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URJEK WILEŃSKI 
  

li A mer: 
  

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY, 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

jakich wypadkach nowa ordynacja 
przewiduje ponowne wybory 

Spośród postanowień projektu nowej 
erdynaeji wyborczej do Sejmu zasługuje 
na uwagę przepis, który wymaga pewne 
go minimum głosów oddanych przy gło- 
sowaniu powszechnem na danego posła 
do tego, aby uznany on został za wybra- 
nego. Minimum to stanowi 15.000 gło- 
sów. Jeżeli przy głosowaniu żaden z kan 
dydatów na posła (kandydatów tych mo 
że być na liście od 4 do 12) nie otrzyma 
15.0006 głosów, to wybory muszą być 
przeprowadzone ponownie. 

W razie wygaśnięcia lub utraty man 
datu przez posła wybory uzupełniające 
odbywają się tylko z chwilą, gdy skład 
Sejmu wskutek tego wygaśnięcia lub n- 
traty mandatu, zmniejszy się o 1/10, t. 

Zniżki kolejowe 
Koleje Państw. przyznały ostatnio od 66/6 

lo 76/0 zniżki od ceny biletów zależnie od dłn: 
gości przejązdu przy przejazdach grup bezro- 

Dyplomacja składa życzenia 
Jerzemn V-mu 

LONDYN, (Pat). W dniu dzisiejszym 
w sali tronowej pałacu Saint James krół 
przyjął ambasadorów i posłów państw 
obcych, oraz przedstawicieli dominjów z 
premjerami na czele. 

Na życzenia złożone przez premjera 
Mac Donalda i ambasadora brazylijskie- 
go w charakterze dziekana korpusu dy- 
plomatycznego, król odpowiedział krót. 
kiem przemówieniem. 

Litwa protestuje 
przeciwko przelotom niemiec- 
kim nad terytorjum litewskiem 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do- 
nosi z Kowna: Rząd litewski złożył pro- 
test w Berlinie przeciwko pogwałceniu 
terytorjum litewskiego przez samoloty 
niemieckie. 

Rzeszą niemiecka zaprzeczyła, jako- 
by przeloty takie odbywały się. Rząd li- 
tewski ponowił protest, powołując się 
na nowe przelotu. Wypadki ta 
kie miały zajść na terytorjum Kłajpedy 
1 na pograniczu południowem litewsko- 
aiemieckiem. 

—000— 

Rozmowy 0 konwencji 
lotniczej Czechosłowacji 

z ZSRR. 
MOSKWA. (Pat). Czeskosłowacka delegacja 

łotnicza z dyr. Raubikiem na czele została przy 

jęta przez sowieckiego kierownika lotnictwa cy 

wilnego Tkaczowa, poczem przystąpiono do roz 

mów o konwencji lotniczej w sprawie komuni 

kacji lotniczej pomiędzy Moskwą a Pragą. 

Delegacja zwiedziła kilka sieci lotniczych, 

Pobyt delegacji obliczony jest na około 10 dni. 
Dnia 26 oczekiwana jest w Moskwie reprezenta | 

cja czeskiego lotnictwa wojskowego z dowódcą 

- powietrznych sił zbrojnych. 

zn. 0 iłe skład Sejmu ulegnie zmniejsze- 
niu © 20 posłów. Natomiast, jeżeli spowo 
du wygaśnięcia lub utraty mandatu dany 

okręg utraci obu swoich posłów, to w 
okręgu tym odbywają się wybory pono- 
wnie. 

  

Posiedzenia grup konstytucyjnych 
Począwszy od 9 b. m. rozpoczną się 

posiedzenia połączonych grup konstytu- 
cyjnych sejmowej i senackiej BBWR. 
pod przewodnietwem kierownika grupy 
sejmowej wicemarsz. Cara. Na posiedze- 

niach tych rozważany będzie w szczegó 
łach projekt ordynacji wyborczej do 
Sejmu i Senatu. Pierwsze posiedzenie 
odbędzie się dzić o godz. 9 rano. 

Aresztowanie posła Stronnictwa Lud. 
W związku z decyzją prokuratora w Tar- 

nowie sresztowanią posłów Str. Lud. Franciszka 
STACHNIKA i Henryka KRZCIUKA dowiaduje- 

dla bezrobotnych 
botnych, zatrudnionych przez Fundusz Pracy 
i udających się z miejsca zamieszkania do miej 
sca zatrudnienia, 

my się, że będą oni pociągnięci do odpowie- 
dzialności sądowej. Pos. Stachnik oskarżony 
jest o nawoływanie do uprawiania terorn wo- 
hec przeciwników politycznych, © wzywanie do 
eperu wobec władz oraz © znieważanie władz 
w czńsie przemówień publicznych. Pos. Krzciuk 
oskarżony jest o publiczne nawoływanie do 
czynnej napaści na funkejonarjuszów Policji PP. 
oraz © nawoływanie do przemocy czynnej i te- 
roru wohee przeciwników. 

Prezydent Paets w Truskawcu 
BORYSLAW, (Pat) Dziś przedpołu- 

dniem przyjechał na kurację do Tru- 
skawea prezydent republiki estońskiej 
Paets. 

Prezydentowi towarzyszyli z War- 
szawy poseł estoński w Warszawie Mar- 
kus, szef gabinetu wojskowego Grabi i 
attache wojskowy Freiberg. Do Truskaw 
ca przyjechał z prezydentem wojewoda 
Iwowski. Na udekorowanym dworcu w 
Truskawcu powitali prezydenta Estonji 
dowódca OQK.-Przemyśl, właściciel Tru- 

skawea i prezydent Drohobycza Jarosz, 
zarząd i naczelny lekarz zdrojowiska. 

Po przywitaniu prezydent Paets udał 
się do przygotowanej willi, gdzie usta- 
wiona w ogrodzie orkiestra odegrała 
hymn narodowy estoński. Wszedłszy do 
willi prezydent ukazał się na chwilę na 
balkonie, witany entuzjastycznie przez 
zebraną publiczność. Orkiestra odegrała 
„polski hymn narodowy. Po obiedzie pre- 
zydent odbył przechadzkę po parku w 
towarzystwie świty. 

  

Dzisiaj rano przejeżdżał przez Warszawę w drodze do jednego z uzdrowisk polskich pre 
zydent Estonji p. Paets, 

Na zdjęciu p. Paets, witany na dworcu w Warszawie przez posła estońskiego w Warsza- 
wie p. Markusa szefa Kancelarii Cywilnej p. Prezydenta R. P. oraz dyrektora Protokółu Dy- 
płomatycznego. 

  

Ożywienie w akcji subskrypcyjnej 
WARSZAWA, (Pat). Wezoraj dało 

się zauważyć bardzo duże ożywienie w 
akejį subskrypeyjnej pożyczki inwesty- 
cyjnej na obszarze całego państwa. 

Zwiększenie subskrypcji zauważono 
zarówno w ilości otrzymanych raportów 
jak i sum subskrybowanych przez spo- 

łeczeństwo. W szczególności zwiększenie 
subskrypcji zauważono na terenie woje- 
wództw wschodnich: białostockiem i we 
łyńskiem, następnie w województwie 
krakowskiem, lwowskiem i okręgu biel- 
skim województwa śląskiego, na Pomo- 
rzu i w okręgu łódzkim. 

  

Po podpisaniu układu fraucusko- „sowieckiego. — Na szerokiej dro- 
dze. — Smutnej nauczycielce — ku pocieszeniu. — Kurjer sportowy. — 
Zamierzenia inwestycyjne na Wileńszczyźnie. — Tabela u ygranych 
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WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze- 
czypospolitej przyjął dziś w godzipach 
południowych prezesa rady ministrów 
Walerego Sławka, który informował pre 
zydenta o bieżących pracach rządu. . 

WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze: 
czypospolitej przyjął dziś przed połud- 
niem delegację 15-ej dywizji piechoty z 
Bydgoszczy. Poszczególni dowódcy wrę- 
czyli Prezydentowi odznaki pułkowe. 

—000— 

Handin pozostanie W kliniee ! 
jeszcze dwa tygodaie - 

BARYŽ, (Pat). Premjer Flandžn po+ 
zostanie w klinice w Neuilly około 2 ty- 
godni. 

Stan chorego jest, zdaniem lekarzy, 
zadowalający. Lekarze zabronili prem- 
jerowi przyjmowania wszełkich wizyt. 

Tworzenie się bloków lewicowych . 
wyborczych : 

PARYŻ. (Pat). W; związku ze zbliżającemi się 

wyborami balotażowemi francuskie stronnictwa 

polityczne zaczynają zawierać układy wyborcze, 

W okolicach Paryża socjaliści poprą komu 

nistów, w północnej zaś Francji komuniści bą 

dą głosować na socjalistów. Gdzie czerwony kam 

dydat niema widoków, przejścia, tam socjalisty, 

czne i komunistyczne głosy padną na radykałów, 

W tych warunkach partje narodowe podwo 

iły wysiłki propagandowe, aby nie dopuścić do 

osłabienia swego stanu posiadania, 

Ogólne wyniki wyborów  . 
w Jugosławji | | 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Wybory do skupisztyny, 
w dniu 5 maja dały ostateczny wynik: Uprawnio 

nych do głosowania było 2.825.274, głosowało 

zaś 2.788.12, czyli 72,56 proc. Lista pręmjera 

Jewticza otrzymała 1.738.390, lista bloku opozy 

cyjnego Maczka 983.248, lista Ljoticza 23.814, R 

sła Maksymowicza 32.720, czyli łista Jewticzą 

otrzymała 62,6 proc. ogółu głosujących. 

Uchwały Il-ej Międzynarodówki 
Wystąpienie przeciwko polityce 

niemieckiej 
BRUKSELA. (Pat), Biuro dragiej międzyna 

rodówki uchwaliło rezolueję, w której wypowia 
Bię za mobilizacją opinji społecznej na świecie 
przeciwko polityce zagranicznej Rzeszy niemie 
tkieį na rzecz zawarcia jak najrychlej europej 
skiego traktatu © nieagresji I wzajemnej poma 
cy, otwartego dla przystąpienia Niemiec. i 

Dalej rezolucja wyraża aprobatę dła pro- 
jektu naddunajskiego z zastrzeżeniem, aby nio“ 
popierał on rewizjonizmu węgierskiego i restam 
racji Habsburgów. 

Rezolucja domaga się wznowienia prae kom 
fereneji rozbrojeniowej i oświadcza, że należy 
przedsięwziąć środki, aby walka z fasżyzmem 
uiemieckim nie przybrała form wałki ž nares 
"dem niemieckim. 

250 000.000 koron kredytu ! 

towarowego udziela Z.S.R.R. 
Czechosłowacja 

PRAGA. (Pat.) W rokowaniach prowadze- 
nych między przedstawicielami ZSRR a: czecho- 
słowackiem konsorcjum  bankowo-przemysło- 
wem osiągnięto zasadnicze porozumienie w spra  - 
wie ndzielenia Związkowi Sewieckiemu kredy- 
tów wywozowych w wysokości 250 a korom, 

Kto wygrał? : 
W środę padły większe wygrane ja 

na następujące numery losów: 
zł. 100.000: 69 572. ; . 
zł. 50.000: 152 108. RW 
zł. 10.000: 28 427, 88244, 98601, M13 234, 

123 131, 140 285. . л
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Zakonczenie obrad 
trzech panstw baltyckich o przyježdzie min. Lavala do Polski 

BERLIN. (Pat Z Kowna donoszą, 
й® konferencja ministrów spraw zagrani 
cznych państw bałtyckich została dziś 

) dniu zamknięta. Minister estoński 

Seljamaa i wiceminister łotewski Mun- 

4ers wraz ze Bwojem otoczeniem Opusz- 

czają Kowno dziś wieczorem. Przed wy- 

- jezdem odbędzie się konferencja praso- 
"WA. 

RYGA, (Paź). Z Kowna donoszą: Kon 

ferencja ministrów spraw zagranicznych 

Eitwy, Łotwy i Estonji zakończyła dziś 

wieczorem swe obrady. O rezultatach 

tych obrad wydany został komunikat. 

Dziś popołudniu odbyło się przyjęcie u 

premjera Tubelisa i ministra spraw zagr. 

€Tozorajtisa. Wieczorem delegacja łotew 

«ska i estońska opuściły Kowno, żegnane 

| «aa dworcu przez przedstawicieli ltew- 

„skiego MSZ. z ministrem Lozorajtisem 
ma czele. | 5 

KONFERENCJA BAŁTYCKIEJ 
ENTENTY PRASOWEJ. 

RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: W 

astatnich dwuch dniach obradowała w 

Ir r a L e] 

Zainteresowanie Pożyczką Inwesty- 
eyjrą w Gdańsku 

GDAŃSK, (Pat.) Pod przewodnictwem posła 
*Budzyńskiego utworzył się w Gdańsku Komitet 
dla propagandy 3% Premjowej Pożyczki Inwe- 

Gtycyjnej. 
Komiieź swróaił się do delegata do spraw 

Pf Prenjowej Pożyczki Inwestycyjnej w War- 
ezawie z prośbą o kilkudniowe przedłużenie ter- 
miun zamknięcia eubskrypcji Wa Gdańska. O 
*"wielkiem zainferesowaniu Pożyczką Inwesżycyj- 

"mą w Gdańsku świadczy fakt, że w dniu 7 b. m. 
<sukstęryhowano ogółem w Gdańsku w bankach 
mz sumę 149.500 zł. 

Ponowne trzęsienie 
ziemi na Formozie 

TOKIO. (Pat). Na wyspie Formozie powtó 
*mzyło eżę dziń trzęsienie riemi. Znaczna ilość do 
mów legła w gruzach. Ludność, która tytko co 
„przeżyła okroprości frzęsienia ziemi, w panice 
„epuszcza domostwa. Liczba ofiar znaczna. Do 
tychczas zanotowano % wypadków śmierci. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. (Pat). Belgja 89.90 — 90.03 — 

80.57; Berlin 212.00 — 213.00 — 211.90; Gdańsk 
100.00 — 100.25 —- 09.75; Holandja 359.20 — 
360 10 — 358.30; Londyn 25.66 — 25.79 — 25.53; 
Nowy York 5.305/8 5.335/8 6.275/8;  Kabeł 
'6.303/4 — 5.383/4 — 5.27 3/7; Paryż 34.97 i 
wół 3506 — —3489, Praga 22.13 — 22.18 
— 22.08; Szwajcarja 171.61 — 172.04 — 171.18; 
Włochy 48.78 — 43.90 — 43.66, 

*Tendencja niejednolita. 

Kownie konferencja bałtyckiej ententy 
prasowej z udziałem kierowników agen- 
cyj prasowych Litwy, Łotwy i Estonji. 

Jednocześnie ©dhywały się narady 
zagranicznych przedstawicieli dyploma- 
tycznych Litwy. Narady te trwają w dal- 

szym ciągu. Posłowie litewscy pozosta- 
ną w Kownie jeszcze kiika dni. 

„KURJER% z dnia 90-20 maja 1935 r. 

Prasa francuska 

PARYŻ, (Pat). Prasa francuska przy 
wiązuje duże znaczenie do konferencyj 
jakie minister Laval ma odbyć w War- 
szawie. „Excelsior* wyraża nadzieję, że 
ministrowi Łavałowi uda się sprecyzo - 
wać współpracę polsko-francuską przy 
równoczesnem zaciśnieniu więzów przy 

jaźni między obu krajami. 

  

W pierwszych dwuch dniach ciągnienia 4-ej klasy 

padły u nas między innemi następujące wygrane: 

zł. 10 000 — na Nr. 34538 
5.000 — na Nr. 15176 zł. 

zł. 10 000 — na Nr. 152994 

zł. 2 000 — na Nr. 76037 

KOLEKTURA 

A. W OLANSKA 
WILNO, WIELKA 6. 
  

Z pobytu prof. Piccarda w Polsce 
WARSZAWA, (Pat). Profesor Piceard 

oraz Tiligenkamp przyjęci byli na audjen 
cji © godz. 11-ej przez prezydenta Rze- 
czypospolitej. Z zamku prof. Piccard u- 
dał się do Belwederu gdzie wpisał się do 
księgi audjenejonalneż. 

O godz. 12.45 Piecard odwiedził sze 
fa aeronautyki gen. Rayskiego, a nastep 
nie udał się do LOPP. gdzie przyjął prof. 
Piecarda w zastępstwie nieobecnego pre 
zesa wiceprezes zarządu gł. LOPP. płk. 
inż. Moniuszko. 

WARSZAWA, (Pat). O godzinie 14 
prof. Piecard zwiedził fabrykę wyrobów 
gumowych „Wargum*, gdzie podejmo- 
wany był śniadaniein przez dyrektora tej 
że. O godzinie 16-ej prof. Piecard odwie 
dził prezesa aeroklubu Rzeczypospolitej 
Janusza Radziwiłła, który podejmował 
go 6raz grono osób z kół lotniczych her- 
batką w swym pałacu przy ul. Bielań- 
skiej. O godz. 21-ej w hotelu Bristol 0d- 
był się bankiet ma cześć Picecarda į Tii- 

.genkampa. 
  

Po konferencji premierów _ 
dominjów angielskich 

LONDYN, (Pat). Cała prasa angielska 
przywiązuje dużą wagę do odbytej wczo 
raj drugiej konferencji premjerów domi 
ujalnych z członkami gabinetu brytyj- 
skiego pod przewodnictwem premjera 
Mac Donalda. Narada ta, podobnie jak i 
poprzednie, poświęcona była sprawom 
polityki międzynarodowej, a zwłaszcza 
uzgodnienia zobowiązań brytyjskich. 

Według „Timesa“ przedstawiciele do 
minjów byli zgodni z gabinetem brytyj 
skim co do poparcia planu zbiorowego 
bezpieczeństwa dla utrzymania pokoju 
w Europie. (Przedstawiciele dominjów 
kłaść mieli nacisk na pozostawienie 

drzwi otwartych dla Niemiec, wyrażając 
jak. twierdzi pismo; pogląd, że trwały po- 

  

Niemieckie zbrojenia lotnicze 
LONDYN. (Pat) „News Chronicle“ ofrzyma- 

a kilka dni (emu wiadomości © niemieckich 

xbro jeniach łotntczych. Wedle tych informacyj 

"Niemcy posiadają obecnie przeszło 3.000 samo 

. Gożóe wojskowych a w ciągu dwuch najbliż- 

"acych lat zamierzają wybudować jeszcze 7000 sa 

"rosłatów. Niemcy udzielły firmom zagran ©в- 

›га zamówienia na samoloty. W Niemczech jest 

2d kotnisk, e których 100 przeznaczonych jest 

fma cdle wojskowe. Główne lotniska wojskowe po 

"Rożone są wzdłuż granie Rzeszy. 

"Przed ogłoszeniem tych wiadomości „News 

* Cironieale" przedstawiła je niemieckiemu mi- 

młaterstwu koinictwa i otrzymała od tegoż nastę 

pujące oświadczenie: Twierdzenia. że Niemcy 

„posiadają ohecnie ponad 3000 samolotów woj- 

| gkowych, są fałszywe. Nlemcy posiadają mniej 

więcej trzecią część tej liczby. QOświadczanie, że 

FNieaacy zamierzają wybudować 7000 samolotów 

Fpezez dwa luta 6ą nietylko nieprawdziwe, lecz 

pomijają całkowiele fakt, iż niewątpliwie roz 

mną się rokowania w sprawie konwencji lot 

włczej. Jeśli rokowania fe uwieńczone zostaną po 

wodzeniem, maszą wpłynąć radykalnie na zbro 

* kotnieze, 
$ Jeżełi Niemcy uzyskają w ramach konwen 

„ejt bezpieczeństwo nie będzie potrzeby dalszego 

-hydowania przez Rzeszę samolotów wogółe. Re 

er ja niemieckich sił Iotniczych wskutek pak 

totniczego zaleśćć będzie od stanowiska Fran 

e$t i Sowietów. fowiety posiadają ohecnie około 

00 canrdofów wojskowych gotowych do na 

tychmiastowego użytku. Francja posiada około. 
2.080 szmolożów. Jeżeli Niemcy mają osiągnąć 
bezpieczeństwo bez budowy nowych samełlotów, 
kenieczne jest zmniejszenie francuskiej i sowie 
ckiej floty powietrznej. Groźba ataku loiniczego 
ze strony Sowietów ma dla Niemiee duże zna- 
czenie. Sowieccy znawcy lotnictwa bawią okec 
nie w Czechosłowacji, gdzie w zakładach Ska 

dy konstruowane są sowieckie samoloty bombo 
we, Niemey zakupiły kilka samolotów w Sia 

nach Zjednoczenych i kilka silników lotniezych 

w Ameryce I Anglii. Były to zakupy tylke dla 

celów doświadczalnych. Niemieckie siły tofnicze 

nie mają ani jednej maszyny obcego pochodze 
nia. OOświadczenie że a terytorjum Niemiee znaj 

duje się 260 lotnisk, w tem 100 wojskowych, są 

więcej niż przesadzone. 
W angiciskich kołach politycznych przyjęto 

to oświadczenie niemieckiego mtiisterstwa lot 

nietwa z dużem zainteresowaniem. W kołach 
tych zwracają wwagę na zwrot o rokowaniach 

w sprawie konferencji lotniczej. W związku z 

tem w Londynie wyrażają przypuszezenie, że ze 

strony Niemiec wysunięte zostaną w tej sprawie 
nowe propozycje. Przemówienie Hitlera w dniu 
17 mają ma mieć charakter pojednawczy. Obec 

na sytuacja finansowa Niemiec zmusza je do 08 

łabienia tempa zbrojeń. Ulegając żądaniom Scha 
chta Hitler w mowie 17 maja ma zaproponować 
redukeję zbrojeń, zwłaszcza napowietrznych, 2- 
by m. In. osłabić niepokój, jaki panuje w W. Bry 
tanji w związku ze sprawą obrony lotniczej. 

kój niemożliwy jest bez udziału Nie- 

miec. 
Na konferencji uzgodniono opinię, 

pisze dalej dziennik, że o ile Niemcy ma- 
ją być traktowane na równi z innemi 
państwami, to konieczne jest, by Hitler 
dowiódł mocarstwom w sposób widocz 
ny, że dąży do utrwalenia pokoju. Pow- 
szechnie wreszcie wyrażono dezaprobatę 
jednostronnego naruszenia przez Niem 
cy Traktatu. : 

Do wywodėw „Timesa“ naležy dodać 
jeszcze, że przedstawiciele dominjów wy 
powiedzieli się, jako zdecydowani zwo- 
iennicy prestige'u Ligi Narodów, jako ar 
bitra sporów międzynarodowych. 

RZĄD WIELKIEJ BRYTANII 

BĘDZIE MÓGŁ DECYDOWAĆ 

W IMIENIU DOMINJÓW? 

LONDYN, (Pat). „News Chronicle“ 
«lonosi, że członkowie rządu Wielkiej 
Brytanji oraz przedstawiciele dominjów 
omawiając w Londynie sytuację europej 
ska doszli do porozumienia w sprawie 
projektu ustawy, który zezwala rządo 
wi Wielkiej Brytanji na niezwłoczne po- 
wzięcie decyzji na konferencjach euro- 
pejskich w imieniu całego imperjum bez 
oczekiwania na zgodę poszczególnych 
dominjów, o ile tyłko decyzje te nie bę 
dą wykraczały poza ramy Ligi Narodów. 

Jednakże dominja zastrzegają sobie 
prawo ratyfikacji łub odmowy decyzyj 
mogących pociągnąć za sobą zobowią- 
zania o charakterze wojskowym. 

  

„Ere Nouvelle* zwraca uwagę, że ko- 
mentarze prasy polskiej o układzie fran 
cusko-sowieckim zawierają pewne za- 
6irzeżenia. Minister Laval w czasie swe- 
go pobytu w Warszawie będzie mógł wy 
jaśnić należycie znaczenie układu fran- 
cusko-sowieckiego. 

„La Liberte* pisze, że stosunki Fran 
cji z innemi państwami nie mogą być na 
rażone na szwank z powodu podpisania 
układu z Sowietami. Pozyskanie nowych 
sprzymierzeńców nie oznacza porzuce 
nia starych. Stosunki polsko francuskie 
wymagają wyjaśnienia. Zadaniem mini 

stra Lavala będzie udzielenie należy- 
tych wyjaśnień. ; 
A RO ANO ALSA Я. 

Wiadomości 2- Kowna 
WYŚCIG O REKORD NIETAKTU. 

_ Ostatni numer kowieńskiego tygodni- 
ka litewskiego „Literaturos Naujenos'* 
zamieszczą artykuł pióra znanego poety 
Ludwika Giry p. t. „Wyścig o re- 
kord nietaktu*, w którym m. in. czytamy 

„Są rozmaite sposoby i metody waiki z prze- 
eiwnikiem. Ktoś np. spotkawszy przeciwnikz 
lub znienawidzonego człowieka, 'wkiada rękę 

do kieszeni i tam pokazuje figę". 
„Podchne przykłady wojówniczości bez 

miary i izktu lubia pokazywać, niesteży nietył- 
ko wiejskie kobieciny*. 

„Nr. „Kuntaplis“ niedawno umieścił nies- 

maczną i nawet dla wielu niewątpliwych patrjo 
tów lilewskich nieprzyjemną, a dla Polaków 
obrafliwą, karykafurę*. 

„Następnie „Kuniapłis* umieścił w najwyż- 

szym stopniu poniżającą karykaturę na Piłsud- 
skiego, którego nawet W. Gustajnis, niewątpli- 

wy pałrjota litewski, określił jako symbol czei 

4 uciełeśnienia potęgi narodu polskiego. Kary- 

katura owa wywarła nader przykre wrażenie na 
wielu Litwinach. Taki sposób nie jest etyczny. 
„Polaxów to nie poniża, zaś Li/winom, dełikał- 

nie mówiąe, zaszczytu nie przynosi”. 

Artykuł „Literaturos Naujenos* zasłu- 
guje na uwagę, jako dowód, że litewskie 

sfery intelektualno-literackie nie poddały 

się sugestji „„oburzenia”, jakie zainsceni- 
zowali kowienscy hurra-patrjoci. 

PONOWNY ARESZT NAUCZYCIELA POL- 
SKIEGO JAGIEŁŁOWICZA. 

Jak donosilišmy, 8 kwietnia r. b. został a- 

resztowany w Wisztyńcu prywatny nauczyciel 

Jagiełłowicz, którego następnie wydalono do 

Łuksz pow. szakiowskiego. 
W dniu 26 kwietnia został on ponownie 

osadzony na tydzień w areszcie za nieopłacenie 
grzywny w wysokości 100 lt. Grzywna została 

nań nałożona za rzekome nielegalne maucza 

nie. 

ZNIESIENIE POLSKICH NABOŻEŃSTW Ww 

ŁOPIACH. 

19 marca br, zmarł w Lopiach wieloletni pro 

boszcz ks. Józef Jaszs. Zaraz potem zaczęły krą 

żyć wieści, iż dotychczasowe polskie nabożeńst 

wa zostaną zredukowane łub zniesione. 

Onegdaj wypadła kolej na polskie nabożeń 

stwo; przed mszą, jak zwykle, chór śpiewał w 

języku polskim. Następnie proboszcz wygłosił 

polskie kazanie. Lecz gdy, jak zazwyczaj, miało 

zabrzmieć „Padnijmy na twarz* — chór pol- 

ski milczał, gdyż otrzymał takie instrukcje od 

proboszcza. 
Msza przeszła spokojnie lecz gdy proboszer 

zaintonował „Święty Boże* w języku litewskim, 
ludność polska gremjalnie opuściła kościół. Żad 

nych ekscesów ani naruszenia porządku w świą 

tyni nie było. 
Po skończonem nabożeństwie udała się do 

proboszcza delegacja z 15 osób, by prosić o przy 
wrócenię polskich nabożeństw. Proboszcz oświad 
czył, że ma pismo, nakazujące mu tak uczynić, 
i że odtąd będzie on mógł jedynie wygłaszać poł 
skie kazania i odprawiać nabożeństwa dodatko 
we „od siebie“. 

HH liki 

NARYBEK KARP! SZLACHETNYCH ori: TA RLAKI 
ma na sprzedaż do wyc”erpania zapasu — gospodarstwo stawowe 

„DOBRYPOL“ koto st. kol. Mictiew'cze 
Na miejscu mogą być wypożyczane beczki do przewozu tyb. 

Korespondencję kierować: JAN MIERZEJEWSKI, poczta Mołczadź. 
| 

Zuchwały napad na listonosza w Krakowie 
KRAKÓW. £Pat), Dziś w conirum Krakowa, 

przy ul. Sławkowskiej, dokonano zuchwałego na 
padu rabunkowego na listonosza pieniężnego 
Franeiszka Bezwińskiego, 

Dwaj bandyci, ndająe bezrobotnych, zacza- 
ili się w jednej z kamienie na listonosza i z 
ehwilą jego nadejścia jeden zadał mu sitny etos 
w twarz, uszkadzając szczękę drugi zaś usiło- 
wał wyrwać mu torbę z zawartością 4.700 zt., 

przeznaczoną do wypłat. Na krzyk napadnięte- 
go nadhbiegli przechodnie i zdołałi ująć jednego 
ze sprawców, Dawida Eichenwałda z Tarnowa. 
Drugi ze sprawców zdołał zbiec. Policja ma je 
go dokładny rysopis t czyni energiczne poszuki 
wania, 

Listonosz po odzyskaniu przytomności wró 
cił na, pocztę, złożył iam pieniądze, a następnie. 
udał się do pogotowia ratunkowego.



Paryż, w maju. 

Pewne czasopismo zamieściło krótką, 
ironiczną notatkę na temat rozpoczyna 
jącego się wkrótce „wielkiego sezonu“ 
paryskiego, że jego kierownicy przygo- 
towali wszystko dla rozrywki osób zwie 
dzających Paryż, a mianowicie: wystawę 
międzynarodową w Brukseli i uroczy- 
stości jubileuszowe w Londynie. Jeden 
z kolegów dziennikarzy zagranicznych 
zwrócił mi uwagę na tę notatkę oświad- 
czając, iż przypomina ona nieco historję 
paktu francusko-sowieckiego: Francja 
pragnąć się zabezpieczyć przed Niemca- 
mi zawiera pakt wzajemnej pomocy z 
państwem, które nie ma wspólnej gra- 
nicy z Rzeszą. 

Ten argument zagranicznego kolegi 
można było często spotkać także i w pra 
sie francuskiej. Niektóre dzienniki nie 

mogą zrozumieć, jaką konkretną korzyść 
może wyciągnąć Francja z tego układu, 
który wzamian za niezbyt realne gwa 
rancje naraża na szwank zobowiązania 
istniejące na Zachodzie, a w szczegól- 
ności zobowiązania wynikające z paktu 
łokarneńskiego. Francja wprawdzie uczy 
niła wszystko, aby je utrzymać i nie dać 
sygnatarjuszom Łocarna pretekstu do 
wycofania się. Tem się tłumaczą trud 
ności, na jakie natrafiało zredagowanie 
tekstu. Same subtelności prawno-dvplo- 
matyczne nie wystarczą jednak do unik- 
nięcia realnych trudności, jakie niewąt- 
pliwie mogą się wyłonić przy pierwszej 
konkretnej sposobności. Czy Francja 
spiesząc z pomocą zaatakowane: Rosji 

i uderzając na Niemcv dopuszcza się ata 
ku, czy nie? Czy państwa gwarantujące 
Locarno mają wtedy zachować neutral- 
ność, czy też uważać Francję lub Niem 
cy za napastnika? Czy Francja może w 
takim wypadku oczekiwać od Anglji i 
"Włoch czegoś węcej, niż neutralności? 
— Oto pytania, które zadawano sobie 
w pewnych kołach paryskich. Ogłoszony 
tekst traktatu jest tak zawikłany praw- 
niczo „że trudno byłoby nawet na jego 
podstawie określić jak wyglądają w rze 
czywistości konkretne zobowiązania 
Francji. Czy Francja ma w każdym ra 
zie zawsze pośpieszyć z pomocą Rosji, 
czy też nie? Jeden ustęp paktu daje na 
to pytanie odpowiedz twierdzącą, inny— 
przeczącą. Dlatego sama analiza tekstu 
nie może wystarczyć do określenia tych 
zobowiązań. Możliwe jest zresztą, że w 
czasie pobytu min. Lavala w Moskwie 
zostaną one sprecyzowane w jakiejś in- 
nej formie. Narazie można tylko powie- 
dzieć to, że wartość każdego paktu. za- 
leży od nastawienia duchowego jęgo 

| ie KB 

Halina Korolcówna 

Ma szerokiej drodze 
Portant la plaque Nationale 

W — 19484 (PL) 
У. 

Praca przy motorze trwała dobre kil 
ka godzin. Mrok zapadł. Nasi nowi przy- 
jaciele postanawiają nas nie opuszczać, 
aż do granicy. Jedziemy karawaną, trzy 
wozy i motor. 

Wjeżdżamy w góry. Księżycowa noc. 
Snieg grubą warstwą leży wokół nas i na 
drodze. Tego mało — zaczyna padać. 
Przejeżdżamy: bardzo ciężki passage 
Droga tak wąska, że wóz ledwie się mieś. 
«i Z za zakrętu wychodzi inny, obłado- 
wany, jak wielbłąd. Z dobra godzinę 
trwało mijanie się. 

O godzinie trzeciej nad ranem przy: 
jeżdżamy do Birdżant. Tam nocleg w ha- 
ne. Jestem nieprzytomna ze snu, bo cią- 
gle zasypiałam i budziłam się w drodze. 
Pijemy „czaj” z szumiącego samowaru. 

Jemy ser, kartofle, kwaśne mleko i pod 

„KURJER* z dnia 9 maja 1935 roku. 

Po podpisaniu układu | 
francusko - sowieckiegc 

(O.1 naszego korespondenta) ® 
IEEE 

sygnałarjuszy. Czasem zupełnie jasne i 
określone zobowązania dają o wiele 
mniejszą rękojmię bezpieczeństwa, niż 
dość luźne i mało obowiązujące teksty. 

Jest publiczną tajemnicą, że układ 
traneusko-rosyjski napotykał na poważ- 
ne sprzeciwy w łonie samege gabinetu 
franeuskiego i że znaczna część opinji 
publicznej Francji jest mu zdecydowa- 
nie przeciwna. Dlatego ze względu na 

elastyczność intesprotacji samego A akių 
układ ten będzie taki, jaki w danym mo 
mencie będzie sam rząd francuski. Gdy- 
by Herriot i ministrowie radykalni nie 
wywierali mocnej presji w kierunku pod 
pisania tego układu pakt ten nie zostałby 
zawarty. Jeśli zaś chodzi o inne partje 
polityczne to stosunek ich do nowopod- 
pisanego paktu uzależniony jest od wie 
lu różnych czynników. Dlatego układ 

  

Odczyt prof. Piccarda 
WARSZAWA, (Pat). Dziś wieczorem 

bawiący w Warszawie znany uczony bel 

gijski i organizator lotu do stratosfery, 
prof. August Piecard wygłosił w sali Pol 
skiego Towarzystwa Fizycznego, odczyt 
na temat „Metody badań stratosfery“. 
Na odczycie obecny był Pan Prezydent 

towarzystwie dyr. Rzeczypospolitej w 

  

kancelarji cywilnej p. Swierzawskiego. 
Przybyli również liczni przedstawiciele 
świała naukowego m. in. rektor Uniwer 
syłetu Warszawskiego prof. Pieńkowski, 
rektor Politechniki Warszawskiej prof. 
Warchołowski, prezes towarzystwa fi 
zycznego prof. Wolfke i inni. 

  

B 

  

  

Na zdjęciu prof. Piccard  po- 

zdrawia uśmiechem witających 

warszawskim 

władz 

go na dworcu 

przedstawicieli wojsko- 

wych, nauki polskiej, Aeroklubu 

R. P, eraz tłumy publiczności. 

Obok prof. 

rownik wojskowych warsztatów 

Piccarda stoi kie- 

balonowych w Legjonowie mjr. 

Mazurek. 
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AA, ZAK 
Powyżej reprodukujemy facsimile prof. 

Kurjera Wileńskiego 

  

płomyki. Wszyscy z jednej miski, ręka: 
imi, siedząc na przypiecku na podwinię- 
tych nogach. 

O godzinie piątej idziemy spać, to 
znaczy kładziemy koc na kamiennej po 
dłodze, zakrytej dywanem. drugim się 
zakrywamy i drzemiemy trzy godziny. 

Birdżant. 

Średa, dnia 19 grudnia 1934 roku. 

Słońce grzeje jak łatem. Zdejmuję 
płaszcz. Idę w pole na spacer. 

Po spacerze siedzę na środku dzie- 
dzińca garażowego. Na kłębie worków 
piję czaj i rozmawiam z mołokańcami, 
którzy dwa lata temu całym rodem przy 
szli z Rosji. 

Panu Wołodi pękł pakunek pod gło- 
wieą. Wszyscy mu pomagają, ale niec z 
tego. Musi zostać. Jedziemy już tylko w 
siwa wozy. 

Wyjeżdżamy przez małe pagórki w 
słoną pustynię Dacht i Lut, inaczej 
Szust. Pustynia wąskim językiem idzie 

wśród wzgórz. Ciemna, brunatna, pokry 
la kępami zielska na „kimzach* i wyd- 

mach — i białe pałki rosną — przysmak 
wielbłądów. 

Idzie Śnieżna chmura. Zdałeka wi- 

Piccar da. Brzmi ono w tłumaczeniu: 

A. Piecard*. 

„Czytelnikom 

dać, jak bieli góry — na nas też pada. 
Brunatne, czerwone ii zielone wzgórza 
znikają w białym tumanie. 

Pada deszcz. Pustynia zamienia się 
miejscami w jeziora. Zatrzymujemy się 
u wrót hane. Jemy omlet z cebulą i 
miód z winogron. Grzmi. Idzie burza. 
Deszcz chlapie w szyby. 

Na skraju widnokręgu, na wzgórzach 
złoty pas słońca. Jak słuckie pasy mieni 
się barwami. Ustaje deszcz. A tam na zło 
tym pasie łamie się tęcza. Szczyty gór 
palą się, jakby ktoś ognie bengalskie roz 
palił. 

Pustynia schnie w oczach. Słońce i 
góry gasną, — a potem idzie z gór szary 
dym, jak ze zgaszonego zgliszcza — to 
śnieżne chmury i mgła. Zapada mrok. 

Do godziny drugiej w nocy polujemy 
na gazele czy antylopy. Były trzy razy 
w świetle reflektora. Padł jeden strzał, 
niestety pudło. Stała śliczna koza na 
skraju szlaku, oślepiona reflektorem. 
Strzał przeszedł tuż, lub trafił. Wykona- 
ła pirueta na zadzie, chybnęła się i zni 
kła, jak duch. Długo szukaliśmy napróż- 
no wśród płowych tamaryszków. 

O godzinie drugiej w nocy podjeżdża 
my do hane. Ja śpię w maszynie, 

francusko-sowiecki jest nietyle eele 
sam w sobie, ale raczej ważnym etape 
w polityce europejskiej. Może on rów- 
nie dobrze stanowić etap na drodzą 
organizacji paktów regjonalnych w Eu. 
ropie, jak też być jedynie atutem w ręku 
Francji, który Paryż wygra kiedyś w sio 
sunku do Niemiec. 

Dlatego pomimo ogłoszenia tekstu 
układu nie można obecnie wysnuwać na 
tej podstawie żadnych konkretnych wnie 
sków. Za kilka dni min. Lavał udaje się 
zresztą do Warszawy i do Moskwy. W. 
czasie tej podróży francuski minister 
spraw zagranicznych zetknie się z połski 
mi i z rosyjskimi mężami stanu i będzie 
miał sposobność omówienia wszystkich 
aktualnych problemów politycznych. 
Podróż ta będzie miała wielkie znacać» 
nie, gdyż przyczyni się ona do definityw- 
nego określenia orjentacji polityki fran» 
cuskiej. Jeśli Franeja zamierza w dal 
szym ciągu interesować się organizacją 
bezpieczeństwa w Europie wschodniej, 
to niewątpliwie Paryż musi sobie zdać 
sprawę z tego, że Warszawa odgrywa w 
tym wypadku decydującą rolę. Jakiekoł: 
wiek bądź koncepcje polityczne, które 
niedość uwzględniałyby ten moment, nie 
mogą mieć charakteru realnego. Osobi* 
ste kontakty i bezpośrednie wyjaśnienia 
pomiędzy odpowiedzialnymi mężami sta 
nu przyczyniają się zawsze do wzajem 
nego bliższego zrozumienia i do rozpró" 
szenia przesądów. Dlatego podróż mię. 
Lavala, podobnie jak i niedawna podróż 
lorda Edena, niewątpliwie będzie miała 
dodatnie rezultaty dla sprawy pokoju: 
„Bliższe zapoznanie się z istotnym stanem 
sytuacji politycznej na wschodzie Euro- 
py powinno się również przyczynić de 
oparcia polityki francuskiej na realnym 
poglądzie na obecną rzeczywistość po“ 
lityczną i do wyeliminowania z niej tych 
wszystkich elementów, które mąciły po 
jęcie o istotnym stanie rzeczy. Min, Lin 
val jest człowiekiem, który umie trzeń. 
wo patrzeć i wyciągać wnioski bez ehe? 
merycznego doktrynerstwa. Dlatego jego 
podróż do Polski i do ZSRR. powinna 
przynieść dodatnie: rezultaty. 

J. Brzękowski: - 
  

Książka — to chleb powszedni — 
Karmi rozum, uczucie i fantazję 

NOWA 

Wypożyczalnia książek | 
Anos 

      

‚ CSKA 
Czwartek, dnia 20 grudnia 1934 roku. «- 
Rano widzimy, że drugiej maszyny. 

niema. Została w pustyni. Zajeżdża wód 
ciężarowy. Szoferzy opowiadają, że wia 
dzieli maszynę ze strzaskanym radiato+* - 
rem w odległości dwóch „farsach* (dwie 
mile rosyjskie). Prędko jedziemy na miej 
sce wypadku. 

Robota trwa parę godzin, — może 
potrwać i dłużej. Jest źródło na pusty+ 
ni i rośnie samotna palma. Przy strumia 
niu pasą się wielbłądy, a przy maszynache 
gapią się stary i mały haludż i m 
chart. 

Siedzę na słońcu i piszę. Przechiodknij 
wielbłądy obok mnie po jednym — dłu» 
gim szeregiem. Przychodzą dwaj śliczną, 

baludži, jeden w prawym, drugi w 1еч 
wym łapciu. Stanęli tuż przy mnie i pa-; 
trzą co robię. Strasznie im imponuje me-; 
ja umiejętność pisania. Stach chce 2294 
bić zdjęcie — uciekają w popłochu. Mh- 
że o godzinie pierwszej w południe aa 
szymy. 

Bałudżi są bardzo przystojni. Mająy 
oczy, jak woda mirażu. Poszły wielbłądty 
w pustynię — brunatne, płowe, białe —: 
a my ruszyliśmy w drogę. i i 

Ostatnia noe na pustyni. A Miasteczko: 
ołoczone górami. Księżyc świecj i : 

  

   



    

     

       

    
   

   

AUTA PAPIEŻA. 

W Citta dei Vaticano, w mieście ważykań- 
1, przypada na 993 mieszkańców 250 aut. 

jest to tak wysoki procentowy słosunek, jakiego 
znajdzie się nawet w Nowym Yorku. Z żych 
aut 5 należy do Papieża. Wszystkie pięć 
ów są prezentem osobistym dla Piusa XL 
fer Papieża Apgello Stoppa, opowiada, iż 

apież lubi szybką jazdę ale niewiele okazji 
stego dają drogi i ulice ważykańskie, gdyż 
łuższa droga poprzez park watykański liczy 

lecałe 5 kiłometrów. Najdłuższa przejażdżka 
tomobilowa Papieża odbyła się na drodze z 

deł 'Vaticano do Castel Gandolfe, letniej 
|cezydencją papieskiej, 

TARZAN W ROLI SEKWESTRATORA. 

W niewielkiej osadzie meksykańskiej, roz- 
rzuconej na dażej przestrzeni, nie mogły władze 
Gkarbowe od pięciu lat ściągnąć najmniejszej 
mawet suity zą zaległe podatki. Ilekroć zjawiał 
się sekwestrator, odchodził z niczem, witany i 
%egnany w najlepszym razie obietnicami, o ie 
mie groźbą użycia Colta. Znudzony wreszcie tą 
grą w ciuciubabkę urząd skarbowy zasięgnął 
„porady w Meksyku, W stolicy doradzone zaan- 
gażowanie na sfanowisko egzekutora i poborcy 
znanego atletę amerykańskiego, liczącego dwa 
imetry svzrosiu i 150 kilogramów wagi. Atleta 
wnany jest w sierach sporiowych pod przezwi- 
Gkicm „Tarzan“. Wiadze meksykaiūskic mają 
madzieję że Tarzan-egzekutor da sobie radę z 
opornymi podaćnikami którym zaimponuje 
wzrost jego i Siła. 

DZICY ŻĄDAJĄ HONORARJUM... 
Czasy, w. których turyści mogli podziwiać 

gratis fańcę krajowców na Nowej Gwinei, minęły 
bezpowrotniė. Sprytni wyspiurze połapali się w 
Kkonjunkturże i żądają jaż dzisiaj sporego ho- 
morarjum za swoje występy wohec białego audy- 
torjum. Amerykański parowiec turystyczny 
„Franeonia*, wioząc partję turystów do Nowej 
Gwinei, wyśłał z drogi do portu Mooresby de- 
peszę, w której zamawiał u kacyka miejscowego 
wykonanie dla gości kiłku tańców krajowych. 
Qdpowiedź na depeszę brzmiała: „Zgoda — ta- 
miec śmierej i,taniec obrzędowy — 50 dolarów 
ma tancerza — gotówka, zgóry. Kierownietwo 
wycieczki domagało się obniżki, nadaremnie 
jednak. Wkońcu na prośbę turystów wysłana 
depeszę z żądaniem udzielenia przyzwolenia na 
afotografowanie krajowców w ich strojach uro- 
czystych. Sprytny kacyk zażądał i tutaj wyna- 
„grodzenią pó dolarze od głowy i zdjęcia. Tak 
oto działa konfakt z białymi i cywilizacją na 
€rarnych dzikusów polinezyjskich. Bussiness 
'6tał się ich bogiem. 

"FALA SAMOBÓJSTW W JAPONII. 

"Liczba samobójstw w Japonji wzrosła zna- 
"cznie w ostatnich latach co wywołało niepokój 
*'w sierach rządowych. W samem Tokio liczba 

samobójstw w 1934 r. wykazała wzrost © 61 wy- 
-padków w porównaniu z rokiem 1933-im. Osgól- 
ma zaś ich liczba w stolicy wyniosła 2.612. Naj- 
częstszem narzędziem samobójstwa była truciz- 

"ma, którą się posługiwano w 60%/6 wypadków. 
Większość samobójców, to ladzie młodzi w wie- 

"ku do 30 lat, Tylko 5 samobójców posługiwało 
'© bronią pałuą jako narzędziem śmierci. 

30.900 STULATKÓW W Z. S. R. R. 
Jak wykażuje statystyka sowiecka, w Rosji 

enropejskiej i azjatyckiej żyje 3,4 mijona ludzi 
"w wieku powyżej 70 lat, 969.000 w wieku po- 
„wyżej 80 tat i 29.562 w wieku powyżej 100 lat. 
| interesującą i ciekawą jest okoliczność, że więk- 

je stulątków zalicza się do płci żeńskiej. 
ajwiększą ilość matuzalemów posiada Kaukaz, 

le żyje 8.974 osoby (0.16*/e ogółu łudnościj 
więcej niż 100 lat, 

          

Wo 
| HODOWLA BOBRA W SZWECJI 

- Podjęte przed łaty piętnastu próby wzno- 
hodowii bobra w Szwecji dały bardzo 

yśfine wyniki. Profesor Lóonnberg, znany ba- 

dy. Wędrowhny dziad ż glinianym instru- 
mentem muzycznym i długowłosy chło 
piec z bajkij dla grzecznych dzieci dają 
koncert. Bałudżowie usiedli kręgiem na 
aiemi i klasźczą w ręce. W kręgu tańczy 
snała dziewczynka. Znów śpię w wozie. 
Noc chłodna, ale już cieplej. 

Piątek, dnia. 21 grudnia 1934 roku. 

Słońce — ciepło — wiatr od pustyni. 
Góry palą się w słońcu. Wiszą okapy i 
mawisy gliniane tuż nad głową. Czasem 
potoczy się kamień z hukiem. 
jų Chodzą dumnie dwaj baludżi w no- 
wych guniach — jak manekiny. Każdy 
podchodzi do wybrańców losu, maca, 
mlaszcze językiem w dowód uznania 
„heili hube“. Ja też podziwiam. Sztyw 

ane, białe gunie : smałowane w pawie i 
gwiazdy. Stach ich fotografuje, pozują z 
godnością i zadowoleniem. Są dumni — 
dzisiaj na świeczniku. 

Zbiera się karawana, ruszamy w po- 
chód. Dolina rżeki, czy coś w tym stylu. 
Mała chatynka' z kamieni ubrana w bar- 
wne wstęgi. Święte miejsce. 

Co kilkaset metrów wzmocniony woj 
_ 6kiem posterunek żandarmów. Baludži 
| toczą wojnę z'persami. Na przestrzeni 
- bilku kilometrów mijamy kilkanaście ka 

  

„KURJER*% z dnia 

Rozmaitości ze 
dacz życia zwierząt i piaków stwierdza, że 
większość par bobrów, wpuszczonych do stru- 
mieni, rozmnaża się, a niektóre kolonje liczą 
już do 200 sziuk. 

Natomiasi ryś, zwierzę niebezpieczne w po- 
rze parzenia, wygasa, Niema coprawda dokład- 
nych obliczeń, lecz z całą pewnością wiadonio, 

iż obecnie jest znacznie mniej tych drapieżni- 
ków niż dawniej. Żyją głównie na północy, Jecz 
można je spotkać i na pełudniu w najchętniej 
odwiedzanej przez turystów prowincji, Dale- 
kariji. 

MASZYNA DO LICZENIA PSZCZÓŁ. 

Ministerstwo rolnieciwa Stanów Zjednoczo- 
nych zamówiło w biurze wynalazków technicz- 
nych („Bureau of standards“) przyrząd autema- 
tyczny do sprawdzania iłości pszczół w ulu. Ule, 
w których dokonane są obliczenia, zaepatrzone 

9-50 maja 1835 r. 

Р ® | 

zostały w tym celu w maleńkie drzwiczki przez 
kióre przejść może tylko jedna pszczoła, Zaia- 
stałowany w ulu 4aparat z rejestratorem automa- 

tycznym pozwsła na dokiadne notowanie żlości 
przechodzących przez drzwiczki pszezół. 

ŚWIECĄCE KAKTUSY. 

W stanie Arizona rosną kaktusy o oryginał- 
uych, często wprosi groteskowych kształtach, 
dochodzące do ogromnych rozmiarów. Ostatnio 
pomysłowi architekci postanowili zastosować łe 
kaktasy jako ozdokę jednego z miast amerykań- 
skich, Feniks, Kakżusy ogromnych rozmiarów 
umieszczone zosiały ua placąch  pubłicznych 
miasta, a kontury ieh obrzeżone rurkami neo- 
nowesni. Święcące w nocy kaktusy stanowią 
pękny motyw dekoracyjny. Oryginałny pomysł 
architektów w Feniksie ma być zastosowany 
również i w innych miastach amerykańskich. 

  

Nowy gmach japoń- 

skiej agencji 
teieg <ficzneį 

Japońska oficjalna agencja Te- 

iegraficzna „Shimbun Rengo'* 

przeniosła się do nowego wspa- 

niałego gmachu w Kioto, wy- 

posażonego we wszelkie najno- 

wocześniejsze urządzenia. Na 

uwagę zasługuje bogata deko- 

racja fasady' gmachu barwnemi 

ornamentami  malowanemi 

szkle, które na wypadek wojny 

stanowić będzie pewnego rodza- 

ju ochronę, zlewając budynek 

z terenem i czyniąc go przez to 

niemal niewidocznym dla nie. 

przyjaciela. 

  

Nowości wydawnicze 
— Rim. dypl. WŁADYSŁAW DZIEWANOW- 

SKI. Zarys dziejów uzbroienia w Polsce 
Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa, 1935 

Cena zł. 12. 
Bronioznawstwo — to bardzo ważna nauka 

pomocnicza w stosunku do historji wojskowo- 
ści. Bez znajomości bowiem broni w danym 
okresie trudno zrozumieć przebieg jakkiejkol- 
wiek bitwy, zwłaszcza dawnej. Również i or- 
ganizacja wojskowa w każdym okresie jest za 
leżna od jego uzbrojenia. Nie dość na tem: na 
podstawie stanu i rozwoju broni w danym kraju 
w pewnym czasie można sądzić o jego kulturze, 
sztuce, a nawet o poziomie rzemiosła i prze- 
mysłu. Mimo tak doniosłego znaczenia bronio- 
znawstwa znajomość jego była dotychczas mi- 
nimalna w naszem społeczeństwie, jak również 
i zainteresowanie się tą dziedziną, Dużym kro 
kiem naprzód było powstanie w ostatnich cza: | 
sach „Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Woj 
ska“, ktėre prowadzi badania z zakresu bro- 
nioznawstwa oraz uruchomienie czasopisma p 

  

rawan. Stoją wzdłuż drogi. Patrzą z po- 
dełba, ale nikt nie śmie ruszyć, widząc 
-oddział zbrojnych żandarmów. 

W południe wjeżdżamy do Zahida 
nu. Góry znikły za nami. Jak kraj sze- 
roki — pustynia, w pośrodku maleńkie, 
gliniane miasteczko. W garażu biorę ką 
piel w bidonie od benzyny. Przebrana w 
suknię. Stach też umyty i oskrobany. 
Idziemy do angielskiego konsula. 

Konsulat o dwa kilometry za mia- 
stem. Na: dużym dziedzińcu pustki. W 
domu też nikogo niema. Szukamy służ 
by. Znalazł się w bocznych drzwiezkach 
służący hindus. Sahib pojechał autem, 
wróci na tea o godzinie czwartej. 

Na naszym zegarku jest po trzeciej, 
— prawie godzina. Nie chce się wracać 
do miasta. Na dziedzińeu wiatr dmucha. 
S.użący widzi nasze niezdecydowanie, — 
otwiera drzwi domu. 

Wchodzimy. Zaciszny  living-room. 
Ogień na kominku. Na ekranie suszy się 
biały sweter. Na niskim stole rzucone 
pisma — butelka whisky. Zapadam w 
klubowy fotel przed kominkiem. Jak 
ciepło i zacisznie. Firanki i fotele — kre 
ton w duże kwiaty. Sufit z bambusu i 
szyn, podbity matą. Perski dywan na 
kamiennej podłodze. Na kominku i biur 

SAMA" a 

t. „Bron i Barwa“, poświęconego polskiej mu 
zeciogji wojskowej. Jako dalszy krok naprzód 
na tem połu należy z radością powitać pierwsze 
obszerne studjum z tej tak zaniedbanej u nas 
dziedziny. Autor na podstawie dwudziestoletnich 
skrzętnych i sumiennych badań zebrał i usyste- 
matyzował bogaty materjał do dziejów uzbro 
jenia wogóle, a w Polsce w szczególności, przy- 
czem studjum to obejmuje okres od pojawienia 
się Słowian na naszych ziemiach aż do powsta 
nia 1865 roku włącznie i omawia wszelką uży- 
waną u nas w tym okresie broń, Praca została 
ujęta w ten sposób, że na początku jej zamie- 
szczono uwagi i dane ogólne o broni w Polsce 
na przestrzeni jej historji w poszczególnych wie- 
kach, poczem autor omawia różne rodzaje tej 
broni kolejno, a więc sieczną, drzewcową i obu 
chową, miotającą i palną, uzbrojenie ochronne, 
zbroje końskie i rzędy. Na końcu pracy znajdzie- 
czytelnik wwagi końcowe o określaniu wieku za- 
bytków, o falsyfikatach, naprawach oraz spis 
majstrów i wytwórni broni w dawnej Polsce. 

na 

UŚMIECH i UŚMIESZKI 

Włoskie anegdoty 
Pisma włoskie podają szereg anegdot teat- 

ralnych, z których parę wato powtórzyć: 

Podczas próby wieczonej oratorjum Pe- 

rosiego w sali koncertowe; rzymskiego „Augu- 

steo”, dyrygował osobiście kompozytor. Przez 

pewien czas próba upływa )ez żadnych incyden 

tów, aż w pewnym momende słychać nagle pu- 

kanie pałeczki, zapawiadające-przerwę. 

— Czy pan już po kolacji? — zwraca się 
mistrz do fagocisty. 

— Jeszcze nie — odpowiada zdumiony fa- 
gocista. 

— W takim razie jest pan usprawiedliwio- 

ny — mówi z uśmiechem Perosi. — Teraz już 

wiem, dlaczego pan ciągle połyka nuty. 

  

Wielkiemu aktorowi włoskiemu Tomaszowi 

Salvini, wydarzył się raz nieprzyjemny wypa 

dek. Mianowicie, gdy grał włóczęgę, zapomniał 

odpiąć swój złoty łańcuszek od zegarka, o gru- 

bych ogniwach, 
— O Boże, umieram z głodu — zawołał w 

pewnej chwili, jak wypadało w roli. 

— Zastaw pan swój łańcuch 

głos z galerji. 

Jednakże Salvini nie napróżno słynął z nie- 

zwykłej przytomności umysłu: 

— Nie mogę — odpowiedział płaczliiwym 

głosem. — Łańcuch jest, niestety, fałszywy. 

zawołał 

D'Anunzio, który był i jest grandsegneu- 

r'em, ma zwyczaj dawać jałmużnę w wysokości 

pięciu lub dziesięciu lirów. Pewnego dnia, gdy 

znajdował się na spacerze w kierunku Gardone 

di Sopra, spotkał żebraczkę wyciągającą błagał- 

nie ręce pod murem. Bez namysłu sięgnął Ga- 

brieie d,Annunzio do kieszeni i wydobył błysz 

czącą monetę dziesięciolirową, którą wręczył 

staruszce, 

W pierwszej sekundzie żebraczka straciła 

mowę, po chwiłi jednak wzniosła ręce do góry 

jakgdyby błogosławiąc wieszcza i patrząc na 

jego potężną łysinę, wyszeptała w uniesienin: 

— Będę się modliła gorąco, żeby na pań" 

skiej głowie stał się cud. ъ 

Parę myśli wiedeńczyka Aleksandra Engla: 

Rewizja nieśmiertelności: „Są nieśmiertel- 

ności, które się przeżywają”. 

„Nastały takie czasy, że człowiek nie płaci 

nawet tego, co winien sobie samemu". 

ж 

„Gdy kobieta, zwłaszcza piękna, przestaje 

być świętą, zaczyna się do niej wielu modlić" 

„Są ludzie, którzy każdą prostą drogę bio- 

rą krzywo'. 

„Gwiazdy, które ściągamy z nieba dla ko- 

bilet, nie są znane astronomii". 

Wybr. WEL. 

CZEKOLADA 
A. Piasecki si. 

KRAKÓW 
WYSOKO-JAKOŚCIOWE SUROWCE 
WIELKI WYBÓR — NISKIE CENY 

  

  

ku fotografje, przy nich karty świątecz- 
ne. 

Szczęśliwie konsul miał czas pośred 

ni, persko-indy jski. Po paru minutach za 
jeżdża auto. Ze śmiechem i radosnem 
hallo — wpada do pokoju maleńka, ru 
da istota i duży, roześmiany chłopiec. 
Państwo H. G. Rivett-Carnac. 

Z punktu pijemy herbatę. Pani Jane 
wydaje rozporządzenie przywiezienia na 
szych bagaży z garażu. Ponieważ trudno 
nam jest rozmawiać, gospodarze domu 
zapraszają pana Mac Donald dyrektora 
banku perskiego, — ten mówi po francu 

sku. 
Mat i Stach (obaj szkoci) jadą do ga- 

rażu po rzeczy. Ja zostaję przy kominku. 
Przychodzą z wizytą państwo Sukies — 
ormianie. Ona nie mówi po angielsku. 
Rozmawiamy po rosyjsku (naprawdę ro 
syjski jest teraz najbardziej międzynaro 
dowym językiem). 

Kąpiel. Prawdziwy angielski dinner. 
A potem duży, jasny pokój z ogniem na 
kominku. i łóżko z białą pościelą. Tak 
jak na wojnie odczuwam rozkosz ciepła, 

czystości i komfortu. 
Przemiły dzień przemieszkaliśmy u 

państwa Rivet-Carnac. 23-go rano oni 
wyjechali do konsula generalnego na 

e I 

Święta. My na jedną noc do pana Mac 
Donalda (motor nie został w porę napra 
wiony). Tam Stach i Mac pracowali cały 
dzień przy motorze — ja grzałam się 
przy kominku. 

Poniedziałek dnia 24 grudnia 1935 roku. 
Ruszyliśmy ku granicy. 
O godzinie 10-ej rano zbiera się 

przed budynkiem celnym karawana. Sto 
ją szeregi ciężarówek. Kręcą się szofe- 
rzy. Stach załatwia sprawy celne. Siedzę 
sama. Bidon z benzyną źle przyczepiony. 
Wyłażę z betów wózka i przekręcam go 
w innym kierunku. Ciężko, pomaga mi 
szofer we włochatej czapie. Przystojny, 
miły i uprzejmy — napewno nie pers 
(później się dowiedziałam, że afgan). 
Rozmawiamy łamaną angielszczyną. r 

Przychodzi Stach. Podehodzj parne 
szoferów. Między nimi jeden również wy 
bitnie ładny chłopiec, mówi po rosyjskuż? 
Assur. Mamy już trzy wozy przyjaciógą 
Możemy jechać śmiało. Wrazie złej dro$x 
— pomogą. s 

W południe ruszamy. Karawana Śl я 
stawia się długim szeregiem. Na każder * 

aucie zbrojny żandarm. się 

(D. c. n.) 
my - 
(Buc:



„KURJER“ z dnia 9 maja 1935 roku. 5 
  

"Smutnej nauczycielce —ku pocieszeniu 
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W „Kurjerze” z dnia 5 kwietnia b.r. 
rozległo się beznadziejne łkanie pewnej 
nauczycielki jednoklasówki wiejskiej. 
wywołane niedostatecznym wynikiem wi 
zytacji jej szkoły, dokonanej przez in 
spektora szkolnego. Smutek Pani i Jej 
gorzkie wywody są całkiem uzasadnione 

i w założeniu zupełnie słuszne. Ale. 
tylko w założeniu. 

  

Wina niepowedzenia naszego szkol- 
nictwa na Ziemiach Wschodnich nie łeży 
w tem, że ono jest „polskie*, a wieś „bia 

loruska“, ale w tem, że jest ono niewłaś- 
ciwie zrozumiane przez centralne władze 
szkolne, które, idąc po najłatwiejszej 
drodze, kierując się macoszym szablo 
nem, uniformizmem i biurokralyzmem. 
uważają swe papierowe wytwory za 
kanony, do których musi naginać się ży- 
cie. A ponieważ życie niejest tak skore 
do posłuchu — więc w rezultacie otrzy- 
mujemy zero — lub bardzo mało. 

A więc dla dobra państwa trzeba 51а 
nąć frontem do życia, a nie do paragra 
fów. Pięknie mówił o tem niedawno p. 
Minister Kościałkowski. 

Na naszych ziemiach jest ta sprawa 
tem trudniejsza, że większość personelu 
inspektorskiego rekrutuje się z t. zw. 
„przybyszów*. Człowiek, który długie 
lata był dobrym inspektorem w Sando- 
mierzu czy Radomiu, a został „zesłany 
na Kresy* — wizyłując dziś szkoły na 
naszych ziemiach, staje się postrachem 
wśród nauczycielstwa. Nie może 9n prze 

*« nauczycielowi tego, że „nie wszy- 
stkie dzieci w I-ym oddziale czytają na 
poziomie'* — że program języka polskie- 
go „nie zosłał zrealizowany”. Strychulec 
— oto wróg. 

      

     

    
  

    Ale jest jeszcze inna — ważmiejsza 
przyczyna niskiego poziomu naszych 
szkół, której nie da się usunąć przez żad 
ne udostępnienie językowe np. w posła- 
ci nauki po białorusku. Był czas, że na 
wielką skałę stosowaliśmy tę metodę. 
Lecz zupełnie zawiodła ona. Chłopi za- 
częli bagatelizować szkołę, prowadzoną 
w ich języku. Kiwali głowami i mówili 
z prawdziwem zmartwieniem: — „Jaka- 
ja tam szkoła, kali wuczuć u jej pa wia- 
skowamu! Moj syn i tak dobra umiejeć 
hawaryč i zhawarycca z pastuchami pry 
karowach. Naszto ja budu pasyłać jaho 
u takuju szkołu? Szto z hetakaj nawuki? 
Pany wydumali hetyje biełaruskija szko 
ły, kab z nas susim zrabić wiaskowych 
  

(Artykuł dyskusyjny) 
durakou, kab nikoli nie dapuścić nas da 
polskoj nawuki, kab niwodzien z nas nie 
astausia razumnym czaławiekam*. —To 

jest cytata, zaczerpnięta z życia. Tak 
przeciętny chłop białoruski patrzy na 
odrębność własnej kultury. 

  

  

    

Gdzież jest ten naród odrębnie bia- 
łoruski, prący rzekomo do emancypacji? 
Bo te wioski. które etnografja nazywa 
białoruskiemi. wyraźnie odżegnywują 
się od kultury białoruskiej. upatrując w 
niej własne poniżenie i odcięcie od cy- 
wilizowanego świata. A jeśli chłopi nasi 
czytać umieją w obu językach — to za 
miast Janki Kupały wolą Adama Mie 
kiewicza, który jest równie bliski ich ser 
cu. Ten lud „rasowo*% białoruski — du- 
chowo grawituje ku połskim formom 
kulturalnym, które uważa za wyższe. 
starsze, zasobniejsze, bardziej wyrobione 
— a zatem przydatniejsze do uzewnętrz 
nienia i zrealizowania bogatej treści je- 
go duszy krywicko-białoruskiej. 

      

Te utorowane i rozwinięte bodaj do 
perfekcji formy stanowią dla twórczych 
białorusinów o wiele wygodniejszy i pre 
cyzyjniejszy środek ekspresji — aniżeli 
młode formy dopiero co „odkrytej* czy 
raczej „założonej* kultury białoruskiej 
Sam jestem białorusinem, czuję wyraź 
nie swoją szczepową odrębność — ale 
mimo to jakoś nie chce mi się ..pisać** po 
białorusku czy „studjować* białoruskiej 
kultury. Wolę kulturę t. zw. polską bo 
tam jest więcej białoruskości niż w dzi- 
siejszej kulturze białoruskiej — bo kul- 
turę polską budowali najwięksi białoru 
sini — bo w kulturze polskiej jest nie 

mniej elementów krywiekich aniżeli le- 
chickich. Byłbym marnym białorusinem 
gdybym dla ..Symona Muzyki”, „Smyka“ 

Konferencja B. 

  

  

  

   
  

  

  

czy „Dudki* wyrzekł się „Pana Tadeu- 
sza“. „Dziadow“ czy „Jana Deboroga“. 

— Temi samemi co ja kategorjami my- 
Śli olbrzymia większość białoruskich in 
teligentów. Tym samym też instynktem 
kieruje się ciemna wieś białoruska, któ- 
ra bói się białoruskiej szkoły, upatrując 
w niej szykanę ze strony .„panou*. W 
związku z tem jeszcze jeden żywy obra- 
zek, który dedykuję p. Helenie Romer, 
prezesce teatrów i chórów ludowych. Oto 
objazdowa trupa teatru amatorskiego 
spada pewnego dnia na wieś i ogłasza 

przedstawienie. Ciekawi chłopi idą pa- 
trzeć — ale wracają niezadowoleni i roz 
Aražnieni: — „Ja dumau, szto jany bu 
duć pakazywać, jak żywuć pany u hora- 
dzie, ci jak letajič jeraplan. ci jak jež- 
dzič czyhunka a tymczasam: tancawali 
lawonichu i-špiawali wiaskowyja piešni! 

Kab jany zdochli abmanszezyki! Szko 
da, szto ja bilet kuplau“! — Po takiem 
serdecznem wynurzeniu następuje siar- 
czyste spłunięcie. — Tak zwana „odręb 
na* kultura białoruska dla normalnych 
białorusinów (nie  „ušwiadomionych“ 
przez Moskwę via Mińsk) nie posiada 
żadnej siły atrakcyjnej. Oni jej nie cenią 
i nie chcą — nie dostrzegają, jej wartoś- 
ci. Natomiast wyzwolenie ze swego upo- 
śledzenia i nędzy widzą w kulturze pol- 
skiej, do której bardzo się garną. Garną 
się namiętnie — mimo, że przeciwstawia 
się temu kultura sowiecka, która dostęp- 
nym językiem białoruskim obiecuje im 

radykalniejsze wyzwolenie. 

  

   

I białoruska szkoła na czysto biało- 
ruskiej wsi (w środowisku lojalnem, t. j. 
wolnem jeszcze od wpływów Kominter- 
nów) — chociaż dostępniejsza — jest o 
wiełe mniej respektowana niż polska. 

B. W. R. 
w sprawach robotniczych 

W dn. 7 i 8 maja odbyła się z inieja- 
у Sekretacjatu Wojewódzkiego B. B. 

W. R. pod przewodnictwem pos. Birken- 
mayera kołejna konferencja przedstawi 
cieli wszystkich wileńskich związków i 
organizacyj robotniczych stojących na 
płaszczyźnie prorządowej. Obrady pro- 
wadzone na wysokim poziomie, a poświę 

  

eene omówieniu aktualnych zagadnień z 
dziedziny zawodowej, dały jednocześnie 
wyraz zgodnej dążności świata pracow- 
niezego na jednolitej i silnej platformie 
organizacyjnej. W kierunku tym pow- 
zięto szereg konkretnych decyzyj i uch- 
wał, które już w najbliższym terminie 
będą realizowane. 
  

Z uroczystości jubileuszowych w Londynie 

      
  

Na uroczystości jubileuszowe do Londynu przy 

  
jechały miljony gości z różnych zakątków świata. Ilustracja przedstawia tłumy przed Bucking- 

ham-Palast podczas zmiany warty pałacowej. 

Ale i ta nie ma wielkiego zrozumienia 
czy uznania ze strony ciemnych rodzi- 
ców, którzy dziecko własne uważają za 
siłę roboczą w gospodarskiem obejściu. 
A tacy są prawie wszyscy nasi chłopi. 
Ciemnota i nędza — zagłuszyły w nich 
człowieczeństwo. Chłop wieprzaka wy: 
żej ceni niż rodzone swe dziecko. Jest 
ono zawsze bite — zakrzyczane, zahuka- 
ne, zapopychane. Zaniedbane — głodne, 
bose, nagie — od urodzenia nie kąpane. 
Najwcześniej ono wstaje (pasie o świcie 
krowy, póki niema bąków). najpóźniej 
się kładzie (skrobie kartofle na jutro) — 
i za to wszystko dostaje najgorszą por- 
cję strawy, która pozostaje z obiadu u- 
przywilejowanych dorosłych, wydajniej 
pracujących niż ono: wątłe, małe, bez 
silne dziecko... Gdy po powrocie ze szko- 
ły zacznie odrabiać w domu lekcje — oj 
ciec arbitralnie każe mu narąbać drew, 
matka — przynieść wody, starsza siostra 
— zamieść izbę etc. Spycha się je z ka- 
jetami ze stołu, bo na nim starsze wyko- 

nują jakąs .„wažniejszą niž pisanie“ ro- 

botę. Odbiera się dziecku lampę. bo „kap 
ciłka* potrzebna jest matce tuż przy xą- 
dzieli, aby nić szła równo. Poprostu 
dziecko nie może uczyć się na wsi — 
w dzisiejszym jej stanie — w dzisiej- 
szych warunkach. A my chcemy, aby 

ono opanowało cały program szkolny. 

Nie łudźmy się — nie ulegajmy fikcji! 

Takie cuda jeszcze nie dzieją się na świe- 

cie. " 

Czy jednak niema wyjšcia 7 tej okrop 

nej sytuacji? Owszem jest! Jest wyjście 

takie, piękne, nawskroś nowoczesne i 

humanitarne. Państwo powinno zliłować 

się nad temi wiecznie krzywdzonemi 

dziećmi. Wszak żyjemy w „stuleciu 

dziecka”! Powinno zabierać je od rodzi- 

eów i wychowywać w specjalnych obo- 

zach szkolnych do lat 14-tu, zaprawiając 

do racjonalnego życia w środowisku, z 

którego wyszły i do którego powrócą. — 

Dekret taki lud nasz powitałby z entuz- 

jastyczną radością, bo dziecko na prze 

ludnionej (źle zbudowanej) dziś wsi, jest 

dla rodziców największym ciężarem. — 

Oświata powszechna przestałaby wów- 

czas być fikcję. Program byłby wyczer- 

pany w 100 procentach. Wychowanie 

państwowo - obywatelskie osiągnięte w 

100 procentach. A całe szkolnictwo, włą 

czając w nie utrzymanie tych dzieci, 

kosztowałoby o wiele mniej pieniędzy 

niż obecnie. Pod względem zaś gospodar 

czym takie obozy szkolne stanowiłyby 

doskonały rynek zbytu dla produkcji 

krajowej, a w szczególności rolniczej. 
St. Szanter. 

    

—000— 

Wzdłuż i wszerz Polski 
— WICE-PREZES SĄDU OKRĘGO- 

WEGO W GDYNI Leon Murza Kryczyń- 

ski został odznaczony firmanem Sułtana 

Marokka Sidi Mahomeda ben Muley Jus- 

sefa orderem oficerskim gwiazdy Ous- 

sam Alaouite Cherifien. 
— ZJAZD DYREKTORÓW SCEN WIDOWI- 

SKOWYCH. Onegdaj odbył się w Warszawie 

doroczny walny zjazd Polskiego Związku Dyre- 

ktorów Scen Widowiskowych (Pozed; z udzia 

łem około 60-ciu delegatów z całego kraju. 

W wyniku obrad zjazdu wyłoniono komi 

sję, która wespół z zarządem głównym Pozedu 

zawrzeć ma konwencje z Polskim Związkiem 

Artystów Widowiskowych w sprawie produk- 

cyj artystycznych w lokalach rozrywkowych, ze 

Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicz 

nych w sprawie tłantjem autorskich od tych 
produkcyj oraz ze Związkiem Zawodowym Mu- 

zyków R, P. w sprawie warunków pracy i płacy 

orkiestr. Zjazd uchwalił zwrócić się do minister- 

stwa spraw wewnętrznych o podniesienie kon 

tyngentu artystów zagranicznych, których pro- 

dukcje, zdaniem Związku, niezbędne są dla u- 

trzymania istnienia szeregu lokali rozrywko- 

  

wych, 5 

Do zarządu wybrani zostali: pp. Leon Sa- 
moraj — Warszawa, Bronisław Stańczyk — 

Warszawa, Adam Wiiener — Warszawa, na za- 
stępców członków zarządu pp.: St. Vogl — 
Kraków i W. Dąbrowski — Poznań. 

— ZA 9 ZŁ. WISŁĄ Z WARSZAWY DO 
GDYNI. W przyszłym tygodniu wznowiona z0- 
stanie regularna komunikacja rzeczna, pasażer 
ska i towarowa pomiędzy Warszawą a Gdynią 
przez Tczew, Począwszy od 15 b. m. kursować 
będą na tej liji statki polskiej Żeglugi Rzecznej. 
Komunikację utrzymywać będzie 5 parostatków 
salonowych i 34 statki jednopokładowe. Ceny 
biletów w komunikacji do Gdyni zostaną obni- 
żone i wynoszą już od 9 zł. za przejazd War- 
szawa—Gdynia: | . z 
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SUKCES AUTOMOBILISTOW 
WILENSKICH. 

Automobilišey wileńscy: inż. Maksimow, inż, 
Janowiez, p. Kossowski i red, Laudyn odnieśli 
piękny sukces sportowy w zjeździe gwiaździ- 
stym do Poznania. Wilnianie startowali z Ko- 
bylnika. 

Na 52 startujące samochody nasi zawodnicy 
zajęli w ogólnej punktacji 5 miejsce, ą w punk- 
taejt długości trasy zdobyli pierwsze miejsce. 

KOMUNIKAT SEKCJI BOKSERSKIEJ 

A. Z. $. WILNO. 
We środę dnia 8.V.35 r. o godz. 18.30 w sali 

AZS'u ul. Św. Jańska 10 odbędzie się Walne 
Zebranie członków sekcji bokserskiej AZS Wil. 
no. Obecność członków konieczna. 

KURS ŻEGLARSKI. 
Klub Prawników otwiera we czwartek 9 

maja o godz. 8 wiecz. w lokalu własnym teore- 
tyczny kurs żeglarski. Jednocześnie odbędzie się 
organizacyjne zebranie sekcji wodnej. Udział dla 
członków klubu i sympatyków. 

WIOSENNY TURNIEJ ŻAKS-u. 
W dniach 24—26 b. m. odbędzie się wiosenny 

turniej „ŻARS'%u na kortach w ogrodzie Želi- 
gowskiego. 

W. programie single panów kl. A, Bi C. 
Single pań kl. A i B. Misete. Duble. 

Zapisy u kortowego. 

REKORD ŚWIATOWY BIJE PŁYWAK 
SOWIECKI. 

Pływak sowiecki, Borysow, ustanowił nowy 
rekord światowy w pływaniu na 400 mir. na- 
wznak, uzyskując świetny wynik 5:24,8 sek. 

Dotychczasowy rekord Świała należał do 
Japończyka Kiyokawa z wynikiem 5:30,4 sek. 
Rekord Polski wynosi 6:36,2 s. t jest własnością 
Jastrzębskiego z AZS W—wa. 

Amerykanie w roku przedolimpijskim 
Komitet Olimpijski Stanów Zjednoczonych 

obliczył, że koszta ekspedycji amerykańskiej na 
igrzyska olimpijskie w Berlinie wyniosą kwotę 
około 300.000 dolarów. Amerykanie zamierzają 
przysłać do Berlina 328 zawodników olimpij- 
skich, oraz około 50 trenerów, lekarzy, kierow 

ników i t. d. 
Amerykański Komitet Olimpijski nie korzy 

sta z żadnych subwencyj państwowych. W! r. 
1928 ekspedycja olimpijska zawodników kosz- 
towała 350.000 dolarów (igrzyska w Amsterda- 
mie), przytem — zawodnicy amerykańscy przy 
byli wówczas na własnym okręcie — „Prezydent 
Roosevelt“. Na okręcie tym amerykanie miesz- 
kali przez czas trwania igrzysk, oraz przez okres 
igrzyska poprzedzający, co dało łącznie 42 dni 
pobytu. 

Kwotę 300.000 dolarów, niezbędnych na 

ekspedycję 1936 roku, amerykanie zebrali w 
nast. sposób: 100.000 dolarów wpłynie ze spe 
cjalnego dodatku opłacanego przy biletach wstę 
pu na imprezy. Pozostała suma 'wpłynie z ope- 
racji własnemi filmami oraz ze sprzedaży znacz 
ków olimpijskich. 

Niemcy spodziewają się, że wraz z ekspedy 
cją amerykańską przybędzie do Berlina parę 
tysięcy amerykańskich widzów. 

Zawodnicy amerykańscy mieszkać będą w 
Berlinie we wsi olimpijskiej. Przybywać będą 
do Europy partjami w różnych terminach, za 
łeżnie od wyznaczonej daty rozpoczęcia poszcze- 
gólnych turniejów. 

Zaległości w ubezpieczalni można 
spłacać Pożyczką Narodowa 
Ministerstwo Opieki Społecznej w porozu- 

mieniu się z Ministerstwem Skarbu zezwoiiło 

Ubezpieczalni Społecznej w Wilnie na przyjmo- 
wanie od pracodawców obligacyj 6 proc. Poży- 
czki Narodowej na spłatę zaległych składek nbez 
pieczeniowych, których termin uiszczenia upły- 
nął przed dniem 1-go stycznia 1934 r. 

Obligacje będą przyjmowane wyłącznie od 
pierwonabywcy lub od osób, które są w posia- 
daniu obligacyj na zasadzie przelewów, dokona- 
nych za zezwoleniem Komisarza Generalnego Po 
życzki Narodowej. 

Kurs nabycia obligacyj ustala się na 96 za 
100 zł. nominalnej wartości. 

Pracodawcy zamieszkali na prowincji mogą 
przesyłać obligacje w listach wartościowych 
względnie połeconych pod adresem Ubezpieczał 
ni Społecznej w Wilnie — ul. Zawałna 6, przy 
czem jpokwitowania Ubezpieczalnia Społeczna 
prześle drogą pocztową. 

Obligacje nałeży podpisywać in blanco w 
rubryce I przelewów. 

Termin przyjmowania obligacyj upływa z 
dniem 31 lipca 19385 r. 

CHORA WĄTROBA 
zatruwa organizm 

Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby i 
wydzielaniu żółci powodują swego rodzaju za- 
trucie organizmu, a na tem tle szereg najroz- 
maitszych chorób. 

Zioła Magistra Wolskiego „Biłlosa* zawie- 
rające znane rośliny egzotyczne Combretum i 
Boldo, pobudzają wątrobę do właściwej pracy 
oraz prawidłowego wydzielania żółci i powodują 
naturalne wypróżnienia, Stosują się przy cier 
pieniach wątroby i woreczka żółciowego (ka- 
micy żółciowej). 

Zioła ze znak, ochr. „Biłlosa* do nabycia 
w aptekach i drogerjach (składach aptecznych). 

Wytwórnia Magister E. WOLSKI, 
Warszawa, Złota 14 m. 1. 

  

„KURJER* z dnia 9 maja 19356 roku. 

KURJER SPORTOWY 
Wioślarze szykują się do jubileuszu 
Onegdaj odbyło się zebranie wiośla- 

rzy wileńskich, którzy zastanawiali się 
nad ułożeniem programu uroczystego 
otwarcia sezonu wioślarskiego. Otwar- 
cie odbędzie się 28 maja. Będzie to pierw 
sza oficjalna uroczystość jubileuszu Wil. 
Tow. Wioślarskiego, które obchodzi w 
tym roku 25-lecie swego istnienia. 

Otwarcie przystani będzie zorganizo- 
wane w sposób bardzo uroczysty. Zapro- 

szono szereg gości. 
Program uroczystości przedstawia 

się następująco: rano w niedzielę 26 ma 
ja wszyscy członkowie Wil. T. W. przed 
godz. 9 rano zbiorą się na przystani, by 
następnie ze sztandarem wyruszyć do 
Ostrej Bramy, gdzie odprawiona zosta 
nie Msza Św. o godz. 9 min. 30. Następ 
nie wioślarze złożą wieniec na grobie na 
Górze Zamkowej. Uroczystość na przy- 
stani rozpocznie się o godz. 12 podnie- 
sieniem, bandery klubowej, przemówie- 

niami, odsłonięciem tablicy zasłużonych 
członków (prezesa Stanisława Wańkowi 
cza i Maksymiljana Zalisza) i refilada 
łodzi. 
W defiladzie łodzi udział wezmą wszy- 

scy wioślarze. Defilada odbywać się bę- 
dzie kategorjami łodzi. Pierwsze pojadą 
łodzie wyścigowe, następnie półwyścigo- 
we, a na końcu kajaki. 

Wieczorem na przystani odbędzie się 
zabawa taneczna z produkcjami wokal 
no-muzycznemi. 

Dzień 26 maja będzie dniem święta 
wioślarskiego, bo Wil. Tew. Wioślarskie 
jest klubem, który dał początek całemu 
wioślarstwu wileńskiemu. W uroczysłtoś 
ciach wezmą niewątpliwie udział wszy- 
stkie zaprzyjaźnione organizacje wycho- 
wawczo.społeczno-sportowe. 

Drugim aktem jubileuszu będą mię- 
dzynarodowe regaty wioślarskie w Tro- 
kach, które odbędą się 7 lipca. 

Zabawy sportowe studentów amerykańskich 

  

Międzynarodowy mecz piłkarski w Wilnie 
WKS Śmigły rozegra 12 maja pierwszy w 

tym sezonie międzynarodowy mecz piłkarski z 
drużyną niemiecką z Prus Wschodnich Minerwą. 
Meez odhędzie się na stadjonie przy ul. Wer- 
kowskiej © godz. 16. 

Bileży nabywać można w przedsprzedaży 
w blurze Orbis przy ul. Miekiewieza. Bilety są 
w ennie od 75 gr. Dzieel wzrostu do 120 etm. 
piaecą tyłka 20 gr. 

Rszem z piłkarzami Minerwy z Prus Wseho 
dnieh do Wilna przyjedzie wycieczka Niemeów 
w liczbie 400, która ma być na meczu, 

Spotkanie zapowiada się bardzo interesują- 
eo. Wojskowt wystąpią w swoim najsilniejszym 
składzie na czele z Jachimowiczem w bramce, 
Naczulskim, Pawłowskim, por. Drągiem i Bile- 
wiezem. 

Święto motocyklistów 
W. niedziełę 12 maja odbędzie się propagan- 

dowy Rajd Motocykłowy ulicami Wilna, poprze- 
dzony defiladą wszystkich uczestników Rajdu 
w ramach ogólnopolskiego Święta Motocyklo- 
wego, Zbiórka zawodników w niedzielę punk- 
taalnie o godzinie 12.30 na Placu Łukiskim. 

Zgłoszenia do Rajdu przyjmują: Kłub Mo- 
toeyklowy Związku Strzeleckiego Wielka 68, 
oraz Willeńskie T-we Cyklistów i Motocyklistów 

Miekiewieza 22 m. 2 w czwariek, piątek i so- 
botę (9, 10 i 11 maja) w godzinach 17—19. 

Wpisowe 1 złoży nałeży wpłacić przy zgło- 
szeniu. Rajd jest dostępny dła wszystkieh mo- 
tocyklistów, zrzeszonych i niezrzeszonych w 
klubach. Odprawa zawodników i rozlosowanie 
numerów startowych odbędzie się w sobotę 
punktualnie o godz. 20 w lokalu KMZS przy ul. 
Wiełkiej 68. 

Skład Polski na mecz z Austrją 
Zarząd Polskiego Zw. Piłki Nożnej posta. 

nowił usunąć ze składu reprezentacji Polski na 
mecz z Austrją doskonałego obrońcę Legji Mar- 
tynę za niesubordynację na meczu Legja—-Po- 
gOŃ. 

Ostateczny skład reprezentacji Polski usta- 
lono w porozumieniu z kapitanem związkowym 
p. Kałuzą w sposób następujący: 

Fontowicz (Warta), Michalski (Naprzód — 
Lipiny), Bułanow (Polonia), Kotlarczyk II (Wis 
ła), Kotlarczyk I (Wisła), Haliszka (Garbarnia), 
Riesner (Garbarnia), Pazurek (Garbarnia), Szerf- 

ke (Warta), Matjas (Pogoń), Wodarcz (Ruch). 
Możliwe że Matjas i Wodarcz zamienią się miej 
scami. Jako rezerwowych wyznaczono Olbań 
skiego, Zwierza i Gemzę. Szczepaniak ostatecz- 
nie nie pojedzie. 

Wyjazd drużyny nastąpi w piątek. Kierowni- 
kiem ekspedycji będzie płk, Glabisz. Pozatem # 
ramienia PZPN wyjeżdżają: inż. Kuchar i kpt. 
związkowy Kałuza. 

Zarząd PZPN wyznaczył 
Sznajdra na sędziego linjowego. 

równocześnie 

  

Atąkami „Słowa” zajmie 
się Sąd B.B.W.R. 

Sprawa zamieszczonych w .Słowie* 
w dniach 5 go i 8-go b. m. artykułów p. 

„Camera abscura* i „Erudyta', ata- 
cych Redaktora .„Kurjera Wileń- 
go* i KE wileńskiej Rady Grodz 

kiej "BB WR „K. Okulicza została skie- 
rowana do. Sądu Organizacyjnego Bez 
partyjnego Bloku. 

   

Wobec powyższego powstrzymujemy się na 

razie do dalszego poruszania sprawy wspomnia- 
ych artykułów „Słowa. 

Tydzień L.O0.P.P. 
Dnia 12 b. m. rozpoczyna się w Wil- 

nie doroczny tydzień LOPP. Tydzień za 
początkuje uroczysta msza święta cele- 
Łrowana przez ks. biskupa Michalkiewi- 
cza w kościele św. Jana. Po nabożeńst- 
wie odbędzie się pochód propagandowy 
na plac Łukiski, gdzie odbędą się poka 
zy baloników wolnych. 

Sprzedam folwark 
140 ha, tanio, Wpłata gotówką zł. 4000,— 
Oferty do administr. „Kurjera Wileńskiego" 

dla R, S. 

  

    

0 odroczenie terminów płatności 
rat kredytu pod zastaw zboża 
Ze wzgłęd ma to, że w maju i czerwcu przy- 

padają terminy płatności rat kredytu rejestro- 
wego pod zastaw zboża, a ciężka sytuacja rol- 
ników wskutek stałej zniżki cen płodów rolnych 
pogorszyła się znacznie, sfery rolnicze wszczęły 
starania, ażeby banki, a specjalnie Bank Polski 
przesunęły termin płatności tych rat na okres 

| raj 

Posiedzenie Rady ałównej Legjonu 
Młodych 

Legjon Młodych obiecuje 
poprawę 

Dnia 5 maja odbyło się posiedzenie 
Rady Głównej Legjonu Młodych pod 
przewodnictwem komendanta głównego 
Bielskiego i przy udziale wszystkich ko- 
mendantów okręgów oraz inspektorów 

ogółem w liczbie około 50 delegatów. 
Po wysłuchaniu sprawozdań politycz- 
nych z poszczególnych okręgów uchwalo 
no następującą rezolucję: 

„Rada Główna Legjonu Młodych uchwała, iż 
Legion Młodych, organizacja młodych piłsud- 
czyków, wierząc w swe założenia ideowe, idące 
w kierunku zorganizowania narodu dla stwo- 
rzenia wiełkiej, potężnej Polski, uznaje, że ety- 
ka, moralność i przekonania ideowe nie pozwa- 
laja rozwiązać organizacji. 

Rada Główna natomiast uznaje konieczność 
przeprowadzenia gruntownej reorganizacji w 
duchu  przekreślenia dotychezasowych wad i 
przystosowania się do nowopowstałych warun- 
ków terenowych, przyczem kierownictwo orga- 
nizacji Legjonu Młodych wiano dążyć do utrzy- 
mania pracy na wszystkich odeinkach“. 

Sprawa zwołania kongresu oddana 
została przez Radę Główną do decyzji 
komendanta głównego. 

Rozwiązanie się konwentu 
senjorów Legjonu Młodych 

w Poznaniu 
POZNAŃ. (Pat.) Zarząd konweniu senjorów 

Legjonu Młodych w Poznania solidaryzująe się 
ze stenowiskiem zajętem wobec Legjonu Mło- 
dych przez czołowe osobistości obozu prorządo- 
wego w Warszawie, uchwałą z dnia 2 maja 
b. r. postanowił rozwiązać konwent senjorów 
Legjonu Młodych w Poznaniu oraz prowincjo- 
nalne koła senjorów Legjonu Młodych na tere- 
nie okręgu wielkopolskiego. 
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Niesamowity zamach samobójczy 
spadkobiercy 600.000 dolarów 

Wezorajszej uoey około godz. 1.45, poste- 
runkowy dyżurujący niedaleko gmachu głów- 
nego urzędu pocziowego przy ul. Wiełkiej po- 
słyszał nagle rozpaczliwy krzyk „raiunku!“ roz- 
legający się cd strony zaułka Literaeklego. Po 
biegł tam razem z przechodniami. Przy śblegii 
ul. Wiełkiej i zaułka Literackiego znaleziono 
leżącego na chodniku mężczyznę z tworzą od- 
wróconą do ziemi. W piersi nieznajomego ster- 
ezał sztyłet upierający się rękojeścią o płyty 
chodnika, Nieszczęśliwy ciężarem ciała whijał 
sztylet głębiej do piersi. 

Wezwano karetkę pogotowia, która prze- 

wiozła, nieznajomego do szpitala św. Jakóba. 
Już pierwszy rzut oka na okeliezności wy- 

padku przeraawiał za tem, iż ma się w danym 

wypadku do czynienia z ezemś niesamowitem. 
Śztylet, który stereczał w piersi był przymoco- 
wany jedwabną wsłążeczką do marynarki, a na 
wsłążeczee wypisane było atramentem drukowa- 
nemil titerami „Chrystos Woskres*. 

Jak się okazało, był to uczeń gimnazjum 
rosyjskiego im. Puszkina Mikołaj Żyłko. W kie- 
szeni desperata znaleziono list, w którym powia- 
damia, iż odhiera sobie życie dobrowotnie, Prze- 
znacza swoje zwłoki uniwersytetowi wiłeńskie- 
mu dla celów naukowych. Dalsza treść listu 
świadezyła wyraźnie, że Żyłko jest osobnikiem 
nienormalnym, Pisze mianowicie, iż „jest du- 
ehem Lenina i sprawcą śmierci imperatora MI- 
kołaja i rodziny carskiej". 

Po dokonania opatranku desperai odzyskał 

przytomność, lee żadnych wyjaśnień eo do po 
wodów zamachu nie udzielił. 

Jak się dowiadujemy, nieszezęśliwy młot 
dzieniee od di już czasu zdradzał peww- 
zaburzenia umysłowe, do których ostatnio d 
łączyły się niedomagania fizyczne. Na 
stanie umysłowym miał również zaważyć tykl 
otrzymania niedawno listu od wuja z Amerycą 
z powiadomieniem, że czyni go spadkoble: | 
swego majątku w kwocie 600.000 dolarów. 0 

O niesamowitym zamachu  samobó) + 
Żyłki powindomiono jego matkę zamieszki 
w Nowogródku. nę 

Jak nas Informują, stan desperata uieeo rzy 
połepszył. Jest nadzieja utrzymania go p (e) 
życiu.



  

„„KURJER“ z dnie 9 maja 1935 roku. Z 

Wiadomości gospodarcze 
+ Zamierzenia inwestycyjne na Wileńszczyźnie 

w związku z Pożyczką Inwestycyiną 
Jakie kwoty z ogólnej sumy pożyczki 

inwestycyjuej będą użyte na potrzeby in 
westycyjne naszych Ziem. 

Z pytaniem tem zwróciłiśmy się do 
p. Barańskiego, dyrektora Izby Przemy- 

' " słowo-Handlowej w Wilnie, która zabie- 
gała u władz centralnych o większy przy 
dział kredytów dla naszych terenów. 

Pan dyrektor Barański poinformo- 
wał, że w obecnej chwili można jedynie 
operować przypuszczeniami z których 
jednak większa część albo nawet całość 
może w najbliższej przyszłości stać się 
konkretnym faktem. 

Jeżeli chodzi o ogólne kredyty na 

potrzeby inwestycyjne naszych Ziem to 

trudno jest wyodrębnić z nich sumy, pły 

mące z Funduszu Pracy i z Pożyczki In 

westycyjnej. Jak dotychczas Fundusz 

Pracy udzielił na inwestycje w roku 

6 1933-34 — 691,000 zł. dla woj. wileńskie 
go i 293.000 zł. dla wojew. nowogródz- 

kiego, w roku 1934-35 — 1731.000 zł. dla 

woj. wil. i 512,000 z. dla wojew. now. 

-Jak widzimy w ostatnim roku budżeto- 

wym suma ta wzrosła. Fundusz Pracy 

docenił potrzeby ziem naszych. Jednak- 

że w roku 1935-36 suma kredytów 

zmniejsza się i wynosi dla woj. wil. 800 

tysięcy złotych. Powstało to naskutek 

«gólnej obniżki wpływów, a stąd i wy- 

datków F. P. Należy nadmienić, że suma 

800 tys. złotych jest definitywnie przy - 

znana, niezależnie jednak od tego toczą 

się pertraktacje o przydział dalszych 

"BUM, 
Otóż do tej zmniejszonej kwoty F. 

"P. dojdą sumy z pożyczki inwestycyjnej. 

Podczas ostatniej swej bytności w Wil- 

nie p. minister Butkiewicz obiecał poa- 

woić kredyty inwestycyjne tego rodzaju. 

Prawdopodobnie więc wyniosą one prze 

szło miljon złotych — oprócz sum EP: 

Niezależnie oč tego wszystkie woje- 

wództwa północno wschodnie mają ©- 

*rzymać na cele wodne kilka miljonów 

ałotych. Należy zaznaczyć przytem, że 

Polesie ma być potraktowane specjalnie. 

Suma zaś przyznana na cele wodne nie 

obejmie żadnej części olbrzymiego zaga- 

„dnienia meljoryzacji Polesia. 

W grupie inwestycyj kolejowych pro 

jektuje się budowę kolei między Nowo- 

KOR A e 

gródkiem a Nowojelnią kosztem 3 mil- 
jonów złotych. Następnie poważną in 
westycją o dużem znaczeniu dla życia 
gospodarczego naszych Ziem będzie bu 
dowa kolei Mława—Ostrołęka, która 
skróci drogę kolejowę z Wileńszczyzny 
do Gdyni o 150 kłm. Koszt budowy tej 
kolei wyniesie przeszło 20 miljonów zło- 

tych. 

Pozatem czynione są starania o prze 

dłużęnie kolejki z Kobylnika do Narocza 
kosztem 50 tysięcy złotych, oraz wybu- 
dowania odnogi kolejowej ze stacji kol. 

PREMII 

Druja na brzeg Dźwiny. Jeżeli zaś cho 
dzi wogóle o realizację projektu budowy 
poriu rzecznego w Drui, to będzie on 
wykonany w minimalnym zakresie. Mo- 
żna liczyć jedynie na wybudowanie bin 
dugi, której potrzeba już w tej chwili 
jest uzasadniona gospodarczo. 

Wszystkie te sumy stanowią maksi- 
mum tego, czego nasze Ziemie mogą się 
spodziewać w związku z pożyczką inwe- 
stycyjną. Są to sumy naogół duże — o 
wiele większe niż pierwotnie zamierza 
no przeznaczyć w bieżącym roku. (w). 

Domowe oszczędności 
Każda pani domu w swej gospodarce pie- 

niężnej stara się, aby odłożyć choćby najskrom- 

niejszą kwotę na czarną godzinę. Te skromne 

oszczędności rodzinne potrafią spełniać wielkie 

zadania zwłaszcza w okresie niepowodzenia. 

Ogłoszenie Premjowej Pożyczki Inwestycyj- 

nej daje dobrym gospodyniom pożądaną ku te- 

mu okazję. Znajdują one w obligacjach tej po- 

życzki znakomitą lokatę dla swych oszczędności, 

ponieważ Premjowa Pożyczka Inwestycyjna po- 

za stuprocentowem bezpieczeństwem (obligacje 
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opiewają na złote w złocie,, poza corocznemi od- 

setkami, daje możność wygrania jednej z licz- 

nych premij, z których najwyższe sięgają 

500.000 złotych. 

Celem pożyczki jest zatrudnienie bezrobot- 

nych przy robotach publicznych, jest akcja in- 

westycyjna, która przyczyni się do powstania 

nowych warsztatów pracy, do przeobrażenia dzi- 

siejszej Polski drewnianej w murowaną, ostoję 

jej wszystkich obywateli. 

Dlatego każda kobieta — kierowniczka go- 

spodarstwa domowego winna ulokować swe osz- 

czędności w Premjowej Pożyczce Inwestycyjnej, 

by przez dobro własne i własnej rodziny przy 

czynić się do dobra powszechnego. F. B. 

Zniżka cen niektórych 
artyk. przemysłowych 

Akcja w kierunku zniżki cen artykułów 
przemysłowych dała już częściowo owoce, 

Ostatnio szereg przemysłów zadeklarował w 
porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Han 
dlu przeprowadzenie obniżki cen swych towa 
rów, przyczyniając się w ten sposób do reali- 
zacji założeń polityki gospodarczej Rządu. 

Obniżki te objęły produkty gotowe — jak 
np.: łopaty, widły, piły i t. p., żarówki i prze- 
wodniki elektryczne, umywalki fajansowe i wan- 
ny żeliwne, ołówki; półprodukty, służące do dal- 
szego przerobu przemysłowego, np. celulozę, ar- 
tykuły surowcowe, kwas siarkowy i dymiący 
it, p., które posiadają istotne znaczenie dla kal- 
kulacji dalszych przetworów. 

Zniżki te stanowią jednak drobną cząstkę 
zamierzonej akcji zniżki cen artykułów prze- 
mysłowych, odbiegają bowiem nadal od ceny 
artykułów produkcji rolniczej, (es) 

Zmiana przepisów 
celnych 

W Dzienniku Ustaw Nr. 32 z dnia 1-go maja 
b. r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Skar- 
bu o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła. 

Rozporządzenie to między innemi upoważ- 
nia Izby Przemysłowo-Handlowe do wydawania 
zezwojeń na import różnych artykułów i zweł- 
nienie ich od cła. ; 

Dotychczas zezwolenia te były wydawane 
przez Ministerstwo Skarbu. Izby Przemysłowo- 
Handlowe odnośne podania tylko opinjowały. 

Lista artykułów, na które zezwolenia przy- 
wozowe będą udzielały Izby P.-H. jest dość duże 
i załączona została do wyżej podanego Dzien- 
nika Ustaw. tes) 

Scalenie podatku przemysłowego 
od obrotu arcy .ułami podlegającemi 

akcyzie 
Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 13 

kwietnia r. b. został wprowadzony począwszy 
od 1 maja r. b. pobór scalonego podatku prze- 
mysłowego od obrotu piwem napojami winne- 
mi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem oe€- 

tewym 1 drożdżami. 

Sealony podatek będzie pobierany jednora- 
zewo. W tym celu mają odnośne przedsiębior- 
stwa złożyć właściwej władzy wymiarowej 1-ej 
instaneji w terminie do dnia 15-go maja r. b. 
wykaz arykułów, podlegających sealeniu, a po- 
siadanych na składzie w dnin 1 maja b. r. 

O obliczeniu podatku mają być płatnicy po- 
wiadomieni za pomocą nakazów płatniczych w 
terminie do dnia 15 czerwca r, b. Płatnikowi 
służy prawo wniesienia odwołania, 

Od obrotu osiągniętego ze sprzedaży odnoś- 
nych artukułów w okresie od 1 stycznia do 36% 
kwietnia podatek będzie pobierany na zasadach 
ogólnych. tes) 

Ulgi kolejowe w drodze powrotnej 
z uzdrowist krajowych 

Naskutek starań Związku Uzdrowisk Ро!- 
skich ministerstwo komunikacji przyznało in- 
dywidualne zniżki kolejowe dla osób powraca- 
jących z uzdrowisk krajowych i letnisk nad 
morskich. Zniżka. udzielana jest w okresie od 
1 maja do 15 czerwca r. b., oraz od 1 września 
do 31 października r. b., przyczem przy wyjaz- 
dach z letnisk nadmorskich do 15 października 
r. b. Wysokość zniżki (według taryfy B, jak dla 
urzędników państwowych) wynosi 50 proe da- 
wnej taryfy, 

Podróż za opłatą zniżkową nastąpić może 
po conajmniej 10-dniowym pobycie w uzdrowi 
sku przy wyjeździe do stałego miejsca zamiesz 
kania, oddalonego od wyjazdowej stacji koleja- 
wej o niemniej niż 80 km. Najwcześniej zatem 
odbyć można podróż ulgową, wobec wymogu 
10 dniowego pobytu w uzdrowisku, w dniu 11 
maja. 

Zniżki przyznawane są we wszystkich kla- 
sach pociągów osobowych i pośpiesznych. 
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PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

‚О świcie wracali do Warszawy. Barczyński był 

«rozmarzony i, kołysząc się na miękkich resorach po- 

wozu, myślał o Loli. Rozważał w pamięci dziwny zbieg 

* okoliczności, który z jednej strony obdarzył go tą zna- 

jomością, z drugiej strony, parutygodniową wycieczkę 

do Polski zamienił w pasmo fantastycznych przygód. 

Żałował, że tak szybko wracają do Warszawy. Zwrócił 

się do oficera: 

— Śpieszy się pan do biura, prawda? 

— Niestety tak. Mam piekielną robotę. Pracuję 

teraz w szyfrach radjowych... — urwał i nagle przyszła 

mowa myśl do głowy. Przecież Gordon słynny był z te- 

p go, że najtrudniejsze szyfry odczytywał. 

— Panie Stefanie, mam do pana prośbę — zaczął 

ZNOWU. 

Barczyński ocknął się: 

— Proszę bardzo. 

„— Niech mi pan pomoże rozszyfrować jeden list. 

Muszę panu powiedzieć, że szyfry są moją specjalnoś- 

cią i z reguły rozwiązuję je dość łatwo. Nad tą cholerą 

siedziałem kilka dni i ani rusz!... 

— Szyfry?.. Nigdy w życiu nie miałem do czy- 

® mienia z szyframi; nawet nie wiem, jak się zabrać do 

tego. 

Jak do konia! — pomyślał kapitan i dokończył 

'na głos: 

— Jednak niech pan spróbuje... 

Barczyński myślał o czem innem. Z uśmiechem 

wzruszył ramionami i odrzekł: 

— Mogę spróbować, jeśli to panu sprawi przyje- 

mność, ale zapewniam pana, że nic z tego nie będzie. 

— Doskonałe — ucieszył się Zagierski. — W ta- 

kim razie po drodze wstąpimy do mnie do domu na 

Jasną. Napijemy się herbafy, dam panu list, a potem 

odprowadzę pana kawałek. Do Sztabu Głównego doj- 

dziemy razem. Co pan robi w środę, panie Stefanie? 

— Nie wiem, nie mam żadnych planów. 

— Niech pan zarezerwuje wieczór dła mnie. Zre- 

szłą jeszcze pogadamy o tem. Jutro wpadnę do pana... 

* * * 

Barczyński przyszedł do swego pokoju, rzucił na 

stół list, otrzymany od kapitana Zagierskiego do roż- 

szyfrowania i natychmiast zapomniał o nim. 

Ledwo doczekał się wieczora. Analizując swój sto- 

sunek do panny Wyszowieckiej, doszedł do przekona- 

nia, że dotąd żadna kobieta nie wywarła na nim tak 

silnego wrażenia, przytem żadna nie krępowała go tak 

dalece, by stracił pewność siebie i zwykłą elokwencję. 

Powziął zamiar wyjaśnić wszystkie wątpliwości, uło- 

żył drobiazgowo, co jej powie, ale myśli pierzchły, gdy 

tylko ujrzał pannę Lołę. Z trudnością zdobył się na 

kilka mętnych powiedzeń, których w żadnym wypad- 

ku nie można było nazwać wyznaniem, potem zaczął 

jąkać się i utknął bezradnie. Nie doznał żadnej pomocy 

ze strony dziewczyny, bo Lola sama nie mogła zrozu- 

mieć jego nastroju. Wypływające stąd onieśmielenie 

Barczyński wziął za obojętność i speszył się do reszty. 

Wracał do domu zły na siebie i zniechęcony. Po 

tej randce spodziewał się wiele: przedewszystkiem 

chciał wyjaśnić istotę stosunku panny Loli do siebie, 

ponieważ objawy pewnej serdeczności po wypadku sa- 

mochodowym kładł na karb zwykłego współczucia; 

tymczasem oboje jakby się zmówili i rozmawiali o 

wszystkiem oprócz tego, co ich naprawdę interesowało. 

Zajęty temi myślami wszedł do hallu hotelowego 

i nie zwrócił uwagi, że na tablicy niema kluczy od nu- 

meru. Na górze otworzył drzwi i w pierwszej chwili 

odruchowo cofnął się od progu w przeświadczeniu, że 

się pomylił, wpadając przez roztargnienie do obcego ° 

numeru. w fotelu siedziała jakaś kobieta, na stole leża- 

ła torebka, kapelusz, a obok stały walizki. W następ- 

nym momencie uprzytomnił sobie, że to jest jego po- 

kój, z nieukrywanem zdziwieniem postąpił kilka kro- 

ków chcąc się przyjrzeć niespodziewanemu gościowi. 

Kobieta odwróciła głowę, wstała z gwałtownością, 

wskazującą na długie, niecierpliwe oczekiwanie i zbli- 

żyła się do niego, wyciągając rękę na powitanie: 

— Nareszcie! 

Barczyński uścisnął podaną mu dłoń i spojrzał 

uważnie na wysoką, przystojną blondynkę o dość buj- 

nych kształtach, nie mogąc sobie przypomnieć, gdzie 

ja spotkał. Nieznajoma spostrzegła to i powiedziała 

z nutą rozczarowania: 

— Pan mnie nie poznaje... 

— Owszem, proszę pani, tylko.. — potarł sobie 

czoło. 

— No, w Poznaniu. Kupował pan u mnie papie- 

rosy. ' 

— Prawda! — połapał się nareszcie Barczyński. 

— Niechże pani siada. Jakim cudem znalazła się pani 

w Warszawie? 

(D.e.nj | 4



Do właścicieli i miłośni- 
ków pów wszelkich ras 
Odezwa Stowarzyszenia Pc» 
„pierania Hodowli Psa Raso- 

wego w wiinie 

Dzięki inicjatywie grona lu- 
dzi zdających sobie sprawę z 
tego, że racjonalna hodowla ra- 
sowego psa użytkowego to czą- 
stka majątku naródowego i że 
tyłko organizacja może stwo- 

-rzyć zdrowe podstawy pomyśl- 
nego rozwoju racjonalnej ho- 
dowli, powstało w listopadzie 
1934 roku „Stowarzyszenie Po- 
pierania Hodowli Psa Rasowe- 
go w Wilnie*, obejmujące te 
men województwa wileńskiego, 
białostockiego i nowogródzkie- 
go. 

„KURJER* z dnia $ maja 1935 roku. 

Pełna tabela wygranych 
Bwze ! Igie ciągmiem'e 

GŁOWNE WYGRA +6 
| WBW aa Ar.: 96181 Zi. 1.000 na N-ry: 5300 6064 6150 
|! 5000 na N-ry: 02020 124855 [8190 8385 11471 12035 12501 12520 

445583 162240 174820 13844 15115 15364 21466 21733 23749 
Zł. 2.000 na N-ry: 223 15002 19798| 23859 26373 43585 30913 46161 75519 

40453 44131 49115 57305 68314 87541 | 78BDO 78546 84365 91280 93126 101616 
9i167 91695 91918 087  1113791113934 133341 142512 155181 156350 
318626 122175 129689 134757 181153  |166805 154610 184652 

:8: 

    

  

   

  

  

Po 209 złotych 9 50 72 213 82 338 460 93 534 31 83 673 

223 392 630 860 934 976 1031 1047|702 909 13 102016 259 356 428 33 587 
1698 252 235 383 376 95 627 91 703 870 | 860 60 91 103232 351 404 748 RI6 77 
912 2045 92 161 322 31 503 14 27 89 | 921 22 49 99 104038 67 81 166 313 420 

| 
20367 641 22002 34 17 280 680 764 983 

23184 200 50 24128 206 61 440 598 717 
81 25046 513 829 944 83 26061 351 430 

|67 531 647 803 27086 135 462 359 736 

  

70 28076 165 88 263 618 757 830 29138 
93 349 493 719 898 

30385 500 775 998 31279 401 35 898 
932 32669 71 809 22 33030 64 182 474 
509 99 34204 360 412 798 35008 332 418 
510 94 653 776 98 801 36002 5 81 521 
818 37222 400 921 59 38143 209 761 969 
30041 90 268 417 759 63 921 

40313 41309505 36 62 620 32 38 87 95 
821 943 42125 315 772 912 43043 230 
572 618 873 097 44171 778 93 865 45453 
55 78 985 46059 154 200 98 484 651 47027 

850 53 70 910 77 3027 147 230 46 80 81 | 507 24 603 18 856 947 990 105179 118 | 310 463 544 944 48181 343 485 500 610 

i 512 686 795 841 77 934 4139 69 282 406 
"29 642 61 703 16 821 41 66 098 5136 i 

  

  

54 68 229 32 39 412 39 92 500 14 805 991784 49153 416 45 85 807 12 
106037 73 84 256 547 60 71 622 858( 50156 77 338 597 655 51647 740 968 

        

   

w 2-m dniu ciągnieniu 4-ej klasy 
34 Państwowej Loterji Klasowej 

Po 200 złołych 
67 83 386 411 89 859 924 40 188 

461 2028 269 70 99 401 597 819 961 
3242 356 79 997 4301 26 560 621 41 
5012 177 81 273 514 778 502 7135 333 
71 717 18 80 923 3722 40 73 870 9781 
85 874 

10051 91 308 31 413 581 11391 554- 
12044 114 266 68 476 552 715 803 025 
13059 492 530 972 15057 222 365 78 403: 
361 932 16664 66. 17032 280 772 979 
18027 129 206 74 97 542 763 19135 357 
537 631 800 

20053 54 205 81323 465 $73 21185 
394 22073 101 635 814 952 23143 280 
305 644 730 862 24150 448 615 16 19 
786 825 54 86 25023 712 984 26010 200- 
460 615 939 27010 215 437 54 534 600“ 
28145 216 448 87 500 29014 46 83 368 

  

   

  

Pierwszym celem  stowarzy- 344 03 406 42 501 9, 621 78 751 66 832 |107040 80 131 251 355 451 463 534 92 | 52356 667 741 98 3005 507 925 Al 953 | Ti 
i : z RZ A 25 24 09 712 805 144 315 95 409 622 5 

o podędazyh (| %00 6025 62 275 348 484 507 68 93 683 | 0 о00 3] Zel da 300 BM [638 03] SGIZ7 63.250 453 610 847 70| 30501 31442 594 74 68 305 32183 95 
założenie ksiąg rodowych dla 741 842 54 902 8100 344 450 627 719 S2| _110232 500 401 S70_ 934 MINIŁ 222 | 57081 141 279 307 719 58048 174 284 483 | dż 91 355 650 91 954 33500 637 990 35 2 2 | . 34542 836 36 35066 71 97 235 350 616 psów rasowych. 85 962 9043 49 143 44 217 353 90 98 479 | 37 438 69 631 112030 78 12 95 98 205 | 643 726 84.95 50143 85 261 482 508 7И4 ое о51 20029 20 44 BN8 GI ZTI% SST P. R. prze- 164 513 31 675 760 823 113003 2 38 53 
i na L is 900 | 244 387 676 50 71 81 916 46 48 60101 23 802 32 72 043 61010 62 175 686 713 888 

Tre WIEN ika is aa MI 11286 851 512 06 633 796 945 076|114007 388 SI2 24 82 91 678 743 46 |347 505 735 80 ST5 62868 63503 99 945| 38309 419 957 3929) 625 40882 052 
BO Bór wedle wyciogów "12010 50 190 300 32 427 57 516 624 43|$49 9% 79 115060 92 123 221 394 417|51 64018 153 311 75 666 808 65063 765 | 41007 42043 268 96 541 616 976 88 41226 

В E 715 93 514 39 82 004 39 44 59 15073 112139 671 726 820 43 50 116021 135 73 2031826 945 66009 165 224 360 508 63 600 | 95 060 43075 198 525 46051 57 |45 352 
Mstaionych wzorami dla "posz" 183 912 14445 64 904 55 15003 41 196, 0) 300 40 420 33 586 633 708 84 808 |747 898 67300 733 54 85 934 68086 136403 13 95 580 616 57 737 47024 51 64 
ZOO JE AC 29 52 444 00 99 ST 880 935 16014 153] IS, 962 117050 95 545 S7 703 00 854 |78 228 357 453 522 637 55 90 69091 330 | 293 522 49 77 616 B00 25 48332 414 519 
osy zostaną zakwalifikowane do 66 238 377 513 61 610 22 26 31 43 74 83 | 994 118039 48 385 404 540 51 73 616.445 657 72 90 636 702 49345 504. 
wzięcia udziału w wystawie i 802 941 47 17093 122 24 39 43 214 ja | 704 872 119075 156 212 57 324 573 625| 70037 38 64 244 391 359 71137 51 314| 50053 83 315 406 51124 43 495 563 
pokazie psów, którą to imprezę 504 787 893 18003 128 237 401 27 93 585 64 726 36 812 972 Ž 41 72041 105 648 99 745 850 94 73211 34 \ 834 91 52028 62 92 94 4040 570 734 063 

aorganižuje Te P. H.P. R. m O a 20 TOD 149 09 | „120303 524 30 620 88 995 919 121070 |307 17 415 22 582 702 21 74157 75 254 |53025 487 S24 G60 SAIZT 779 01 904 27 
następnym roku w Wilnie, 4 60 428 618708 802 g9 | T2,178 315 37 49 67 518 606 30 39 781 |91 302 633 75045 223 031 76313 603 952 | 52 55042 134 320 440 360 911 36355 472 

Rejestracja odbędzie się w m a OE TĄ 110 35 | 357 9TT 122009 70 308 35 424 521 41|90 77655 718 96 850 053 75128 350 71 | 37 73 825 72 51022 46 63 354 463 50) 84 
miesiącu czerwcu i lipcu r. b. EE 0458149 607 795 870 950 123019 444 51 563) 500 783 79121 298 520 61 020 58 713 58020 80 149 342 643 709 48 900 

Hodowcy i właściciele psów saaa Sa, 45 | 774 STO 947 124189 255 378 91 606 | 80180 69 774 SD 958 81149 251 60| s9315 60 
A 370 882 82486 628 88 : й ONO SERY: DOCZE SWĆ 240 55 378 96 715 18 888 24026 236 38.31 84 566 647 717 32 89 825 84 126024 |499 758 OLĄ SIOSA 200 42a 904 739 908 | 60202 357 774 965 78 61544 615 43 765 

Boy, iakiei rejestrach. są. pro” 50 314 693 749 819 52 901 26 25045 139 © 97 144 74 312 462 585 723 127159 | 85715 86446 87308 607 76 708 810 88325 | 928 91 62247 314 41 451 84 672 738 63007 
szeni o wypełnienie podanego 50 733 852 53 83 943 26056 107 39 75 286 331 435 44 611 69 777 865 80 921 |409 506 99 89003 401 878 945 55 41 205 330 957 64140 824 81 91 922 65154 
kwestjonarjusza i nadesłanie go 309 57 449 98 546 50 53 746 829 27057 45 98 125036 430 699 765 832 95 903| од135 259 401 716 91 91016 706 11 66 | 263 347 99 758 915466465 878 941 67027 
do 10 czerwca b. r. do Zarządu SĘ 56 ROS ZONA old 120009 33 153 55 287 337 411 50 797| 92102 35 289 405 654 98 03054 231 534 | 339 42 86 452 860 998 68074 186 305 576 
W RW ME PSY 20804 ŻE TI SAI Ta a 02 50016359688 707 13 18 01 90| 21069 04 95258 641 96109 268 69 355 68 | 79 702 38 047 48 60872 964, ul. Kościuszki 3. | i a a Rab, : АН 559 726 934 97100 15 400 10 814 98424| 70080 378 71020 56 194 72143 81% T Sai, o: 3 362 418 432 d52 690 ZRT GÓR TALC 09 ОН 292090 | 525 770 817 31 937 54 90 09703 829 — | 73023 50 90 105 45 283 393 669 93% 

ję 1 nazwisko wi m GOI ZOZ (A GNS AA ZAJĄCE a NARZ 416 530 80 978 101090 443 | 74161 498 885 967 75008 466 514 741. 
EI ŲS IRMA UZ W zo |62 DI 160 208 GI GL 91 a aa aaa | BD 102073 221 467 732 876 934 | 76052 233 649 77190 357 676 920 79198 
Dokładny adres . S ADR S a aa aa ak ao U 212 845 104157 293 482 | 261 417 72 712 82 911 54 79288 382 454 
Niniejszem zgłaszam chęć za- 
rejestrowania mego psa w T. P. 
H.P. R. w Wilnie i równocześ- 
mie proszę © wpisanie mię w 
poczet członków Towarzystwa. 

Dane o psie: 

Płeć . . У 
Data urodzenia psa 

Zdobyte nagrody . : В 
(gdzie, kiedy i przez kogo 

: udzielone; 
Odpis rodowodu . 

ZO PE PGC ZOZ от 
(-) podpis. 

W wypadku trudności wy- 
pełnienia pewnych rubryk kwe- 
stjonarjusza, właściciel psa wi 
nien zazmaczyć to określeniem 
„jest mi nieznany%. W razie 

- braku rodowodu należy podać 
w przybliżeniu pochodzenie psa. 
wzgł. nazwisko hodowcy o ile 
jest znane. Do kwestjonarjusza 
należy dołączyć: 2 fotografje 
psa, jedną z profilu i jedną 
„en face“. Zdjęcia winny być 
wykonane ostro i w wymia- 
rach takich, by można ocenić 
wszystkie szczegóły budowy 
psa uwypuklające specjalnie 
charakterystykę głowy, linję 
grzbietu i ogona, oraz kościec 
odnóży. 

Właściciele psów zarejestro 
"wanych otrzymają zawiadomie- 
mie do końca paździemika b. r. 
kwalifikujące ich psy do wzię- 
cia udziału w mającej się od 
być wystawie. W tym celu na- 
łeży dołączyć do kwestjonarju- 
sza znaczek pocztowy na odpo- 
wiedź, 
Ц TYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYZĄ 

    PRACOWNIA 

OBUWIA 
M. DRZEWINSKI 

ul. wileńska 35 
(wejście od PI Orzeszkowej) 
Przyjmuje obstałnuki ireperacje 

SLK AK AASAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 

gwarantowane, eleganckie, mnd. 
ne i tanie nabędziesz tylko 

w pracowni 

Wincentego Puplatły 
Wilno, Ostrobramska 26   

  

5 35049 59 84 156 59 63 
539 55 99 642 743 820 38 959 36015 39- 
138 261 318 74 788 880 948 37210 457 
59 623 741 967 38100 32 297 406 18 36 
518 C20 341 52 935 39088 627 810 57 92 

40106 35 274 404 16 574 732 928 41154 
286 93 383 423 31 570 779 836 43 42171 
361 468 587 604 66 875 43035 143 78 252 

53 658 792 896 933 41 44060 178 206 
1 634 888 45133 95 237 99 305 17 

98 501 66 619 43 76 801 19 46041 76 142 
S1 370 432 59 685 736 47023 251 58 50 
76 349 99 439 67 623 31 93 885 977 
43117 18 27 50 68 314 319 406 26 618 
180 830 79 945 49156 206 21 329 415 96) 
552 671 946 60 

50014 142 67 94 212 301 550 863 931 
95 51000 14875 85 90 257 
81 525 70 636 

    

14 56068 514 | 

51 428 524 64 622 750 826 2 
59019 27 52 119 233 359 76 441 47 89 
545 608 53 707 868 946 | 

60044 54 342 84 460 547 82 612 713 | 
61032 44 196 355 431 33 598 707 87 909 

40 408 548 76 838 87 
7 364 66 499 | 
291 572 631 
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904 136046 106 55 92 297 434 69 565 
818 83 137079 96 141 96 217 23 43 91 
433 548 74 667 93 724 41 70 852 64 905 
138093 97 284 305 415 18 19 24 63 93, 
97 529 717 807 30 43 67 139173 391 
416 83 624 700 7 901 27 85 97 98 

140032 52 127 267 367 464 540 91 
613 759 70 814 58 901 16 141005 8 178 
239 411 94 626 35 85 06 806 66 908 
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144111 531 647 844 967 

506 951 74 147066 456 538 148101 47 
76 a 416 61 93 509 719 149068 119 

150046 148 151289 733 843 919 152073 
148 366 892 153592 907 154376 485 608 
18 62 827 76 155168, 97 251 837 156054 
636 888 900 94 157163 289 158128 463 
1721 75 86 820 62 159207 50 77-328 436 
92 740 831 

160118 57 222 471 566 71 641 45 972 
161105 407 826 958 84 162214 329 694 
814 33 163675 840 164015 122 48 727 
980 165097 214 470 617 704 166153 581 
109 90 98 972 167090 217 654 72 720 82 

573 945 70 169374 546 51 91 95 
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271 361 896 172416 907 97 173216 

650 729 973 174156 228 

177115 327 93 540 91 
664 764 179153 580 
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у Ё‘\?зі‘іе ciągnienie 
GŁÓWNE WYGRANE 

Zł. 10.000 ma Nr. Nr 30645 58730 
74402 181160. 

Zł. 5.000 na Nr. Nr.: 41718 54234 

10181 12508 
97578 98200 148711. 

Zł. 2.000 na Nr. Nr.: 
15818 41812 44688 61320 73753 80874 
96046 116451 133817 136115 143194 
152728 174573, 

Zł. 1.000 na Nr. Nr.: 455 7609 18758 
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82388 519 627 790 82156 338 519 627 796 
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Ostatnie dni dobrej lokaty kapitału z możnością dużych wygranych. 
10 maja ubiega termin subskrypcji 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej.
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Urząd Rozjemczy 
wznawia pracę 

Urząd Rozjemczy, który był nieczyn 
my z wielką szkodą dia łokatorów, po- 
nownie rozpoczyna urzędowanie od so 
boty 11 b. m. Dotychczas wakowało sta- 
nowisko przewodniczącego tego urzędu 
obecnie prezes Sądu Okręgowego p. Ka 
duszkiewicz. mianował przewodniczą- 
cym p. mec. Macieja Bejraszewskiego. 

TEATR NA POHULANCE 
Dziś i jutro o godz. Ś-ej wiecz. 

„Kobie'a i jej tyran“ 

Egzamin z zakresu 
szkoły p-wsz. 

Inspektor szkolny wileński miejski podaje 
«do wiadomości, że na mocy rozporządzenia p. 
ministra „WR. i OP. z 31 marca 1926 r. egzami- 
my nadzwyczajne z zakresu programu 7 klasy 
szkoły powszechnej odbędą się w dniach od 21 
do 25 maja. Początek egzaminów dnia 21 maja 
© godz. 16 w lokalu publicznej szkoły powszech 
mej Nr. 1 w Wilnie ul. Żeligowskiego 1. Do eg- 
zaminu mogą przystąpić osoby, które przekro- 
czyły już obowiązkowy wiek szkolny (14 lat) i 
nie uczęszczały do szkoł$ powszechnej lub jej 
całkowicie nie ukończyły. Zezwolenia na składa 
nia tego egzaminu udziela inspektor szkolny wi- 
leński miejski. Do pedania wniesionego do In- 
„spektoratu szkolnego należy dołączyć: 1, Metryk 
urodzenia. 2) Świadectwo moralności. 3) Wła- 
snoręcznie napisany życiorys. 4) Ostatnie świa- 

dectwo szkoine. 5) Fotografja. Termin składa- 

nia podań do dnia 20 maja 1935 r. Jeżeli kandy 

dat przekroczył 18-ty rok życia, powinien rów- 

„nież w podaniu zaznaczyć, czy pragnie być zwol 

niony od egzaminów z rysunków, robót ręcznych 

i ćwiczeń cielesnych, oraz języka obcego. Tak- 
ва za egzamin z 7 klas wynosi 20 zł. 

Insp. Szkolny ST. STAROŚCIAK. 

Śmierć 13-letniego 
chłopca 

W dnin 7 b. m. doniósł policji mieszkaniec 

kołonj: Niciany gm. worniańskiej (pow. wił.- 

trockiego) Bonifacy Sfakun, że syn jego Broni- 

eław, lat 13, zastrzelił się z karabinu na polu 

podczas pasania bydła. Dochodzenia stwierdziły, 

že 4. p. Bronisław Stakun przyszedł na pole z 

karabinem do pastucha Jana Grylczuka chcąc 

gtrzełać do jego czepki. Kiedy Grylczuk czapki 

dać nie chciał, usiłował zabrać mu przemocą. 

W tym celu położył karabin na gałęzi. Kurek 

karabinu zaczepił o gałęź, nastąpił strzał, kula 

trafiła Stakuna w brzuch. Śmierć nastąpiła na- 

*tychmiast, 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 8 maja 1935 r. 

<Qemy ra towar średniej handlowej jakości, pa- 

<ytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 
<gonowych. roąka i otręby — w mnieisz. ilośc. 

w złotych za | 4 (100 kg) 

    

4 | standart 700 14— 1450 

e a š Ц ” 670 s 13.25 1350 
Pazenica | 5 745 , 1850 19— 

> HM . 720 . WE tj 

i › 655 „(kaex.) 14 KA 

a ” 625 , : . › 14 — 1450 

Owies I 2 490 . 1425 1475 

Ši NS <Gryka 1 630 .. 
Ž uv 600 „ 16.50 1750 

<Mąka pszenna gatunek ka 30.— 31.— 

- » ” — 5% R 
- „ - 11—G = = 
- ° - Ш—-А 18.50 19.00 

° : 2 MI-B 1350 14— 
« żytnie do 55% — — 
„ ‚ do 65% р — => 
a e  sitkowa 15— 15.50 
- „ razowa 15— 1550 
$ „ do 82% (typ wojsk.) 17 — 17,50 

*Koniczyna czerwons oczyszcz. 100— 115.— 
Otręby żytnie przem standart. — = 

5 pszenne miałkie przem. st. — SR 
Wyka ERY 
<Łubin niebieski 7— 250 

iano — — 
Słoma — — 
Ziemniaki jadalce 3— 350 
Gryke II stsndert — — 

Siemię lnisne b 90% feo st. załad. — — — 
'Len czesany Horodziej basia I 

  

sk. 303.10 2100.— 2140 — 
*Kądziej Horodz b. I sk 21650 1580.— 1620 — 
*Targaniec gat. I/il 89/20 1160.— 1200.— 

Lea standaryzowany: 
sXrzepany Wołożyn basie | 1620 — 1660 — 

o Traby 1620,— 1660.— 
- Miory sk. 216.50 1450.— 1490— 

*Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
według notowań Związku Spółdzielni Mleczar- 

-mkich i Jajczarskich, Oddział w Wilnie, ulica 
Zamkowa 18, Dnia 7 maja 1935 roku. 

Masło za 1 kg. w zł.: Wyborowe 2.50 (hurt), 
2.80 (detal). Stołowe 2.30 (hurt), 2.60 (detal). 
.Sotone 1.80 (hurt), 2.00 (deial,. 

Sery za 1 kg. w zł.: Nowogródzki 2.10 (hurt), 
2.60 (detał). Lechicki 1.80 (hurt), 2.20 (detal). 
Litewski 1.55 (hurt,, 1.80 (detal). * 

Jaja Nr. 1 3.60 za 60 szt. 0.07 za 1 szt. 
Nr. 2 3,30 za 60 szt., 0,06 za 1 szt, Nr. 3 2.70 

-za 60 szt.'0,05 za 1 Szt. у 

К КО — Hi Grregorza Nazį 

Czwartek iwtre: $ Izydora Or 

| 9 Woechód słończ — 1odxz. 3 m. 27 

| Ma! | Zachód słońce — soda. 7 w. 03 
    

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. 5 8. 
w Wilnie z dnia 8'V — 1935 rexu. 

Cišnienie 763. + ь 
Temperatura najwyższa + 13 
Temperatura średna -|- 4 
Temperatura najniższa + 3 
Opad 1,2 
Wiatr północny 
Tendencja: zwyžkowa 
Uwagi: chmurno, grad, deszcz. 

— Przepowiednia pogody według PIM-a do 
wieczora 9 maja 1935 r. 

W całym kraju pogoda о zachmurzeniu 
zmiennem z większemi rozpogodzeniami na pół 
noco - zachodzie kraju a z opadami na wscho- 
dzie i połudiu, W Wileńskiem możliwy śnieg. 

Chłodno. Nocą przymrozki, zwłaszcza na 
wschodzie i w wysokich górach, 

Umiarkowane wiatry 'z kierunków północ 
nych. 

MIEJSKA 
— Polepszenie się stanu zdrowotnego miasta 

Podług danych miejskich władz sanitarnych w 
ub, tygodniu w Wilnie zanotowano następujące 
wy ki zasłabnięć na choroby zakaźne: tyfus 
plamisty 1; płonica 4; błonica 1; róża 2; krztu- 
siec 1; gruźlica 4; jaglica 1; grypa 1. 

— ZMIANA TRASY LINJI AUTOBUSOWEJ 
NR. 3. Wobec zamknięcia ul. Trockiej dla ruchu 
kołowego Starostwo Grodzkie skierowało linię 
autobusową Nr. 3 przez ulicę Wileńską, Gdańską 

i Zawalną na Wielką Pohulankę. Przystanki wy- 
znaczone przy ul. Wileńskiej nawprost Starost- 
wa Grodzkiego, przy rogu Portowej i Zawalnej 
oraz Małej Pohulanki i Zawalnej. 

— POSIEDZENIE W SPRAWIE CMENTA- 
KZA NA PIÓROMONCIE. W piątek w lokalu ma 
gistratu odbędzie się posiedzenie zainteresowa- 
nych czynników w sprawie likwidacji starego 
ementarza żydowskiego na Pióromoncie. Projekt 
likwidacji tego cmentarza powstał, jak wiadomo 
w związku z zamierzoną budową olbrzymiego 
parku sportowego. 

Z UNIWERSYTETU 

— Kiedy kończy się rok akademicki. Na 
podstawie zarządzenia władz administracy jnych 
w bieżącym roku wykłady na uniwersytecie po- 
trwają do 15 czerwca rb. Do pierwszych dni 
lipca mają być zakończone doroczne egzaminy. 

GOSPODARCZA 
— 15 procentowy dodatek, Władze skarbowe 

wyjaśniły, że 15-procentowy dodatek należy po 
bierać przy wszelkich bez wyjątku wpłatach na 
poczet podatku spadkowego lub podatku od 
darowizn, dokonywanych po 31 marca 1935 r. 

WOJSKOWA 
— Kemendant PKU Wilno—Miasto podaje 

do wiadomości, że w PKU jest do nabycia ksią 
żka p. t. „Powszechny Obowiązek Wojskowy w 
Polsce“ — dostosowana do nowego brzmienia 
ustawy © powsz. ob, wojsk., zawierająca obszer 
ny dział informacyjny wraz z nowemi wzorami 
podań. Cena, 2 zł. 

Z KOLEI 
— 19 wypadków kołejowych. W ciągu ub. 

miesiąca na poszczególnych odcinkach Wileń- 
«kiej Dyrekcji Kolejowej zanotowano 19 wy 
padków przejechania przez pociągi. Najwięcej 
nieszczęśliwych wypadków zanotowano na prze 
jazdach wskutek nieprzestrzegania przez prze 
jeżdżających przepisów kolejowych. 

ZE ZWIAZRÓW I STOWARZYSZEŃ 
— NA OSTATN. ZEBRANIU DELEGATÓW 

ZWIĄZKU CECHÓW zarząd składał sprawozda- 
nie. Odczytano uchwalone poprzednio memoriały 
w sprawie świadectw przemysłowych, odro 
czenie terminu likwidacji Związku, oraz spra 
wozdania prezesa Hermsowicza ze zjazdu w 
Poznaniu (28 i 29 kwietnia). Zebrani sprawozda 
nie zarządu przyjęłi do wiadomości. 

Pozatem uchwalono złożyć protest przeciw- 
kó przymusowi opłacania za pracę terminato- 
rom, bowiem zebrani terminatorstwo uważają 

za naukę, podlegającą raczej wynagrodzeniu ze 
strony terminatorów na korzyść mistrza. 

Jednogłośnie uchwalono zorganizować rze- 
mieślniczy chór, którym kierować podjął się p. 
Wł. Mołodecki. 

* Prócz tego szeroko omawiana była kwestja 
szkoły rzemieślniczej niższej. 

ZEBRANIA IT ODCZYTY 

— UWAGA — PEOWIACY. Sekretarjat Wi- 
leńskiego P.0.W. zawiadamia, że dzisiaj t. j. 9 
maja b. r. o godzinie 19-ej w lokału Związku Fe- 
deracji przy ul. Orzeszkowej, odbędzie się zebra 
nie informacyjne Peowiaków, przy współudziale 
delegata Zarządu Głównego Związku Peowiaków. 

Obecność wszystkich członków obowiązko- 

  

     

wa. 
— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piątek dnia 10 

b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 
134 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o g. 
19 min. 30. Na porządku dziennym ref. Dra Ja- 
miny Klawe p. t. „Miasto a wieś". Informacyj w 
sprawie zaproszeń udziela p. St. Hermanowicz, 
codziennie w godz.- 18—20, tel. 99. 

— WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZW. 
LIT. POL. w Wilnie edbędzie się w sobote dnia 
11 maja o godz. 18-ej w lokału Związku. Na po- 
rządku dziennym sprawa zmiany statutu, wybo- 
ry nowego zarządu etc. Obecność wszystkich 
członków konieczna. 

NIKA, 
SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SUB- 
SKRYBUJĄ POŻYCZKĘ. Zarząd Związku Właś- 
cicieli Nieruchomości Żydów m. Wilna i Woj. 
Wileńskiego, uchwalił na swem posiedzeniu z dn. 
5 maja r. b. wystosować do wszystkich właści- 
cieli domów Żydów apel treści następującej: 

„Zarząd Związku Właścicieli Nieruchomoś- 
ci Żydów m. Wilna wzywa swych członków do 
wzięcia najintensywniejszego udziału w suliskryp 
cji 3 proc. premjowej Pożyczki Inwestycyjnej i 
wyraża przekonanie, iż członkowie Związku ro- 
zumieiąc doniosłe znaczenie pożyczki dla go- 
spodarczego rozwoju kraju i zwalczania bezro- 
bocia przyczynią się do pokrycia pożyczki, mi- 
mo c:ężkich warunków materjalnych, w jakich 
znajduje się obecnie własność nieruchoma miej- 
ska“. 

Wszelkie informacje udziela 
Związku, ul. Wielka Nr. 30, tel. 9-02. 

Prezes (—) ŻUK. 
Dyrektor (—) H. SZTEJNGAUER. 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w czwartek dn. 9 b. m. o godz, 8 w. 
„Kobieta i jej tyran* — najnowsza trzyaktowa 
komedja Stefana Kiedrzyńskiego. Udział biorą 
pp.: H. Galińska, I. Jasińska-Detkowska, H. 

  

sekretarjat 

  

Skrzydłowska, K, Zastrzeżyńska, M. Bielecki, ‹ 

J. Bonecki (reżyser sztuki), K. Dejunowicz, W. 
Zastrzeżyński i $. Malatyński. Oprawa sceniczna 
—W. Makojnika. 

— Jutro, w piątek dn. 10 b. m. o godz. 8 w. 
„Kobieta i jej tyran". 

— Premjera w Teatrze na Pohulanee. Naj- 

bliższą premjerą Teatru Miejskiego, w niedzielę 
dn. 12.V będzie jedna z najświetniejszych ko- 
medyj Moliera „Chory z urojenia* w obsadzie: 
M. Bay-Rydzewski (tytułowa postać), E. Ścibo- 
rowa, Z. Stachowiczowa. L, Wołłejko, M. Bie 

lecki, M. Węgrzyn, K. Dejunowicz, J, Kersen, 
W. Neubelt, FH. Motyczyńska. W roli Antosi wy- 

stąpi młoda aktorka I. Tomaszewska, która do 
tychczas grała w zespole objazdowym. 

— Wiłeński Teatr Objazdowy — gra dziś 
9.V w Szczuczynie — świetną komedję wiedeń- 
ską Ebermajera i Cammerlohra p. t. , Gotówka". 
W. roli głównej W. Ścibor. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Występy M. Nochowiczówny. „Rozwód- 

ka po cenach zniżonych. Dziś grana będzie w 
dalszym ciągu wspaniała op. Falla „Rozwódka*, 

obfitująca w piękne melodje oraz pełne humoru 
sytuacje. W roli głównej wystąpi M, Nochowi- 
czówna, Udział w przedstawieniu bierze cały ze- 
spół artystyczny z Halmirską, Łasowską. Dem- 
bowskim, Domosławskim, Detkowskim, Szcza 
wińskim i Tatrzańskim na czele. Miłe urozmai- 
cenie widowiska stanowi balet, który wykona 
barwne tańce holenderskie. 

— „Księżniezka Czardasza*, W piątek ukaże 
się ulubiona op. Kalmana „Księżniczka Czarda- 
sza”, która wznowiona zostanie w pierwszo- 
rzędnej obsadzie z M. Nochowiczówną w roli 
tytułowej. 

—Krukowski w Wilnie. Znakomity artysta 
teatru „Stara Banda" niezrównany humorysta 
Kazimierz Krukowski, wystąpi raz jeden tyłko 
w teatrze „Łutnia* we wtorek 14 maja. W wy: 
konaniu bogatego programu bierze udział znana 
Wilnu urocza pieśniarka L. Romanowska. Bilety 
już są do nabycia w kasie teatru „Lutnia“. 

— Koncert baleiowy  Sawiny - Dolskiej. 

W teatrze „Lutnia* w sobotę dn. 11 maja o 

  

A 

godz. 4 pp. odbędzie się występ Sawiny-Dolskiej 
z udziałem uczenic jej studjum. W programie 
balet „Legenda Wschodu* oraz „Szmer Lasu", 
ponadto divertysement składający się z wystę- 
pów solowych i grupowych. Koncert ten będzie 
nosił charakter egzaminu dla wykazania skut 
ków pracy siudjum w ciągu ubiegłego roku 
szkolnego. Bogata wystawa, piękne kostjumy 
wschodnie, wytworne tańce i cały wogóle pro- 
gram będzie nowością dla Wiłna. Początek o 

godz. 4 pp. Bilety w kasie teatru „Lutnia“. 

  

  

Teatr muzyczny LUTNIA" 
Występy Marji Nochowiczówny 

Dziś 

„ROZWÓDKA* 
Cenv zniżone | ž 

RADJO 
WILNO 

CZWARTEK, dnia 9 maja 1935 roku. 

6.30: Pieśń. 6.33: Pobudka do girhnastyki. 
6.36: Gimnastyka. 6.50: Muzyka. 7.15: Dziennik 
poranny. 7.25: Muzyka. 7.45: Program dzienny. 
7.50 Chrwilka społeczna. 7.55: Giełda rolnicza. 
8.00: Audycja dla szkół. 8.05—8.20: Audycja dla 
poborowych. 11.57: Czas. 12.60: Hejnał. t2.03- 
Kom. met. 12.05: Aud. dla szkół — słuch, pr £, 

„Wesele Jasia i Kasi". 12.30: Poranek szkołay 
z Filh. Warsz. 13:00: Chwilka dla kobiet. 13.06: 
Dziennik południowy. 13.15: D. c. porankm 
z filh. 1350: Z rynku pracy. 13.55—14.00: O eks- 
poreie polskim. 15.35: Odcinek powiešciowy. 
15.45: Muzyka operetkowa. -16.30: Pogadanka 
w języku franc. 16.45: Koncert chóru echo (pow. 
pop.). 17.00: O Litwie Kowieńskiej — rep. wygł. 
kpt. Lepecki. 17.15: W zimowy wieczór — pg 
Elizy Orzeszkowej, słuch. w opr. Witolda Tłu- 
łewicza.17.50: Poradnik sportowy. 18.00: Pieśn" 
w wyk. Heleny Ostrowskiej. 18.30: Pół-czarnej, 
felj, Anatola Mikułki. 18.40: Życie artystyezne 
tek. 19.15: Litewski odczyt ekomomiczny. 19.25: 
19.00: Ze świata baśni. 19.07: Program na pią- 
tek. 19.15: Litewski odczyt ekonomczny. 19.25- 
Wiad, sportowe. 19.35: Krótki recital fort. 
Edwarda Steinbergera. 19.50: Feljeton aktualny. 
20.00: Pieśni i tańce Karola Kurpińskiego. 20.45: 
Dziennik wieczorny. .20.55: Jak pracujemy w 
Polsce. 21.00: Koncert symf. 22.00: Reportaż 
z jub. 25-lecia panowania króla ang. Jerzego М. 
22.20: Koncert muzyki tanecznej; 23.00—23.05: 
Kom. met. 

  

   

  

     

  

PIĄTEK, dnia 10 maja 1935 roku. 

30: Pieśń. 6,33: Pobudka do gimnastyki. 
6,36: Gimnastyka, 6,50: Muzyka. 7,15: Dziennik 
poranny. 7 Muzyka, 7,45: Program dzienny. 
7,50: Chwilka społeczna. 7,55: Giełda: rołnicza. 

8,00: Audycja dla szkół. 8.05: Audycja dla pobo- 
rowych. 11,57: Czas. 12,00: Hejnał, 12.03: Kom. 
met. 12 Słynni śpiewacy operowi na płytach 
12,50: wilka dla kobiet. 12,55: Dziennik po- 

łudniowy. 13,05: Koncert Zespołu Salonowego 
Niny Mańskiej, 13,55: O eksporcie polskim. 
15,33: Wyniki ciągnienia Łoterji Państwowej. 
15,35: Odcinek pawieściowy. 15 45: Koncert Ork. 
36 p. p. 16,30: Poyadanka przyrodnicza. 16 tż: 
Pieśni rumuńskie w wyk. J. Hupertowej, 17,60: 
Dyskutujmy na temat „Karać czy nie karać" 
17,16: Koncert kameralny. 17,40: Audycja «а 
chorych. 18.10: Frag. słuch z „Cyrulika Sewil 
skiego. 18,30: Koncert reklamowy, 18,40: Życie 
artystyczne i kulturąlne miasta. 18,45: Utwory 
Milhaud'a. 19,07: Program na sobotę, 19,15: Pe 
gadanka radjotechniczna. 19,25: Wiad. sportowe. 
19,35: Zula Pogorzelska w swoim repertuarze. 
19,50: Feljeton aktualny, 20,00: Jak spędzić 
święto? 20,05: Pogadanka muzyczna. 20,15: Kon- 
cert symf. z Filh. Warsz. Dziennik wieczorny. 
Jak pracujemy w Polsce. 22,30: Audycja poetyc 
ka. 2245: Psychologja kobiety i mężczyzny. 
23,00: Kom, met. , 

Na wileńskim bruku 
ZŁODZIEJE POSIADALI PLANY SKLEPÓW. 

Wczoraj funkcjonarjusze wydz. śłedczego,. 
prowadząc dochodzenie w sprawie kiłku kra- 
dzieży urządziłi nagłą rewizję w znanej połiejt: 
melinie złodziejskiej przy ul. Nowogródzkiej 34, 
W melinie znaleziono 3-ch złodziei Józefa Grysz. - 
kiewicza, Łobanowa i Szarejkę. : 

Zaskoczeni niespodziewanem  zjawieniem 
się policji złodzieje nie zdołali nawet stawić ©- 
poru. Zakuto ich w kajdanki i odstawiono da 
aresztu centralnego. ? 

W czasie rewizji przy zatrzymanych znałe- 
ziono narzędzia do włamania, oraz... plany 2-ch 
sklepów, w których miały być dokonane kra-- 
dzieże. ter 

  

   

    

   

PRZEZ 4 LATA UKRYWAŁ SIĘ PRZED 
POŚCIGIEM, 

Wezorzj funkcjonarjusze polieji zatrzymałk 
dezertera, który pobił rekord swego rodzaju. 
W ciągu 4-ch lat skutecznie ukrywał się przed 
pościgiem policji i żandarmerji, mieszkając w. 
Wilnie pod przybranem nazwiskiem. 

Jest nim niejaki Michał Monkiewicz. (ek 

Burza gradowa nad 
pow. wileńsko-trockim 

Wczoraj nad powiatem wileńsko-trockim: 
przeszła burza gradowa, połaczona z silną wi- 
churą. Wicher.w kilku miejscach powywracał 
drzewa i uszkodził parkany. Poważniejszych 
strat jednak nie zanotowano. ‚ Pre 

Przy przeczuleniu bėlach głowy, bezsen- 
ności, ospałości, prygnębieniu, uczuciu lęku, 
posiadamy w naturalnej wodzie  gorzkiej-. 
Franeiszka-Józela niezawodny środek domowy 
do usunięcia. wszełkich zaburzeń przewodu po 
karmowego w każdym: jego odcinku. 

SU RA NOR IA MAKS M IT RIDE UE T ATS NUO E AISSTESKRIIOO 

Bez ryzyka, z możnością dużej wygranej 
ulokuj swój kapitał w 8%5-6j Premjowej Pożyczce lawestycyjnej 

.10 mala ubiega termin subskrynciji. 
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Nerrajae pasiedinie Raty Miej 
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej- 

* skiej trwało niepełne dwie godziny i nie 
aniało ciekawych momentów. Spoczątku 
wywiązała się dyskusja na temat trują- 
«cych gazów autobusów Tommak -u. Spra 
wata wypłynęła w związku z poinfor- 
mowaniem rady przez prezydenta o za- 
warciu umowy z Tommakiem. Prezy- 
dent zapewnił radnych, że zdrowie miesz 
kańców łeży na sercu zarządowi miasta 
i że już została rozpoczęta walka z tru- 
jącemi wyziewami motorów „Saurerów*. 

Po dłuższej dyskusji przyjęto nastę- 
pnie do wiadomości oświadczenie zarzą - 

du miasta w sprawie usunięcia straga- 

mów i stolików z rynku drzewnego. Ak 

cja oczyszczania rynków ze stolików i 
skrzyń, używanych przez drobnych han 

dlarzy, została podyktowana względami 
porządkowemi, sanitarnemi i estetycz- 

nemi. Zarząd miasta będzie wogóle а. 

żył do tego, aby oczyścić rynki całkowi- 

cie od stragamów. 

Upoważniono następnie zarząd do 

zaciągnięcia uchwalonej już przez radę 
w dniu 4 kwietnia 1935 roku pożyczki w 
Państwowym Banku Komunalnym w 
wysokości trzydziestu kilku tysięcy zło- 
tych na pokrycie należności związanych 
z obsługą pożyczki inwestycyjnej z roku 
1931. Zarząd miasta zmuszony był pow 
tórnie przedłożyć tę sprawę radzie ze 
względu na zmianę warunków, stawia- 

nych przez P. B. Kom. 

Rada zaakceptowała postanowienie 
zarządu miastai w sprawie wykupu pasa 
ziemi od p. Marji Romerówny na posze- 
rzenie ulicy Nadbrzeżnej oraz cenę wy 
kupu dwóch działek przez prywatnych 

dzierżawców. 

W wolnych wnioskach proszono za- 
rząd miasta o przeprowadzenie dochodze 

nia w sprawie zachowywania się pracow 

nika (?) Magistratu na rynku miejskim. 
Dwaj radni zarzucili bowiem nietaktow - 

ne zachowanie się jakiemuś bezimienne- 

mu narazie kierownikowi. (e). 

Subskrypcja Pożyczki Inwestycyjnej w Wilnie 
Ogół pracowników P. Z. U. W. w Wilnie, 

zrzeszony w Związku pracowników Powszech- 

mego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, sub 

skrybował Pożyczkę Inwestycyjną według norm 

ustalonych przez Pracowniczy Kom. Prop. Poż. 
Inw. na łączną sumę zł, 19.800. 

Ponadto należy podkreślić obywatelskie sta- 

nowisko pracowników PZUW, którzy poza sub- 

skrypcją według norm pracowniczych, subskry 

bują obecnie Pożyczkę w kwotach przekraczają- 

cych normy ustalone przez Pracown. Kom, Prop. 

Poż. Inw. 
Pracownicy Banku Polskiego subskrybowali 

Pożyczkę Imwestycyjną na łączną sumę złotych 

19.300. 
Pracownicy Izby Rzemieślniczej zasubskry- 

bowali Pożyczkę Inwestycyjną na kwotę złotych 

1300 — według norm uchwalonych przez Prac. 

Kom, Prop. Poż. Inw. 

    

с@ лМ © | 

    

Władku!... 
Jeśli chcesz być szczęśliwym 
w małżeństwie, zaprenumeruj 
dla żony czasopismo kobiece 

NOWA LINJA 
Miesięcznie $o groszy 

  

Dziś 3 gwia- 
zdy filmowe 

i Robert Montgomery 

MĘŻOWIE so WYBORU 

Związek Spółdzielni Spożywców R. P, Od. 
dział w Wilnie komunikuje, iż pracownicy tej 
instytucji tak w Wilnie jak i w całym okręgu 
wileńskim subskrybują Pożyczkę Inwestycyjną 
zgodnie z zasadami ustalonemi przez Pracown. 
Kom. Prop. Poż. Inw. 

Prace. Kom. Prop. Poż. Inw. prosi uprzejmie 
przedstawicieli zrzeszeń pracowniczych oraz re- 
prezentantów instytucyj, którzy weszli w skład 
Prac. Komitetu o możliwie najszybsze nadesła- 
nie komunikatu o przebiegu subskrypcji wśród 

członków zrzeszeń oraz pracowników instytucyj 

do Sekretarjatu Komitetu (ul. Św. Anny 2—4). 

Centrała Opiek Rodzicielskich Średnich Za 
kładów Naukowych Wojew. Wileńskiego sub- 
skrybowała Pażyczkę Inwestycyjną w Banku Go 

spodarstwa Krajowego na sumę 400 zł., wpła 
cając gotówką jednorazowo 200 zł. 

(URJER< z dnia 9-go maja 1936 r. 

Właścic'ele domów winni subskry- 
bować Pożyczkę Inwestycyjną! 
Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli Nierucho 

mości m. Wiilna wzywa właścicieli domów do 
najwydatniejszego udziału w subskrypcji Po- 
życzki Inwestycyjnej, która w znacznym stopniu 
podniesie stan gospodarczy Państwa, a więc i 
Wilna. Zarząd jest przekonany, że nikt z wła 
Ścicieli domów nie uchyli się od subskrypcji 
przed dn. 10 b. m, 

(—) Br. Ižycki-Herman 
Prezes St nia Wlašc. Nier. 

m. Wilna. 

Złóż grosz na budowę 
szkół ! 

Złożył na listy składkowe Koła Towarzy- 
stwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po 
wszechnych przy Kuratorjum Okręgu Szkolnego: 
Płatnicy rejonów szkolnych: z obwodu szkoł- 
nego słonimskiego: rejony V 3 zł. 14 gr. X 8 zł. 
50 gr.; z obwodu szkolnego wilejskiego: rejony 
III 13 zł. 30 gr., IV 2 zł, VI 12 zł. 64 gr., XII 
17 zł. 90 gr. II 2 zł. 60 gr., VIII 11 et. 50 gr., 
X 3 zł. 60 gr.; z obwodu szkołnego suwalskiego: 
rejony: II 22 zł. 30 gr., I 15 zł, VII 10 zł., XV 
1 zł. 70 gr, XVII 4 zł, XVIII 10 zł. 50 gr.; 
z obrwodu święciańskiego: rejon IX 4 zł.; z ob- 
4 zł. ХИ 8 zł. 50 gr.; z obwodu szkołnego Głę- 
bokie: rejony: XH 5 zł. 35 gr., XIII 12 zł; 
z obwodu święciańskiego: rejan IX 4 zł.; z ob 
wodu szkolnego Nowogródek: rejon: IX 4 zł. 
50 gr.; z obwodu szkolnego Nieśwież: rejony: 
I 11 zł. 50 gr., II 13 zł, 50 gr., III 24 zł. V 24 zł. 
75 gr., VI B5 zł, 80 gr., VII 8 zł. 85 gr., VIII 
16 zł. 28 gr.; z obwodu stołpeckiego: rejony — 
111 zł, II 14 zł, III6 zł. 10 gr. IV 8 zł. 50 gr., 

V zł. 85 gr., VI 18 zł. 70 gr., VII 9 zł., VIII 22 zł. 
34 gr., IX 6 zł. 05 gr., X 19 zł, 50 gr.; Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 5 zł., Magist- 
rat m, Smorgoń 10 zł. 70 gr.. Magistrat m. Głę 
bokie 3 zł, Państwowe Gimnazjum w Nowo- 

gródku 6 zł. 50 gr., w Wilejce 4 zł. 50 gr., Szkoła 
Dokształcająca Zawodowa w Wilejce 4 zł. 40 gr., 
Państwowa Szkoła Rzemiósł w Suwałkach — 
9 zł, 50 gr., Państw. Semin. Naucz. Żeńskie w 
Wilnie 5 zł. 90 gr., Inspektoraty: Szczuczyn — 
5 zł., Wilejka 12 zł. 05 gr., Bras.aw 3 zł. 50 gr., 
Słonim 7 zł., Grodno 5 zł. 

Do 2.V r. b. wpłynęło razem 1717 zł. 47 gr. 

ISI ALI SIVA S TAS TRAIN 

Zysk obywatela i dobro ogółu — ta 
hasło Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej 

88" OKAZJA! 
Za 8260 zł sprzedaje 
się 16 ha 222 m? ziemi, 
w tem lae sosnowy, 
ziemia orna zasiana, łą” 
ka, dom mieszk, rozm. 
155 m X 6,1 m, zabu- 
dowania gospod,, drze- 
wo na opał, koń, 3 kro- 
wy. drób, eałkority in- 
wentarz gospod. Zadłu- 
żeń niema. Zdrowotna 
sucha miejscowoś w po- 

Rocznie Zł. 6— bliżu Wilna. Dowiedzieć 
Ф się: Wilno, Wileńska 34, 

Każdy Urząd Pocztowy m. 9, od 5—-7 wieez. 

przyjmuje prenumeratę „pylori 

Wydawnictwo » Nowa Lenia«, | Laciągnę pożyczkę 
Kraków, skrytka pocze 3000 zł. na” rok, gwa- 
towa 272 rancja pewna. Oferty 

do administracji „K.W'* 
dla R. 

Jom Grawford, Clark Gable 
we wspanisłym filmio 
rež. VAN DYKE p. r. 

Nad program: AKTUALJA 

Seanse o g. 4—6—8—10.15 

  
  

PAR| 

Dziś Film — potęga! Egzotyczny znany epos czasów sultsńskich p. t. 

CZERWONY SUŁTA 
ABDUŁ HAMIO — człowiek, który był największą zagadką. Tyran. okrutny władca, despota, 
któremu absolutystycz. władza odebrała rozum i uczucie... mimo wszystko niewolnik miłości. 

Czar i przepych wschodu Bunt ciemiężorzgo ludu. W roli tytułowej Fritz Kortner. 
Nad program: NAJNOWSZE AKTUALJA. Seanse punkt.: 4—6—8—10 15 
  

"HELIOS| 
Ułubien, publiczn. 

w;najno wszej najwspa- 

niałszej kreacji p. t 

Nad prcgram: Atrakcja kolorowa oraz aktualja. 

SYLWJA SIDNEY 
SERCE INDJANKI 

i Gene 

Raymond 

Początek seansów o godz. 4-——6—8—10.15 
  

4 ё Dzić ulubieńcy c»łego świata 

OGNISKO | pawie Chevalier | Jeśnetie Mac Donald 
w poty- 
wającym 
filmie pt KOCHAJ MNIE DZIS 
NAD PROGRAM: Urozmaicone DODATKI DŹWIĘKOWE. Pecs. seansów codz. o g. 4-ej PP 

    

Litwa bierze udział w turnieju 
szachowym w Polsce 

Połski Związek Szachowy zwrócił się w 
swoim czasie do Federation Inżernationxi des 
Echees w Hadze z prośbą o pośredniczenie w za- 
proszeniu szachistów litewskich do wzięcia - 
działu w olimpijskim tarnieju szachowym, który 
jak wiadomo, będzie rozegrany w Warszawie 

w drugiej połowie sierpnia b. r. Ostatnio prezes 
F: L. D. E. p. Rueb nadesłał do Polskiego Związ- 
ku Szaehowego zawiadomienie, że Litwa przy- 
jęła zaproszenie Połskt i ofiejalnie zgłasza, swój: 
udział w ołimpijskim turnieju drużynowym. 

Z działalności „Rodziny Wojskowej” 
Zawdzięczając „Rodzinie Wojskowej”, przes 

šywala ni G młodzież miejskiej Szkoły Po- 
wszechnej ) 8 w Wilnie. mieszczącej się przy; 
ul. Żwirki i Wigury, bardzo miłe chwile Do- 
konano mianowicie uroczystego otwarcia, dla 
niezamożnej młodzieży przy tej szkole , Świet- 
licy', ufundowanej sumptem wileńskiej „Ro- 
dziny Wojskowej”. Do przeznaczonej na Šwiet- 
licę sali zakupił Zarząd Rodziny Wojskowej od- 
powiednie umebłowanie, przybory do pisania 
i rysunku, gry i zabawy dla dziatwy, która od- 
tąd codziennie w godzinąch  popą.udniowych 
gromadzi się w Świetlicy, odrabiając lekcję ż 
znajdując miłą rozrywkę pod okiem opiekunki 
eaangażowanej przez Rodzinę Wojskową. Nad- 
zór pedagogiczny nad dziatwą spełnia systemem 
dyżurnym grono nauczycielskie szkoły. Wszyst 
kie dzieci przebywające w Świetlicy otrzymuję 
codziennie podwieczorek. 

Gdy weźmiemy pod uwagę, że dzieci te po 
chodzą ze sfer ubogiej ludności, to celowość tej 
placówki, w tej włąśnie dzielnicy, uwypukli się 
jeszcze bardziej, 

Nie jest to pierwszy czyn Rodziny Wojsko : 
wej na terenie szkoły Nr. 18. Przed świętami 
Bożego Narodzenia 22 dzieci otrzymało buciki, 
a 125-ro paczki z żywnością, obecnie zaś przed 
świętami Wiełkanocnemi w dniu 18.IV b. r. 110 
dzieci otrzymało obfite święcone. sz 

OFIARY 
Pracownicy T-wa Komunikacji Miejskiej w 

Wilnie zjednoczeni w Zw. Pracowników Samo! 
chodowych Z. P. W, przy ul. Wiełkiej 34 w dnim 
imienin dyrektora Stanisława Jankowskiego za- 
miast kwiatów złożył w redakcji 15 zł. na rzecz 
LOPP. 

Zespół pracowników Ekspedycji „Kurjera. 
Wił.'* dla najbiedniejszych — do uznania admi» 
nistracji — 15 zł. 

   
   

Do wynajęcia 
LOKAL SZKOLNY 
na godziny popołudn. 

Zawalna 2 

Zakład Fryzjerski . 

„BORYS“ 
Bakazta i 

Trwała ondulacja. 

  

  

DOKTÓR DOKTÓR 

Szwajcarski aparat. 
Elektryczne, parowe 

„Mobile* PLAC 

  

  

S. Kaplan 
(Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe) 

POWRÓCIŁ 
Wiłeńska 10 

(wejście przez ul Żeli- 
gowskiego) m. ł6 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
me, narządów moczow. 
od godz. 5—i 3—8 w 

DOKTÓ R 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
me, weneryczne, narzę 

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

tel. 2-77 

DOKTÓR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—© 

T 
Przyjmuje od 9—7 m 

lego 5-20 

        

  

Krawiec damski 
WAJNER 
Wielka 19 

Wykonuje roboty w-g 
najnowszych mód   

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

DOKTÓR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor. weneorycz,, syfilis 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1966 
Przyjm. od 8—1 i 3— 

DOKTOR 

Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tei. 20-74 
Przyjm. od 12—2 i 4—8 

  

  

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 8-21 

Przyjm. od 9—1 i 3—6 

LEK. - DENTYSTA 

F. SZRYRO 
Dominikańska 11 — 1 
przyjmuje od 10—7 w. 

Zęby sztuczne 

„Poszukuję 
mieszkania 

3—4 pekojowego z wy- 
godami, Oierty do ad- 
minietracji „Kurjora W.“ 

dla N. 

  

    

do sprzedania przy ul. 
Tartaki róg Więzienne- 

go zaułku oraz folwark 
150 ha, 50 kim. od Wil- 
na. Dowledzieć się: Ja- 

giellońska 3 m. 27 

SKLEP 
w centrum, galanteryj- 
no-spożywczy z eałem 
urządzeniem i mieszka 
niera SPRZEDAM 
od zaraz bez odstępne» 
go z powodu wyjazdu. 
Postawy — Bożyczko 

Zginął pies 
młody seter irlandzki 
Uczciwy znalazca od“ 
prowadzi za wynagio- 
dzeniem—Dobroczyna 4 
m. 4 Przywlaszezenie 
będzie ścigane sądow- 

nie. 

Do wynajęcia 
natychmiast 2 mieszk. 
5-pokojowe i | mieszk. 
4-pokojowe ze wszelk. 
wygodami. Informacje 
w Zarządzie domu: uł. 
Jakóba Jasińskiego 16 

m. 21 

UDZIELAM 

LEKCYJ 
w takrecie gimnazjai 
mym z polokiego, fizyki 
chemji i matomatyki 
Zgłoszenia do admin 
„Kurjeza Wileńckiega” 

pod „Sołidzie” 

  

  

  

W pobliżu Wilna 
dzierżawy niedużego- 
objektu ziemskiego po- 
ozukuję. — Wiadomość 
proszę przesłać do Re- 

dakcji dla W, K. 

  

dwumieszkaniowy 
do sprzedania tanie 
Wiadomość:  jagielloń- 

ska 16—9, czytelnia 
od godz. 11 do 18-ej 

Bachalier-blansista 
włada jęz. niem. i авЕ. 
poszukuje odpowiedniej: 
pracy. Zgłosz. do admie 
mietracji „Kurjera WiL“ 

dia Daniels 

PIANINO 
lub FORTEPIAK 
krzyżowy kupię bez po- 
šrednikėw. Niemiecka. 

    

Nr. 22 m. 19. 

       
   

    

  

OBUWIE 
TANIE, SOLIDNK 
| GWARANTOWANE 

TYLKO 
Z PRACOWNI 

WINCENTEGO POPŁAŁŁO 
WILNO 

DZ =   
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milimetrowy przed teksiem —— 75 gr., w tekście 6D gr. za tekstem—230 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za min. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych ceu dolicza się» 

«e ogłosrenia 'cyfrowe i iabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 110%, zamiejscowe 25%, Dla poszukałących pracy 50% zniżki, Zsa numer dowodowy 15 go 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminn drakn ogłoszeń | nie przyjmaje zactrzeżeń miejsca. 

Wyd. „Kurjer Wileński" Sp. z ©. ©. 

  
Redaktor odpow. Witelė Klaskia. 
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