brydż. 

się zreasumować w następujących zdaniach: panie us- 

taliły, że jest przystojny, wytworny, ma w sobie jakie- 

goś djablika; panowie osądziłi, że jest rasowy, napew- 

no wielki kobieciarz, ubiera się u pierwszorzędnego 

krawca, musi być dobrym kompanem. 

Prezentacja trwała dość długo. Barczyński spot- 

katł jedynego znajomego — radcę Bilewicza. 

Były jednak twarze, które wydawały mu się zna 

jome, Ё 

—- Skąd ja ich znam? 

Przestraszył się, że znowu zacznie go ogarniać 

uporczywa myśl, której wątku mie będzie mógł złapać, 

ale widok pięknej twarzyczki panny Loli Wyszowiec- 

kiej przypomniał mu odrazu całe towarzystwo: i Dro- 

mera i kapitana Zagierskiego, i panią Alę. 

Zgrabny manewr pani domu posadził go przy 

tych ostatnich. 

Kapitan Juljusz Zagierski miat opinję doskonałe- 

go oficera o wybitnych zdolnościach. Niestety na prze 

szkodzie do zrobienia znacznej karjery wojskowej sta- 

ły nadmierna skłonność do alkoholu i niepohamowa- 

ny pociąg do płci pięknej. Był dobrze ułożony, ale pot- 

wornie brzydki. Panie lubiły go za trochę rubaszny. 

lecz nie złośliwy dowcip, bardzo ceniły bezstronny sąd 

w dziedzinie toałet oraz innych akcesorjów dodatko - 

wych i darzyły prawie nieograniczonem zaufaniem. 

Mężczyźni garnęli się do Zagierskiego i szukali jego 

przyjaźni, ponieważ był rzadko uczynny i miał wy- 

sokie poczucie kołeżeństwa. 

i po upływie godziny miał wrażenie, że już od kilku lat 

należy do tego towarzystwa. 

— Pierwszy raz jestem w tak licznem gronie sa- 

mych Polaków — zwrócił się do pani Ali. — I wie pa- 

ni, jestem zdumiony. Nigdy nie przypuszczałem, że w 

Warszawie jest tyle pięknych kobiet... Aż się proszę 

na płótno. Naprzykład ta pani, która przeszła teraz 

z oficerem. 
— Lola Wyszowiecka. Ma niezachwianą reputa- 

cję panny. A oficer jest jednym z najlepszych jeźdź- 

ców, rotmistrz Horyński. Mówią, że ma poważne za- 

miary, bo asystuje Loli dawno i wytrwale. 

-- Jest naprawdę piękna! — zauważył szczerze 

Barczyński. 

Do rozmawiających zbliżył się gospodarz: 

—- Pani pozwoli, że na pięć minut porwę pana 

Stefana. 

Barczyński ukłonił się i podążył za Nabilem. Gdy 

się znaleźli w stołowym, z bałkonu wyszedł radca Bi- 

lewicz. Obaj mieli miny bardzo ubawione. 

-— Przepraszam bardzo —— zaczął Nabil — czy 

przypadkiem pan nie ma imiennika w Paryżu? 

— O ile mi wiadomo, nie. 

— W łakim razie nie zmartwi pana chyba wia 

domość, że niejaki Stefan Barczyński, małarz, lat 29, 

zamieszkały w Paryżu przy Boulevard St. Michel 35... 

(D. c. n.)



  

  

TĘATR NA POHULANCE 
Dziś o g. l-ej, 4-ej pp. i B-ej wiecz. 

GOLGOTA 
Ceny zniżone 

Ostatnie przedstawienia.   
  

Zmiana na stanowiskach 

w administracji państw. 
Jak już donosiliśmy. starosta pow. 

dziśnieński w Głębokiem p. Ludwik Mu- 
zyczko przeniesiony został w obręb wo- 
jewództwa poznańskiego na stanowisko 
starosty pow. w Wyrzysku. Agendy 'sta 
rostwa i wydziału powiatowego w Głę- 

bokiem przejął dotychczasowy starosta 

pow. oszmiański p. W. Suszyński w 
obecności wojewódzkiego inspektora sta 
rostw p. Wacława Lemiszewskiego i in- 

spektora Zw. samorządowych p. Alek- 

sandra Żyłki. Do czasu objęcia starostwa 

powiatowego w Oszmianie przez nowo- 

mianowanego starostę inż. Ryszarda Ko- 

uarzewskiego, agendami tego starostwa 

kieruje wicestarosta p. Henryk Sylwe- 

strowież. 
Pozatem zaszły również zmiany na 

stanowiskach komisarzy ziemskich: do- 

tychczasowy komisarz ziemski w staro 

stwie powiatowem w Brasławiu p. Ol- 

gierd Tarasiewiez przeniesiony został na 

takież stanowisko do starostwa w Wilej- 

ce zaś komisarz ziemski w starostwie w 

Wilejce ma takież stanowisko do staro- 

stwa w Brasławiu. 
Inż. Marjan Gawecki radca w Urze 

dzie Wojewódzkim wileńskim w tym sa 

mym charakterze przeniesiony został do 

Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku. 

Dyskusja polityczna 
A mnie sie zdaje panie Wirczzuski, że już 

na ta Polszcz nijakiej rady miema 

Rada zawsze być musi — tylko należy 

ją znaleźć. Pan, Panie Krogulec, jest pesimist. U 

bronetów taki już jest pogląd. 

Bo, ja tak myšla, że najlepsz było hy 

<аа ta Polszcz rozparcelować na tyle działek, 

iłu jest obywateli. cmfwy wp 

ilu jest obywateli, Mam żonę i pięć dzieciuków 

toby ze siedem działek otrzymał. 

— Mowy niema, panie Krogułec. Z parcela- 

cji to mic nie będzi, bo pożyczka inwestycyjna 

wprowadzili i teraz ruch ma być gospodarczy. 

— W ta pożyczka inwestycyjna — to ja 

mie wierza — zawracanie jest. Tylko tak piszo, 

ale ja nie wierza, że jo wprowadzili. 

-— A dlaczego to? 

— Bo interes jest za dobry. Wszystkie stro 

my na niem zarabiajo. Kupisz, procent masz i 

„jeszcze premje możesz wygrać i dom sobie po- 

stawić. A skarb te pieniądze w roboty włoży i 

'jeszcze bezrobotnych pozatrudnia. Znaczy wszy 
scy ma tem dobrze wyjdo, a przecie jak sie robi 

interes, to zawsze jest tak na świecie, że jakby 

pan zarobił, panie Wirszczeuski, to ktoś musiał 

stracić. 

— Nie zawsze, panie Krogulec, nie zawsze... 

Św. K. 

  

OFIARY 
Od p. R. B. dia majbiedniejszych dzieci re- 

dakcja otrzymała zł. 5. 

CZAS EEEE 
pomyśleć o ogłoszeniach!!! 

Ogłoszenia do „Kurjera 

Wileńsk.* i do in. pism 
bardzo tanio, solidnie 
i na dogodn. warunkach 

załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 

Jl Grahowykiego 
Wilno, Garbarska 1, tel. 82. 

  

   
   

    

    
UDZIELAM 

LEKCYJ MUZYKI 
NA GITARZE I MANDOLINIE 

Organizuję orkiestry ludowe i dęte, — Piszę 
azkoly, albumy, partitury orkiestrowe, Lekcyj 

4% udzielam w mieszkaniu reflektanta. Dowiedzieć 
«ię: Biskupia 4—]8, lub Św.Wincentego 6/17—3 

Kapelmietrz L. Klewakin 

ь 

   

„KURJER* z dnia 14 kwietnia 1935 r. 

Nieuchwytny zuchwalec 
W. Wilnie zanotowano onegdaj zuchwałą kra 

dzież. Gdy Anna Rozentalowa (Zawalna 60) wra 
cając do domu © godzinie 8 wiecz. znajazła się 
wpobliżu przejściowej bramy domu Nr. 58 przy 
ul. Zawalnej, podbiegł do niej nagle styłu ja 
kiś osobnik, wyrwał z ręki torebkę, zawerającą 

24 zł. goiówką, binokle oraz inne rzeczy, ©gól- 
nej wartości 75 zł. i szybko skrył się. 

Nie jest to pierwszy podobnego rodzaju 
wypadek. Z zesżawienia szeregu faktów, usta- 
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je Dzió: Walerjana i Justyna 

| Mara Jutro: Anastazego 

14 | Wschód słońca — godz. 4 m. 23 
Kwiecień | 
OEI 

Spestrzeż»nia Zakładu Meteorologii U. S$ В. 
w Wliinie z dnia !3//V — 1935 roku, 

Ciśnienie 746 

Temperatura średnia + 7 
"Temperatura naj 

Temperatura najniższa + 5 

Opad 10,5 
Wiatr półn.-zachodni 

iżk., po poł. wzrost 
: pochmurno. 

Zachód słońca — godz. 6 m! 16 
  

          

— Przepowiednia pogody według PIM-a do 
wieczora 14 kwietnia 1935 roku: 

Pogoda » zachmurzeniu zmiennem z prze- 
lotnemi opadami. 

Chłodniej. 
Umiarkowane, chwilami porywiste, wiatry z 

zachodu i północo - zachodu. 

OSOBISTA 
— P. Helena Romer-Ochenkowska wy jechało 

z Wilna na dłuższy urłop zdrowotny. 

ADMINISTRACYJNA 
— DZIŚ wszystkie skłepy oiwarte będą od 

godz. 1-ej do 6-ej. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
-- BGHO ZAMKNIĘCIA APTEKŁ Onegdaj 

u naczelnika wydziału zdrowia Urzędu Woje- 
wódzkiego dra Rudzińskiego inierwenjowała de- 

legacja Miszmeres-Chojlim w sprawie zamknię- 
cia apteki, prowadzonej przez to Towarzystwo. 
Zamknięcie apteki nastąpiło na skutek braku 
koncesji i nieporządków, wierdzonych przez 
władze sanitarne. Dr. Rudziński oświadczył dele- 
gacji, że nie może na własną rękę powziąć de- 
cyzji i sprawę tę skieruje dla rozstrzygnięcia do 
departamentu zdrowia przy Min. Spr. Wewn. 

3 — ZWOLNIENIE OD NAUKI MŁODZI 
ŻYDOWSKIEJ. Dowiadujemy się, że młodzieź 
żydowska szkół średnich i powszechnych zosta- 
nie dodatkowo zwolniona od nauki 24 i 25 kwiet 
nia w związku ze świętami. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— WAL ZGROMADZENIE OKRĘGU KO 
LEJOWEGO LOPP. W związku z mającym się 
odbyć Walnem Zgromadzeniem całego LOPP. w 
Warszawie i zgodnie z postanowieniem statuto- 
wem Okrąg Kolejowy LOPP. zwołuje na dzień 
dzisiejszy do Wilna zjazd delegatów Obwodów 
» całego terenu Dyrekcji Wileńskiej. Udział wez 
mą następujące Obwody: Wilno dwa Obwody 

(Dyrekcja, Oddział) Lida, Królewszczyzna, Ba- 

ranowicze, Wołkowysk, Brześć, Łapy, Białystok, 
Grodno, pozatem organizacje z lotnictwem zwią 

zame i członkowie Zarządu Okręgowego. Obrady 

rozpoczną się o godz. 12 w sali konferencyjnej 

Dyrekcji Kolejowej, mając za zadanie wypełnić 
następujący porządek dzienny: 

1. Zagajanie. II, Wybór prezydjum. III. Od 

czytanie i zatwierdzenie protokułu poprzednie- 
go Walnego Zgromadzenia. IV. Sprawozdanie Za 
rządu Wileńskiego Okręgu Kolejowego LOPP. 
a) opisowe, b) finansowe. V. Sprawozdanie Ko- 

misji rewizyjnej i udzielenie Zarządowi ab, olu- 

torjum. VI. Sprawozdanie Dyrekcy jnego Komi 

tetu im. Żwirki i Wigury. VII. Sprawozdanie Ko 

mitetów Obwodowych, VIII. Uchwalenie progra 

mu prac na r. b. i przyjęcie preliminarza Okręgu 

na rók 1935 i prowizorjum budżetowego na I-szy 

kwartał 1936. IX. Wybory: a) 3-ch członków Za 

rządu i 4-ch zastępców, ły) 2-ch delegatów na 

Walne Zgromadzenie ŁOPP (w Warszawie) o: 

raz 2-ch zastępców, ©) 3-ch członków Komisji 

Rewizyjnej i 2-ch zastępców. X, Wolne wnioski. 

RÓŻNE. 

— Tania sprzedaż książek trwająca od 29 III 

do 14.IV r, b. kończy się nizodwołalnie dzisiaj 
w niedzieię dn. 14 kwietnia — księgarnie wiłeń- 
skie otwarte są od godz. 13 do 18. Korzystajcie 
z ostatniej chwili i nadzwyczajnej okazji kupna 
taniej książki. 

— Biura Pośrednictwa Pracy nie będą Kie- 
rowaly robołników do przedsiębiorstw, w któ 
rych trwa strajk, Przy organizacji biur Poaśed- 
nictwa pracy przy Funduszu Pracy uregulowana 

została niezwykle drażliwa kwestja załatwiania 
zgłoszeń przez zakłady przemysłowe, w których 
trwa strajk robotników, łub też robotnicy zostali 
zwolnieni wskutek lokautu. W tych wypadkach. 
w myśl dnstrukcyj, biura pośrednictwa ograni- 
схаб się będą do podania zgłoszenia do wiado- 
mości publicznej przy jednoczesnem zaznaczeniu 
faktu, że w danym zakładzie trwa strajk 

— KONTROLA CEN. W ciągu Wielkiego 
Tygodnia władze administracyjne stale będą do- 
konywały lotnych inspekcyj na rynkach, oraz 
1oztoczą specjalny nadzór nad sklepami w celu 

  

  

          

lonych przez policję wynika, iż kradzieży tych 
dokonywa jeden i żen sam osobnik, z którym 

wałka nastręcza policji wieje trudności. 

Zuchwałego napastnika cechuje niezwykła 
ostrożność, Ofiary wybiera z pośród samotnie 
idacych kobiet w starszym wieku, wyłapuje od 
powiedni momen, kiedy dokoła niema męż- 
czyzn, a wówczas dokonuje napaści i szybko 
ucieka. (e) 

  

RONIKA 
kontrolowania cen. W! wypadkach stwierdzenia 
pobierania wyższych cen od ustalonych, nieuczci 
wi sprzedawcy pociągani będą do surowej od- 
powiedzialności karnej. 

— KONSULAT ŁOTEWSKI komunikuje, że 
w okresie Świąt Wielkanocnych Konsulat będzie 
nieczynny: w czwartek 18 kwietnia, piątek 19 
niedzielę 21, poniedziałek 22, i we wtorek 23. 

‚ 

  

NADESŁANE. 
‚ — AKCJA ZAMIENNA STARYCH APARA- 

TÓW RADJOWYCH W PEŁNYM TOKU. W 
chwili, gdy kilka większych składów radjowych 
ogłosiło akcję zamienną starych aparatów, kup- 
cy sami mie przewidywali tak dużego powodze- 
nia rozpoczętej akcji. Jak się teraz okazuje, po- 
siadacze przestarzułych odbiorników coraz licz- 
niej śpieszą do odnośnych składów, które pro- 
wadzą aparaty Philipsa osiągają tam bardzo 
wysokie ceny za swoje „,„zabytki*; równocześnie 
kupują najnowszy model Philipsa Super-Indu- 
stance lub Superheterodynę z okrodą; są to apa- 
raty, które odpowiadają wymaganiom stawianym 
przez najbardziej mawet wybrednych radjoamato 
rów, 

Akcja zamienna trwać ma tyłko jeden mie 

  

   

  

siąc 

— RAMAIA Z KTRYZOWAŁA WILNO. 

a fascynująca ze v kmiar mazwą Ramaia na- 

prawdę ożywiła nasze miasto. Wszyscy głowią 

się obecnie nad tem, co kryje się pod nazwą 

Ramaia? 
Jak dotychczas rezultaty są zupełnie nikłe, 

7е Iródła zupełnie autorytatywnego zapewniają 

nas, że dnia 18 kwietnia r. b. zostaną nareszcie 
w naszem piśmie podane do ogółnej wiadomości 

szczegóły, dotyczące Ramaia. Pamiętajmy: dnia 

18 kwietnia. A. M. 

      

Przy bółach reumatycznych w głowie, biod- 

rach i ramionach, nerwobólach, bólach w udach 

i postrzałowych stosuje się naturalną wodę gorz 

ką Franeiszka-Józefa dla codziennego осху57- 
czania przewodu pokarmowego. Pytajcie się 
lekarzy. $ 

Teatr | muzyka“ 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Ostatnie przedstawienia „Gołgoty*. Dziś 

w niedzielę, dnia 14 kwietnia trzy przedstaw 
nia misterjum pasyjnego „Golgota'*: o godz. 1-ej 
w poł. Poranek, o godz. 4ej IPopołudniówka i a 
godz. 8 w. normalne widowisko wieczorowe— 
po cenach zniżonych. 

Koniec przedstawienia rwieczorowego o godz. 
10-ej. 

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro w ponie- 
działek dn. 15.IV o godz. 4-ej popołudniówka 
misterjum pasyjnego „Gołgota*. Ceny zniżone. 

UWA — Teatr Miejski na Pohulance 
czynny tylko do środy (17.IV; włącznie. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'. 
— „Wesoła para*. Dziś o godz. 8.15 ukaże 

się po raz 4-ty posiadająca wiele humoru i dow- 
cipu melodyjna op. Ziehrera „Wesoła para”, na 
której publiczność bawi się wybornie, oklaskując 
gorąco wszystkich wykonawców z Halmirską i 
Tatrzańskim w rolach głównych.  Groteskowy 
taniec: anka tyrolska w wykonaniu Ma 
tówny i Ciesielskiego, wzbudza ogólną wesołość. 
Zniżki ważne. 

— „Sztygar* na przedstawieniu popołudnio- 
wem. Dziś » godz. 4 pp. ujrzymy piękną i melo- 
dyjną op. Zellera „Sztygar“ z K. Dembowskim 
w roli tytulowej. Ceny od 25 gr. 

—-Koncert religijny w Košeiele Ewangelicko- 
Augsburskim (Niemiecka 9, w niedzielę 14-g0 
kwietnia o godz. 18-ej. W programie przeważnie 
utwory Bacha. Wykonawcy: pp. H. Dal, mgr. 
A. Mirowicz, M. Doderonek, prof. dr. E. Kosch- 
mieder, prof. B. Bojakowski, Programy przy 
wejściu. 

Dodatkówe pociągi 
Wilno — Warszawa 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie podaje do wiadomości w celach informa 
cyjnych, że w okresie świąt Wielkiejnocy między 
Wilnem a Warszawą będą w biegu dodatkowe 
pociągi pasażerskie, a mianowicie: 

1) pociąg Nr. 7716 odejdzie z Wilna o godz. 
21.55 w dniach 16, 18, 19 i 22 kwietnia, który 

przybędzie do Warszawy Wileńskiej o godz. 7.05 
w dniach 17, 19, 20 i 23 kwietnia, 

2, pociąg Nr. 7715 odejdzie z Warszawy Wi- 
leńskiej o godz. 21.50 'w dniach 16, 18, 19 i 23 
kwietnia i przybędzie do Wilna o godz. 6.20 w 
dniach 17, 19, 20 i 24 kwietnia. * 

Ponadto w okresie od 18 do 28 kwietnia 
wprowadza się kursowanie wagonów bezpośred- 
niej komunikacji Wilno—Druskieniki z odejś- 
ciem z Wilna o godz. 8.10, z przyjazdem do Dru 
skienik o godz. 11.12, odejściem z Druskienik o 

godz. 15.20 i przyjściem do Wilna o godz. 18.25, 
oraz — Warszawa — Druskieniki z odejściem z 
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WONNY PYŁ 
PIĘCIU WYBRA- 
NYCH KWIATÓW 

składa się na dosko- 
nały puder roślinn 
5 Fleurs, Forvil. 
Mialki, dobrze przyle- 
ga, nie szkodzi cerze, 
nadając jej świeżość 
4 wdzięk młodości, @ 
„przytem posiada sub- 
telny, naturalny i trwa- 
ły zapach kwiatów. 

Vi 
RADJO 

WILNO 
NIEDZIEŁA, dnia 14 kwietnia 1936 r. 

8.30: Czas i pieśń. 8.36: Gimnastyka. 8.50: 

  

  

Muzyka. 9.25; Program dzienny. 9.30: Transm. 
nabożeństwa. 11.30: Koncert. 12,15: O ziarmie 
siewnem — odczyt. 12.25: Poranek muzyczny. 
14,05: Godzina życzeń (płyty,. 15.00: Pogadan- 
ka o uprawie lnu. 15,15: Audycja dla wszyst- 
kich. 15.45: Znaczenie upraw roślin pastew- 
nych dla samowystarczalności gospodarstw 
16.00: Koncert solistów. Wyk. Janina Huperto- 
wa. 16.40: Recytacje prozy, 17.00: Koncert 
Zesp salonowego Pawła Rynasa i Zygmunta 
Ledermana. 17.40: Wierszyki Porazińskiej k 
Tuwima. 17.50; Ogródek Jordanowski, 138.04 
Fołklor Ameryki. 18,45: Życie młodzieży. 19,06: 
Program ma poniedziałek. 19.08: Muzyka ame- 
rykańska (płyty). 19.45: Podróżujmy. 20.00: 
Muzyka lekka. 20.45: Dziennik wiecz. 20.55: Jak 
pracujemy i żyjemy w Połsce. 21.00: Na we- 
sołej lwowskiej fali. 21.30: Co czytać? wygł. 
Skiwski. 21.46: Wiadomości sportowe. 22.05: 
Koncert reklamowy. 22.15: Konce;t w wyk. 
ork, 

PONIEDZIAŁEK, dnia 15 kwietnia 1935 r. 

6.30: Pieśń. 6.36: Gimnastyka. 6.50: Muzyka. 
7.45: Program dzienny. 8,00: Audycja dla szkół 
11,57: Czas i hejnał. 12,03: Kom. met. 12,06: 
Koncert małej ork. P. R. 12,45: Pogadanka dla 
kobiet. 12,55: Dziennik południowy. 13,05: Muzy- 
ka dawna (płyty). 13,50: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 15. Koncert Zesp. Adama Herma- 
na. 16,30: Lekcja języka niemieckiego. 16,457 
Pieśni H. Wolffa i R. Straussa (płyty). 17,00: * 
Aud. dla dzieci młodszych. 17,15: Statkiem da 
Nastusi. 18,00: Przegląd filmowy. 18,10: Krótki 
koncert Reprezentacyjnego Chóru Strzeleckiega. 
18,25: Chwilka społeczna, 18,30: Skrzynka pocz- 
towa. 18,40: Życie artystyczne i kulturalne mia- 
sta. 18,45: Utwory Haydna (płyty). 19,07: Prog- 
ram na sobotę. 19,15: Ze spraw litewskich aktu- 
alnych. 19,25: Wiad. sportowe. 19,35: Audycja 
żołnierska, 20,00: Koncert muzyki lekkiej. 20,45: 
Dziennik wieczorny. 20,50: Jak pracujemy i ży- 
jemy w Połsce. 21,00: W szóstą rocznicę śmierci 
Henryka Melcera. Koncert poświęcony jego twór 
czości. 22,15: Muzyka salonowa. 

    

  

I Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Dziś o g. 4-ej po cen. propag. 

SZTYGAR 

"rj WESOŁA PARA į 
Warszawy Głównej o godz. 0.20 i przyjściem do 
Druskienik o godz. 6.12, odejściem z Druskienik 
o godz. 9.55 i przybyciem do Warszawy Głów- 
nej o godz. 16,42. 

Kupony na miejsca 
w pociągach. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 
Wilnie podaje do wiadomości ,że w okresie 
świąt Wiełkanocnych, t. j. od dnia 16 do 26 
kwietnia przy wyjeździe z Wjrszawy każdy 
podróżny, oprócz biletu na! przejazd, powinien 
posiadać specjalny kupon - miejscówkę, kżóre 
wydawać będą kasy kolejowe i biura podróży 
bezpłatnie, łącznie z biletem. Pożądane jest, aby 
podróżni zaopatrywali się w bileiy powrotne 
zaraz po przyjeździe do Warszawy.



  

12 

Największe 
objawienie 
na firma- 
mencie 
filmowym 

w najwspanialszem arcydziele, ja- 
kie wyprodukowała kinematografja 

Shirley TEL 
ROZEŚMIANE OCZY — wkrótce 

  

PLE 
„KURJER* z 

  

Ostatnie dni. 

Widowisko 
10 000 cudów! 
Najnowszy film 

DOLORES DEL RIO, 

# 

= 

® 
WYJĄTKOWY NaDPROGRAM. 

Wonder Bar 
RICARDO CORTEZ oraz AL JOLSON, który wykonuje romanse 

w języku rosyjskim. Efektowne, olśniewające balety, tańce, śpiew i rewja. 
Dziś początek seansów o godz. 2-ej. 

  

Dziś. Początek o g. 
który podbił 
cały świat 

CASINO| 

który wzrusza, rozśmiesza i wyciska łzył 
Nad program: AKTUALJA. 

Jackie Cooper 

Sierota Chicago w dzikich preriach Zachodu. 

Seanse o godz. 4—6—8—I0-ej 

Bohater słynn. filmu „Czemp“, 
w najlepszym i najnowszym 
filmie przewyższaj. „Czempa” 

Dzielny chłopiec 
  

Bziś film dla wszystkich 

HELIOS Potężne arcydzieło filmowe 

(Drame de Lourdes 
xozmachem a:tystycznym. Prześliczne Chóry. 

NOC CUDÓW 
W roli głów. gen- 
jalny 7-mio letni Jean Bara. 577 żetycalya 

Obowiązkiem każdego jest obejrzeć ten film, 
który pozostawia Na Zawsze w pamięci widza potężne wrażenie. — Nadprogram: ATRAKCJE 

Film zrealizowa- 

  

Dziś! 
BALKON 25 gr. 
Program Nr XVII 

REWJA 

      

N. Bolskle; 
W niedzielę i 

w. Zdanowicza. 

  

OGNISKO | 
DZIŚ. Dzieje miłości 
bezgrzesznej p. t. 

Przezróżoweokulary 
Przeczucie bliskiej wiosny i niedalekiej radości w 2 częściach i 18 obrazach. 

Szczegóły w afiszach. 
'więta 3 przedstaw.: o godz. 4-ej, 630 i 9-ej. 

Codziennie 2 przedst,: o g. 5.30 i 8,15 
W soboty kasa czynna do g. 10-ej 

|| | || | || | |||| || 
W rolach glėwnych: Simone Generois i Jacque Catelaln 

NAD PROGRAM: Urozmaicone DODATKI DŽWIĘKOWE. Paez. seunsėw codz, o g. 4-ej p.p. 

Gościnne występy 

  

   
   ŁAGODNIE 

i DOKKADNIE 

  

  

NOWOOTWARTY SKLEP. 
materjalėw pišmien. i krešlarskich 

HALINA i S-ka 
_Iwilno, Tatarska 1 

poleca: papier kancelaryjny, przyrządy kreś- 
larskie, kalka płóc, papier podklejony płót- | 
nem i siatką precyzyjną oraz wszelkie ma- 
terjały biurowe, szkolne, księgi buchalteryj- | 

ne, własny nakład druk. mier. 

    
  

Ceny konkurencyjne.   
  

MIGRENA-NEWRALGUA | 

BOLE ZEBOW 

- °“3"%…ЁЁЁЁЁЕ A 

  

"KOGUTEK 
m PRZEDAU Ra = Ki   
  

  

SKLEP MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„ELEONORA“ 
Ś-to Jańska 1 

poleca wszelkie materjały piśmienne, pocztówki, 

albumy do fotografij amatorskich, bilety wizy- 

it. towe, papier listowy p. Ceny zniżone. 

  

Kto próbował — ten przekonał się 

  

iW. W.OSKOŁOASKI Kin 
są Stare, Lożałe, Mocne i Zdrowe, 
niech ich nie zabraknie na stole 

Wielkanocnym. 

Do nabycia w sklepach winno-spożywczych.     

  

    

   

                

   (BÓLACH, SWĘD; 
KRWAWIENIU ) STOSUJE SIĘ 
GRYGIRALNE CZOPKI 

  

  

     GĄSECKIEGO 

PRZY CIERPIENIACH HEMOROIDALNYCH 
ZENIU, PISCŽENIŲ i į 

„WARICOL ŚŚ 
PRžy ZEWNETR2MYCHGUZACH 
"LLA LAA е 

   

  

     

       

    
LJ) 

Cana) 

  

"MEBLE 
„gotowe i na zamówienia, 

syplalnie, [stołowe I sztuki pojedyńcze 

poleca$po cenach dostępnych 

STOLARZ 

STANISŁAW SKRODZKI 
Dojazd autobusem: z Placu Orzeszkowej 

do ul. Równe Pole 5-a || 

NOWOCZESNE 
! STYLOWE 

  

Sprzedaż” koni 
We wtorek dnią 16 kwietnia odbędzie się 

w Wilnie na rynku Kalwaryjskim o godzinie 9 
rano sprzedaż w drodze licytacji koni, wybra- 
kowanych z oddziałów wojskowych.   

dnia 14 kwietnia 1935 r. 

Bez forsy niema. radości: 
„Bez »OLLA" niema pewna: 

  

Pracownia 
WAFLI 

Stanisława Pieczula zo: 
stała przeniesiona na 
ul. Trocką Nr. 19 (w 

podwórzu). Poleca waf- 
le i chatwę w pierwszo- 
rzędnych gatunkach. 

Żądać we wszystkich 
sklepach. 

  

  

A JEDNAK... 

  

  

аараа Palnoti gokas tach lali 
rów, emalji, penczli, farb podłog. i t, d. 

nabyć można jedynie w SKŁADZIE FARB 

JÓZEFA TOMASZEWICZA 
dawniej „Jan Mazurkiewicz* 

Wilno, „ul. Boni [nkanskė: 11. 
SZKŁO OKIENNE ——= - HURT ! DETAL 
  

EET 
+ Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza przetarg na wydzierżawienie 

a) kawiarni- -restauracji w ogrodzie po-Bernar- w sezonie letnim 1935 r.: 
dyńskim oraz b) miejsc na ustawi 
im. Orzeszkowej, Katedralnym, Łuki     

ie wag doktorskich na skwerach: 
im i Ratuszowym oraz w ogrodach: 

po-Bernardyńskim, Cielętniku i po-Franciszkańskim. 
Na każdy z wyżej wymienionych pod a) i b) przetargów należy 

złożyć osobną ofertę, z podaniem wysokości zaoferowanej tenuty dzier- 
žawnej. 

Przyjmowanie ofert oraz udzielanie informacyj uskutecznia się 
w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Wilnie 
(ul. Dominikańska Nr, 2, oficyna, pokój Nr. 4; do godziny 9-tej dnia 17-go 
kwietnia 1935 r. W tymże dniu o godz. 10-ej odbędzie się otwarcie ofert 

i ustny przetarg na w 

  

  

ierżawienie kawiarni-restauracji oraz o godz. 
10 m. 30 na wydzierżawienie miejsc pod wagi doktorskie. 

Stający do przetargu winni złożyć kaucję w wysokości 300 zł. na 
wydzierżawienie kawiarni-restauracji i 50 zł. na miejsce pod wagi dok- 
torskie. 

Warunki przetargu są do przejrzenia w Wydziale Zdrowia i Opieki 
Zarząd Miejski w Wilnie, Społecznej. 

  

  

  

  

SKLEP WĘDLIN 

L. KNAPIKA 
wiino, Wileńska 27 

poleca na Święta Wielkanocne SZYNKI | 
i inne wyroby po cenach najniższych. 
  

Do wynajęcia 

LOKALE 
15 pok., 7 pok.. 5 pok. 
i 3 lokale po 4 pokoje 

z kuchnią, system ko- 
rytarzowy, w domu przy 
ul. Wileńskiej 39/29 w 
Wilnie. Wiadomość w 
Banku Gospodarstwa 

Krajowego. * 

Mieszkania 
3—4—5 pokojowe 

z wygodami do wyns- 
jęcia, uł. Św. Nikode 
ma 6, dowiedzieć się u 

dozorcy domu 

Mieszkanie 
3 pokoje z kuchnią 

i wszelkiemi wygodami 
(łazienka, water) 

do wynajęcia 
Flac Metropolitalny 

vis-a-vis mostu Zarzecz- | 
nego, tel. 11-74 

Mieszkania 
3 i 4-pokojowe, z kuch- 
nią i ze wszystkiemi 
wygodami do wynaję- 
cia. Ul. Szopena Nr. 4, 
dowiedzieć się u dozor- 

cy domu. 

Poszukuje się 
mieszkania pod biuro 
10 względnie 12 pokoi. 
Garaż na miejscu., Ofer- 
ty kierować do admin, 
„Kurjera Wileńskiego" 
pod szyfrę „S. W. 7“ 

Dwa pokoje 
duże, słoneczne, z wy- 

godami do wynajęcia. 
Informacje: Portowa 

  

  

      

  8—3, godz. 3— pp. 

DO WYNAJĘCIA mie- 
szkania 5 lub 6 pokojo- 
ме па 1 1 па 3 piętrze 
od frontu z balkonem, 
słoneczne z wszelkie- 
mi wygodami, zostanie 
świeżo odrestaurowane, 
Poznańska 3, róg Za- 
walnej. 

POKÓJ 
dia samotnego (ej) przy 
cichej rodzinie lub dla 
doktora adwokata z ko- 
rzystaniem salonu, ! р 
telefon, łazienka, z me- 
biami lub bez, možna 
z utrzymaniem, ul. Wi- 
leńska 22, m. 2, naprz. 
Apteki Miejskiej — Ol- 

szewska 

POKÓJ 
do wynajęcia ze świat- 
łem i opałem, ul. Fab- 
ryczna 39 róg Dzielnej, 
dowiedzieć się w skle- 

pie 2 

2 pokoje 
do wynajęcia na l-em 
piętrze, Królewska |, 
m. 2, okna i balkon na 
Zamkową. Nadaje się 
na lokal przedstawiciel- 
stwa gabinet lekarza 
lub adwokata. Oglądać 

między 3-cią a 5-tą 

1 lub 2 pokoje 
ze wszelkiemi wygoda- 
mi, ośobnem wejściem, 
słoneczne — do wyna- 
jęcia. Bakszta 8 m. 15. 

Potrzebny pokój 
bez mebli z wygodami 
Oferty do „Kurjera 
Wileńsk.* pod nr. 15 

  

  

  

    

DOKTÓR 

Ginsberg 
Cheroby skórne, wene- 
ryczne i moczoplciowe 

Wlieńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 

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

dakcji dla W, K. 

  

  

p LA Zakretowa 
Nr. 14 

do sprzedania. Siera- 
kowskiego 21 — 3 
godz. 3 — 4 p.p. 

D 0 M z ogrodem 
owocowym 

i oddzielny plac — do 
sprzedania bez pośred- 
nika ul. Chełmska Nr. 25 

  

  

Do sprzedania 

Młyn waicowy 
oraz TARTAK w Smor- 
goniach. Adres dowie- 
dzieć się w biurze ogło- 
szeń J, Kamlina,  Nia- 

miecka Ao: 
  

NASIONA 
poleca W. WELER 
Wilno, Sadowa 8 

Cenniki wysyła bezpł 
stniej od 1860 r. 

Tel. 10-57 

Wózek 
matocykiawy 

okazyjnie. 
Skład Broni, Wiłeńska 

10. 

  

  

DYREKCJA  Państwo- 
wego Seminarjum Och- 
roniarskiego w Wilnie 
poszukuje Jokalu, zło- 
żonego z 11 sal dużych 
(50—60 mž.) i 8 pokoi 
z boiskiem i ogródkiem. 
Ofarty zgłaszać należy 
ul, Moniuszki 36, co- 
dziennie do godziny 
Hej. 

Poszukuję 
mieszkania 

z 3—4 pokoi 
ze wszystkiemi wygo- 
dami w śródmieściu. 
Oferty do Administracji 
„Kurjera Wileńskiego* 
pod „Solidny lokator* 

  

Horoskop 
całego życia twego, 

pełną przyszłość do- 
wiesz się jedynie od 
astrologa Wasilewskie: 
go Wilno, Zamkowa 17. 
Porady, ekspertyzy gra 
fologiczne. Cen 1 

    

   

  

złotego — wyżej. 
Człowiecze! Korzystaj 

z okazji! 

WINIARZ 
specjalista na Miód. 
Owocowy potrzebny. 
Zgłoszenia z odpisami 
świadectw i żądanego 
wynagrodzenia „Wibolł'* 
Wąbrzeżno, Pomorze. 
  

Absolwent 
4-kl, średn. Szk. Handł. 
poszukuje pracy biuro- 
wej, bądź też w przeds. 
spółdzielczem lub pry- 
watnem. Oferty sub Ma 
ciej Wołejko, m-ko 
Gierwiaty (yis a vis ko- 
ścioła), pow. wił.-trocki 

  

Matematyk 
nauczyciel gimnazjum, 
wielokrotny członek 

Państw. Kom. Maturak 
nej przygotowuje do 
matury, Kalwaryjska 

6 m. 3, od 1—4 pp. 

Absolwentka 
Szkoły Handlowej, pi- 
sząca na maszynie, po- 
szukuje _ jakiejkolwiek 
pracy. Zgłoszenia do 
adminietzacii Kurjėra“ 

dia W. O 

UDZIELAM 

LEKCYJ 
w zakresie gimnaziai- 
nym z polskiego, fizyki. 
chemji i matematyki. 
Zgłoszenia do admina 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Solidnie“ 

° 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 
jak również może być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyko- 
nuję różne prace w do- 
mu po b. niskich cenachi 
Łaskawe oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Maszynistka“ 

Re i d Rządey domu 
poszukuje doświadcze- 
ny administrator za sa- 
me mieszkanie. Oferty 
do admin. „Kurjera W.“ 

dla Dołgosza 

PLAC 
DO SPRZEDANIA 

na Pośpieszce przy ul. 
Pięknej 9. Dowiedzieč 
się w admin. „Kurjera 

Wil.* od godz. 9—3 

  

    

    

  

  

  

  

  

WEKSLE zgubione z 
wystawienia Księgarni 
K. Rutskiego: 1) Nr. 67 
na 200 zł. płatny 10.VII. 
1935 r. 2) Nr. 68 na 
282,93 zł. płatny 15.VII 
1935 r. niniejszem unie- 
ważniam. | K. Rutski. 

  

Dn. 8.1V r. b. w pociągu 
w Postawach - zostala 
stracona | papierošniea 
srebrna ze ztotym mo- 
nogramem WG i napi- 
sem Stasia, znalazca 
otrzyma 15 złotych, 
Zwrócić: Postawy, Za-   rzeczna 32. 
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