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Konferencja w Stresie zakończona 
Przedstawiciele trzech mocarstw potępili 

jednostronne zerwanie traktatu przez Niemcy 
STRESA, (Pat). Konferencja w Stre- 

sie zakończyła się w niedzielę, w godzi- 
nach południowych. Rano kontynuowa - 
1e były narady trzech mocarstw w pa- 
łacu Borromeo na Isola Bella, gdzie os- 
tatecznie uzgodniono tekst oficjalnego 
komunikatu. 

Oficjalny tekst rezolucji będącej wy- 
nikiem konferencji w Stresie brzmi jak 
rustępuje: 

Przedstawiciełe rządów Włoch, Fran 
cjii Anglji zbadałi w Stresie ogólną sy- 
tuację europejską w świetle wyniku, ja- 
ki dała wymiana poglądów przeprowa- 
dzona w ciągu ostatnich tygodni oraz w 
świetle decyzji rządu niemieckiego po- 
wziętej 16. III. jak również w Świetle 
imformacyj zebranych przez  mi- 
nistrów brytyjskich w toku wizyt doko- 
nanych przez nich w różnych stolicach 
europejskich. Po rozważeniu następstw 
tej sytuacji w stosunku do polityki ok- 
reślonej w porozumieniach, które osiąg- 
uięto w Rzymie i Londynie, przedstawi- 
ciele trzech rządów zgodzili się co do ró 
żnych spraw, które przedyskutowali: 

1) Zgodzili się:co do wspólnej poli- 
tyki postępowania w toku dyskusji, ja 
ka nastąpi po odwołaniu się Francji do 
Rady Ligi Narodów. 

2) Uzyskane informacje umocniły 
rch w przekonaniu, że należy prowadzić 
rokowania zmierzające do pożądanego 
rozwoju bezpieczeństwa w Europie 
wschodniej. 

3) Przedstawiciele trzech rządów 
przeprowadzili ponowne zbadanie sytu- 
acji europejskiej. Przedstawiciele 3-ch 
rządów potwierdzili deklaracje anglo 
francusko -włoskie z 17. II. i 27. IX. 3k r. 
mocą których trzy rządy uznały, że 

KONIECZNOŚĆ UTRZYMANIA NIEPQ 

DLEGŁOŚCI I INTEGRALNOŚCI 
AUSTRJI 

w dalszym егач Ožywiač bedzie ich 

wspólną politykę. Powołując się na pro- 
tokuł francusko-włoski z 7. I. 1935 r. о- 

raz na deklarację francusko-angielską 

z 3. II. 1935 r., w których potwierdzono 
decyzję konsuliatywną na temat Środ- 
ków, jakie, przedsięwzięteby zostały w 
wypadku, gdyby integralność i niepodle- 
głość Austrji były zagrożone, postano- 
wili zalecić zebranie się w terminie bar- 
dzo bliskim przedstawicieli wszystkich 

rządów wymienionych w protokule rzy- 

mskim, celem zawarcia układu tyczącego 

się Europy środkowej. 
4) W SPRAWIE PAKTU LOTNICZEGO, 
proponowanego dla Europy zachodniej, 

przedstawiciele trzech rządów potwier- 

dzają te zasady oraz tę procedurę, która 

była przewidziana w komunikacie l0n- 

dyńskim z dnia 3. II. i zgadzają się na 

aktywne prowadzenie badań tej sprawy, 

celem przygotowania traktatu pomiędzy 

5 mocarstwami oznaczonemi w komuni 

kacie londyńskim, jak również układów 

dwustronnych mogących mu towarzy- 

szyć. 
5) Przechodząc do 

BADANIA PROBLEMU ZBROJEŃ, 

przedstawiciele trzech mocarstw przy- 
pomnieli, że kemunikat londyński prze- 

widywał załatwienie, któreby miało po- 
wstać w drodze swobodnych rokowań z 
Niemcami i któreby miało zastąpić odpo 
wiednie postanowienia części piątej tra- 
ktatu wersalskiego. Przedstawieiele 3-ch 
mocarstw rozprawiali w poczuciu swej 

      

odpeowiedzialn. nad ostatnią demarche 
rządu niemieckiego oraz nad sprawozda 
niem, jakie przedstawił sir Simon na te- 
mat rozmów, jakie odbył z kanclerzem 
Niemiec w tej sprawie. Przedstawiciełe 
trzech rządów z żałem stwierdzili, że 

ze 

Mac Donałd udaje się w towarzystwie Mussolin' iego na posiedzenie przedstawicieli 3 mocartstw. J 3 Ё 

  

Franija oskarża hiemcy W enowi 
PARYŻ, (Pat). W związku z odwoła 

niem się rządu francuskiego do Ligi Na- 
rodów w sprawie uchwały rządu niemie- 
ckiego o reorganizacji sił zbrojnych Rze 
szy niemieckiej minister spraw zagrani- 
cznych Francji Laval wystosował do se- 
kretarza generalnego Ligi Narodów mce- 
morjał będący poparciem odwołania rzą 
du francuskiego. 

Na wstępie memorjał przypomina u- 
chwałę rządu Rzeszy z 15. III. o siłach 
zbrojnych i poprzedzające ten akt usta- 

nowienie wojskowego łotniectwa Niemiec 

W tych dwóch postanowieniach klanzu- 
le wojskowe traktatu pokojowego, zaz- 

nacza memorjał, zostały formalnie od- 

rzucene. 

W dalszym ciągu memorjał podkre- 

śla, że nie można już było ostatnio wai- 
pić o systematycznem przekraczaniu 
kianzuł wojskowych traktatu wersals- 
kiego. Liga Narodów ma obowiązek tą 

sprawą zająć się, gdyż jest ona strażni- 

czką traktatów i musi strzec poszanowa 

nia zobowiązań międzynarodowych. 

Uważając za nieistniejące i niebyłe po- 

stanowienia regulujące stan prawny tego 

zbrojenia, rząd Rzeszy zniszczył jedną z 

podstaw swej współpracy z instytueją 

genewską. Przez to naraził on poważnie 

prowadzenie pertraktacyj międzynaro- 

dowych nad sprawą ograniczenia zbro- 
jeń przeprowadzana pod egidą Ligi Na- 

    

rodów i na podstawie artykułu 8-go pa- 
ktu. ; 

Rząd francuski doszedł do zgody z 
innemi rządami, celem zaproponowania 
programu prac rozbrojeniowych, kitóre- 
by pozwoliły konferencji genewskiej 
stworzyć dzieło pożyteczne j skuteczne. 

Prawdą jest głosi dalej memorjał, że wo 
bec zgłoszenia tego programu rząd Rze- 
szy uważał za swój obowiązek opuścić 
Genewę i uzasadnić swoją decyzję wyjś 
cia z Ligi Narodów. Gestu tego nic nie u- 
sprawiedliwiało. 

Niemcy uważały za stosowne rozwią 
zač jednostronnie zagadnienie międzyna 
rodowe. Metodzie negocjacyj przeciwsta 
wiły metodę faktu dokonanego. Ich za- 
rządzenie niezgodne z całym systemem 
ograniczenia zbrojeń postawiło przed ca- 
łą Europą problemat powszechnego uz- 
brojenia. Rada Ligi ma obeenie wypo- 
wiedzieć się w sprawie odpowiedzialności 
za wytworzoną w ten sposób sytuację 
i w sprawie konsekwencyj z niej wyni 

kających. 

Dalej powinno być rozstrzygnięte za- 
gadnienie doniosłej wagi, gdyż w Euro- 
pie, gdyby się rozpowszechniła metoda 
jednostronnego wypowiadania zobowią- 
zań międzynarodowych, byłoby wkrótce 
miejsce na politykę siły. 

metody jednostronnego odrzucenia trak- 
tatów, zastosowane przez rząd niemiecki 
w chwili, gdy dokonywane zostały kro- 
ki, celem osiągnięcia załatwienia spra- 
wy zbrojeń w drodze swobodnych roko- 
wań, poważnie ugodziły w zauianie opi- 
nji publicznej do trwałości pokojowega 
porządku rzeczy. 

Z drugiej strony szeroki zakres nie- 
mieckiego programu zbrojeń tak, jak 
został on ogłoszony, programu, którego 
wykonanie zostało już poważnie posunię 
te naprzód, odebrał wszelką wartość 
przewidywaniom ilościowym, na któ- 
rych dotychczas opierano wysiłki zmie- 
rzające do rozbrojenia a równocześnie 
zburzył nadzieje, któremi ożywione by- 
ły te wysiłki. Przedsiawiciele trzech mo 
carstw potwierdzają mimo to swoje głę 
bokie pragnienie utrzymania pokoju 
przez stworzenie poczucia bezpieczeńst- 
wa i oświadczają ze swej strony, że w 

dalszym ciągu pragną przyłączyć się do 
każdego wysiłku natury praktycznej 
zmierzającego do załatwienia międzyna 
rodowego na podstawie zmniejszenia 
zbrojeń. 

DOZBROJENIE AUSTRJI, BUŁGARII 
I WĘGIER. 

6) Przedstawiciele trzech mocarstw 
przyjęli do wiadomości życzenie wyra- 
żene przez państwa, których statut woj- 
skowy został ustalony przez traktaty w 
St Germain, Trianon i Neuilly, a które 
to życzenia zmierzają do rewizji tego 
statutu. Przedstawiciele trzech mocarstw 
postanawiają załecić państwom zainte- 
resowanym zbadanie tej sprawy, celem. 
załatwienia jej drogą umowną w ra 
mach ogólnych i regjonalnych gwaran- 
cyj bezpieczeństwa. 

WSPÓLNA DEKLARACJA 
ANGIELSKO - WŁOSKA. 

Poza powyższą rezolucją rządy an- 
gielski i włoski złożyły następ. wspól- 
ną deklarację tyczącą się tekstu lokar- 
neńskiego: 

Przedstawiciele, Włoch i Zjednoczo- 
nego Królestwa, mocarstw, które biorę 
udział w traktacie lokarneńskim tylko 
w charakterze gwarantów, uroczyście 
ponownie potwierdzają wszystkie zobe- 
wiązania, jakie na podstawie tego trak- 

tatu przypadają tym mocarstwom i 0Ś- 
wiadczają swoją gotowość wiernego wy- 
wiązania się z niech w wypadku, gdy zaj 
dzie tego potrzeba. Ze względu na to, że 
zobowiązania wyżej wskazane zostały 
zaciągnięte w stosunku do wszystkich 
in. państw biorących udział w trak- 
tacie lokarneńskim, niniejsza deklaracja 
wspólnie złożona na konferencji w Stre- 
sie, zostanie oficjalnie zakomunikowa- 
na rządom niemieckiemu i belgijskiemu. 

Wreszcie mocarstwa, biorące udział 
w konferencji w Stresie uchwaliły nastę 
pującą końcową deklarację: 

Trzy mocarstwa, których polityka 
ma na eelu zbiorowe utrzymanie pokoju 
w ramach Ligi Narodów, stwierdzają 
swą całkowitą zgodę co do przeciwsta- 
wienia się wszelkiemi właściwemi šrod- 
kami każdemu jednostronnemu odrzu- 
ceniu traktatów, mogącemu wystawić na 
niebezpieczeństwo pokój w Europie. 
W tym też celu postępować oni będą na 
podstawie ścisłej i serdecznej współ- 
pracy. 
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Walka Z nonsensem 
Polskę można śmiało nazwać krajem 

paradoksów. Pół miljona bezrobotnych 
par rąk, obok tysięcy kilometrów dróg.. 
których niema. Setki tysięcy niedojada- 
jących bezrobotnych wtedy, gdy rolnik 
sprzedaje płody swej ziemi za bezćen. 

Jest jakiś potworny nonsens w tej 
niemożności sprzegnięcia życia wsi i 
miast, przywrócenia norma alnej. zdro- 
wej, wymiany usług i owoców pracy. 

Młode budujące się Państwo Polskie, 
w ciągu kilkunastu lat powojennych mia 
ło wiele zadań do rozwiązania i wiele 
trudności do pokonania. To też trzeba 
przyznać, że w ciągu kilkunastu lat wal 
ka z tym nonsensem nie była prowadzo- 
na należycie. Zajęci umacnianiem pań- 
stwowości, znosiliśmy cierpliwie ironicz- 
„ną nazwę „polskich dróg", z bólem ser- 
ca pokrywaliśmy okrutne straty zadawa 
ne wsiom i miasteczkom przez wylewy 
rzek, a jałmużną zasiłków  broniliśmy 

„przed głodową śmiercią setki tysięcy bez 
robotnych. 

_ Aż nonsens urósł do rozmiarów og- 
romnych. 

Obywatel, myślący kategorjami pań- 
stwowemi i rozumiejący logicznie, z ul- 
gą przyjął do wiadomości decyzję rzą- 
du podjęcia walki z tym nonsensem. 

Droga, którą wybrał rząd jest traf- 
na. Skoro isinieje potrzeba wielkich ro- 
bót publicznych, potrzeba budowy dróg 
i regulacja rzek, skoro mamy setki tysię 
gy ludzi, którzy z utęsknieniem czekają 
pracy i zarobku, skoro chłop, jak wyba- 
wienia wygląda nabywcy na osełkę ma- 

sła czy utuczone prosię, należy sprząe te 
trzy czynniki tak, aby dały harmonijną 
eałość, aby stały się siłą rozpędową nor- 
młalnych obrotów gospodarczych. 

Państwo za pośrednictwem Fundu- 
szu Prący, przeznaczyło na roboty pub 
liczne w roku 1935/36 poważną kwotę 
85 i pół miljona złotych. Wobec trudno- 
ści budżetowych Państwa jest to kwota 
duża, wobec potrzeb życia —— absolutnie 
znała. 

Dlatego na odsiecz musi pospieszyć 
społeczeństwo, a z niem może najżywiej 
odczuwające te problemy — warstwy 
pracownicze. „Potworny nonsens“, © 
którym mówiliśmy na wstępie, to nietyi 
ko zagadnienie logiki, ekonomji, moral- 

ności, ale i bezpieczeństwa Państwa. 
Nikt nie może spać spokojnie i spo- 

żywać zasłużonych darów Bożych, póki 

nad Polską rozpościera się straszliwy 

cień półmiljonowej masy bezrobotnych. 
Państwo dało możność każdemu za- 

rabiającemu obywatełowi wzięcie bez- 

pośredniego udziału w zwalczaniu klęs- 
ki bezrobocia. Pożyczka Inwestycyjna, 

której subskrypcja rozpoczęła się w dn. 

10 kwietnia r. b., jest przeznaczona €ał- 

    

  

TO NIBY_NIC, 
| A JEDNAK 

Za wszystko się płaci. I za przed- 
mioty, kupione w sklepie i za wyświad- 
czoną przysługę. A nawet płaci się od- 
szkodowanie, jeśli kogoś się narazi na 
stratę lub przykrość. 

$а jednak wypadki, gdy nie można 
Aych spraw załatwić pięniędzmi. Wtedy 
stosuje się inną monetę obiegową, dwa 
słowa: „dziękuję* albo „przepraszam*. 
Oba są niekosztowne i bezbarwne uczu: 
cioewo. To też w stosunku do kogoś blis- 
kiego bardzo rażą bladością i szablonem 
— moneta za drobna. 

Natomiast w układzie towarzysko- 
konwencjonamym używamy ich stale, 

miemal automatycznie. 
„Dziękuję lub „przepraszam z ust 

zupełnie obcych przyjmuje się z przy- 
jemnością, jako bezinteresowną serdecz- 

NOŚĆ. 
Dźięki tym prostym dwum słówkom 

łudzie nieznajomi, obojętni, mogą za- 
barwić się w naszych oczach na miłych 
i przyjemnych. 

Tak widać przywykliśmy do tranzak 
cyj wymiennych, do przymusu dardwa- 
nia czegoś za coś, że niepłatny dar uś- 
miechu wprowadza nas w nieoczekiwaną 

pogodę. ; 

kowieie na budowę dróg, regulację rzek 
i inne roboty publiczne. 

Dzięki demokratycznemu systemowi 
subskrypcji, każdy obywatel, posiadają- 
cy uajskromniejsze nawet stałe dochody, 
może niewielką kwotą przyczynić się do 
rozbudowy Państwa i usunięcia „pot- 
wornego nonsensu“. Tembardziej, że 
nikt nie wymaga od nas darowizny tub 
nowego podatku. 

Kupując obligację Pożyczki Inwesty- 
cyjnej, rozsądnie lokujemy swe oszczęd- 
ności, korzystając z gwarancyj Państwa 
całym jego majątkiem. Otrzymujemy 30 
dziwe oprocentowanie od pieniędzy po 
życzonych Państwu, a prócz tego trzy- 
krotnie w ciągu roku bierzemy udział w 
losowaniu krociowych premij. 

Obligacje Pożyczki Inwestycyjnej są 
nam nietylko użyteczne na wypadek po- 
trzeby złożenia kaucji czy vad'um, ale 
możemy je również w każdej chwili 
sprzedać, bowiem Pożyczka Inwestycyj- 
na dopuszczona jest do swobodnego 0b- 

  

rotu giełdowego. Korzystamy również 
z przywileju zwolnienia od podatków 
państwowych i samorządowych oszczę- 
duošei, które ulokujemy w Pożyczce In- 
westycyjnej. 

Zadanie udziału warstw pracowni. 
czych w subskrypcji Pożyczki fuwesty- 
cyjnej ułatwi również system subskryp- 
cji, dzięki któremu pracownicy moxsą po 
łowę kwoty, zasubskrybowanej ua Požy- 
czkę Inwestycyjną, wnieść obligacjami 

życzki Narodowej, resztę zaś w dzie: 
ęciu ratach miesięcznych. 
Gdyby nawet udział w subskrypcji 

ala niejcanego urzędnika czy pracav 
ka — mimo tych korzyści i ułatwień -— 
połączony by! z koniecznością pewneto, 
może nawet dużego wysiłku, nie należy 
zapominać, że wysiłek ten — to podziele 
nie sję częścią swego dochodu z pozo- 
stającym bez pracy kołegą, bez wyrze- 
czenia się tego dochottu. 

Papier pożyczkowy lo przecież nie 
ofiara, łecz oszczędność. 

  

   

    

   

  

Mimister J. Beck przybył do Genewy 
GENEWIA, (Pat). Dziś po połudriu 

przybył do Genewy minister spraw za- 
granicznych Józef Beck w towarzystwie 
pani Beckowej, dyrektorów gabinetu 
Łubieńskiego i Sokołowskiego, wice'łyre 
ktora departamentu politycznego Gwiaz- 
dowsikego, naczelnika Skiwskiego i se- 
kretarza osobistego Friedricha. 

Przybyli również do Genewy w ciągu * 

dnia komisarz spraw zagr. Litwinow, 
turecki minister spraw zagranicznych i 
przewodniczący Rady Ligi Aras, minis- 
trowie Titulescu i Benesz, duński mini- 
ster spraw zagranicznych Nunck i inni 
członkowie Rady. W godzinach wieczor- 
nych przybyli sir John Simon, minister 
Laval i baron Ałoisi. 

  

Niemcy nie chcą paktu z udziałem Litwy 
PARYŻ. (Pat). „L*Oevre** twierdzi że Mussofi 

ni przed zamknięciem obrad konferencji w Stre 
sie obarczył sir Stmona misją definitywnego za 
pytania Berlina jakie są zamiary Niemiec w kwe 
stji austrjackiej oraz zwrócenia się do Wiłhelm 
strase, CZY NIEMCY ZGODZĄ SIĘ WŁĄCZYĆ 
LITWĘ DO PAKTU NIEAGRESJI, jaki wczoraj 
przyrzekły zawrzeć. Sir John Simon przyjął tę 
misję ze zrozumiałem zadowoleniem ale skorzy 

Stał z tego, aby nalegać u delegatów Frzmeji i 
Włoch na to, by wywarli nacisk aa Łiiwę w 

Niemcy uzasadniają 
BERLIN (Pat. Niemieckie biuro in- 

formacyjne ogłasza obszerny komentarz 
w sprawie przesłanego do sekretarjatu 
Ligi Narodów memorjału francuskiego. 
Komentarz ten zaznacza, że memorjał 
franeuski w swej zasadniczej treści po- 
mija zupełnie to, że Niemcy znajdowały 
się w położeniu przymasowem, że ich po 
słtępowanie zostało narzucone zachowa- 
niem się innych. 

Jeśli chodzi o powoływanie się me- 
morjału francuskiego na artykuł statutu 
Ligi, gwarantujący członkom Ligi spo- 

Do najczystszych uśmiechów zdolne 
są psy i dzieci. 

My. dorośli., rozgraniczamy zjawis- 
ka na ważne i nieważne, nie doceniając 
niejednokrotnie znaczenia i źródeł na- 
stroju i samopoczucia. 

Ludzie obcy, nieznajomi, przypadko- 
wo zgromadzeni pod jednym dachem. 
nie znoszą wzajemnej „obcości*, tak, 
jak przyroda próżni. Pustą kanwę stara- 
ją się czemś zahaftować. Pozory i złu- 
dzenia starczyć muszą za istotę. 

Jakiś szczegół garderoby, czy chara- 
kterystyczny rys postaci utrwala się i 
nadaje cechę nieznajomemu, cechę ściś- 
le wzrokową narazie. 

Nie mówi się oczywiście o tych, któ- 
rych rytuał przedstawienia opatrzył ety- 
kietą „mój znajomy” i wobec których 
ad infinitum zobowiązujemy się do pe- 
wnych świadczeń: — do kłaniania się, 
podawania ręki, ustępowania im drogi 
w przejściu i mnóstwa wymiennych du- 
serów. 

IPostawia wobec nieznajomych jest 
szczera, zaczepno-odporna. W słupie po- 
wietrza na tym dystansie wiszą znaki 
zapytania. 

Trochę podobnie dzieje się między 
dwoma psami, które niespodzianie się 
spotkały. Niewiadomo czy za chwilę za- 
czną przyjaźnie machać ogonami czy też 
pokażą sobie zęby. Od czegoś to przecież 

kwesćji zatargu w Kłajpedzie i by domagali się 
©d rządu litewskiego stosowania konstytucji te 
go obszaru. 

LONDYN. (Pat). Korespondent berliński 
„Sunday Express* dowiaduje się z niemieckie- 
go urzędu Spraw zagranicznych, że ujawniona 
w Stresie przez ministra Simona niemiecka pro 
pozycja przyłączenia się do paktu nieagresji na 
wsehodzie nie obejmie Litwy. Niemey nie cheq 
złożyć żadnego zobowiązania dotyczącego Litwy, 

o ile zatarg Klajpedzki nie będzie zalaiwiony. 

swoje zbrojenie się 
kój i bezpieczeństwo, to Niemcy — jak 
zaznacza komentarz — od r. 26, w któ- 
rym rozpoczęła swe prace przygotowaw- 
cze komisja rozbrojeniowa, aż do r. 34 
walczyły nieustannie ale bezskutecznie 
o zastosowanie 'tego artykułu również do 
siebie. Liga Narodów, jako gwarantka 
traktatów nie spełniła swego obowiązku 
wobec Niemiec. Wynikło z tego, że bez- 
czynnie przypatrywała się, jak inne mo 
carsiwa nie wykonywały swych zobo- 
wiązań rozbrojeniowych, a nawet upra- 
wiały wyścig zbrojeń. 

  

zależy. Od tego „pierwszego słowa”, któ- 
rem jest uśmiech! 

Programowe „uśmiechnij się*, „ke- 
ep smiling“ i organizowane od czasu do 
czasu dni grzeczności w założeniu już 
chybiają celu, jako zaprzeczenie sponta- 
niczności. 

Nie zdarzyło się jeszcze przecie, że- 
by piękny graficznie plakat, nawołujący 
do uśmiechu — przeszkodził urzędniez- 
ce w okienku okazać gburowato majes- 
tat swojej dostojności. 

W środowiskach, gdzie puls bije szyb 
ciej, sprawy te zarysowują się ostrzej, 
czasem karykatunalnie. 

Jeśli np. ten gruby korporant w cu- 
kierni, przechodząc koło stolika bladego 
pana, powie „przepraszam — blady 
pan nietylko odpowie akceptującym wy- 
razem twarzy, ale rozjaśni się ma całą 
salę i nabierze przekonania, że korpo- 
rant jest anioł, cały świat piękny, a ży- 
cie znowu nie takie ciężkie. 

Gdyby matomiast grubas potrącił sto 
lik i z arogancką miną przeszedł dalej 
— blady pan mógłby zblednąć jeszcze 
bardziej — i co wtedy? Wściekła pasja 
w takich wypadkach prowadzi najczęś- 
ciej do zwięzłej wymiany zdań — i w 
następstwie — do tałmudycznych docie- 
kań „stron obu* kto jest honorowy a 
kto nie. 

Nieznajomy, którego się nos w nos 

Wiadomości z Kowna 
WYDALENIE DWÓCH STUDENTÓW 

POLAKÓW. 

W piątek zostali aresatowani pp. Adam 
Dowgird i Anatol Peszkiewiez. Wyrokiem Ko- 
mendanta m. Kowna Adam Dowgird został ska 
zany na wydalenie na przeciąg 1 roku do miejs 
ca stałego zamieszkania w pew. Rosieńskim zaś 
p. Anatol Paszkiewiez na 6 miesięcy do pow. 
Birżańskiego. Zarządzenia ie są następstwem in 
tydeniu z redaktorem „Kantapiisa*. 

REDAKTOR „CHATY RODZINNEJ* (WYSTĄPIŁ 
ZE ZWIĄZKU DZIENNIKARZY. 

Jak się dowiadujemy, p. Z. Ugiański, redak 
tor naczelny „Chaty Rodzinnej', na znak pro- 
testu przeciwko niesprawiedliwemu i niekoleżeń 
skiemu ustosunkowaniu się Zarządu Litewskiego 
Związku Dziennikarzy wobec członka Związku 
p. B. Paszkiewicza ze Związku wystąpił. 

UZUPEŁNIAJĄCY POBÓR W, LITWIE 

W Litwie ogłoszono uzupełniający pobór do 
wojska, ponieważ powołany na jesieni ubiegłe 
go roku kontyngent okazał się niedostateczny 
Od 23 IV — 20 V. mają zgłosić się ponownie 
wszyscy mężczyźni, którzy na jesieni ub. r. nie 
zostali uznani za zdolnych i ei, którzy przyjęci 
do wojska, po dwuch miesiącach nznani zosiati 
jako niezdołni. 

DR. NAWAKAS — CZŁONKIEM RADY STANU. 

Jak podają, b. gubernator kraju Kłajpedzkie 
go dr. Nawakas ma być zamianowany człon- 
kiem Rady Stanu. 

OGRANICZENIA W WYDAWANIU WIZ TRAN- 
ZYTOWYCH DO NIEMIEC ZNIESIONE. 

Konsułat niemiecki w Kownie otrzymał z 
Berłina zalecenie wydawania obywatełom li- 
tewskim wiz tranzytowych bez zasięgania wiado 
mości w Berlinie; przy wydawaniu zaś wiz dla 
wjazdu do Niemiec będą zasięgane wiadomo- 
ści w każdym poszczególnym przypadku. 

—000— 

Kronika telegraficzna 
— SKAZANIE NA ŚMIERĆ TERORYSTY JU- 

GOSŁOWIAŃSKIEGO. Skazano na śmierć za 
przygotowanie zamachu na członka rady regen 
cyjnej Perowicza terorystę Andrzeja Gridiczka. 

— DALSZE WYROKI NA POWSTAŃCÓW 
W GRECJI. Sąd wojskowy wydał wyrok w spra 
wie oficerów sztabowych z Sares. Dwuch skaza 
no na dożywotnie więzienie, 4-ch na 20 lat wię 
zienia 6-ciu ria więzienie od 5—410 lat. 

— KATASTROFA KOLEJOWA WE FRAN 
GIL. Ubiegłej nocy pod Bordeaux pociąg pośpie 
szny elektryczny 
godzinę z nie ad przyczyn wy- 
koleił się i stoczył z nasypu, Kd osoby ponios 
ły śmierć na miejscu a 10 jest ciężko rannych. 
Straty materjalne duże. 

— KRWAWE ZAJŚCIA W INDJACH. Z No 
wych Delhi donoszą o krwawych zajściach mię 

    

       

"dzy hindusami a muzy 1manami. Ofiarą padło 8 
zabitych a wielu jest rannych. W Chorasabadzie 
w okręgu Agra zabity został jeden Hindus a 35 
odniosło rany. Policja dała ognia do tłumu mu 
załłmanów, raniąc 7 osób. 

— WE WŁOSZECH w Kalabrji odczuto wcza 
raj silne wstrząsy podziemne. Bk ych szczeg 
łów do tej chwili brak. W każdym razie zasy 
gnałizowano już, że są ofiary w ludziach. 

— ZNALEZIONO DWIUKILOWĄ BRYŁĘ 
ZŁOTA. Agencja TASS donosi, że w kopalni zło 
ta Bodajbo okrąg irkucki znaleziono bryłę złota 
wagi ponad 2 kg. 

    

  

  

spotyka codzień, tak wreszcie męczyć 
zaczyna swoją dobrze znaną sylwetką, 
że powstaje nieistotne, ale nerwowo drę 
czące pragnienie zmiany wrażenia na- 
przykład przez usłyszenie jego głosu. 

Stwarza się leciutką atmosferę pro- 
wokacji. „Pan zdaje się chciał tygod- 
nik?“ Jeżeli „zaczepiony z uprzejmą 
miną powie „dziękuję* — kompleks na 
jego tle powstały, usuwa się na pian dal- 
szy, przychodzi ulga, a twarz .;pozna- 
nego* przestaje być przykra. 

Niechno jednak naszą grzeczną pro- 
pozycję przyjmie zdziwionym, milczą- 
гут „en fac'em“ — problem dotychczas 

"zatajony i nieistotny — przeradza się w 
tak zdecydowaną niechęć i obrzydzenie, 
że nieznajomy, nie przestając być ob 
cym — zaczyna zdecydowanie irytować. 
] już niepodobna na jego widok pow- 
strzymać się od uwagi „to ten idjota". 

A niezawinione właściwie przez nie 
go, lecz płynące z wyładowań ściśle ner- 
wowych wrażenie opada na samopoczu 

cie ciężkim osadem. 
„Dziękuję* albo „przepraszam, nie- 

podyktowane żadnym względem, jest 
nieprzewidzianym łupem; rzucone w 
przejściu prawie „na wiatr* lepi się do 

otoczenia kojącym balsamem. 
Więc dziękuję za... przeczytanie i 

przepraszam za... zabrany czas. 

Anatol Mikuško.



Dzień Imienin Marszałka Piłsudskiego jest 
dla strzelców największą uroczystością. W dniu 
tym mogą wyrazić swoje gorące uczucia dla 
swego ukochanego Komendanta, mogą Mu oka 
zać swoją synowską miłość, cze: przywiąza- 
nie. Tak jest obecnie, tak było przed wojną, tak 
było w czasie wojny światowej, kiedy to nawet 
w ziemiankach na fra w obliczu wroga 
słrzeley-leg joni: uroczyście święcili Dzień I 
mienin swojego Wiodza. 

To też i dla strzelców Podokręgu Wileńskie 
go dzień 19 marca br. był niezwykłem świętem; 
w najodległejszych nawet wioskach w najmniej 
szych pododdziałach ZS. odbyły się w tym dniu 
uroczyste obchody na jakie tylko miejscowe wa 
runki pozwałały: nabożeństwa, akademje, defi 
lady, odczyty, przedstawienia: amażorskie i t. p. 
Wszę 1zie panował podniosły a zarazem radosny 
nastrój, zewsząd leciały myśli i uczucia ku Do 
stojnemu Solenizantowi, ku Temu, który z za- 
stępem szarych strzelców porwał się do wałki 
e niepodległość Ojczyzny, niepodległość żę wy 
walczył i niezłomnie stoi na jej straży... Ślubowa 
li w żym dniu słrzelcy, że jako spadkobiercy 
wielkiej idei Tych, którzy w roku 1914 w bój 0 

, Polskę ruszyli, stawić się będą na każdy rozkaz 
okKmendanta, bo na to są Jego żołnierzami... 

Ale strzeley dzisiejsi nietylko mają być ŻOŁ 
NIERZAMI, gdy zajdzie potrzeba — ałe też ma 

   

  

   
     

   

„KURJER* z dnia 15 kwietnia 1935 r. 

STRZELCY MASZERUJĄ 
Jak strzelcy Podokręgu Wileńskiego 

uczcili Imieniny Marszałka 
ja być DOBRYMI OBYWATELAMI. świadomymi 
swoich obowiązków względem Państwa i społe 
czeńsiwa. Otóż to uświadomienie obywatelskie 

azańi nasi strzelcy nietyłko w słowach lecz w 
CZYNACH dokonanych z okazji Imienin Wodza. 
Czyny te naprawdę wielkie i piękne zasługują 
ce na io, aby na nie baczniejszą zwrócić uwagę. 

  

„Przytoezymy iu kilka z nich. Oto sirzelcy ze 
wsi Białohruda (pow. Lida) zbudowali swojemi 
siłami most na rzece Dzitwie, a poświęcenie je 
go i oddanie do użytku publicznego odbyło się 
w Dniu Imienin Budowniczego Polski. 

Inny znów oddział ZS., a mianowicie w Bra 
słuwiu uznał za największą i najpilniejszą po 
trzebę gminy — zbudowanie szkoły. Aby to dzie 
ło prędzej doszło do skutku, zobowiązali się 
strzelcy w Dniu Imienin Marszałka Piłsudskie- 
go, że oddadzą na ten cel 3-dniową swą pracę 

zupełnie bezinieresownie. Czy to nie piękny 
czyn obywatelski? Gdzieindziej jeszcze (w Bra 
sławiu), kilka członków oddziału ZS. ofiarowało 
w dniu Imienin. Marszałka asygnaeje Pożyezki 
Narodowej na obronę morską... 

Oto kiłka najwybitniejszych czynów jakie 
mi nasi strzelcy uczeli Imieniny Marszałka. 

A liezba ich jest znacznie większa i świad 

ezy, że nasi strzelcy chlubnie ziożyłi egzamin 
na dobrych obywateli. J. Z 

Z życia oddziału Z. S. w Czarnym 
Borze 

W roku 1935 oddział ZS. w Czarnym Borze 
znaczne poczynił postępy w każdej dziedzinie. 
Przedewszystkiem zdobył bardzo dogodny lokal 
na świetlicę, Przerobił go według własnych po- 
trzeb umeblował, zaopatrzył w niezbędny sprzęt, 

zbudował stałą szenę, któr: i 
przyczynia się do podn 
działu. ' W nowym już lokalu odbył się uroczyś 

*spólny opłatek i choinka dla dziatwy naj 
biedniej szkolnej i poz 
sceniczna ZŚ. wystawiła ki 
opracowanych, które miejscowej 
dzo się podobały. 

W lutym oddział przyjmował bardzo gościn 
nie kulig pododdziału ZS. w Taraszyszkach, na 

Praca Zw. 
28 marca br. odbył się w lokału własnym 

wieczór Świetlicowy Oddziału Z. $. м Hodu- 

ciszkach, W pięknie udekorowanej sali świetli 
cowej brać strzelecka spędziła czór w miłym 
i podniosłym nastroju. W, wieczorze wzięli u- 
dział czynni członkowie Oddziału Strzelca, re- 
krutujący się z Hoduciszek i pobliskich wiosek 
w liczbie 30, instruktor oświaty pozaszkolnej na 

powiat święciański ob. Duchnowicz Antoni, Ko 
mendant Powiatowy Z. S. ob. por. Lisowski, 0- 
raz przedstawiciele Zarządu Oddziału w 050 
bach obywateli Nowaka, Popławskiego i Dobro 
wolskiego. Na program wieczoru złożyły się: 1) 
gawęda » zadaniach Z. S. na tereni aństwa, 2) 
omówiono i przedyskutowano sprawę założenia 
„żywej gazetki* (z wynikiem pozytywnym, 3) 
śpiewy chóralne — piosenki żołnierskie i ludo 

  

    
   

kolnej, a sekcja 
sztuczek dobrze 

ludności bar 

    

        

   

   

cześć którego urządził miłą co do nastroju za 
bawę taneczną. 

Następnie dwa razy urz. 
nanie odchodzących do wojs 
dzo licznie w tych uroczystościach wz: udział 
rodzice, którzy z sercem pełnem wdzięczności 

jak to strzelcy żegnają ich sy 
im rozmaite upominki i polecają 

qdzał oddział pożeg 
a strzelców, Bar- 

  

      

     
nie zapominać o swojej organizacji — przeciw 
nie — jaknajbardziej ścisły utrzymywać z nią 
kontakt. 

* W) marcu natomiasl przeprowadził oddział 
na swoim terenie akcję zbiórkowa na rzecz 
szkolnictwa polskiego zagranicą i obchodził 
Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego. 

  

Strzeleck. w Hoduciskach 
zka na tere 

  

we, 4) gawęda: solidarność strzel 
nie oddziału, zabawy i ; rarzyskie. 

Oddział Z. Hodu est jednym z czo 
łowych w powiecie. Dzięki poparciu i inicjaty- 
'wie jednostek ze starszego społeczeństwa oraz 
dzięki zrozumieniu zadań przez członków czyn 
nych — oddział stał się twórczą kuźnią przysz- 
łych uświadomionych i aktywnych obywateli. 

  

        

  

wogóle, składające 
В flitewskiej, polskiej, 

białoruskiej) odnosi do poczynań Zw. Strze 
leckiego przychylnie i dąży z pomocą gdzie mo 
że, młodym obywatelom. Bez pięknobrzmiących 
stów, bez frazesów — odbywa. się rzetelna praca 
dla dobra Państwa i społeczeństwa. 

Starsze społeczeństwo 

      

  

     
Luk. 

  

informacjei o warunkach 
pobytu w Gdyni 

Komisarz Rządu w Gdyni zawiadamia, że 
jak w latach ubiegłych tak i w roku bieżącym, 
wyczerpujących informacyj » warunkach poby- 
tu w Gdyni i na wybrzeżu udziela Referat Tury- 
styczny Komisarjatu Rządu. 

z uwagi na liczny napływ w miesiącach let- 
nich zarówno turystów indywidualnych, jak i 

wycieczek zbiorowych, wskazanem jest, aby or- 

ganizatorzy wycieczek tych, zwracali się uprzed- 
nio do Referatu Turystycznego, celem ewentual- 
nego zarezerwowania sobie kwater i ułożenia 

programu zwiedzenia wybrzeża. Zaznaczyć na- 
leży, że turyści pozostający pod opieką Referatu 

Turystycznego unikną w wielu wypadkach po- 
noszenia zbędnych kosztów. Otrzymają oni bez- 

płatnie wszelkie informacje i na żądanie wy- 
kwalifikowanego przewodnika za niewielką opła 
tą. Kwaterę rezerwuje Referat Turystyczny po 
uprzedniem otrzymaniu zaliczki od zamawiają- 
cego. 

Dla wygody turystów przybywających do 
Gdyni, funkcjonuje kiosk informacyjno-turysty- 
czny przy dworcu kolejowym, który w bieżącym 
roku powierzony został PBR Orbis. (Prace kiosku 
podlegają kontroli Komisarjatu Rządu, wszelkie 

informacje udzielane będą bezpłatnie. 

Rozkład jazdy autobusów 
IWILNO — LIDA 

Odjazd z Wilna 9-ta rano 
2.30 pp. 

  

      

  

mieć na Kto chce xi:;,;: 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 Admistr. „Kurjera 
Wileńskiego" ul. Biskupia 4, pod „Inžynier“ 
  

  

Książka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kulturalnego 

NOWA 
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

Wilno, Jagiellońska 16 — 9 

Owiatnie Nowości-- Bibljoteka dla dziec 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 
  

  

$ Teatr muzyczny „LUTNIA“ 
Dziś o g. 8-ej po cen. propag. 

Domek z kart       ABZOWE ч 

„Kobieta w służbie 
Ojczyzny" 

REFERAT OB. MOSZCZEŃSKIEJ- 
GOSZCZYŃSKIEJ. 

Staraniem Zarządu Podokręgu Wileńskiego 
9 bm. w Sali Literatów w Wilnie odbył 
it ob. Moszczeńskiej-Goszczyńskiej z 
/ p. t. „Kobieta w służbie Ojczyzny”. 

jeniu zebrania przez ob. Tuszyńską, 
kę PK Podokręgu Wileńskiego Z. S., 

zabrała głos ob. Moszczeńska - Goszczyńska, re 
ferentka PKZS. Komendy Głównej i wygłosiła 
godzinny referat pod wymienionym tytułem. Za 

wstępie „jak powinien być dzi 
ustosunkowany do Państwa, w 
do czasów przedwojennych, 
entka pracę ZS. w dziedzinie 
atelskiego nietylko młodzieży 

  

    

   

  

    

   

  

  przeciwieństwie 

przedstawiła refer 
wychowania oby 
męskiej, ale też i żeńskiej. 

Przeszedłszy do właściwego tematu, prelegent 
ka skreśliła rolę kobiety w dzieja h Polski, kła 
dąc szczególnie silny nacisk na stanowisko ko 

ty polskiej w czasach porozbiorowych: pod- 
as powstania w 1863 r. następnie zaś w konspi 

racyjnej przed wojną światową, a wreszcie w 
czasie wojny, zaznaczając, że dzięki tej pracy 
kobieta polska całkowicie zasłużyła na zrówna 
nie z mężczyzną pod względem praw obywatel 

skich, jakie w wolnej Polsce otrzymała, ale też 
zato ciążą na kobiecie obowiązki obywatelskie, 
od których uchylać się jej nie wolno. Tych obo 
wiązków uczy się ona w który wyrabia w 

niej sprawność owanie 

obywatelskie d 
aktywną, karną y 

Po referacie ob. Tuszyńska i ob. kpt. 
nig, Komendant Podokręgu ZS. serdecznie podzię 
kowali prelegentce za ten naprawdę piękny i do 
brze wygłoszony wykład. Zaznaczyć należy, że 
pań wileńskich bardzo niewiele przybyło do 
ii Literatów, aby wysłuchać tak interesującego 
wykładu, mimo, że do wszystkich instytucyj i 
urzędów wysłane były powiadomienia o nim i 
zaproszenia. Czyżby nasze panie były już tak 
dobrze uświadomione, jakie jest stanowisko ko 
biety w służbie Ojczyzny? J. Z. 

Audycja strzelecka 
Oddziału Z. S. Nowe-Troki 
Oddział ZS. w m. Trokach sprawił nam miłą 

niespodziankę, nadając 8 bm. o godz. 19.35 na 
wszystkie rozgłośnie Polskiego Radja „Audycję 
strzelecką”, zorganizowaną przez ob. Jana Hop 
kę. 

     

    

    

    

      

  

  

  

      

    

    
     

  

    

Program tej pierwszej z naszego terenu au 
dycji strzeleckiej był następujący: 1) słowo 
wstępne — ob. Hopko, 2, Hymn strzelecki, 3) 
Gawęda o Trokach, — ob. Rybnik, 4; Pieśń miej 

  

   

  

scowa „Troki“, 5) Pogadanka, Z przeszłości ka 
raimów* — ob. H., 6) Pieśń karaimska „Inkier 

  manda“ w przekładzie p. Wandy Dobaczewskiej, 
1) Kronika miejscowa — ob. Doktór, 8; Djalog 
p. t. „Jurek* z występem 9-letniego Jurka, 9) 
Muzyka wiejska, 10) Modlitwa strzelecka. 

jak widać z powyższego program aud. 
był pomyślany planowo i ciekawie, pod wy 
nym znakiem regjonalizmu i trzeba przyznać, 
audycja ta udała się całkowicie. Był to zresztą, 
jak słusznie zaznaczył ob. Hopko w słowie wstęp 
nem — „zwykły, szary i bezpretensjonalny wie 
czór świetlicowy, a nie występ artystyczny na po 
pis*. Na tem właśnie polegało założenie i wy- 
konanie audycji. 

№е wdajemy się tu w omawianie poszczegól 
nych części audycji, a dodać tu tyłko chcemy, 
że za Śmiały ten wyczym należą się oddziałowi 
ZS. w Nowych Trokach szczere gratulacje, a Poł 
skiemu Radju — serdeczne dzięki, 

BBBLUIEJ 

Teatr „Lutnia“ 

      

   

zji 

  

  

  

Marja 

zarabia na życie, jako poskromicielka dzikich 

e 

Córka słynnego „słarca* Rasputina, 

  

zwierząt. Ostatnio podczas ćwiczenia w mi 

Pezu w St. Zj. została napadnięta przez niedź- 

wiedzia, przyczem odniosła ciężkie rany. 

saitai ss Aki ORW PORCYS A AN AS 

° 
Narzeczone do Urugwaju 

Z Uragwaju nadsyłane są wezwaria dla na- 

wystawiane przez tamtejszą władzę 

ad uzyskania takiego 

    

rzeczonych, 

imigracyjną. Niezależnie 

wezwania, czyli permiso, od władz urugwajskieh, 

dokument ten należy poświadczyć w Konsulacie 

Polskim w Montevideo. Konsulat poświadcza po 

narze 

    

uprzedniem sprawdzenin faktu wezwanie 

czonej. 

Narzeczone zaś, przy uzyskaniu wizy urug- 

wajskiej w Warszawie, zobowiązane są podpisać 

deklarację w dwóch egzamplarzach. W deklara 

cji narzeczona oświadcza, iż udaje się do Urug 

waju w celu zawarcia związku małżeńskiego, о- 

raz, że małżeństwo to zostanie zawarte w ciągu 

3-ch miesięcy od daty przybycia do Montevideo. 

Gdyby w ciągu tego okresu małżeństwo nie zo- 

stało zawarte, narzeczona zmuszona będzie wró 

Iski. 

zatem, 

      

wydawana dla narzeczonych, 

jest warunkowa. 

Warto jednak zaznaczyć, że dotychczas nie 

było wypadku powrotu do kraju tej kategorji 

emigrantek. 

Re a IPA NSA I LSL ET 

Zysk obywatela i dobro ogėtu — to ha- 

sło Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej. 

„Subskrybujmy 3 proc. 
premjową pożyczkę 

inwestycyjną! * 
Pod tem hasłem odbędzie się w poniedziałek, 

15-go kwietnia r. b. o godz. 18.30 w sali Izby 
iPrzemysłowo-Handlowej, ul. Mickiewicza 32 — 
Zebranie Obywatelskie, które zagai dyrektor 
Wileńskiego Oddziału B G. K. Ludwik Szwykow- 
ski. Na temat Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej 
przemawiać będą: pp. Roman Ruciński, prezes 
Izby Przemysłowo-Handlowej, pos. Władysław 
Kamiński — w imieniu Izby Rolniczej, Władys- 
ław Szumański, prezes Izby Rolniczej, dyr. Jan 
Brzozowski — w imieniu prywatnych instytucyj 
kredytowych. 

  

„WESOŁA PARA* 
operetka Zichrera 

W szeregu dawnych operetek, któ- 
rych kilka słyszeliśmy ostatniemi czasy. 
„Wesoła para* Zichrera należała do dość 
popularnych. Wprawdzie tekst ma bar 
dzo naiwny (naturalnie z niezbędnemi 
akcesorjami pod postacią zramolowane- 
go księcia, nerwowego Węgra, szykow- 
nych oficerów kawalerji i t. p.); wszak- 
że bezpretensjonalnej muzyczce tej ope- 
retki nie można odmówić łatwej potoczy 
stości. Naogół jednak poza paru zręcz- 
nemi duetami i krótkiemi ansamblami 
chórowemi, muzyczna strona „Wesołej 
pary“ nie zajmuje dużo miejsca. Dlate 
go to może p. Dembowski miał rolę pod 
względem wokalnym nijaką, ale zato 
wraz z p. Szczawińskim tworzyli parę 
szampańskich oficerów o świetnie uch- 
wyconym „sznycie“ (przydałoby się tyl- 
ko w ich duecie aktu 1 go więcej opano- 
wania tekstu i 'wyraźniejszej recytacji). 
Pp. Storukówna i Jakutis tworzyli miłą 
parę, jako Anna i sędzia. Partja wokal- 
na Anny śpiewana była głosem dźwięcz- 

nymi ze swobodnym umiarem w grze. 
Tenor p. Jakutisa wymaga i wart jest 
poważnego szkolenia. Tytułową wesołą 

parę sprytnych włóczęgów kreowali z 

humorem pp. Halmirska i Tatrzański, 
zdobywając częste oklaski za swoje 
szelmowskie kawały. Typy ramolów ma 
ją w wykonaniu p. Domosławskiego 
swego rutynowanego odtwórcę —książę 
Adolar wyposażony też był w niezbędne 
akcesorja tego typu. P. Detkowski zrobił 

ze swego Lajosza opętanego zazdrością 
do szaleństwa Węgra. P. Łasowska 
wdzięcznie pozowała i kokietowała w ro 

Н tancerki Mimi. Miłym staruszkiem о- 
berżystą był p. Kubiński, a p. Brusikie- 
wicz jowjalnym pijanicą, woźnym sądu. 

Para taneczna, pp. Martówna i Cie- 
sielski wykazała dużo zacięcia charakte - 
rystycznego w tańcu tyrolskim (komi- 
czny epizod z krową), a kankan w wyko 
naniu dwóch par baletowych 'wywołał 
rzęsiste oklaski za brawurowe tempo. 

Orkiestra i zespoły wokalne pod ba- 
tutą p. Wilińskiego osiągnęły należyte 0- 
żywienie i sprawność rytmiczną. 

issiima AA ŻA ASKA: 

Silna flota powietrzna — 

najlepszą obroną granic.
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Wilno w cyfrach 
(VII) 

Dowody zubożenia 
Wśród powszechnej tanizny zubożeliśmy 

nak bardzo. 1 

  

W roku 1930 sprzedano w Wilnie 2310 
paczek zapałek. w roku zaś 1933—876.500 
czek. Sprzedaż zapałek spadła więe dwa lata te 
tu w porównaniu z stanem z przed pię 
© blisko półtora miljona paczek. Ogóln. 

  

    

ożna to stwierdzić na kilku arty- 
,kułach powszechnego użytku. Będą to zapałki, 
sól, cukier i tytoń. 

u dat 
artość 

    

     

  

z dnia 15 kwietnia 1935 r. 

   

    

      

      

   

  

   

  

    

   

    

  

      

że spożycie zapałek 'w samem mieście uległo nie Ilość sprzedanej rafinady spadła z 1400 lonn | i w roku 1928 niskie w porównaniu z rozwinięte 
wielkim stosunkowo anom, gwałtowne 1a 660. mi i zasobnemi częściami zego państwa. Žu- 

zmniejszenie sprzedaży, a więc zużycia zapałek Bardzo poważne zmiany zoszły również w 7 wieś zaszła jak wi bardzo daleko w 

trzeba odnieść do wsi. sprzedaży wyrobów tytoniowych, która spadła graniczeniu swej słopy życiowej i elementar- 
Według danych wolnego składu soli sprze pomiędzy rokiem 1928 a 1933 o blisko 6 miljo- nych potrzeb. 

dano w Wilnie w roku 1928 — 2.347 tonn so nów złotych. W? roku 1928 przypadło na 1 miesz Krzesiwo i hubka, suszone ch y zamiast 

sd li białej i warzonki, w roku zaś 1933 tylko 1327  kańca 874 sztuk papierosów, w roku 1933—519, tytoniu i solona е sand do 

й tonn. Różnica wynosi zgórą 1000 tonn. Ni „w roku 1928 — 1,99 kg. tytoniu, w roku 1933— gotowania kartofli эн się i u nas 

potrojeniu uległa natomi ść 0,82. „jak znalazły się w słynnej rawie AH. 
li szarej a nieznaczna or Można. przypusz ‘, że sprz cukru i ‚ 

cej wzros! okrolnie. tytoniu sprowadza sie do miasta i wsi. Olbrzy- 

tys. Widać > gwałlowne zmniejszenie spoży — пча obniżka konsumeji obu tych artykułów do- 

  

   ZA cia soli białej 

    

    

sprzedaży wynosiła w roku 1930 około 1350 tys. e cukrų zmalało. 

zł, w roku zaś 1938 — 750 tys. zł. poznańskiego banku 
Zapałki zostały sprzedane przez hurtownie w roku 1928 — 5715 tonn cukru 

w Wilnie. Zaopatrują one naszą prowincję. roku zaś 1933 — 4750 tonn L. j. 
Przyjmując jako rzecz bardzo prawdopodobną, mniej. » 

  

Pelna tabela wygranych 
X i.ii c iemie 
SCE 

213100900 Ax nry: 62487 134862 
168759 

ZI. 50.000 na n-ry: 99463 173232 
ZŁ 20.000 na n-ry: 45638 78293 
JZŁ. 10.000 na n-rv: 1023 64129 72368 

76617 164414 

ZŁ 5.000 na n-ry: 100427 
103197 177916 

ZŁ 2.000 na n-ry: 5918 80288 95201 
122586 167759 

Zi. 1.000 na n-ry: 7884 15310 38850 
42435 92400 124916 175515 

Zi. 500 na n-ry: 14890 18037 18401 

21155 74268 75967 143550 163864 175362 
184119 

31644 

X: 

Zł, 400 na n-ry: 4366 5303 29421 
36038 37860 38222 58701 99122 124439 
132553 143220 149479 160962 151757 

158107 164509 169193 182949 
Zł 300 na n-ry: 27838 49748 80693 

90004 100842 105279 111486 125890 
135552 141076 142984 144744 148192 
161144 172009 180997 

Zł. 250 na n-ry: 1226 1488 5084 
5568 6389 10673 10997 11166 16837 

21159 26409 31763 37217 47436 53127 
67638 72261 T2126 75687 80544 86237 
87051 88610 90546 107678 111541 115155 
122379 123405 129160 131524 136571 
146769 147468 153839 154309 104186 
168700 177037 

  

Po zł. 200: 
5 54 432 63 640 796 1015 807 2193 

331 66 425 70 565 657 97 98 846 919 
3102 95 427 562 835 959 4177 283 595 

999 5317 37 412 739 6414 546 7107 494 
890 8235 612 87 911 9155 250 351 

10203 705 51 801 11545 945 51 13065 
188 232 413 571 912 28 14189 15343 56 
628 17550 792 940 18068 218 417 526 
747 888 972 10048 53 

20499 530 68 946 21240 480 632 22287 
474 680 23040 42 425 36 25468 724 875 
26457 27052 90 430 536 614 28916 51 
29 576 917 81 

30544 894 31900 32072 538 675 702 21 
33257 490 51: 959 34464 35852 68 36299 
479 723 68 37076 540 993 38530 58 
900 49 39073 446 826 953 

40054 153 63 421 903 41024 174 363 
44] 548 810 926 72 42054 115 43072 
391 525 Т92 857 939 44502 20 36 45089 

7 328 499 537 46028 261 383 47148 
4 467 722 48219 433 6L1 30 60 826 

49016 55 218 310 480 548 730 
50306 7 55 51146 222 433 583 683 

782 89 53098 280 355 936 54433 859 GL 
982 55039 381 938 56028 41 99 136 281 
418 98 896 57329 66 456 599 695 738 

59073 359 460 661 &77 
60838 61479 520 38 62105 528 

63145 303 491 610 820 954 64349 
736 800 65225 780 97 869 66204 
67312 16 409 755 930 68000 335 
615 59 981 94 69577 706 939 

10284 541 786 829 913 71430 72139 

854 73000 96 403 54 520 74214 703 12 

63 75213 696 944 
16313 544 648 749 93 934 77015 193 95 

577 695 934 78 78289 339 79160 270 335 

693 

80267 92 436 76 520 81142 692 711 981 

82283 98 764 819 83273 357 602 84042 

85210 702 95 86362 695 987 87155 237 

62 462 691 88124 55 89176 618 

90147 74 209 490 794 998 91370 506 

630 46 82 92018 436 93055 94856 95036 

84 514 737 17 889 96293 680 790 961 

97643 710 98749 871 99288 323 552 
100056 609 876 101417 96 102114 226 

875 950 103462 77 92 772 855 104438 

   

  

  

  

    

  

  

801 
555 
466 
462 

151 868 105078 714 106005 619 777 918; 
33 107000 82 797 910 18 80 108271 322 
509 723 26 109416 617 

110311 47 428 555 847 995 111334 591 

797 820 34 112446 523 746 114288 829 

v39 49 115648 68 95 762 116198 251 353 

117186 262 320 67 584 765 118048 83 

684 119131 399 504 41 59 713 68 918 

120128 38 413 27 505 51 602 3 29 92 

877 122214 28 303 641 123033 323 124682 

125320 834 126179 84 660 787 127253 

738 128157 864 968 129011 115 348 

130067 298 430 752 805 68 131400 781 

132092 135 281 349 51 675 133201 540 

922 134133 211 43 570 608 135293 336 

586 602 37 93 731 136038 87 170 322 56 

495 137174 270 82 560 606 717 99 801 
138313 868 902 139312 75 772 

140115 357 457 656 60 141035 345 442 

692 142026 245 463 820 14832] T48 

144165 260 74 732 145075 931 146387 

991 147312 547 731 851 148054 149091 

472 947 
150815 151201 9 421 152592 153090 

283 639 846 974 154477 654 909 155119 
988 156175 86 290 309 756 157215 21 708 
66 158823 159063 109 243 415 94 

160251 340 612 846 65 956 161711 
162849 163146 648 63 94 758 164826 44 
70 902 20 165524 33 661 892 998 166037 
63 408 711 78 167558 93 933 168106 575 
907 169157 358 708 

170159 301 426 724 30 171355 544 651 
804 172354 475 173529 817 949 174497 
670 175430 742 176005 84 122 203 75 
777 813 177013 56 162 222 342 664 841 
46 900 178274 449 920 179384 639 746 823 ‘ 

929 
180109 18 495 181025 52 279 565 627 

757 871 937 41 182318 424 840 99 183031 
516 81 628 45 184772 967 Tį 

Po zł. 50: 
356 809 1660 2080 

3062 126 350 57 79 
6311 85 713 14 71 819 945 7270 72 343 
711 8191 537 97 920 9626 47 945 

10077 548 757: 11178 416 936 96 12110 
563 644 705 13255 459 14221 79 509987 
92 15224 480 593 824 33 10197 470 97 
518 658 721 17012 148 605 19437 43 
699 787 824 

20001 113 36 734 38 812 23 21139 391 
636 934 22567 797 953 23121 25101 389 
567 26531 790 27 553 28305 420 29073 
304 759 ‚ 

30301 501 635 77 31358 527 32055 
134 208 563 34002 50 513 35618 59 
36002 109 379 468 37057 108 424 509 
770 860 38346 433 780 841 39245 

40171 234 449 41678 717 39 857 95 
42193 468 504 783 814 43638 993 46800 
488 983 47120 48082 196 554 701 873 
49324 683 808 

10 682 987 51105 891 923 52560 
3235 547 613 702 54285 904 55044 

44 214 532 56236 456 064 58298 
356 542 866 73 59146 209 470 544 817 
18 

60261 536 906 61187 401 62051 266 
404 500 615 86 63178 847 64423 558 
65431 514 35 66317 481 549 630 815 
61006 215 22 513 43 743 971 68394 962 
68141 400 33 563 891 

70711 51 71178 491 72262 84 92 383 
89 73728 74174 234 75313 653 958 | 
76037 169 260 66 512 53 77219 612 956 
75682 79785 

80153 203 393 81446 546 82994 83108 
122 883 84137 350 85008 126 359 653 
729 70 86635 914 48 87158 370 453 728 
837 88049 63 250 340 470 89127 214 68 
91 591 784 

90270 323 88 522 72 91294 461 92136 
93056 787 903 94029 810 95082 588 647 
754 66 869 96216 353 404 530 617 28 98 
058 97120 837 98126 392 99190 665 704 
956 

100054 60 544 101008 418 99 671 791 
102455 103314 531 770 935 104135 397 
576 105038 301 8 500 1 773 106148 436 
49 521 901 107221 305 480 576 108277 
657 99 934 109019 88 295 364 555 

| 110093 340 439 111179 525 113398 416 
1558 779 81 114063 294 766 115134 320 
1434 587 941 116239 738 117051 143 236 
1365 118015 468 77 730 56 865 119090 
416 79 981 

120148 364 121130 46 355 460 587 
122587 948 86 123123 652 896 124017 
741 125028 617 75 732 126387 127639 
994 128686 129793 920 

131302 505 66 82 678 733 939 132411 
786 133005 68 894 134245 375 135330 
433 136125 137487 138011 151 292 400 
690 990 139353 538 

! 140026 806 141151 234 322 588 924 
142495 505 143217 667 777 945 144012 

"821 145194 616 810 88 967 146037. 305 
480 147185 417 506 651 918 63 148078 
300 403 149145 244 563 904 

150252 854 151187 327 761 70 876 
152054 359 96 656 902 153074 434 565 
626 821 154123 409 687 969 155047 67 
297 301 406 48 675 156480 683 157051 
97 725 158027 391 962 

160498 683 733 161377 443 703' 162664 
790 957 163021 152 165159 317 77 878 
166110 326 464 68 790 95 167252 716 
940 168219 999 169366 

170536 69 930 171000 51 429 46 
172083 699 795 915 66 173481 62980 
174203 53 385 420 951 175272 333 402 
43 176239 421 817 903 177299 816 933 
74 178377 553 179326 

180110 405 660 821 922 181461 182250 
61 66 183182 357 870 955 184397 965 80 

ifl-cie ciągmienie 
Po zł. 200: 

35 867 2061 4254 316 64 5125 6268 
7077 947 8718 9038 10816 11415 51 12055 
341 13532 900 14312 430 15127 466 

305 468 511 786 
587 4722 50 5858 

   

  

warzonki a wzrost gorszej soli 
szarej i bydlęcej. Uchwytujemy tu równi 

szystkiem stan konsumcji wsi wileńsk 
atruje się w sół w Wilnie. 

Skład wileński 
cukrownictwa pozbył się 

  

  

  

wodzi pauperyzacji 

  

prze 
iej, 

  

  i wieś 
dewszys 

  

   

  

iem do wsi. 

kryształu, w 
o tysiąc tonn na Wileń 

  

16725 17438 896 19285 470 911 

powsz 
jędnak szacunkowo rozdz 

ewąlpliwie jednak prowadzi ona prze 

Natomiast przedewszystkiem do wsi sprowa 
dzają się dosadne bardzo zmiany w konsumcji 
soli i zapałek, odsłaniające ubóstwo wieśniaka 

zczyźnie. Należy wziąć pod uwagę że 

spożycie wspomnianych artykułów na wsi było 

22418 23531 24233 515 27734 28090 123 | 
957 31092 416 711 
34215 502 35015 36208 391 592 37564 
38795 40074 41088 267 588 42177 231 
781 43036 44459 89 46563 931 47097 
487 520 881 48002 49082 242 308 506 
812 50150 499 593 51366 52364 9032 
53043 436 55048 198 295 351 
57022 121 58296 637 827 53 59181 467 
198 60631 61603 77 839 62170 63297 334 
64802 65169 464 504 984 66193 67713 

hnej, trudno jest 

ą między miasto 

  

   

  

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

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 

Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 18. 

miotów, 

  

w 3-m dniu ciągnienia 3 klasy 
32-ej Państw. Loterji Kiasowej 

21006 . 175662 178725. 
Po zł. 250: 4113 4947 3649 10655 

32509 33501 719 | 11857 13346 14360 15720 21579 
| 31909 30774 36001 39443 — 50131 
53517 58449 63672 64984 68695 
71263 79228 — 76164 82766 85750 
91590 94714 — 98224 107463 115107 

56074 | 117254 119136 128498 134689 144886 
153782 157074 161454 169002 169966 
172873 177494 180515 182985 184198 

Po zł. 200: 
68774 824 69180 619 29 70058 178 414 | Эо 864 208838375 435 4755 5651 6028 
967 72514 74607 75158 

16060 293 520 777 683 959 77732 813 
37 78216 79319 458 666 

80286 415 514 81542 703 82373 555 
„623 765 975 83150 496 84650 85619 857 
86946 87337 

90854 92233 93054 69 498 94109 792 
95063 96024 97180 282 973 98831 

101871 102022 30 103471 103699 
maż 621 45 106029 -108634 109408 

112457 113001 64 70 235 458 114165 
116423 789 921 117350 692 118224 
119355 698 

120316 839 72 121037 122120 205 
123989 124239 955 125744 126121 393 
127004 400 128533 670 120896 

130369 958 97 131082 132221 133552 
640 134449 136582 835 131756 138655 
782 941 139438 564 670 

140271 141174 415 607 964 142013 
681 143781 9T1 144511 92 890 145766 

948 146383 147044 148111 794 850 
149660 858 

150586 600 151860 152514 762 153109 
870 154160 375 155280 674 T6 156634 
754 157722 158645 

160402 600 81 161128 279 162993 
163718 928 164964 165755 166645 817 
167825 168186 169065 

170267 448 660 172209 949 173130 
778 174625 175456 176451 81 178692 
911 

180689 843 47 181106 269 
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Kiub rozwie- 
dzionych 

ksiežniczek 
Wychodźcie zamąż tyl- 

ko za Amerykan! — tak 

radzi Amerykankom gwia 

zda filmowa, Mae Mu- 

rray. 

Do udżielenia takiej ra- 

dy, mającej zresztą na wi- 

doku tylko bogate niewia- 

sty, skłoniło Mae Murray 

doświadczenie, 

była, 

jakie na- 

wyszedłszy swego 

czasu zamąż za księcia 

Mrivani. Książęta Mdiva- 

ni, a jest ich w U. S. A. 

trzech, bracia Aleksy, Da- 

wid i Sergjusz, dzięki swe- 

mu tytułowi i orjentałnej 

urodzie (wszyscy są Gru- 

zinami), zdążyli popełnić 

kiłka tuzinów ożenków, za 

          

rozwodami. 

a rozwiedzio- 

k Mdivani 

h wcale*po- 

    

aźna, 

Założycielka klubu „ro- 

zwiedzionych księżniczek” 

Mae Murray, poślubiła w 

1926 roku księcia Dawi- 

da Mdivani i po siedmiu 

iatach rozwiodła się z nim 

Jako powód do rozwodu 

podała Murray złe obejś- 

cie się z nią, gdyż, jak 

twierdzi, książę nie prze- 

bierał w doborze wyzwisk 

i przekleństw, bił ją, a 

nawet zamykał czasem na 

klucz w łazience. 

2 księciem Sergjuszem 

Mdivani miały przepra- 

wy małżeńskie Pola Ne- 

gri, Mary Mac Cormie, z 

księciem Dawidem — Mae 

Murray, a Barbara Hut- 

lon z ks. Aleksym Mdi- 

vani, którego opuściła 

przedtem Mary L. van A- 

len. Wszystkie prawie z 

byłych księżn są miljoner 

kami, gdyż ks. Mdivani 

odznaczali się  nietyłko 

temperamentem  kaukas- 

kim, ale i zmysłem prak- 

tycznym w wyborze swo- 

ich żon. Wybór ich padał 

prawie zawsze na niewia- 

sty bogate albo w dolary, 

albo w sławę plus dolary. 

Zawiedzione srodze w 

swych nadziejach b. księ- 

żne założyły obecnie z i- 

nicjatywy Mae Murray 

klub rozwiedzionych księ- 

żniczek, do którego wer- 

bują i inne jeszcze ofiary 

rozwodów z europejskimi 

baronami, hrabiami, ksią- 

żętami. Jak widać z tego, 

rozwiedzione  miljonerki 

nie biorą swych zawodów 

tragicznie, a raczej wyzy- 

skują je w sposób eks- 

centryczny, zwracając na 

siebie uwagę prasy i opi- 

nji wyższych dziesięciu 

Or. tysięcy. 

 



  

„KURJER“ z du. 15-g0 kwietnia 1935 r. 

KURJER SPORTOWY 
  

Wilnianie w obozach olimpijskich 
Wyznaczenie z Wilna trzech sporto- 

ców do obozu olimpijskiego jest wyraź. 
mym znakiem postępu sportu wilenskie- 

go. Prowadzona od kilku lat żmudna 

praca zaczęła teraz wydawać cenne o- 
woce. 

Ale nie znaczy to bynajmniej żeby 

wszyscy, którzy są dzisiaj wymieniani 

na listach olimipjskich żeby mieliby je- 
chać do Berlina. Jedni zostali wyznacze- 
ni do obozu poto, by służyli jako part- 

nerzy przy treningach. inni znów zasłu 

żyli na wyznaczenie do obozu tylko dła- 

tego że są pilni i kto wie, czy przez ok- 
res kilkunastu miesięcy nie potrafią zro 
bić tak wiełkich postępów, żeby zdys. 
tansować tych, którzy dzisiaj są kandy- 
datami. 

Nic pewnego nie można więc jesz- 
cze powiedzieć. W każdym bądź razie 
pocieszające jest, że Polski Komitet O. 
limpijski wziął się energicznie do pracy 
przygotowań olimpijskich. 

Okres przygotowań nie będzie w tym 
roku okresem eksperymentów. Posiada- 
my już bowiem sporo doświadczenia. 
Stać więc nas, by nie powtarzać starych 
błędów. . 

Słów kilka powiedzmy o wileńskich 
kandydatach olimpijskich. Jest ich 3-ch: 
przedstawiciel wioślarki — Kepel, ho- 
keju — Staniszewssi, boksu — Krasno- 
piorow. 

Kepel posiada najwięcej szans wy- 
jazdu na olimpjadę. Talent jego przez 
cały rok treningu powinien rozwinąć się 
jeszcze bardziej, a że trenuje w Krako- 
wie pod kierownictwem pięciokrotnego 
mistrza Polski Długoszewskiego daje pe- 
wną gwarancję, że czas spędzony na tre 
mingach z byłym mistrzem Europy, a 
mistrzem Polski Vereyem nie pójdzie na 
marne. Kepel ma startować w Berlinie 
razem ż Vereyem na dwójce o czterech 
krótkich wiosłach. Jak fachowcy twier- 

dzą, to osada ta będzie b. silna. 
Reprezentant w hokeju — Staniszewski 
jest obecnie w wojsku. Nie jesteśmy zda 
mia, że Staniszewski lepiej gra od God- 
łewskiego, który nie zasłużył na wyzna- 
czenie do obozu chyba tylko dlatego, że 
nie umie zmusić siebie do poważnego 

traktowania treninku. Nie wiemy jednak 
czy Staniszewski będzie mógł opuścić 
koszar. Jeeżli nie będzie mógł załatwić 
spraw urlopowych w wojsku, to na jego 
miejsce wyznaczony zostanie zapewne 
Józef Godlewski. 

„A teraz słów kilka o Krasnopiorowie. 
Było dwóch kandydatów boksu. Krasno 
piorow i Matiukow. ale jakoby Matiu- 
kow został skreślony z listy kandydatów. 
Krasnopiorow w wadze koguciej, po na- 

“KREMAI a k KADETT OS SS NS 

Chińska mistrzyni tenisa 

    Chińska mistrzyni tenisa Hoa-Hing, która 

brała udział w mistrzostwach tenisowych w Ro- 

<hampton w Anuglji, grając m. iu, z królem 
szwedzkim. 

braniu ogłady meczowej i zwiększeniu 
agresywności, będzie mógł stać się jed- 
nym  znajlepszych bokserów tej wagi. 
a rewanż jego z mistrzem Polski może 
zakończyć się sensacyjnie. 

Wszyscy wilnianie, wyznaczeni do 
obozów olimpijskich skorzystają wiele. 
Nauczą się racjonalnie przeprowadzać 
treningi. Zmienią system pracy. Pozna- 
ją w obozach sportowców lepszych od 
siebie. 

Szkoda. wielka, że nikt nie został wy 
znaczony de obozu z lekkoatletów. Naj 
więcej szans mieliby tutaj: Wieczorek i 
Fiedorak, zwłaszcza zaś Fiedorak, który 
z każdym rokiem robi coraz większe po- 

Warta na 
Na czele Ligi piłkarskiej kroczy po 

wczorajszych rozgrywkach Warta poz- 
nańska przed Ruchem, Garbarnią, Legją, 
Pogonią, Cracovią, Wisłą Ł. K. S., War- 
Szawianką, Śląskiem i Polonią. 

Wezoraj wyniki były następujce: 

stępy. 

Przyznać trzeba szczerze, że miłą nie 
spodziankę sprawili nam bokserzy. Nie 
liczyliśmy bowiem na nich zupełnie, że 
zakwalifikują się do obozu. że potrafią 
w Poznaniu na mistrzostwach Polski 
zrobić dobre wrażenie. 

Trzeba przypuszczać, że wilnianie 
dołożą wszelkich starań by nie zawieść 
pokładanych w nich nadziei 

* Dzień składania przysięgi „olimpij- 
skiej zawodników wileńskich powinien 
stać się dniem święta całego sportu wi- 

    

  

   

  

lenskiego. 
Uroczystość odbędzie się w połowie 

maja. J. N. 

  

czele Ligi 
Pogoń pokonała we Lwowie Połonię 3:0 
(1:0), Cracoiva wygrała z Ł. K. S. 5:1 
(2:), Ruch pokonał Wisłę 4:2 (3:1), War- 
ta zwyciężyła Warszawiankę 3:1 (0:0), 
Łegja zaś zremisowała z Garbarnią 0:0. 

Warszawa — Łódź 11:5 
Odbył się w Warszawie międzymia- 

stowy mecz hokserski Warszawa—Łódź. 
który zakończył się zdecydowanem zwy- 
cięstwem Warszawy 11:5. Wyniki tech- 
niczne są następujące: 

Pawlak (Ł) zremisował z Wieczor- 
kiem (W), Spolinkiewiez (Ł) pokonał 
„Teddę“ (W), Forłański wypunktował 
Falpina (Ł), Bąkowski (W) pokonał Wo- 

Fiałka (Cracovia) 
W Bydgoszczy odbył się wczoraj do- 

roczny bieg naprzełaj © mistrzosiwo 
Polski. 

Trasa wynosiła 8 klm. Startowało 29 
zawodników. Ukończyło bieg 22. 

zniakiewieza (Ł), Spodenkiewicz (W) wy 
grał z Banasiakiem (Ł), Chmielewski (Ł) 
pokonał Karpińskiego (W), Doroba I 
(W) wygrał z Kłodasem (Ł). a Mizerski 
(W) pokonał Krenca (Ł). 

Sensacyjny jest wynik meczu War- 
szawa—Lublin. Warszawa do Lublina 
wysłała rezerwowy skład i przegrała sro- 
motnie bo 6 : 10. 

mistrzem Polski 
Zwyciężył zdecydowanie Fiałka z 

Craeovij w czasie 26 min. 57 sek. Drugie 
miejsce zajął Karczewski z Warszawian- 
ki, a trzecie Kurpessa z Łodzi. 

Bieg odbył się przy pięknej pogodzie. 

Heljasz i Hofman w doskonałej formie 
Wczoraj w Poznaniu odbyły się pier 

wsze zawody lekkoatletyczne na boisku. 
Hofman uzyskał szereg doskonałych wy- 
ników, miał on: w kuli — 14 mtr. 10 em.. 

skoku wdal — 6 mtr. 71 em., skoku 
wzwyż 174 em., dysku 37 mtr. 60 cm. 

Heljasz zaś pchnął kulą 15 mtr. 24 
em., a dyskiem rzucił 44 mtr. 50 cm. 

Motocykliści otworzyli sezon 
Motocykliści wileńscy otworzyli wczo 

waj sezon sportowy. O godz. 10 odpra- 
wiona została Msza Św. w kościele Św. 
Jana, a następnie ks. prof. Urbanowicz 
poświęcił ustawione na podwórku Skar- 
gi motocykle. życząc powodzenia spor- 
towcom. 

Najefektowniej reprezentowali się 

motocykle Strzelca. Zawodnicy przy- 
tem byli jednolicie ubrani. Tworzyli 
oni karny zastęp sportowców. Dodać 
trzeba, że z pośród trzech klubów wileń- 
skich Strzelec stawił się najliczniej. 

Ładnie wypadła również refilada spor 
towa. Defiladą kierował komandor por. 
Jerzy Gostkiewicz. 

Polscy żeglarze zaproszeni do Szwecji 
Oddział Morski Yacht-Klubu Polski został 

w r. b. zaproszony przez Królewski Yacht Klub 
Szwecji na zawody żeglarskie państw bałtyckich 
«w Farósund, na wyspie Gottland, w dniach 3— 
6 VII. Podobne zaproszenie nadeszło również od 
Yacht Klubu w Tallinie na zlot Yachtów państw 
wschodnio - bałtyckich w zatoce Ryskiej. 

Zjazd w Farósund zbiega się z terminem re 

gat morskich, organizowanych corocznie przez 
Yacht gdyński, wobec czego postanowiono rega 
ty na trasie Gdynia—Visby rozegrać w dniu 30 
czerwca, poczem wyruszyć do Farósund, 

Nawiązanie stosunków sportowo-żeglarskich 
z krajami o tak wspaniałej tradycji i kulturze 
żeglarskiej winno przynieść naszemu młodemu 
żeglarstwu ogromne korzyści. 

  

  

OGNISKO KPW ZDOBYŁO PUHAR 

STRZELCA. 

Finał turnieju piłki koszykowej © puhar 
przechodni Zw. Strzeleckiego przyniósł zwycię 
stwo drużynie Ogniska KPW., która pokonała 
zespół AZS 26:20. Bardzo dobrze grał zespół O. 
M. P., kióry wygrał z AZS 36:27, a z Sokołem 
2:21. 

Turniej stął na wysokim poziomie. Ognisko 

zdobyło puhar na własność. 

POS W ZWIĄZKU STRZELECKIM. 
Na ogólną liczbę 184.931 Państwowych Od 

znak Sportowych, zdobytych w r. 1934 w całej 

Polsce przez grupy pozaszkolną i pozawojskową; 
przypada na Związek Strzelecki 84:057 odznak. 
MW r. 1933 Związek Strzelecki zarejestrował na 
<wojem koncie 47.108 odznak. 

Spośród poszczególnych okręgów Z. S. 
pierwsze miejsce pod względem liczby zdoby 
tych POS. posiada Poznań — 11.356 odznak, 
przed — Warszawą — 10.203 i Toruniem — 
9105 odznak. = 

Procentow» w stosunku do liczby członków 
pierwsze, miejsce zajmuje okręg Lubelski — 
40,7 proc., przed Wiołyniem — 32,2 proc. i No 
wogródzkiem — 32 proc. 

MISTRZOSTW POLSKI W ROKU 1936 
NIE BĘDZIE. 

W roku 1936 nie odbędą się hokserskie mi 

strzostwa Polski. Ze względu na przypadające w 
tym roku igrzyska olimpijskie — wszystkie pra: 
ce naszych bokserów w tym wyłącznie kierun 
ku będą prowadzone. 

30.000 ZŁ. NA PRZYGOTOWANIA 
OLIMPIJSKIE. 

Jak się dowiadujemy, Polski Komitet Olim 
pijski opracował już swój preliminarz budżeto- 
wy w zakresie kredytów na przygotowania ofim 
pijskie w roka 1935. 

Prełiminarz budżetowy przewiduje na ten 
eel kwotę 30.000 złotych. 

POLSKA PRZYJĘŁA PROPOZYCJE 
CZECHOSŁOWACJI. 

Polski Związek Bokserski postanowił przy 
jąć propozycję Czechosłowackiej Federacji Bok 
serskiej w sprawie rozegrania meczu o puhar 
śodkowej Europy w Polsce «zamiast w Czecho 
słowacji. Polski Związek ustalił termin meczu 
na dzień 11 względnie 12 maja r. b. zależnie od 
warunków atmosferycznych. 
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PIŁKARZE W. K. S. ŚMIGŁY 
ZWYCIĘŻYLI. 

Piłkarze WKS. Śmigły walczył: w sobotę K 
niedzielę z Makabi. W' pierwszym dniu wójske- 
wi wygrali 3:0, a w drugim 2:1. Ten ostatni mecz 
był słosunkowo ciekawy, zwłaszcza gdy Makabi 
wyrównała 1:1. Bramkę deeydującą strzelił por. 
Browko. 

Druga drużyna 
ŻAKS. 2:0. 

Mecze były mało interesujące. Poziom sła- 
by. 

WKS. Śmigły wyzrała z 

NURMI CHCE STARTOWAĆ. 

Prasa szwedzka donosi, że Nurmi postano- 
wił wziąć ostateczny rozbra: ze sportem anusź 
torskim i startować w nadchodzącym sezonie 
jako zawodowiec. 

Nurmi zamierza jakoby dokonać wielkiego 
tournee zagranieę i rozpocząć pogoń za nowe 
mi rekodsmi Świata. Jakoby ma dojść do po 
nownego spotkania z Pietkiewiczem w Warszą 
wie. Mistrzowie spoźkają się już jake zawodow 
cy. W pierwszem spożkaniu zwyciężył przed lu- 
ty Pietwiewicz. 

OTWARCIE SEZONU 
WIOŚLARSKIEGO. 

Otwarcie sezonu wioślarskiego we wszyst- 
kich klubach w całej Polsce odbędzie się w dn. 

28 b. m. > 
Uroczystość otwarcia odbędzie się we wszyst 

kich naszych ośrodkach tego sportu o jednako- 
wej godzinie i z jednakowym programem. 

Nieoficjalny sezon wioślarski został w War- 
szawie już rozpoczęty. W ubiegłym tygadniu licz 
ne osady wyjechały na treningi. 

MISTRZ ŚWIATA W WARSZAWIE. 
Jak się dowiadujemy, mistrz świata w ping- 

pongu, węgier Barna, przybędzie do Polski w 
czerwcu na tygodniowe tournee. 

MW ciągu tego tygodnia Barna rozegra sze 
reg spotkań w Warszawie, Łodzi, Lwowie i Kra 
kowie. 

MECZ LEKKOATLETYCZNY | 
BERLIN — ŁÓDŹ. к 

Międzymiastowy mecz lekkoatletyczny pań 
Berlin—Łódź odbędzie się prawdopodobnie w 
Łodzi w dniu 9 czerwca. 

.Pertraktacje w tej sprawie znajdują się już 
w końcowej fazie, 

WAJSÓWNA PRZENOSI SIĘ 
DO POZNANIA. 

Poznańskie pigma donoszą „że rekordzistka 
świata w rzucie dyskiem i tegoroczna laureatka 
wielkiej honorowej nagrody sportowej Jadwiga 
Wajsówna przenosi się na stałe do Poznania. 

Wzajsówna zgłosiła akces do Sokoła poznań 
skiego. 

TEATR NA POHULANCE 

GOLGOTA 
Ceny zniżone 

į Ostatnie przedstawienia. 

   

  

į 

Walne zebranie Towarzystwa 
Przyjaciół Ogrodu Zoolo- 

gicznego 
W sobotę w lokalu Szkolnej Pracowni Przy- 

rodniczej odbyło się walne zebranie T-wa Przy- 
jaciół Ogrodu Zoologicznego — pod przewodni- 

ctwem p. dr. Bohdanowiczówny, dyrektorki gi- 
mnazjum im. Czartoryskiego. 

Rozdano m. in. nagrody laureatom konkur- 

su za najlepsze wypracowanie uczniów gimnaz- 

jów na temat z życia zwierząt, 

Nagrody w grupie młodszych otrzymali: pp. 

I — Lucjan Przybora H — Helena Rajcherówna 

i III — Marja Rakowska; w grupie starszej: pp. 

I — Anatol Jaszyłowski, II — Tytus Kazimierz 

Karpawicz i III — Helena Raugińska, Ponadto 

wyróżniono szereg wypracowań . 

Ze sprawozdania zarządu wynika, że Ogród 

Zoologiczny przy Pracowni, pomimo ciężkich 

warunków materjalnych i terenowych, powołi 

rozwijał się i obecnie osiągnął swoje maksimum, 

którego przekroczyć już mie będzie w stanie, 

Powoduje to brak terenu. W związku z tem za- 

rząd od trzech lat zabiega u władz miejskich © 

przydzielenie pod ogród zoologiczny lasku zwie- 

rzynieckiego o obszarze 6 ha. Pertraktacje są 

w toku, 5 

Towarzystwo liczy obecnie 170 członków i 

45 uczni. Ogród zoologiczny posiada 150 oka- 

zów. Dochód z hiletów wyniósł w ub. roku prze- 

szło 1200 złotych. 

Preliminarz budżetowy na rok przyszły zam- 

knięto sumą przeszło tysiąca złotych. 

Do zarządu wybrano ponownie p. Pawłliko- 

wskiego. Statut bowiem T-wa przewiduje w cią- 

gu roku ustąpienie drogą losowania tylko jed- 

nego członka zarządu. Do Komisji Rewizyjnej 

wybrano  pp.: Chylewskiego, Bohdanowicza & 

Ciemnołońskiego. ; (w.)
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Dziė: Marceljana i Lamperta 

Jutre: Anastazego 

  

   
Wachód słońca — godz. 4 m. 27 

Kwiacień | Zuchčd słońca — godz. 6 m. 20 
Spostrzeżenia Zakładu Meteerołogii U. S В. 

w Wilnie z dnia 14/1V — 1935 reku. 

Ciśnienie 747 
Temperatura średnia į- 4 
Temperatura najwyższa + 7 
Temperatura najniższa + 1 
Opad 2,1 
Wiatr półn.-zachodni 
Tend.: stan stały, nast. wzrost 

J : chmurno, przel. deszcz 

  

    

  

— Przepowiednia pogody do wieczora dn. 
15 kwietnia według Pima. 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, dużem 

© południowej połowie kraju. Miejscami deszcz. 

Cieplej. 
Na południu i środku kraju umiarkowane 

wiatry z kierunków wschodnich. Pozatem zmien 

me. 

MIEJSKA 

— Od dziś sklepy otwarte do godz. 9-ej. Po 

<zynając od dnia dzisiejszego przez cały tydzień 

sklepy otwarte będą do godz. 9 wiecz, w Wielką 
Sobotę zaś do godz. 6 'wiecz. 

— Spadek bezrobocia. W minionym tygod- 

miu zanotowano dalsze nieznaczne zmniejszenie 

się bezrobocia. Liczba bezrobotnych spadła o 15 

osób. Obecnie Wilno liczy 6023 bezrobotnych. 

— Rewizja gospodarki miejskiej. Radziecka 

Komisja Rewizyjna przystąpiła już do rewizji 

całokształtu gospodarki miejskiej. Przeprowadza 
ona obecnie rewizję wykonania przez magist- 
rat budżetu za rok 1933-34 oraz za rok 1934-35 

Ponadto dorywczo dokonywane są inspekcje 

różnych agend magistratu. Prace Komisji Rewi 

zyjnej potrwają kilka miesięcy. 

PRASOWA 

i — Wybory z Synd. Dziennikarzy. W wyni- 
ku niedzielnych wyborów w Syndykacie dzien- 
mikarzy wileńskich do zarządu weszli pp.: pre- 
zes Marjan Szydłowski, członkowie: J. Jurkie- 
wicz, P. Kownazki, J. Nieciecki i K. Syrewicz. 

Do sądu dziennikarskiego powolano pp.: L. Abra 
mowicza, Z. Fedorowicza, W. Kiszkisa, St, Mac 

žiewicza i J. Ostrowskiego. Komisja rewizyjna 
składa się z pp: Wł. Hołubowicza, St. Kodzia i 
K. Lubońskiego. 

© Ze spraw znajdujących się na porządku 
dziennym po dłuższej dyskusji techniczne załat 
wienie sprawy utworzenia sekcji dziennikarzy 
żydowskich przy Syndykacie Dzien. Wil. powie 
rzono zarządowi. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY 

—— Qdwołanie odczytu. Koło Kobiet Postępo 
wych podaje do wiadomości że odczyt p. W. Sa 
kowicza p.t. „Czurlonis, jako malarz i muzyk 
litewski”, wyznaczony na dz. 16 bm. odwołuje 
się z powodu choroby prelegenta. Odczyt powyż 
szy odbędzie się po świętach. Data będzie poda 
na w prasie. 

— Odczyt w ZOR. We czwartek 18 kwietnia 
r. b., o godz. 19 w lokalu Związkowym przy ul. 
Orzeszkowej 11-a m. 1, odbędzie się odczyt kol. 
mmjr. rez. Posła Stefana Brokowskiego na temat 
„О nowej konstytucji”. 

SPRAWY ZYDOWSKIE 

-- Walne Zgromadzenie artystów małarzy 
żydowskich. Plastycy żydowscy, których dzia- 
łalność organizacyjna w ostatnich kilku latach 

„osłabła postanowili obecnie wzmóc i ożywić pra 
cę Towarzystwa. Po wysłuchaniu sprawozdań i 
dyskusji wybrano nowy zarząd w osobach Be- 
ra Załkinda, M. Lejbowskiego, Białogórskiego, 
Witała i Czarnockiego, Pozątem gosłattówiono 

rządzić w przyszłym tygodnia wspólnie z To 
warzystwomt dla popierania šziuki żydowskiej 

retrspektywną wystawę art. mal.. Bera Załkin 

«ła. Wi projekcie jest także urządzenie wystawy 

słynnego małarza J. Adlera, którego obrazy wy 

stawiane są obecnie w Warszawie, oraz wileń- 

skiego art. mał. M. Lejbowskiego. 
Dla urządzenia wystawy Bera Załkinda zor 

ganizowany został wczoraj specjalny IKomiiet. 

— Kantor Sziejnherg w Wilnie, Na skutek 
ponownej interwencji rab. Frieda u władzy wo 

jewódzkiej otrzymał kantor Sztejnberg zezwole 

nie na wjazd do Polski i dziś przyjeżdża do 

Wilna. W! Wilnie pozostaje kantor Sztćjnberg 
przez cały okres świąt paschalnych. 

x 

WEESZGO COO RZECE AS TATENA 

TYLKO PUBLICZNE INWESTYCJE P 

OTRAFIĄ PRZEOBRAZIĆ ZANIEDBA- 

NY KRAJOBRAZ POLSKI. 

  

   

„KURJER“ z dnia 16 kwietnia 1935 r. 

KRONIK 
Teatr | muzyka 

"TEA'TR MIEJSKI POBULANKA. 
— Ostatnie przedstawienia „Golgoty“. Dziś, 

w poniedziałek dnia 15 kwietnia o godz. 4 popoł. 
i o godz. 8 wiecz. misterjum pasyjne w XIII ob 
razach „Gołtgota* — w wykonaniu całego zespo 
łu Teatru Miejskiego oraz statystów. Chór pod 
kier. prof. Adama Ludwiga. Ceny zniżone. 

Koniec przedstawienia wieczorowego o go- 
dzinie 10 — przyjezdni z prowincji zdążają na 
pociągi. 

Jutro, we wtorek dnia 16 kwietnia o godz. 
4 popoł. i o godz. 8 wiecz. „Gołgota”. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 
— „Domek z kart* po cenach propagando- 

wyeh. Dziś o godz. 8 m: 15 ukaże się pełna prze 
dziwnego uroku wytworna komedja muzyczna 
Granichstadtena „Domek z kart* ujęta w 7 
barwnych obrazów, urozmaiconych efektowne- 
mi produkcjami baletowemi. W rolach głównych 
Halmirska i Dembowski, w otoczeniu, Dunin- 
Rychłowskiej, Domosławskiego, Tatrzańskiego i 
in. Będzie to ostatnie przedstawienie w okresie 
przedświątecznym. 

Począwszy od dnia jutrzejszego do soboty 
włącznie -— teatr nieczynny. 

Zamiast życzeń świątecznych — 
składki na budowę szkół 

Koło Tow. Pop. Bud. Publ. Szkół Powszech- 

nych, istniejące przy Kuratorjum Okręgu Szkoł- 

mego w Wilnie podjęło zbiórkę ofiar na rzecz 

budowy szkół powszechnych — zamiast życzeń 

świątecznych. Dotychczasowy wynik zbiórki na- 

stępujący: od Nauczycielstwa szkół powszech- 

nych w powiecie dziśnieńskiem zł, 13.50, moło- 

deczańskim zł. 3, słonimskim zł. 4.50, wołkowy- 

skim zł. 32.50, Wiłno-—miasto zł. 10.50; — szko- 

ły średnie: Gimnazjum w Dziśnie zł. 11.50, w 

Grodnie zł. 23.50, w Słonimie zł. 6.50, w Wilnie 

— Gimn. im. Witołda Wielkiego zł. 4, w Suwał- 

kach zł. 18; Seminarjum nauczycielskie w. Augu- 

stowie zł. 21.50, Sem naucz. męskie w Grodnie 

    

     

. zł. 9.75, żeńskie zł. 10, Sem naucz. w Nieświeżu 

sł. 81.20, w Święcianach zł. 14.30, Sem. naucz. 

żeńskie w Wołkowysku zł. 16.50, Szkoła handł.- 

przemysłowa w Wilnie zł. 25, Mołodeczno: urzę- 

dnicy starostwa zł. 6.24, funkcjon. (PIP. zł. 9,20; 

Inspektoraty szkolne: w Oszmianie zł. 14, w Wo- 

łożynie zł. 11.50; Kuratorjam Okręgu Szkolnego 

— mrzędnicy zł. 48.70. Razem zł. 395.39. 

Składki można wpłacać w Redakcji „Kurje- 

ra Wileńskiego". 

Najpierw wódeczka... 
Handłarz bydła J. Surkowski w czasie swych 

wojaży po miasieczkach i wsiach w celu zaku 
pu bydła stale odwiedzał Ławaryszki( pod Wil 
nemi, gdzie zatrzymywał się w karczmie Zundela 
Anelika, w której ze specjalną sympatją odnosił 
się do pewnej kelnerki. 

Onegdaj w czasie kolejnego przyjazdu do 
Ławaryszek jak zwykle zawitał do karczmy Ane 
lika lecz kelnerki nie było, Kiedy handlarz bę 
dący „pod dobrą datą*, zażądak sprowadzenia, 
jej i spotkał się z odmowną odpowiedzią, zaczął 
wraz z paru kolegami demolować urządzenie lo 
kalu i powybijał wszystkie szyby nawet w kil 
ku pobliskich domach. 

Kres siwanturze położyła policja, kióra za- 
trzymała awenłurników i osadziła ich do czasu 
całkowitego wytrzeźwienia w areszcie . (e) 

Na wileńskim bruku 
GRUŹLICA POWODEM ZAMACHU 

SAMOBÓJCZEGO. 
Wezoraj wieczorem w mieszkaniu przy 

Tarteki 17, w zamiarze pozbawienia się życia za 

żyła| większą iłość denaturatu Róża Szerman. 
Przewieziono ją w stanie bardzo ciężkim do 

szpitala Św. Jakóba. 
Jak się okazało powodem kióry skłonił Ster 

manową do zamachu na swoje życie była prze 
wlekla gruźlica. (e) 

WILJA WYRZUCIŁA ZWŁOKI NIEZNANEGO 
TOPIELCA. 

Wezoraj wieczorem jeden z robotników z 
Tartaku Szapiry Calel Kon (Bagatela 25) prze- 

chodząc brzegiem Wilji obok tartaku, spostrzegł 

leżące na brzegu zwłoki nieznanego mężczyzny. 

Kon powiadomił o tem połicję I wkrótce na miej 
see wypadku przybyli: przedstawiciele władz są 
dowo śledczych, którzy wszczęli dochodzenie. 

Wohee niendnalczienia przy zwłokach to- 
pielea żadnych dekunzer ów, tożsamość jego nie 
została narazie ustalona. 

Zwłoki przewiezione  zosłały do kostniey 

przy szpitalu Św. Jakóba. Zewnętrznych obrażeń 

na ciele nie stwierdzonoz Nasuwa to przypusz- 
czenie, iż nieznajomy popełnił samobójstwo. 

  

  

RADJO 
WILNO 

PONIEDZIAŁEK, dnia 15 kwietnia 1035 1. 

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. 12,05: 
Koncert małej ork. P. R. 12,45: Pogadanka dia 

kobiet. 12,55: Dziennik południowy. 13,05: Muzży- 
ka dawna (płyt: 0: Codzienny odcinek po- 

r. ncert Zesp. Adama Herma- 
języka niemieckiego.  16,45- 

Piešni H. Wolifa i R. Straussa (plyty). 17,00: 
Aud. dla dzieci młodszych. 17,15: Statkiem do 
Nastusi. 18,00: Przegląd filmowy. 18,10: Krótki 

  

    

   

  

     

  

    

    

  

: Chwilka społeczna, 18,30: Skrzynka poc. 
ь cie artystyczne i kulturalne mia- 

sta. 18,45: Utwory Havdna (płyty). 19,07: Prog- 
ram na sobotę. 19,15: Ze spruw litewskich xktu= 
alnych. 19,25: Wiad. sportowe. 19,35: Audy: 
żołnierska. 20,00: Koncert muzyki lekkiej. 20. 
Dziennik wieczorny. 20.50: Jak pracujemy i ży 
jemy w Polsce. 21,00: W szóstą rocznicę śmierci 
Henryka Melcera. Koncert poświęcony jego twór 
czości. 22,15: Muzyka salonowa. 

    

  

   

WTOGREK, dnia 16 kwietnia 1935 r. 

6.30: 

6.36: Gim 
poranny 

      

    

   

a; 7.15: Dz 
Program dzienny 
: Giełda rolnicza, 
Czas; 12.00: He; 

ы Koncert Zesp. T Se- 
redyńskiego; hwilka dla kobiet; 12.55: 
Dziennik połudn.; 13.05: Utwory Brahmsa; 13.45: 
Z rynku pracy; 13.50: Odcinek powieściow 
15.4: Koncert Ork PF R.; 1.30: Audycj 

dziaci młod „Lokomotywa i 
ah 2; 17.00: Skrzynka PKO. Ё 

ert z cyklu „Pięć wieków muzyki ka 

17.40: Angielskie pieśni z Wielkież 
Wojny; 17.50: adnienie spółdzielczego ruchu: 
spożywców; 18.00: Krótki recital śpiewaczy He- 
leny Lipo iej Nasz teatr objazdowy: 
18.30: Konoert reklamowy; 18.40: Życie arty 
styczne i kulturałne miasta; 18.45: Koncert dla 
młodzieży; Program na środę; 19.15: Ze 
spraw litews 19 

      

   
spółdzie| 

dla szkó 

    

      

   

  

          
        

   
  

  

   

  

  

   
   Wiad. sportowe; 19.35 

Utwory na kłarnet z tow. fortepj.; 19.50: Prze 
mówienie aktualne „Sejm i Senat w nowej Kom 

stytucji"; 20.00: Koncert w wyk. ork. P. R.; 2045 
Dziennik wieczorny: £ 

  

   

    

   

  

  

  

Koncert chór 
jów rozmawi 
Małej Ork. P. R.; 23.00: Kom. met. 

    

REWJA |puikón 2s gr. 
Program Nr XVIII JA PANA ZNAM 

igraszki wiosenne w 19 podskokach. Gościnne wyst.: N. BOLSKIEJ, W. ZDA- 
NOWICZA. Szczegóły w afiszach. Codziennie 2 seanse: o godz. 6-ej i 8 m. 3 w. 
W niedzielę i święta 3 seanse: 4, 6.30 i 9-ej. W soboty kasa czynna do g. 10-ej. 

Ostatnie 2 dni. 

Widowisko 
10 000 cudów! 
Najnowszy film 

WYJĄTKOWY NADPROGRAM. 

Dziś. 
który podbił 
cały świat Jackie Cooper 

wonder Bar 
DOLORES DEL RIO, RICARDO CORTEZ or:ż AL JOLSON, który wykonuje romanse 

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

Bohater slynn. filmu „€zemp“, 
w najlepszym i najnowszym 
filmie przewyższ. „Czempa” 

  

Dzielny chłopiec 
który wzrusza, rozśmiesza i wyciska łzyl 

Nad program: AKTUALJA. 

(Drame de Lourdes 
W roli głów. gen- 
jałny 7-mio letni 

Sierota Chicago w dzikich prerjach Zachoda. 
Seance o godz. 4—%6—8—10-ej 

Dziś film dla wszystkich 

HELIOS Potężne srcydzieło filmowe NOC CUDÓW 
Jean Bara. Film zrealizowa- 

ny x niebywałym 
rozmachem artystycznym. Prześliczne Chóry. Obowiązkiem każdego jest obejrzeć ten film. 
który pozostawia Na ZawSZe w pamięci widza potężne wrażenie. — Nadprogram: ATRAKCJE 

  

OGNISKO | 
DZIŚ. Dzieje miłości 
bezgrzesznej p. t. Miara, Nadzieja | Miłość 

W rolach głównych: Simone Generois i Jacque Catelain 
NAD PROGRAM: Urozmalcone DODATKI DŹWIĘKOWE, Pocz. seansów codz. o g. 4-ej P-B- 
  

CZAS EEBEM 
pomyśleć o ogłoszeniach!!! 

Ogłoszenia do „Kurjera 

Wileńsk.* i do in. pism 

bardzo tanio, solidnie 
ina dogodn. warunkach 

załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 

| brabovskiego 
Wilno, Garbarska 1, tel. 82. 

  

  

R NOWOCZESNE 
M E B L E I STYLOWE 

;gotowe i na zamówienia, 

sypialnie, [stołowe I sztuki pojedyńcze 
poleca po cenach dostępnych 

STOLARZ 

STANISŁAW SKRODZKI 
Dojazd autobusem: z Placu Orzeszkowej 

do ul. Równe Pole 5-a       

UDZIELAM 

LEKCYJ MUZYKI 
NA GITARZE i MANDOLINIE 

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

Kapelmietrz L. Klewakln 

CZEKOLADA 
A. Piasecki si. 

/ KRAKÓW { 
WYSOKO-JAKOŚCIOWE SUROWCE 

WIELKI WYBÓR — NISKIE CENY 

  

  

  

  

: a 

Nara LAKREIOWA | | zocróa 
ej jaiinskiago 5-0 |). PIOTROWICZ- 

róg Ofiaraej (obok Sądu | JURCZENKOWA 
ordynator Szpit. Sawicz 

a а Choroby skórne, Blumowicz weneryczne i kobiece 

Choroby weneryczne, Wileńska 24, tei. 1866 
skórne i moczopłciowe Przyjm. od g. 5—7 w. 

Wielka 21, tal. 9-21 
Przyjm, od 9—1 i 3—8 

  

  

STATISTIKA TT STI IS I III ITS IE 

EEDAKCJA I ADMINISTRACJA : Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. Telefony : Redakcji 79. Administr. 99. 

Aómiuistracja czynia od godz. 9*/,-—3'/, ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca, ) 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domn lab prze: 

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 

m egłoszenia cyfrowe i tabelsryczne 50%, w namerach niedzielnych i 

Układ ogłoszeń w tekściep4-ro łamowy, za tekstem 8-inio łamowy. 

Wyd. „Kurjer Wileński* Sp. z ©. 6. 

yrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. 
Redaktor naczelny przyjmuje od g, 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1 —3 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 93/,— 33/, 1 7 -—9 

oł 
ее    

Konto czekowe P.iK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupa Bandurskiego 4. Telefon 3-40, 

Druk. „Zniez“, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-48. 

  

syłką pocztową i dodatkiemfjksiążkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr, Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZE: Za wiersz 

gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza аю 

świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 д At 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu drnku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

ii) 
Redaktor odpow. Witohd Kiszki»


