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Dziš min. Laval 
przybedzie do Warszawy |Technika wyborcza 

w nowej ordynacji PARYŻ (Pat). Dziś o godzinie 19 od- 
jechał do Warszawy i Moskwy minister 
spraw zagranicznych Laval w towarzysi 
wie swej córki panny Jose Laval, 4ene- 
ralnego sekretarza Quai d'Orsay Legera 

i szefa gabinetu Kochata. 
Tym samym pociągiem oedjechało do 

Warszawy kilkunastu dziennikarzy fran 
cuskich, którzy tewarzyszyć będą mini- 
strowi Lavalovi w podróży. 

Marszałek Piłsudski 
nie będzie mógł odbyć konferencji z Lavalem 

WARSZAWA (Pat). W programie po 
bytu ministra Lavala w Warszawie za- 
szła zmiana, gdyż Marszałek Piłsudski ze 

względu na zły stan zdrowia i opinię le 
karzy nie będzie mógł odbyć z ministrem 
Lavalem zamierzonej konferencji. 

Dziennikarze francuscy nie pojadą 
do Sowietów, lecz tylko do Polski 

PARYŻ. (Pat). Oświadczenie ambasady во- 
wieckiej, że potowa jest udzielić wiz wszystkim 
dziennikarzom francuskim, pragnącym towarzy 
szyć ministrowi Lavałowi w jego podróży do 
Moskwy, nie wyczerpało incydentu. „Łe Jour- 
nat i „Le Matin", którym pierwotnie odmówio 
uo wiz dla ich współpracowników, postanowiły 
w dalszym ciągu nie wysyłać swych sprawozdaw 

ców do ZSRR. „Le Matin" dziękuje dziennikom 
paryskim za ich solidarność, zaznaczając, że sta 
uowcza postzwa prasy francuskiej spowodowa- 
ła, iż protest przeciwko metodom sowieckim zo 
stał należycie zrozumiany. Dziennik oświadcza 
dalej że wobec stanowiska, jakie zajęła więk- 
"szość dzienników francuskich, ministrowi Lava 
Towi groziło, że towarzyszyć mu będzie jedynie 
przedstawicieł półofiejalnej agencji Havasa. W 
tych warankach zrozumiała jest interwencja i 
sofnięcie pierwotnych decyzyj przez rząd sowie 
<ki. „Le Matin* zapowiada, że jego współpracow 
nik towarzyszyć będzie ministrowi Łavalowi do 
granicy polsko - sowieckiej. Podołme stanowisko 
zajął również „Le Journal", 

PRASA FRANCUSKA O WIZYCIE 
MIN. LAVALA W WARSZAWIE. 
PARYŻ (Pat). Prasa francuska zamieszcza ob 

«rerne notatki w związku z podróżą ministra La 

wala do Warszawy. 

„Ezcelsiór* zaznacza, że poza omówieniem 

fraktatu francusko-sowieckiego i wyników obrad 

  

rzymskich, przedmiotem rozmów ministra Lava- 

la w Warszawie będzie całokształt stosunków pol 

sko-francuskich. - 

„Le Ouotidien“ wyraža przekonanie, že mini 

ster Lavał omówi z kierownikami poktyki pols- 

kiej układ francusko-sowiecki. Podróż ministra 

Lavala do Polski będzie miała doniosłe znacze 

nie. 

„Le Figaro* podkreśla rówmież, że min. Laval 

udzieli Warszawie dokładnych informacyj o ukła 

dzie francusko-sowieckim. 

„L'lnformation* stwierdza, że chociaż między 

dyplomacją polską i francuską od kilku miesiący 

istnieją godne ubolewania tarcia, to jednak so- 

jusz z Polską ma duże znaczenie dla polityki fran 

guskiej. 

—Ф 

Prof. Piccard 
w Legjonowie 

WARSZAWA (Pat). Dziš przedpolu- 
dniem prof. Piecard oraz aeronauta 
szwajearski Tilgenkamp zwiedzili wojs- 
kowe warsztaty balonowe w Legjonowie 

poczem. goście. podejmowani byli obia- 
dem w. kasynie oficerskiem. 
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Wobec wielkiego zainteresowania, ja 
kie wywołał projekt nowej ordynacji wy 
borezej, dzisiaj możemy dorzucić garść 
nowych szczegółów, dotyczących tym ra 
zem techniki wyborczej. 

Otóż projekt ordynacji wyborczej 
przewiduje, iż generalnego komisarza 
wyborczego i jego zastępcę powołuje Pre 
zydent Rzeczypospolitej, spośród sę- 
dziów lub osób odpowiadjących warun 
kem wymaganym do objęcia stanowiska 
sędziowskiego. Nadto utworzone będą © 
kręgewe komisje wyborcze, składające 

się z przewodniczącego, którego powoła 
je gener. komisarz wyhorezy, spośród 
sędziów sprawujących urząd w danym 
okręgu wyborczym, na wniosek prezesa 
odpowiedniego .Sądu Apelacyjnego. Pe- 
zatem w skład komisji okręgowej wcho- 
dzi 4 członków, powoływanych przez 
Wydział Wojewódzki. Wreszcie obwode 
we komisje wyborcze mają się składać z 
przewodniczącego, powołanego przez 
przewodniczącego okr. kom. i z 4 człom 
ków, powoływanych w połowie przez 
władze administracji ogólnej, w połowie 
przez przełożonego gminy. 

Obrady nad projektem ordynacji wyborczej 
Wczoraj przez cały dzień obradowały 

w Sejmie połączone grupy konstytucyj- 
ne BBWR. nad projektem nowej erdyna- 
cji wyborczej. Obrady te poświęcone by 

ły dokładnemu omówieniu głównych 
podstaw projektu, które zreferował pos. 
Podoski. Dalszy ciąg obrad dziś pod 
przewodnietwem wicemarsz. Cara. 

Dziś b. premjer Jędrzejewicz wypowie się * 
w Sprawach młodzieżowych 

Dowiadujemy się, że dzisiaj ogłoszony 
zostanie wywiad z.b. premjerem Janu- 

szem Jędrzejewiczem, na temat aktual- 
nych zagadnień młodzieżowych. 

Dziś prof. Piccard odbędzie lot nad Polską 
Bawiący w Warszawie prof. Piecard 

odbył wczoraj rozmowę w Jabłonnie na 
temat ewent. dzisiejszego lotu próbnego 
nad Polską. Ustalono szczegóły łotu, któ 

ry prawdopodobnie nastąpi w godzinach 
rannych z lotniska  Mokotowskiego, 
W locie tym wzięliby udział mjr. Mazu- 
rek i jeden z lotników-balonowceów. 

REL TEPREO EZR O AEON TROW ARA RAGO 

Wybory do sejmiku kłajpedzkiego 
we wrześniu r.b.. 

BERLIN (Pat). Donoszą z Kowna: Li 
tewska agencja telegraficzna informuje, 
  

Pierwsze zdjęcie 

z obchodu 

jubileuszu 

w Londynie 

Na zdjęciu, 

nem drogą telegraficzną, 

przejazd karoc dworskich 

przesła- 

przez ulice Londynu z Ka 

tedry do Pałacu 'Bucking- 

hamskiego. 

m 
HM 

że gubernator Kłajpedy ogłosił dwa za: 
rządzenia. W pierwszem z nich stwier- 
dza, że kadencja obecnego sejmiku Lłaj 
peazkiego jest zakończona. W drigiem 
zarządzeniu wyznacza nowe wybory na 
dzień 29 września. 

W uzasadnieniu gubernator wskazuje 
że termin wyborów wyzmaczono uwzglę- 
diiiając interesy rolników. # 

Dziennikarze estońscy dziękują za 
serdeczne przyjęcie ich w Polsca 
WARSZAWA (Pat). Dziennikarze e- 

stońscy, którzy bawili kilka dni w Poł: 
sce, po powrocie do Tallina wystosowałi 

do prezydjum porozumienia prasowege 

połsko-estońskiego telegram z podzięka 

waniem za serdeczne przyjęcie, zapew: 

niając, że wrażenia z pobytu w Polsce 

pozostaną na długo w ich pamięci. ° 

Pierwszy układ 
polsko-irlandzki 

DUBLIN. (Pat). W gmachu ministerstwa 
spraw zagranicznych odbyła się wymiana doku 
mentów ratyfikacyjnych układu zawartego mię 
dzy Polską a wolnem państwem irlandzkiem, do 
tyczącego pomiaru tonażu statków handlowych. 
Wymiany dokumentów dokonali: ze strony ir- 
landzkiej minister przemysłu i handlu, ze stro 
ny polskiej konsul generalny R. P. w Dublinie. 
Jest to pierwszy układ międzynarodowy zawar 
ły między Polską a Irlandją. '



  

„KURJER“ z dnia 10-g0 maja 1935 r. 

Požyczka Inwestycyjna przyczyni się do pomnoženia 
majątku narodowego i ulżenia losu bezrobotnych. 

10-ty MAJA OSTATNIM DNIEM SUBSKRYPCJI. 

Konterencje trzech państw bałtyckich 
noszą charakter konstruktywny i praktyczny 

Oświadczenie łotewskiego vicemin. Muntersa 
RYGA. (Pat). Sekretarz generalny łotewskie 

go ministerstwa spraw zagr. Munters po powro 
cie z Kowna podzielił się z przedstawicielami 
prasy swojemi spostrzeżeniami z odbytych osiat 
mio w Kownie narad, 

Opinja publiczna, powiedział Munters. mu 
si się już przyzwyczaić do tego, aby perjodycz 
nych narad kierowników polityki zagranicznych 
Łotwy, Estonjt i Litwy nie traktować jako sen 
saeję, iecz jako organ kontrolujący cedzienne 
praee a jednocześnie projekiujący linję prac dał 

Odbyw 
charakter    

    

nio konferencje noszą 
praktyczny, obejma 

jacy wszystkie dziedziny życia. Jeśli chodzi o 
obecną konterencję, to poza wyliczonemi już w 
agólnem sprawszdaniu kwestjami, omówione na 
niej wiele innych spraw mających znaczenie 
praktyczne. Co się tyczy zagadnień poliżycznych 
to, zdaniem generalnego sekretarza, łotewskiego 
MSZ., dążenia państw bałtyckich wyrażają się 
w następujących przesłankach: Dalsza współpra 
€ą w kierunku wzmocnienia* bezpieczeństwa w 
Europie Wschodniej, bezwarunkowo solidarny 
sposób działania w tej kwesiji i wreszcie utrzy 

manie zaufania do Łigi Narodów, 

Munters kategorycznie zaprzecza, jakoby w 
czasie ostatniej konferencji miały się uwidocz- 

Wiadomości z Kown 
KTO OTRZYMUJE SUBWENCJE Z MINISTER- 

STWIA OŚWYATY? 

  

  

  

W! preliminarzu budżetu państwowego na 
r. 1936 przewidziane są zapomogi w wysokości 
717.50 1, dla średnich szkół prywatnych, w tem 
dia szkołniciwa żydowskiego wyasygnowano 
139.000 4t., polskiego (zapomoga dla Gimnazjum 

Polskiego w Poniewieżu) — 30.000 IŁ, niemie- 
«kiego 18 000 It. i rosyjskiego — 12.000 It, Poza 
„tem żydowskim seminarjom przyznano zapomo 
gę w wysokości 15.200 It. 

Na zapomogi dla organizacyj sportowych 
wyasygnowano 157.000 KŁ. Z mniejszościowych 
organizacyj sportowych przyznano zapomogę w 
wysokości 500 it. tytko żydowskiemu klubowi 
„Makabi“. 

   

Z WIĘZIENIA NA KIEROWNICZE STANO- 
WISKO. 

    
Z Kowna donoszą: Major lotnictwa Piragius, 

który niedawno jeszcze znajdował się w więzie 
miu pod zarzutem przygotowywania zamachu 
stanu, ma być mianowany kierownikiem litew 
skiej szkoły szybowcowej w Nidzie. (Pat). 

-000- 

Belgja naw'ąże stosunki dyploma- 
tyczne z Sowietam ? 

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro in 
formacyjne donosi z Brukseli, że rząd 
zawiadomił parlament, że zamierza pod- 
jąć stosunki dyplomatyczne z Rosją So 
wiecką. Wicepremjer Vandervelde otrzy 
anał polecenie zajęcia się tą sprawą. 

Kiedy Hitler wygłosi 
prog'amową deklarację? 

BERLIN (Pat). W związku z pogłoskami o 

mającej nastąpić w najbliższym czasie programo 

wej deklaracji kanclerza Hitlera przed Reichsta 

giem na temat polityki zagranicznej Rzeszy, 

przedstawiciel Pat'icznej zwrócił się do kompe 

tentnych niemieckich czynników politycznych w 

tej sprawie. 

Zwołanie Reichstagu —— oświadczono — od- 

bywa się zawsze drogą urzędowego oświadczenia 

które zawczasu podawane jest do wiadomości pu 

blicznej. Dotychczas tego rodzaju ogłoszenia nie 

opublikowano, tembardziej więc nie jest jeszcze 

wiadomo o rzekomej enuncjacji politycznej kan 

clerza. 

Polityczne koła niemieckie nazywają tego 

rodzaju zapowiedź dowolnemi kombinacjami, nie 

zasługującemi na bliższe uwzględnienie. 

90000 Żydów opuść ło Rzesrę 
BERLIN. (Pat). Wedle danych tajnej po- 

lieji państwowej, liczba emigrantów Żydów, któ 
szy dotychezas opuścili granice Rzeszy, ma wy 
nosić około 90.000 osób, ilość zaś emigrantów 
politycznych pochodzenia aryjskiego 20.000. Do 
tychczas powróciło do Niemiec około 10.000 emi 
grantów. Z tego 99 proc. stanowią Żydzi. 

nić rozdźwięki między delegacjami, bądź posa 
<zególnymi ich członkami. 

Następna konferencja 
bałtycka w grudniu 
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: Na- 

stępna konferencja ministrów spraw za- 
granicznych trzech państw bałtyckich, 
ma odbyć się w Rydze w końcu grudnia. 

  

    

W sobotę 11 maja jako w szóstą rocznicę śmierci 

  

$ 
odbędzie 

  

  

--. Restytuta Sumoroka 
ję nabożeństwo żałobne w kościele ów. Jerzego o god:. 830, 

© czem zawiedamiają DZIECI. 

Ie NS DISKINIS DEI TEDISI 

Wszyscy subskrybują Pożyczkę Inwestycyjną 
WARSZAWA (Pat). Pracownicy kole 

łowi na terenie w. m. Gdańska subskry 
bewali premjową pożyczkę inwestycyj 
ną ogółem na zł. 256.000. Liczba subskry 
bentów wynosi około 2.000, przyczem w 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 
  

Zjednoczenie organizacyj 
rolniczych 

7 b. m. odbyło się nadzwyczajne ze 
pranie Rady Związku Izb i Organizacyj 
Rolniczych, na którem prawie jednomy 
ślnie zapadła uchwała, dotycząca zasad 
niczej zmiany statutu tej instytucji. Cho 
dziło © zagadnienie podstawowe, t. j. o 
stworzenie możliwości i realizację ze- 
spolenia wszystkich organizacyj rolni- 
czych. Nowy statut przewiduje stworze- 

nie w łonie Związku Izb i Organizacyj 
Rolniczych trzech sekcyj jednoczących 
wszystkie podstawowe odłamy organiza 
eyj roiniczych, a więc: izby rolnicze, zrze 
szenia spółdzieiczości rolniczej oraz Or 
ganizacje © charakterze specjalnym, a w 
szczególności: zawodowe, finansowe, 
handlowe i t. d. 

Ułaskawienie skazanych za udział 
w rozruchach agrarnych w 1932 i 33 r. 

Min. Sprawiedliwości przeprowadziło obec- 
nie ułaskawienie skazanych za udział w rna- 
nych rozruchach agrarnych w r. 1932-33 w pow. 
rzeszowskim ł tarnowskim, Sądy skazały wów- 
czas winnych na kary od 1 do 4 łał więzienia. 

Obecnie Min. Sprawiedliwości przeprowadziło 
już ułaskawienie przeważającej części skazanych 
tak, że pozostały jeszcze do załatwienia ułaska 
wienia ok 1/5 skazanych. Ułaskawienia przepro 
wadzane były iudywiduałnie. 

Uznanie dla dzielnego listonosza 
WARSZAWA. (Pat). Minister poczt i telegra 

fów, chcąc wyrazić uznanie dla gorliwości i poś 
więcenia listonosza, Bezwińskiego x Krakowa, 

który ściśle wykonał instrukcję o zachowaniu 
się listonoszów w razie napadu, udzielił poch 
wały listonoszowi Bezwińskiemu, przyznał ma 
nagrodę w kwocie zł. 200 i polecił pokryć kosz 
ty łeczenia ofiary napadu. 

Jak wiadomo. Bezwiński, mimo iż był ugo 
dzony kasietem w głowę, w ostatniej chwili, 
trzymając silnie torbę z pieniędzmi, gwizdkiem 

zaalarmował mieszkańców domu i przyczynił 

się tem do schwytania jednego ze sprawców, nie 
dopuszczając do rabunku mienia państwowego. 

BANDYCI. 
KRAKÓW. (Pat). W toku dochodzenia w 

sprawie napadu dwuch bandytów na listonosza 
pieniężnego przy ul. Sławkowskiej w Krakowie 
ustalono, że aresztowany bandyta Dawid Eichen 
wald pochodzi z Tarnowa i jest synem średnio 
zamożnej rodziny, drugi zaś bandyta, którego 
szuka policja, nazywa się Izraeł Stegfried, liczy 

lat 22 i pochodzi również z Tarnowa, 

Koniokradzi zamordowali komendanta 
posterunku P. P. 

LWÓW. (Pat). Dziś nad ranem na szosie 
pod Przybyszówką w pow. rzeszowskim zabity 
został komendant posterunku w Świlezy, przo- 
downik Wojciech Kucharski. Obok policjanta 
znaleziono jego rower i karabin. 

Kucharski wybrał się w nocy na patrol w 

cełu tropienia koniokradów. Widocznie natknął 
stę na nich i w pościgu został zastrzełony. Osie 
rocił żonę i kiłkoro dzieci. Wypadek wywołał w 
całej okolicy wstrząsające wrażenie. Władze 
wszezęły energiczne dochodzenie w celu ujęcia 
bandytów. 

Jeszcze dłuższy czas mogą potrwać chłody ? 
Dyrekcja Państwowego Instytutu Meteorolo 

gicznego komunikuje, że we środę o godzinie 9 

wieczorem fala chłodu, o wielkiej rozległości, nio 

sąca duże masy zimnego powietrza schodziła z 

wielką szybkością z nad Finlandji po przez kra 

je bałtyckie do Polski. Fala ta spowodowała już 

w kiłku miejscowościach i na Wileńszczyźnie lek 

kie przymrozki. 

Jednocześnie tworzą się bardzo duże zaburze 

nia atmosferyczne nad Rosją Środkową podsyca 

ne dopływem mas zimnego powietrza z północy 

Europy i nad Polską i z drugiej strony napływem 

ciepłych mas powietrza z południa. Wskutek te- 

  

go fala chłodu, którego czoło przeszło dziś w no 

cy i nad ranem przez Polskę, nie będzie zalegała 

długo nad Polską. Jest bardzo prawdopodobne, 

że w Polsce zachodniej ciśnienie już niewiele 

spadnie. 

Nałeży się liczyć z dużem zachmurzeniem i 

nowemi opadaani śnieżnemi w Karpatach. Na za- 

chodzie Polski utrzyma się pogoda o niewiel- 

kiem zachmurzeniu, ale o gwałtownych wiat- 
rach północnych. 

Ogólna sytuacja uiegnie poprawie dopiero za 

kilka dni. Wiosna jeszcze daleko. 

  

Wileński Prywatny Bank Handl. 5 | A. 
ODDZIAŁ W LIDZIE — ul. Suwalska 84 

powiadamia, że przyjmuje subskrybcję na 

3° Рогусгке Inwestycyjną 
w godzinach od 8,30 do 14.30, 50% subskrybowanej sumy może być wpłacone obligac. 

6% Pożyczki Narodowej. Reszta subskrybcji może być rozłożona na 10 rat miesięczn. 

Termin subskrybcji upływa z dniem 10 maja r. b. 

    

subskrypcji wzięli udział także kolejarze 
narodowości niemieckiej 

Do dnia 7 maja r. b. 8.959 funkcjonar 
juszy podległych wojewodzie Śląskiemu 
subskrybowało pożyczkę inwestycyjną 
„na ogólną kwotę zł. 2.113.300. W powie 
cie świętochłewiekim subskrybowano da 
tychczas na około miljon złotych 
W ostatnich dniach subskrypcji poży- 

czki inwestycyjnej placówki subskryp- 
cyjne w PKO, BGK, bankach prywaft- 
nych i KKO czynne będą do godziny 21. 

Min. Beck zrezygnował ze stano- 
wiska senjora w Legjonie Młodych 

WARSZAWIA (Pat). Minister Spraw 
zagranicznych Józef Beck wystosował 
do komendy głównej Łegjonu Młodych 

list treści następującej: 
W związku z tem, że Legjon Młodych wbrew 

ostrzeżeniom zboczył na grunt działalności pe 
litycznej, przyjmując charakter organizacji par 
tyjnej, rezygnuję ze stanowiska senjora Legjo- 
nu Młodych. 

Schuschnigg we Włoszech 
RZYM (Pat. Dziś po południu przybył 

do Florencji kanclerz austrjacki Schu 
schnigg, powitany na dworcu przez pre 
fekta į szefa protokółu włoskiego MSZ. 

— 

Kronika telegraficzna 
— TRAGEDJA GÓRNIKÓW. Z kopalni węg 

la Sorachi na Hokaido, gdzie 6/5 nastąpił wy 
buch, wydobyto ciała 61 górników z pośród 97 
zasypanych. Prace nad wydobyciem pozostałych 
ofiar trwają bezustannie. 

-— CHOLERA W INDJACH WSCHODNICH. 
We wsiach prowincji Assam wybuchła epidem 
ja cholery. Dotychczas zanotowano ponad 1000 
wypadków śmierci. 

— ZDERZYŁY SIĘ POCIĄGI. Na linji kole 
jowej Moskwa— Władywostok, w odległości 200 
km. na wschód od Charbina zderzył się pociąg 
pośpieszny z pociągiem towarowym. Pociąg to- 
warowy został zdruzgotany. Cztery osoby zosta 
ły zabite a 21 odniosły rany, 

— UCZESTNICY MARSZU GŁODOWEGO w 
stanie Mlimois w liczbie 1.200 zgromadzili się 
przed pałacem gubernatora stanu w mieście 
Springfield i oświadczyli, że obozować będą na 
placu przed pałacem dopóty, dopóki nie będą 
przywrócone stacje pomocy społecznej w całym 
stanie Illinois. 

— JĘDRZEJOWSKA POKONAŁA w między 
narodowych mistrzostwach tenisowych w Au- 
srji w pierwszej rundzie tenisistkę Wallner 6:0, 
6:1, a w drugiej rundzie Ziedek w takim samym. 
stosunku 8:0, 6:1. 

Prawie 3-kilometrowy 
skok z samolotu 

MOSKWA. (Pat). W Charkowie pilot Boga 
tyr skoczył z samolotu z wysokości 2.700 m. ot 
wierając spadochron dopiero w odłegłości 50 
m. nad ziemią. 

Wylosowane bony 
„funduszu inwestycyjnego" 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 9 maja r. b. wy 

losowane zostały do umorzenia bony „funduszu 
inwestycyjnego", oznaczone numerami: 12 066, 
14577, 16076, 17745, 25362, 31 774, 38121 we 

wszystkich 10-ciu serjach, wypuszczonych na 
podstawie rozporządzenia ministra skarbu z 10 
listopada 1934 r, 

Wyłosowane bony wykupowane są przez ka 
sy urzędów skarbowych po zł. 100 za bon 25- 
złotowy. 

Kto wygrał ? 
WARSZAWA. (Pat). We czwartek, w czwar 

tym dniu ciągnienia 4 klasy 32-ej polskiej pań 
stwowej łoterji klasowej następujące większe wy 
grane padły na numery: 

zł, 20.000: 40 667. 
zł. 10.000: 7 878, 17 676, 70 450, 42 552, 75 356 

zł. 5.000: 59 793, 62 088, 65 761, 76 295, 149 882,



Z POLSKĄ CZY 
Zwołanie świeżo zakończonej w Ko- 

nie konferencji trzech państw bałtyc 
kich w rozszerzonych ramach, bo z udzia 
łem całej plejady dyplomatów poza mi- 
nistrami i wiceministrami, ma swoją wy 
mowę. Każe ono przypuszczać, że przy- 
pisywano tej konferencji wielkie znacze 
nie j że specjalnie ważkie miały na niej 
zapaść decyzje. 

O czem na niej radzono? „Liełuvos 
Aidas* mówi ogólnikowo o „zacieśnieniu 
stosunków bałtyckich oraz o zagwaran- 
łowaniu pokoju i ustosunkowaniu się 
względem aktualnych problemów euro 

pejskich*. Wydany w dniu zamknięcia 
konferencji komunikat oficjałny mówi 
nieco jaśniej. Czytamy tu, mianowicie 
że 

„..nada! istnieje dążenie do utrzymania bez- 

pieczeństwa w Europie. Wschodniej, co począt- 
kowo przejawiało się w idei paktu wschodniego 
i že starania w tym kierunku dały rezultaty. 
potwierdzające zgodność z ideą -kolektywnej i 
regjonalnej gwarancji bezpieczeństwa”. 

Jest to zgodne z tem, co pisał dr. Pa- 
kalniszkis w kowieńskim „Ryłasie dn. 
6 b. m. Ale w tym artykule znajdujemy 
jeszcze inne ciekawe rzeczy. 

Doniosłe znaczenie dla Piiskiego Wschodu, 
pisze dr, Pakalniszkis, posiada również usto- 
sunkowanie się Polski względem paktu wschod- 
niego. 

"To też może dobrzeby uezyniła kontereneja, 

gdyby rozważyła rszystkie możliwości wciąg- 
nięeia Polski do pracy nad konsolidacją pokoju 
nad Bałtykiem. Zadaniem konfereneji jest odnale 

zienie sposehu zreelizowenia tego planu, gdyż, 

zdaje się, że nie jest żo niemożliwe, 
Zaznaczyć tu należy, iż agresywność Nie- 

miec zagraża nietyłko Litwie, lecz także i wszyst 

kim innym państwom bałtyckim, nie wyłączające 

Polski. To też ta agresywność niemiecka i współ 

ne niebezpieczeństwo mogłyby stworzyć tę pod- 
stawę, któraby umożliwiła odnalezienie dła ty 
państw wspólnego języka. Chwila obecna zdaje 
się hyć dla tego rodzaju akcji dogodną. Z ehwiłą 

pozyskania współpracy Polski sprawa bezpie- 
czeństwa tych państw uległaby znacznej napra- 
wie, zaś kwestja paktu wschodniego mogłaby 
być rozstrzygnięta na warunkach bardziej możli- 

wych do przyjęcia. У 

Podkreśłając w dalszym ciągu duże 

znaczenie konferencji bałtyckiej w Kow 

nie, dr. Pakalniszkis wyraża zdanie, iż 
należy życzyć, by akcja bałtycka szła 
nietylko w kierunku utrwalenia wzajem 

nych stosunków, lecz także, by stawała 

się coraz bardziej ekspansywna, a więc 

aby wciągała w swą sferę coraz to no- 

wych członków, których interesy skła- 
niają do połączenia się z ententą poko- 

jową. 
A oto co pisała półurzędowa „Ostsee - 

Beobachter* w artykułe z dn. 5 b. m. 
prawa Wilna, czytamy, należy do tak 

zwanych problemów specyficznych, które zosta 

ją zupełnie wyłączone z rozważań Bałtyckiej 

Ententy. Połska jest jednak nad Bałłykiem po- 

ważnym czynnikiem, a polityka Polski wpływa 
na sprawy bezpieczeństwa na Wschodzie. Nie- 

stety stanowisko Polski w sprawie bezpieczeń- 

stwa na Wschodzie nie jest zupełnie jasne, to 
też zajęcie tanowiska wobec polskiego punktu 
widzenia jest trudne. Konferencja Bałtyckiej 
Ententy przyniesie i w tej ważnej sprawie wy- 

jaśnienie, w celu lepszego skoordynowania po- 
lityki zagranicznej”. 

„A teraz nieco historji paktu bałtyc- 

kiego. Etap pierwszy — to inicjatywa 

polska (gorąco poparta przez Ś. p. Meie 
rovica, ówczesnego min. spraw zagra- 
PEDRA NOZNA 

        

        

    

  

Halina Korolcówna 

Na szerokiej rodie 
Portant la piaque Nationale 

W — 19484 (PL) 

VI. 
Droga, jak zwykle na równinie, bar- 

dzo zła. Plisowana bezustannie. Pusty- 
nia porośnięta spłowiałym tamarysz- 
kiem i zarzucona barwnemi kamieniami. 
Malachit, jaspis, wszystkie możliwe kolo 
ry marmuru, gips i alabaster, od białego 
do prawie czerwonego. 

Bokami, jak codzień, skaliste góry 

mienią się barwami tęczy i perskich dy 

wanów. 
Jednemu z naszych przyjaciół, Assu- 

rowi, coś się psuje. Zatrzymujemy się na 

chwilę. Mijają nas wozy. Jesteśmy już 

na końcu karawany. Ruszamy. Spotyka- 

my stojącą maszynę drugiego Assura. 
Czeka na swego towarzysza. 

„KURJER* z dnia 

nicznych Łotwy) stworzenia mocnego 
bloku z udziałem Polski. Myśl ta nie do- 
czekała się do dziś dnia realizacji. Przy 
czyny były różne, bynajmniej jednak nie 
osłatnią było stanowisko Litwy, dające 
się streścić w maksymie: „Kto chce być 
naszym przyjacielem, musi popierać na- 
sżą tezę w sprawie wileńskiej". 

Etap drugi — aż do memorjału dr. 
Zauniusa z dn. 25 kwietnia r. ub. — to 
próba stworzenia bloku łitewsko łotew- 
sko estońskiego już bez udziału Polski. 
I tu stanowisko Litwy stało na przeszko 
dzie. Łotwa i Estonja zdążyły zawrzeć 
szereg umów o charakterze daleko idą- 
cego sojuszu. — Litwa stała ma uboczu. 

Wreszcie przełomowy dzień 25 kwiet 
nia r. ub. Z inicjatywą wystąpiła już sa- 
ma Litwa. Po długich wahaniach i licz- 
nych rozmowach zawarto układ 29. VIII. 
r. ub. podpisano go 12. IX. i ratyfikowa 
no 4. XI. .w Genewie. Trzy państwa bał 

10-g0 maja 1935 r. 

tyckie zobowiązują się do koordynowa- 
nia swojej polityki zagranicznej, przy- 
czem wyjątek zrobiono dla „kwestyj spe- 

cyficznych''. 
Oficjalnie zaś później stwierdzono, 

że kwestja taka jstnieje tylko jedna: spór 
wileński. 

Obecnie głośno się mówi i pisze o 
konieczności porozumienia z Polską, da 
je się w organach półurzędowych do zro 
zumienia, że Polska będzie przedmiotem 
rozmów na konferencji, a opozycji poz- 
wala się na zupełnie wyraźne stawianie 
sprawy. 

Linja rozwojowa jest zatem jasna. 
Co w tej scprawie postanowiono — trud 
no powiedzieć. Można się będzie tego do 
myśleć z praktyczneg zastosowania uch- 
wał ostatniej konferencji. 

Zdaje się jednak nie ulegać wątpli- 
wości, że Polska aczkolwiek nieobecna 
była bardzo odczuwalna w ciągu 3 dni 
narad kowieńskich. gel. 
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Prof. Piccard w Warszawie 

  

Bawiący w Warszawie słynny badacz stratosfery prof. August Piccard wygłosił w Tow. Fizy- 

cznem Politechniki Warszawskiej odczyt o metodach badań stratosfery. Na zdjęciu prof. Piccard 

podczas. wykładu, któremu przysłuchuje się z uwagą P. Prezydent R. P. Ignacy Mościcki. 

Hint brad trzech państw baliyckit 
RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: 

Wczoraj wieczorem w ministerstwie 

spraw zagranicznych odbyła się konie- 
reneja prasowa, na której kierowniey po 
szczególnych delegacyj złożyli krótkie 
sprawozdania © wynikach trzydniowych 

narad. ; 
Minister LOZORAJTIS w swem prze 

mówieniu podkreślił, że ostatnia konfe- 
rencja ministrów spraw  zagranieznych 
3 państw bałtyckich, wykazała, iż zwią- 

zek bałtycki uczynił jeszcze jeden krok 

Jedziemy dalej —- po kilku kilome- 

trach dogania nas wóz. Szofer rzuca mi 

na kolana chustkę, pełną migdałów i zo 
staje. To jest prawdziwa przyjaźń szofer 

ska. Gonić parę kilometrów, by poczęsto 

wać migdałami „un petit bout de fem 

me“. 
Po pewnym czasie doganiają nas As 

surowie. Towarzyszą. Stach musi stanąć 

i sprawdzić oliwę. Naprawiona, ale 

wciąż trzeba regulować. Pytają czy dać 

pomoc. Wymijają, gnają za znikającą ka 

rawaną. 
Zostaliśmy sami, bez eskorty i kara- 

wany. Na drodze przekopany rów i bel 

ka.. przeszło godzinę spóźnieni stajemy 

na granicy (już tylko z. jednym funtem 

angielskim w kieszeni). 
Przejazd przez tor. Przeciągnięty 

sznur i posterunek żandarmów. Nie chcą 

nas puścić. Kto, co, skąd. dokąd, czego? 

Za nami bitwa. Stach huknął z góry — 

puścili. 
Do zmroku konferencja w urzędzie 

celnym. W czasie, gdy Stach sterczy w 

biurze, podchodzi do mnie blekitnooki, 

jasny chłopiee w mundurze porucznika 

  

   
  

  

naprzód w kierunku wzajemnego zrozu 
mienia się i solidarnej współpracy w 
dziedzinie bieżących zagadnień polityki 
zagranicznej. 

Jeżeli chodzi specjalnie © Litwę, mó- 
wił minister Lozorajtis, to społeczeństwo 
Utewskie niewatpliwie z zadowoleniem 
ujrzy owoce naszej pracy i będzie mo- 
gło się przekonać, że mamy prawo pa- 
trzeć na naszych sojuszników, jako na 
wielkich i zdecydowanych przyjaciół. 
Wszystkich nas łączy wspólne dążenie 

żandarmerji. Przemawia paryską fran- 
cuszczyzną. Wprost piorunujące wraże 
nie. W najbardziej zapadłym kącie Per- 
sji ktoś kto był nie dawno na studjach 
w Paryżu. Porucznik jest również zach- 
wycony, że ma z kim pomówić po francu 

sku. 
Wychodzi z lornetką na „karauł” i 

wraca zdać mi sprawozdanie z przebie- 

gu bitwy. Z drogi przetaczą się w bok. 

Żandarmi spychają baludżów w stronę 

toru. Ta sama banda jeszcze dzisiaj zra- 

na, przed przejściem granicy, zatrzyma- 

ła wóz z ładunkiem herbaty. 

Assurowie zapraszają nas do siebie. 

Jeden z nich tu mieszka. W glinianej iz- 

bie łóżko i dywan. Myjemy się na dzie- 

dzińcu i w tej izbie na dywanie siadamy. 
Angielska herbata, jam, mleko konden- 

sowane i perski chleb — naprawdę wy 

kwintna uczta. 
Ci szoferzy byli dla nas strasznie mi- 

li i uprzejmi, — wieźli nasze rzeczy (trzy 

bidony rezerwowej benzyny na przejazd 

od Zahidanu do Nok Kund). 
Formalności załatwione —- ruszamy. 
Jeszcze parę kilometrów fatalnej dro 
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do utrzymania pokoju i troska © wzmoe 
nienie bezpieczeństwa. 

Kierownik delegacji łotewskiej se- 
kretarz generalny MSZ. MUNTERS przy 
pomniał, że przed 10 laty w Kownie od- 
bywała się również podobna konferen- 
«ja przedstawicieli 3 państw bałtyckich. 
Osłatnia konferencja jest tem charakte- 
rystyczniejsza, że gospodarzem jest pań 
stwo najbliżej stojące areny zachodnio- 
europejskich przegrupowań _pelitycz- 
nych i oddźwięki tych przegrupowań od 
czuwa bezpośrednio. Spostrzeżenia i do 
świadczenia Litwy mają znaczenie pon 
czające dla innych państw bałtyckich. 
Nie jest do pomyślenia, zakończył Mun- 
ters, abyśmy nie znaleźli z nią wspólne- 
go języka i wzajemnego zrozumienia, 

Estoński min. spraw zagranicznych 
SELJAMAA zauważył, że prace konterem 
eji odbywały się w atmosterze przyjaciel 
skiego wzajemnego zrozumienia. Kon- 
ferencja przeanalizowała ogólną sytua- 
cję polityczną Europy, stwierdzając, . że 
sytuacja ta nakłada na wszystkie pań- 
stwa obowiązek umocnienia poczucia 
bezpieczeństwa i poszukiwania dróg i 
środków dla zabezpieczenia pokoju. . 

Na konferencji osiągnięto zgodę, ca 
do tego, aby dążenia państw bałtyckich 
szły w tym kierunku. Jesteśmy głęboka 
przekonani, zakończył min. Seljamaa, że 
nasze porozumienie i nasza przyjaźń 
zbliżają nas we wspólnych dążeniach. 

Komunikat urzędowy i 
RYGA, (Pat), Komunikat ofiejałny 

wydany w dniu zamknięcia konferencji 
ministrów spraw zagranicznych 3-ch 
państw bałtyckich stwierdza m. in., że: 
w sprzwach współpracy gospodarczej tych 
państw konferencja nie powzięła estatecznych 
decyzyj, postanawiająe jedynie zaproponować 

swoim rządom zwołanie specjalnej narady g04- 
podrrczej jeszcze w ciągu bieżącego roku. 

Na konferencji poruszona była sprawa uni- 
fikacji nomenklatury celnej, umowy arbitrażo- 
wej, współpracy dyplomatycznej i konsularnej, 
wspólnej reprezentacji w Lidze Narodów, orax 
międzynaredowem biurze pracy. 

Dalej wysłuchano sprawozdania © wyni- 
kach dotychczasowych prae nad projektem kon- 
wencji o wykonywaniu decyzyj sądowych w 
sprawach cywinych oraz © uznawaniu wyroków 
sądowych, jak również © projekcie konwencji 
o wydawaniu przestępców. ` 

Jeżeli chodzi o sprawy ogólno-poli- 

tyczne, to komunikat oficjamy precyzuje. 
stanowisko konferencji w następujący , 
sposób: % 

Stwierdzając, że nadal istnieje dążenie do 
utrzymania bezpieczeństwa w Europie wschod- 
niej, eo początkewo przejawiało się w idei pak- 
tu wschodniego i że starania w tym kierunku ' 
dały rezultaty, potwierdzajace zgodność z ideją 
kollektywnej i regjcnalnej gwarancji bezpie- 
czeństwa, 3 państwa hałtyckie oświadczają, že. 
dzynnie i lojalnie uczestniczą w każdem poczy* 

naniu, którego celem jest nirwalenie bezpie- | 
ezeństwa we wschodniej Europie. $ 

Po stwierdzeniu, iż między państwa- 
mi bałtyckiemi winien być utrzymany 
duch wzajemnej solidarności, komuni- : 
kat zaznacza, że solidarność ta jest naj- * 
lepszą gwarancją pomyślnej współpracy, | 
która przejawić się winna we wszystkich | 
organizacjach bezpieczeństwa. 3 

Ministrowie spraw zagranicznych 
państw bałtyckich będą szukali możli. 
wości ujednostajnienia i rozszerzenia 
metod swej współpracy. oraz okazywa- 
nia sobie wzajemnego poparcia. 

gi. Ostatni strumień. Woda wygląda prze 
zroczyście. Stach daje gazu. W środku 
strumienia motor zapada po brzuch, — 
siada. Skaczemy oboje w wodę. Wyżej 
kolan. Wyciągamy motor. Wisi na sta- 
r=m podkładzie. Ostatnia perska kąpiel 
—- jesteśmy na terenie Indji. 

Otwierają się drewniane wrota dzie 
„dzińca. Indyjski służący prowadzi Sta- 
cha w głąb domu. Zdejmuję pończochy. 
*Wylewam wodę z butów. Zjawia się słu 
żący, wskazuje, by iść za nim. Nakładam 
suche skarpety i łapcie. Idę. 

Gruby, duży afgan ściska mi rękę. 
Podają herbatę. Jest dla nas miły, uprzej 
my, zaprasza na nocleg i boleje, że nie 

mamy Christmas-dinner. i 

Zapada noc. Przyjeżdżają wszystkie 
wozy, oprócz naszych Assurów. Widocz- 
nie zostali na Wigilję w domu. Długo 
szoferzy decydują się czy jechać, Boją 
się. Nikt nie ma broni. Pokazujemy swo- 

ja. To zdecydowało. 
Inspektor policji nie bierze na siebie 

odpowiedzialności. Daje nam radę. W ra 

zie pojawienia się kogoś przy karawanie,



„KURJER“ z dnia 10-56 maja 1935 r. 

Rozmaitości ze świata 
EVIVA LA POLONIA! 

Gdy nasz „Kościuszko*, fśniący biełą lakieru, 
przed kilkunastu dniami majestatycznie wpły- 
"wał do jednego z portów hiszpańskich — witały 
go dumne dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. A 
gdy póńną nocą wypływał z portu, rozjarzony 
girlandzmi tęczowych lampjonów, rozbrzmiewa- 
jący ku uciesze i zachwytowi tubylców ogniste- 
mi oberkami i kujawiakami — w czerń noey 
łeciały za nami okrzyki: „Evive Ia Polonia!“ 

Nasza duma narodowa była też miłe ujęta 
faktem, że złoty polski cieszy się takiem uzna- 
niem i poważaniem w świecie. Wszędzie zamiasi 
pesetów, franków czy eskudów — brano chętnie 

polskie złoie, które w ten sposób stały się nie- 
jako monetą międzynarodową w miejsce zde- 
gradowanego obecnie niemal zupełnie dolara. 

Fakł ten wbił w dumę jednego z naszych 
rodaków, że postanowił rozmawiać z Hiszpa- 
mami również tylko po polsku, Postanowienie 
to powziął tem łatwiej, że prócz polskiego nie 
władał żadnym językiem, po hiszpańsku zaś 
umiał trzy słowa: „mucio benito* i „gusta*, co 

stanowiło .stanowczo repertuar zbyt ubogi. Nie- 
etety próba się nie udała. Kiedy bowiem nasz 
podróżnik zawędrował do miłej hiszpańskiej re 
stauracyjki i zażądał po polskn befsztyka — 
Kelner wytrzeszczył na niego iżyłko przerażone 
oczy. Nie przydało się także na nie misterne po- 
kazywanie na migi, ani rysowanie na papierowej 
serwetce smakowi/ego befsztyka. 

Kelner nic nie rozumiał. 
Wreszcie, kiedy zirytowany, spocony rodak 

niał już zrezygnować — wzrok jego padł na 
wielki barwny afisz, zdobiący wnętrze restaura- 

;ejl. Pod wizerunkiem poiężnego byka czerwie- 

uił się napis: corrida de torros. Wypowiedzenie 

w godnością słów: „Una porcja toros* nie przed- 

etawiało już zgoła dła naszego rodaka większej 

trudności. I kelner tym razem zrozumiał, Przy- 

niósł wprawdzie nie befsztyk, a jakąś inną wo- 

powinę, ale to już jest drobiazg w porównaniu 

z triumfem, z jakim przyswajaliśmy sobie pięk- 

ny, hiszpański język. 

    

„NA ZDROWIE!* — 300-LETNIM CURACAO. 

Właściwie już w samym tytule mieści się 

gruba biaga, bo znany powszechnie likier Cu- 

racao bynajmniej nie obchodzi 300-letnięg» ju- 

bilenszu. Dotyczy ło tylko nazwy tej samej wys- 
py, która od 300 lat już znajduje się w posiada: 
"miu Holandji. 

Szezególna to wyspa. Położona o 65 km, od 
wybrzeży Wenezueli, ma około 60 km. długości, 

a zaledwie 10 km. szerokości, powierzchnia jej 
przeto jest mniejsza, aniżeli np. Berlina. Zycie 
"tej wysepki nie jest zgoła łatwe z powodu pa- 
aującej w tych stronach nagminnej posuchy, 

a przecież dzięki przesiębiorczości zamieszkują- 
cych ją Holendrów, należy ona do kwiłnących 
posiadłości holenderskich. Czasem miesiącami 

całemi nie spadnie na spragnioną ziemię wyspy 

kropla deszczu, wskutek czego i roślinność jest 
tu nader skąpa, Wszystkie środki żywności, po- 
dobnie jak i woda. muszą być dowiezione ze 
stałego lądu. Tylko w wyjątkowo mokre lała 
mieszkańcy wyspy zaopatrują się sami w wodę, 
chwytając ją do olbrzymich kadzi, umieszczo- 
mych na dachach, 

W średniowieczu wyspa Curacao była rajem 
dła piratów. Ale obeenie stan moralności jej 
mieszkańców może służyć za wzór. O wzorową 
czystość, mimo braku wody, dbają schludne Ho- 

fenderki, * 
Oczywiście zdarzy się, że przy jubilerszu 

trześwi zazwyczaj mieszkańcy wyspy trącą się 
%ieliszkiem doskonałego Curacao, który tylko 
„nazwę swą dzieli z wyspą. Nazwa ta jednak po- 
chodzi stąd, że na wyspie udaje się specjalny 
gorzkawy gatunek pomarańczy, wywożony ma- 
sowo dó Hamburga i Amsierdamu i tu dopiero, 
przy użyciu owej pikantnej goryczki pomarań- 
„cze przerobione zostają na likier. Podróżny, któ 
(ry zawita na wyspę, nie przywiezie z niej na 

Sprzedam folwark 
140 ha, tanio, Wpłsta gotówką zł. 4000— 
Oferty do admini»tr. „Kurjera Wileńskiego” 

dla R, S. 

  
  

  

mie czekając strzelać i to z dobrym skut 
kiem. 

Szoferzy zapełnili izbę. Każdy z nich 
inusi porozmawiać z ofiarą rabunku. 
'Ten, w ubraniu celnika, grzeje bose pięty 
przed piecem. Mile szedł pieszo przez pu 
stynię całkiem nago. Zostawili mu tyl- 

ko dokumenty i czapkę. 
O godzinie ósmej wieczorem rusza- 

say karawaną w piętnaście wozów. Księ 

życ świeci. Migaja na zakrętach czerwo- 

ne światełka maszyn. Trzymam nabity 

karabin w ręku, nagan za pasem. Tak 

kez światła, jak niesamowity cień w bla 

sku reflektorów innych maszyn, ghnamy 

po wybojach i wykrotach pustyni. Byle 

nie stanąć. byle nie zgubić szlaku. To 

było nasze Boże Narodzenie. 
Gnamy przez całą noc. Liczę godziny 

„Jest pięć i pół godzin różnicy z czasem 

polskim. W domu teraz uvierają choin- 

kę. Gnamy. Hubert siedzi w swoim po- 

koju i oczekuje cudów Bożego Narodze- 
nia. : 

Gnamy. Nagle karawana staje. Ktoś 

jest w ciemności. Stach z karabinem w 

ręku i dwaj, w nasze rewolwery uzbro- 

   

pamiątkę bałetki likieru, tecz zgoła inny pto- 
dukt: strusie pióre. W samem pobliżu stoliey 

Wiiiemstad leży bowiem rozległa farma, na któ- 
rej hodowane są strusie, a pióra ich stanowią 
jeden z poszukiwanych produktów zarówno w 
ROEE jak w Słanach Zjednoczonych i Mek- 

syku, 
Strusie pióra nie są jednak jedynem bogac- 

twem wyspy. Wyrabia się łu również masowo 
kapelusze słomkowe, znane pod nazwą panam 
I nawet w lata, które albo z powodu aury, albo 
wskutek kaprysów mody nie są korzystne dla 
panam, wyspa eksportuje z ła.wością 100 tysięcy 
tuzinów kapeluszy, 

SKĄD POCREODZI PIERWSZY PAPIEROS. 

Papierosy pali cały świat. Mość wypałanych 
roczjie papierosów sięga cyfr miijardowych. 
Gdzie jednak wynaleziono papieros? Oczywiś- 

cie w krajach orjentalnych, A było to w Syzji, 
w 1832 roku, podczas oblężenia miasta Saint 

Jean d'Acre. Kanonierzy obsługujący artylerję 
Ibrahima Paszy, zdobywcy Syrji, o'rzymałi Zwy- 
kły zapas tytoniu cienko pokrajanego, ale tajki 

ich zostały popsute i pogruchołane podczas ob- 
iężenia. W tych czasach używane do zapalania 
prochu w działach futek z papieru indyjskiego, 
kióre podpalano i wywoływane w ten sposób 
eksplozję. Wówezas to jeden z żełnierzy wpadł 
na pomysł nasypywania do tutek tytoniu za- 
miast prochu. Tak powstał pierwowzór papie- 
rosa. W ciągu trzech łat podbił ou całą Europę. 

SZKOŁA NA WOLNEM POWIETRZU, 

W łecie roku bieżącego nastąpi w Knisłin- 
gen koło Kristianstad otwarcie pierwszej pra- 
widłowo zorganizowanej w Szwecji szkoły na 
wołlnem powietrzu, Na przestrzeni jednego akrą 
posadzono większość odmian drzew, rosnących 

w Skandynawji, pozostawiając wołne iniejsce na 
uprawę ziół leczniczych i roślin pnących. , Sala* 
szkolna ohsadzoną z trzech stron krzewami 
mieścić się będzie przy ścianie, zbudowanej ż 
okazów geologicznych z całej Szwecji. Na „sali“ 
będą ustawione ławki i sprzęty, jakie znajdują 
sie zazwyczaj w każdej szkole pod dachem. 
W ogrodzie oryginałnej szkoły będzie również 
urządzony plac do gier. 

Tama przeciw osuwaniu się góry 

  
Na szwajcarskie miasteczka Bludenz, leżące u podnóża Alp, stale osuwają się zwały ziemi 
i skał, spowodowane głównie wytrzebieniem lasów górskich. Osuwanie się 

    

przerwy i zmusiło już 
do innych miejscowoś 

odbywa bez 
iele tamecznej ludności do zlikwidowania gospodarki i przeniesienia się 

- W celu umejscowienia osuwającej się ziemi przys 

grubego, silnego muru na wszystkich zagrożonych odcinkach, 
   ąpiono do budowy 

Hustracja przedstawia . część 
tego muru. 

  

Ostatni dzień! 
Czyś już subskrybował 3*lrwą Premjową Pożyczkę | jjątqię Nowości -ibloteka dla dzieci 

Jnwestycyjną? 
  

jeni, szoferzy biegną w tę stronę. Padło 
parę strzałów —.cisza — tamaryszki są 
zbyt wysokie. 

Gnamy. Teraz Hani poszła się prze 
brać. Gnamy bez przerwy. Czasem zbli- 
ża się do nas umarły tor kolejowy. Ma: 
ma i Hani są już ubrane. Wszyscy siada- 
ją do wigilijnego stołu, 

Zatrzymujemy się przed jedną ze 

stacyj. Jest godzina dwunasta, u was w 
pół do siódmej. Bałudżi z pustyni zało 
żyli coś w rodzaju hane dla szoferów. 
Karawana pije herbatę. Podchodzą do 
mnie „bandu i cieszą się, śmiejąc się i 
klaszcząc w ręce, że jestem uzbrojona. 
Pokazują palcami na karabin. 

Palimy papierosy, to znaczy ja i ca- 
ła chmara kilkunastoletnich łobuzów. Na 
turalnie oni palą moje. Jesteśmy w przy 
jaźni. Ruszamy dalej. Dzielicie się teraz 
opłatkiem, myśląc o nas. Bielą się dwa 
puste nakrycia. Karabin zaczyna, mnie 

ciężyć. Chce się spać. 
Wstaliście pewnie od stołu i Hubert 

szaleje pod choinką. Czy otrzymał Cip- 
cipuszka od Hali? Zmęczenie co raz więk 
sze. Przód karawany znikł w pustyni. 

Zatrzymujerny resztę. Stach ledwo 
się trzyma kierownicy. 

Godzina trzecia. Zatrzymujemy się 
„przed umarłą stacją Warwick. Nocleg. 
Hotel szoferów na pustyni. Pół żywi ze 
zmęczenia wtaczamy motor na dziedzi 
niec stacji. Posłanie na kamiennej po- 
sadzce, kawałek chleba, kubek herbaty i 
spać. 

Po czterech godzinach pobudka. Już 
jest 25 grudnia. Może teraz tylko idzie 
cie spać. U was jest pierwsza i pół. Ciem 
no. Na łapu capu rzucam rzeczy do wóz 
ka. Niema czasu nawet na kawałek chle- 
ba. Jedziemy we dwie maszyny. My w 
świetle reflektorów naszego przyjaciela 
Afgana. 

O godzinie ósmej wstaje słońce z za 
gór. Robi się dzień. Biorą nas w swe po 

siadanie lotne piaski pusiyni. Znikł 
gdzieś kamień i czarny szuter, jest tylko 
piach, przeryty kołami ciężarowych wo- 
zów i diuny. Żółte, puichne diuny, tak 
nsiadły rzędem, jak babeczki z kremem. 

Motor siada raz. Wywiekamy go z 
opresji. Dalej siada znów. Teraz gorzej. 
Auto zawraca, idzie na pomoc — też sia 

  

UŚMIECHY i UŚMIESZKI. 

W domu i w teatrze 
Pani Jasiowa mówi do męża: „Mój drogi. 

tak dalej nie może być. Ubierasz się u pierwszo- 

rzędnego krawca, wydajesz pieniądze po nocach, 

a mnie każesz oszczędzać”... 

    

— Widzisz kochanie — odpowiada Jasio — 

to ma swoje uzasadnienie: ja zrobiłem dobrą 

partję, więc mogę sobie pozwolić na to i owo, ale 

ty wyszłaś za ubogiego człowieka. 

Szalapin miał wystąpić gościnnie w jednem 

# mniejszych miast amerykańskich. Na dworcu 

oczekiwało słynnego śpiewaka sporo reporterów, 

którzy zarzucili go pytaniami. Gdy nareszcie 

wszyscy, zadowoleni odeszli pozostał Szalapin z 

jakąś panią, która oświadczyła, że jest jego naj 

gorętszą wielbicielką. Minął kwadrans, a dama 

ciągle opowiadała Spiewakowi jak zachwyca się 

jego głosem. Nareszcie pojawił się fotograf. 

— Czy mogę prosić o przyjemną minę pa- 

nie Szałapin? zapytał z uśmiechem. 

  

Szalapin uznał, że nadarza się szczęśliwy 

moment do rozstania się z ową wielbicielką i 

rzekł kłaniając się uprzejmie: 

— Wyżaczy pani, że się pożegnam, ale mu- 

stę zrobić przyjemną minę. 

Kazio, znany ze skromności i sarmokrytycyz- 

mu zaręczył się. 

— Wiem, że nie jestem piękny'— powiada 

do swojej narzeczonej, ułe... 

— Głupstwo — przerywa narzeczona -— i tak 

cały dzień musisz siedzieć w biurze... 

— Z żartami trzeba być ostrożnym — po- 

wiada Pierre Blanchard, doskonały aktor. — 

Grałem w sztuce „Melo* w teatrze Ghymnase, z 

małą Gaby Morlay. W drugim akcie tego utworu 

wypija ona szklankę wody, by opanować zdener 

wowanie. Wiedziałem, że Gaby nie używa alka- 

bolu i napełniłem karafkę, przed przedstawie- 

aiem, żytniówką. 

Ze zrozumiałem napięciem patrzyłem z za 

kulis, jaką minę zrobi Gaby, gdy poczuje w 

ustach mocną wódkę. Nie zdawałem sobie spra- 

wy jak bardzo amibtna jest moja koleżanka. 

Niczego nie przeczuwając chwyciła karafkę, 

nalała pełną szklankę i wypiła jednym haustem, 

nie mrugnąwszy okiem. Następnie popatrzyła 

ostro na mnie, poczem nalała szklankę jeszcze 

raz po brzegi i znowu wypiła do dna. Przerazi- 

tem się zobaczywszy, że napełnia szkiankę poraz 

trzeci. Nie bacząc na nic wypadłem na scenę i 

mrucząc coś pod nosem do publiczności, wyrwa 

iem jej szklankę z ręki. 

Był najwyższy czas. Pijana jak dorożkarz, 

Gaby dograła swą rolę do końca. Potykała się 

co chwila na scenie, ale miała szalone powodze- 

nie. Ja przeżywałem przez cały czas męki Tan- 

tala... Wybr. WEL. 

Książka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kulturalnego 

NOWA 
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

Wilno, Jagiellońska 16 — 9 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 
  

  

da. Po godzinie ciężkiej pracy, wspólne 
mi siłami wydobywamy obie maszyny. 
Po blachach przeprowadza się je na 
twardszy grunt. 

Staję na stopniu ciężarówki i tak ja- 
dę dalej. Stach jedzie sam bezdrożem. 
Ciągle oglądamy się, czy nie usiadł i 
wskazujemy mu drogę. Jazda na stopniu 
ciężarówki, po wyboistej drodze ma w 
sobie coś z jazdy na nartach po złym te- 
renie. Wiatr suchy dmucha w twarz — 
jest naprawdę przyjemnie. 

Droga chwilami jest twarda, jak stół 
! biała, jak śnieg. To alabaster i gips. Je- 
dzie się po nim, jak po asfałcie. Niestety 
piachu i wyboi jest więcej. 

Cała pustynia, aż do gór, załana wo- 
dą. Jedno olbrzymie jezioro porośnięte 
szuwarem i sitowiem. Diuny stoją jak 
złote wysepki, a na przeciwiegłym brze- 
gu odbijają się góry w wodnej tafli. Wie 
je wiatr. Woda faluje. Pochylają się trzeł 
ny.. bezprzykładny miraż. Zaczyna się 
prawie tuż przy drodze. Tak przez ealy 
czas. 

(D. c. n.)



u 

  

Mój przyjaciel jest abonentem elek 

trowni miejskiej. Zwykły los prawie każ 
dego właściciela mieszkania. Nie narze- 

kał jednak na to i płacił duże rachunki 
regularnie co miesiąc w terminie wska- 
zanym mu bezapełacyjnie przez biały 
blankie! z urzędową pieczęcią kontrole- 
ra lezników. 

Pewnego miesiąca kontroler nie zja 
wił się. Zwykle przychodził w pierw- 
szym tygodniu miesiąca, w godzinach 
rannych. Dzwonił energicznie, a gdy mu 
otwierała pani lub pan domu wchodził 
bez słowa do przedpokoju i najczęściej 
nie zdejmując czapki przystępował da 
urzędowej czynności. Następstwem fa- 
kiej wizyty była zazwyczaj krótka ro- 
dzinna dyskusja, na temat skąd wydobyć 
w ciągu kilku dni potrzebne do uregulo 
wania rachunku pieniądze. 

   

  

  

    
  

Pewnego miesi 
nie przyszedł. Pani domu była troch 

spokojna, pan domu pilnie stuc 
kalerdarz. Po dwudziestym wszyscy 0- 
detchnęli z ulgą: może teraz się zjawić. 

bo termin opłaty wypadnie na pierwsze 
+. Kontrolera jednak nie było. Upłynę- 

dwa miesiące 
W trzecim miesiącu po ostalniej swej 

bytności kontroler zjawił się bardzo 
wcześnie — około dziewiątej. Wy 
stawił rachunek trzy razy wyższy n 
zwykie, dał dziesięć dni terminu na j 

opłacenie i znikł. Stało się to piętnasie 

go — termin upływał 25-go. 
Dyskusja rodzinna byla proporejonal 

nie do sumy, wyższa w tonie. Zdecydo- 

wano prosić ełektrownię o rozłożenie su 

my na 3 raty. ; 
Pan domu rozpoczął pielgrzymkę po 

korytarzach elektrowni. Spoczątku nikl 

z zapracowanych urzędników nie chciał 

przyjąć podania bez skasowanych znacz- 
k6w stemplowych za kiłka złotych. 

aca jednak kontroler 
e nie 
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Bójcie się Boga panowie — za eo 

mam płacić ie kilka złotych. Przecież 

rachunek powstał bez mojej winy — re 

plikowal pan domu. 

Darowano mu tę opłatę. Przyjęto po- 

danie jako reklamację, która nie podle 

ga opłacie stemplowej. 
dzień przed upływem terminu 

może pan dowiedzieć się o decyzji — 0Ś- 

wiadczył urzędnik. 
— Przepraszam, 

  

mieszkam daleko, 

pracuję ciężko. może panawie mnie po 

wiadomią... 

—- Nie powiadamiamy w sprawach re 

    
klamae następny. 

Decyzja była odmowna. Elektrownia 

żądała całej sumy i uprzedzała, że wy- 

łączy prąd... : 

Rozgoryczony pan domu i abonent 

elektrowni w jednej osobie nie znajdo- 

wał w swym budżecie pokrycia potrój- 

nego rachunku za energję elektryczną. 

Widoków na pożyczkę i na lombard nie 

było żadnych. Musiał więc pójść osobi 

ście z prośbą do naczelnej władzy elek- 

trowni. 

Proszę sobie wyobrazić jednego z ty- 

sięcy abonentów i jego prze tawie- 

nie: olbrzymi gmach elektrowni. W ma- 

łej poczekalni przed. drzwiami gabinetu 

pan domu zmalał do reszty. Czekał z 

godzinę, bo akurat w czasie przyjęć inte 

resantów wielu urzędników przypom- 

niało sobie, że ma nagle pilną sprawę do 

załatwienia. Drzwi gabinetu otwierały 

się raz po raz dla urzędników —  intere 

sanci — abonenci elektrowni miejskiej 

„czekali cierpliwie. W godzinach przy- 

jęć interesantów... 

— Kontroler bywał u pana regularnie 

co miesiąc. lecz mieszkanie pana było 

zamknięte. Sąsiedzi pana nie mogli po- 

wiedzieć, kiedy pan wróci. Rachunek 

trzy miesiące naraz powstał z pana wi- 

ny; nie możemy rozłożyć na raty. 

Jan domu nieśmiało  zareplikował. 

Mówił o tem, że nie ma służącej, dlate- 

go leż, gdy żona wychodzi na miasto. 

mieszkanie bywa zamknięte; że nie spo- 

wiada się sąsiadom kiedy powróci; że 

będzie musiał zrezygnować z elektrycz 

nošci na pewien czas. 

— Jak abonent zapłaci za trzy miesią 
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ELEKTROWNIA 
a konsument pradu 

ее odrazu, to się nauczy odpowiednio po 
stępować. 

  

— To znaczy przes 
meldować s 

iadywać w domu, 

  

Nie. płacić bez upomnienia i ra- 
chunku. 

Pan domu postawił jednak sprawę na 
ostrzu noża — albo raty, albo rezygnuje 
z elektryczności — i dużo mówił na te- 
mat potrzeby obywatelskiego stosunku 
elekwowni do abonenta. Uzyskał przy 
chylną decyzję. 

Zdawałoby się. że sprawa powinna 
była na tem się skończyć. A jednak... 

  

  

Upłynął miesiąc — pan domu zapła- 
cił pierwszą ratę — kontrolera z nowym 
rachunkiem nie było. Upłynął drugi           

  

О 1 
Ws 

В 
cy. którzy dotychczas nie zdą- 

żyli spełnić obowiązku obywatelskiego. 
podpisując pożyczkę inwestycyjną. mo 

  

  

gą to uskutecznić tylko w dniy dzisiej- 
szym w jednej z placówek subskrypcyj 
nych niżej wymienionych: 

Bank Polski — ul. Miekiewicza 3, 

Bank Gospodarstwa 

Śniadeckich, 
Panństwowy Bank Rolny — W. 

lanka 24, 

Wileński Prywatny Bank Handlowy — 
ul. Mickiewicza 8, 

Centralna Kasa Spółek Rołniczych — 
Mickiewicza 28. 

I Wileńska Żydowska Kasa Požyezkowo- 
Oszezędneściowa dła rzmieślników i 
drobnych handłoweów —Rudnicka 7. 

Rank Towarzystw Spółdzielczych — 
Mickiewicza 29. 

Poeztowa Kasa Oszezędności - 

wicza 32 a, 
zank Handlowy w Warszawie — Mickie 

wicza 17, 
ank Związku Spółek Zarobkowych — 

Mickiewicza 19. 
Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 

— Mickiewicza 11. 

Krajowego — ul. 

Pohu- 

  

— Mickie- 

    Chrześcijański Bank Spółdzielczy na An 
tokolu — Zamkowa 18, 

Dom Bankowy T. Bunimowiez — Wiel- 
ka 44. 

miesiąc — pan domu zapłacił druga ratę 
— kontrolera z mowym rachunkiem 
nie było. Napróżno pani domu przesia- 
dywała całemi dniami iw mieszkaniu 
Kontroler zjawił się w trzecim miesiącu 
i wystawił rachunek za dwa miesiące. 
„ącznie z ostatnią ratą pan domu ma 
znowu do płacenia rachunek za trzy mie 
siące. 

Musi zaczynać od początku. 
Podobne kłopoty ma nietylko opisany 

„pen domu”. Elektrownia miejska częs- 

lo. a szczególnie w miesiącach leta 
wystawia rachunki za prąd po upływie 
2 — 3 miesięcy i żąda uregulowania ich 

  

  

  

ich 

  

    

  

   
     

w ciągu dziesięciu dni. Bezwzględnie, aż 
do pogrążenia abonenta w „otehtan 
ciemno tw) 

: AROS 

nid gubskrypcji! 
Pracownicy Redakcji i Administracji „Kurje- 

ra Wileń * subskrybowali wczoraj Pożycz 
ycyjną na kwotę 5.200 zł.; wydawnict- 

wo „Kurjer Wil.* — na kwotę 600 zł.; pracowni 
cy drukarni „Znicz” — na kwotę 2.700 zł. i dru 
karnia „Znicz — 600 zł. 

          

  

Spółdzielczość spożywców spod znaku „Spo- 
lem“ bierze żywy udział w akcji Pożyczki Inwe 
cyjnej. 

W całym kraju działają komitety spółdzielcze 
pożyczki inwestycyjnej, które prowadzą ożywio 
ną akcję propagandową oraz przyjmują sub- 

stycyjej, 

  

Poszczególne oddziały „Społem*  subskrybo- 
wały prawie miljon złotych, przyczem godny pod 
kreśle jest fakt, że 500 tysięcy złotych wpłaco 
no gotówką, resztę Pożyczką Narodową. 

    

Niezależnie od spółdzielni starszego pokole- 
nia subskrybują spółdzielnie uczniowskie Między 
innymi spółdzielnia „Mrówka* nrzy sem. naucz. 
im. T. Zanaw Wilnie subskrykowała 200 złotych. 

  

— Pracownicy Sekretarjatu Wojew. BBWR. 
w Wilnie subskrybowali pożyczkę inwestycyjną 
w kwotach przekraczających normy  ustalcne 
przez Pracowniczy Kom, Prop. Poż. Inw. 

  

Zarząd Okręgu Wileńskiego Związku N 
szych Funkcjonarjuszów i Pracowników Państ 
wowych w zrozumienia doniosłego znaczenia Po 
žyczki Inwestycyjnej dla Państwa 2 
gotówkę 1 obligację Pożyczki Inwest) 
zł. 100—, która została pokryta całkowicie z 
funduszów organizacyjnych. 

     

  

   

   

admienić należy, iż członkowie organizacji 
atem gremjalnie subskrybowali Pożyczkę In 
ycyjną indywidualnie w normach ustalo- 

nych przez pracowniczy Komitet Prop. P. I. 

Wzdłuż i wszerz Polski 
MUZYCY DOMAGAJĄ SIĘ IZBY   

  

   
MUZYCZNEJ. Trzecie skolei zebranie 
muzyków stołecznych i przedstawicieli     

   zrzeszeń i organizacyj muzycznych. któ 
re odbyło się w dniu 6-:ym b. m. w se- 
kretarjacie stołecznym BBWR. pod prze 
wodnictwem referenta ministerjalnego 
dia spraw muzycznych mjr. Śledzińskie- 
go, wykazało, iż polski świat muzyczny 
zdaje sobie sprawę z potrzeby powołania 
do życia Izby Muzycznej. Obszerna dy 
skusja, w której głos zabierali przedsta- 
wiciele muzyków. tak kompozytorzy, 
jak i pedagogowie muzyczni, instrumen 
taliści, oraz krytycy muzyczni poświęco 
na była wszechstronnemu omówieniu 
projektów, co do których zainteresowa 
ni wypowiedzieli się uprzednio w rozpi- 

sanej ankiecie. 
Na podstawie wyników tej ankiety 

wnioskować można o konieczności zało- 
żenia Izby Muzycznej, dla której usta- 
wa muzyczna powinna posiadać odpo- 
wiednią egzekutywę. 

W wyniku konferencji powołano spe 
cjalną komisję dla ustalenia zakresu dzia 
łania Izby Muzycznej i przygotowania 
sprecyzowanych projektów. 

— 11 UZDROWISK I 19 LETNISK NAD- 

MGRSKICH OBJĘTYCH ZNIŻKĄ KOLEJOWĄ. 

   

      

Ulgi taryfowe, przyznane przez ministerstwo ko- 

mun ji dla osób powracających z uzdrowisk 

  

polskich w okresach wiosennym i jesiennym, 
udzielane będą przy powrocie z następujących 
uzdrowisk i letnisk nadmorskich: Busko, Byst- 
1a, Ciechocinek, Delatyn, Druskieniki, Goczał 
kowice, Horyniec, Hrebenów, Inowrocław, Hwo- 

nicz, Jaremcze, Jastrzębie Zdrój. Jaworze, Koś- 

cienko n/D., Kosów, Krynica. Krzeszowiec, Kuty, 

Lubień Wielki, Miłowody, Morszyn, Muszyna, 
Nałęczów, Niemirów, Ojców, Piwniczna, Rabka, 

Rymanów, Smukała, Solec, Szczawnica, SWwoszo- 

wice, Szkło, Truskawiec, Ustroń, Wilkowice, 

Wisła, 'Worochta, Zakopane, Zaleszczyki, Żegie- 

stów-Zdrój, Gdynia, Orłowo Morskie, Zagórze, 

Reda, Puck, Swarzewo, Wielkawieś, Wielkawieś- 
Hallerowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Bór, 

Jurata, Hel, Karwia, Karwieńskie Błota, Jastrzę- 

bia Góra. 
— TYLKO 32 PROCENT DZIECI NIE PIJE. 

Jak donosi prasa wzrszawska, studfum nad al- 
koholizmem wśród dzieci wykazuje, że odsetek 

dzieci nie pijących weałe stanowi w Warszawie 
32 procent, w Łodzi 13 procent, natomiast al- 

kohelizuje się systematycznie około 20 procent, 

tj. pije raz na tydzień i częściej. Zjawiają Bię 
wypadki pojawiania się dzieci w szkole w stane 
nietrzeźwym tub przynoszących ze sobą wódkę. 

Jes: rzeczą ciekawą, że np, w powiecie opa 

tewskim wśród przeszło 8 tysięcy dzieci, tysiąc 
ehłopeów nie pije wcale, pije — 3 tysiące chłop- 
eów, pije tyłko czasami — 2.800 ehłopeów. 

— I W WARSZAWIE TO SAMO. Pisaliśmy 
nieraz o b. dużej ilości różnego rodzaju orga- 
nizacyj w Wilnie. Obecnie w prasie warszaw- 
skiej znajdujemy następującą wiadomość: 

Liczba stowarzyszeń w Warszawie ciągle 
wzrasta. W ostatniem półroczu w Warszawie 
zarejestrowano 200 nowych organizacyj o cha- 
rakterze społecznym i oświatowym, tak, że o- 
gólna liczba stowarzyszeń figurujących w reje 
strze władz administracyjnych, przekroczyła już 
cyfrę 3.500. 

   

  

   

   

    

   

  

    

  

ANSI INT T ZOBACZE KOKS SAT S ST II I i a I I I i T i IS ILO 

Z uroczystości jubileuszowych w Londynie 

  
Wielkie uroczystości jubileuszowe cały ród angielski obchodzi z ogromnym entuzjazme m. Miljony osób codziennie wystają na ulicach, 

aby być świadkami wspaniałych ceremonij. Ilustracja przedstawia właśnie fragment tych uroczy stości — przejazd karocy z parą królewską do 

pałacu byckinghamskiego. Nieprzejrzane tłumy stoją wzdłuż ulic, któremi posuwa się karoca.



6 

Nowy plan Wilna 
Miło jest zanolować fakt uka- 
zania się czegoś wartościowego. 

Właśnie nadarza się okazja. 
Wyszedł z druku nowy plan 
miasta Wilna w opracowaniu p. 
p. dyr. Bronisława  Zapaśnika. 
jana Bułhaka i Gracjana Achre 

mowicza. Cena 4; 
Plan został wy nakła- 

dem Polskiego T-w rajoznaw 
czego, które ma swój skład w 
lokalu Związku Literatów przy 
ul. Ostrobramskiej 9. 

Dobrze, że to s 
wiosnę, gdy Wilno zwiedza wie 
lu turystów, dla których powyż- 
sze wydawnictwo ma bez prze 
sady duże znaczenie, pozwala 
bowiem szybko zorjentować się 
co jest godne zwiedzenia. Poza 
tem ułatwia wogóle „poruszanie 
się* w mieście. A najważniejsze, 
że czyni to wszystko w sposób 
prosty. Turysta, mając do zwie 
dzenia labirynt uliczek, nie p0- 
trzebuje błąkać się w opisach 
niezliczonych stron, które poza 
kompromitacją rzadko kiedy 

co przynoszą. 

Tu rozmaite dane jak na dło- 
ni. Plan wiera szczegółowy 
wykaz ulic, świątyń, cmentarzy, 
bibljotek, zakładów naukowych. 
muzeów i zabytków. Oprócz te- 

  

          

   

    

    

     

  

go ważniejsze daty w dziejach - 
Wilna, nie mówiąc już o takich 
szczegółach jak spis urzędów. 
konsulatów. banków, ogrodów 
td. 

Piękne fotografje Bułhaka 
nadają wygląd estetyczny sza 
cie zewnętrznej, tak že plan 7 

przyjemnością bierze się do rę- 
ki. am. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— „REJTAN, KORSAK i BO- 

HUSZEWI A SEJMIE 1773 
R.*. WILNO, 1935. WANDA KON 
CZYŃSKA. Jest to już druga pra 
ca tej autorki, poświęcona temu 
przedmiotowi. W pierwszej, ogło 
szonej w „Kwartalniku historycz 
nym* (1933 r. z. 4) autorka przed 

późniejszą działalność 
fejtana po owych trzech pierw- 
szych posiedzeniach sejmowych 
w kwietniu (19 ) 1775 roku, 
kiedy to, mimo wysiłków państw 
zaiworczych, nie dopuścił do obra 
nia Ponińskiego, zaprzedanego 
naszym wrogom, na ma 
sejmowego, siusznie w 
dząc hańbę narodu 
dobrowolną na rozbiór kraju. 

Autorka zużytkowała tam, 
nieznany dotychczas historji, dru 
kowany .„Manifest“ Rej 
grudnia tego roku, wy 
że Rejtan obłąkany w ty 
sie nie był. Sprawie Oj: 
służył dalej, tworząc nową opo 
zycję przy królu przeciw Poniń- 
skiemu i zaborcom. — 

W nowej swej pracy, opar- 
ła się autorka na dwóch niezna 

nych listach Rejtana z 1773 i 
1775 r. pisanych 2 Warszawy 
do ks. Karola Radziwiłła, ba 
wiącego wówczas, jako wygna 
niec — barszezanin zagranicą, 
a stwierdzających, że całem ser 
cem bolał nad losem Ojekyzny, 
obmyślając sposoby, mogące je 
szcze zapobiec rozbiorowi kra 
ju. Autorka odszukała też w 
Wileńskiem Archiwum Państw. 
„List* Stanisława Bohuszewicza 
do jego wyborców w wojewódzi 
wie mińskiem, w którym ten 
najbliższy wraz z  Korsakiem 
przyjaciel Rejtana, przedstawia 
swoją działalność sejmową na 
pierwszych sesjach sejmowych 
ora* okupowanie przez nich sa- 
l sejmowej dniem i nocą, aby 
nie dopuścić do zajęcia jej przez 
stronników Ponińskiego i obra- 
nie go pod ich nieobecność na 
marszałka. 

Prócz tych nieznanych do- 
tąd szczegółów autorka podaje 
wiele mupełnie nowych wiado 
mości biograficznych, zaczerp- 
niętych bądź z archiwów pry- 
watnych podczas zwiedzania 
stron ojczystych posłów nowo- 
gródzkich, lub też z archiwów 
i bibljotek wileńskich. 

Pracę swoją wvdała tym ra 
zem w broszurze, chcąc ją uda 
stępnić szerokiemu ogółowi czy 
telników w nadziei, że może za 
interesowanie temi bohaterskie 
mmi postaciami naszych dziejów 
pozwoli wydobyć z archiwów ro 
dzinnych niejeden jeszcze waż- 
ny dokument dotyczący życia 
tych posłów i ich działalności. 

   

      

    

    

      

   
     

  

„KURJER* z dia 10-go maja 1936 r. 

Pełna tabela wygranych 
| 

i-sze i Ii-gie ciągnienie . 

GŁOWNE WYGRANE 

   
Zł. 100.000 na Nr.: 69572 ZŁ 1.000 na N-ry: 7279 9902 9608 | 

Zł. 50.000 na Nr.: 152108 | 9690 19170 19446 21031 25316 29096 

Zł. 10.000 na N-rv: 28421 113217 |30050 39487 39911 44437 46092 47270 

140285 49025 50095 50378 68430 71431 75739) 

Zi. 5.000 na N-ry: 21292 35677 64333 | 80426 82978 86076 87122 88311 93935° 

69431 82530 99885 124941 146840 94787 98461 101166 112523 119570 

Zł. 2.000 na N-ry: 868 2686 4598 | 125467 131356 131626 132195 — 135434 

55340 59712 61867 82574 91414 98829 | 140268 141175 144260 149886 — 151452 

102718 104792 106583 113971 122624 | 154882 154998 155281 158728 — 168229 | 

135057 140171 151664 160904 180336 180457 i 
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Iii- cie ciągniemie 
Po 200 złotych 

26 991 1116 51 98 293 337 86 657 2308 
21 617 963 67 3243 579 867 4525 81 632 
5073 76 82 872 930 6302 612 74 859 7204 
408 603 784 97 866 963 8006 130 269 367 
766 94 960 9096 208 347. 

10430 505 669 876 11061 381 520 825   
98091 | 

74 920 12058 170 641 744 89 13555 88 
14450 56 501 802 15001 12 216 75 77 326 

  

   34 77 442 84 95 5% 16284 795 978 17055 
1% 4 960 18113 47 248 325 512 723 
822 19092 961. 

20027 91 498 682 828 21022 88 658 74 
883 22271 313 651 60 23188 329 422 57 
64 549 24120 659 737 873 985 25042 263 
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36 61127 283 371 
2 62501 606 63011 
6 931 73 64104 69 98 466 

566 622 712 837 
7 859 71 67261 95 

2 836 73268 603 74869 226 407 96 599 7 
766 811 76477 _507 

5 
15107 355_ 493 503 
678 116 77159 62 434 622 736 78068 75 

433 689 806 99 79008 70 79158 211 16 96 

80025 87 140 266 432 830 917 81111 

26 279 480 574 669 718 837 990 82092 

782 879 35223 36 370 688 721 68 942 
588 736 838 87029 399 844 

924 88042 110 428 578 787 804 946 80035 
92 116 583. 

90198 399 564 711 89 853 91062 315 
470 556 749 92016 95 220 44 85 403 608 
154 986 93058 05 388 93 472 77 85 578 
07 044 94748 95 444 722 947. 
95927 96122 302 597 608 740 985 97362 
91 719 808 98202 T 618 71 789 828 
90189 243 308 578 900 

100059 108 13 504 70 998 101175 86 
437 628 768 82 943 102202 689 720 46 
103104 71 74 240 389 690 104180 222 

137 55 315 530 155 806 43 105100 61 63 
|21o 23 701 837 67 106032 179 249 501 
|Т27 81 920 107663 913 108072 991 
109270 302 974 90 

110273 304 567 645 858 LILII 65 
463 518 661 718 66 112019 118 351 633 
988 113297 714 
114068 307 469 609 85 854 908 115022 
104 40 360 406 50 527 83 601 978 116064 
217 669 825 907 117092 229 356 591 

|99 732 842 56 118429 639 980 82 119051 
107 658 62 741 859 

120171 207 336 837 61 121106 20 203 
700 122482 659 878 123045 150 511 59 
610 85 882 942 70 124498 728 812 96 

|948 125518 086 126184 84 268 447 
127144 421 609 747 128088 80 308 736 
602 120024 47 67 371 692 99 

130414 738 131009 360 494 632 926 
132082 135 334 86 91 183373 417 88 650 
723 902 41 134170 135066 217 70 346 
600 302 928 86 136137 827 944 137138 
508 900 138158 80 409 582 B13 960 

1139311 548 604 717 57 79 963 
| _ 140107 96 518 141509 602 810 142146 

5|79 476 649 143083 374 451 564 67 632 
48 776 800 144344 463 548 637 879 

427 678 834 37 900 147093 230 71 724 
39 833 148832 913 22 149002 61 66 98 
543 857 

150044 342 631 47 753 90 151383 636 
62 74 731 889 152396 508 10 90 91 
153020 26 98 194 367 793 807 154053 
133 227 346 518 818 155063 206 40 75 
366 77 156027 35 99 121 48 TOT 89 
157044 147 82 214 64 604 794 824 947 
158105 55 85 380 550 90 623 159089 326 
73 415 83 

160120 230 70 970 71 161254 66 412 
533 618 781 162020 254 408 942 82 
163000 611 61 783 164257 440 T64 967 
165342 459 166064 247 328 36 55 623 
93_868 89 970 167095 141 48 265 351 
557 612 168202 702 28 821 951 169178 
208 27 325 41 61 455 534 726 48 854 

170102 16 86 356 93 767 888 927 40 
171019 755 56 917 63 172022 546 92 755 
817 88 924 31 173068 249 508 13 794 
944 68 174810 175221 300 450 605 60 
86 922 176577 624 93 722 35 871 942 
177434 53 820 33 178163 68 435 528 829 
179014 194 263 435 823 

180643 76 736 861 919 20 181429 566 
68 143 73 182782 183346 81 523 696 
189 184094 992 97 

1V-fe ciągnienie 

GŁOWNE WYGRANE 
Po 10.006 zł. na n-ry: 88244 98601 

123131 145266 171236. 
Po 5.000 zł. na n-ry: 

79823 81224 85164 91817 
152551 163513. 

Po 2.000 zł. na n-ry: 34029 36504 
54960 58195 61136 91265 95007 95441 
101948 114093 115334 119121 128989 
132893 137585 155801 159343 173399. 

Po 1.000 zł. na n-ry: 8275 10962 15101 

67107 77595 
99146 145296 

52618 53503 54203 56690 57017 57460 
60924 60298 61504 62272 64504 75221 
70167 79515 93630 107561 110771 119044   
145051 73 626 94 146007 189 289 338 82 

w 3-m dniu ciągnieniu 4-ej klasy 
34 Państwowej Loterji Klasoweį 

122027 127459 130332 
1545444 181855 184444. 

Po 200 złotych 

54 171 233 352 894 1054 72 362 592 842 
2238 456 521 757 966 3152 350 413 4474 | 
762 731 835 5219 21 672 888 949 80 6044 
103 381 467 622 T22 847 952 1005 301 
705 44 % 8180 87 331 469 502 612 764 
9363 77 688 748 867 10032 121 488 775 
806 11003 88 117 210 94 405 516 942 
12119 264 13000 510 634 73 935 14745 
936 15018 85 156 16073 346 97 505 54 
59 605 17101 68 70 826 936 18038 98 347 
514 75 677 856 61 19323 95 789 993 
20187 556 783 849 909 21157 220 517 
62 766 932 22102 94 424 34 543 96 695 

23521 874 24081 268 402 549 76 97 708 

25016 180 233 455 641 737 73 838 922 

26017 66 270 593 903 27132 351 539 

28037306 51 595 701 29024 216 26 32 

355 642 866 30023 209 79 323 431 857 

955 31337 507 894 954 32077 504 656 

839 41 56 67 33195 347 561 640 62 918 

34 226 525 766 869 35137 362 516 631 

834 41 998 36057 164 526 51 53 636 37105 

153758 154211 

671 747 935 
763 814 

152126 267 771 53123 
54042 91 96 266 89 31 
250 315 85 781 84 
459 537 57554 74 646 84 801 914 
5095 105 16 338 49 488. 

60599 949 6103, 
612 755 822 917 
568 T03 938 63005 57 110 231 645 940 
64027 241 499 630 736 у 
93 285 846 66005 257 627 806 922 42 
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653 92 723 805 69003 470 693 772 921. 

70297 488 546 64 836 72 71047 118 
540 618 975 99 72290 498 565 619 842 
963 73075 197 221 343 634 807 35 73 
74074 15329 4338 885. 

76213 728 894 968 77167 201 80 
303 78010 223 640 46 67 947 79053 
113 65 230 554 93 871 

80027 302 836 81307 79 471 579 
638 803 31 82039 264 72 317 464 632 
802 83353 538 885 84245 579 85416 
78 805 93 919 86028 205 364 405 90 
673 868 87308 478 928 88064 676 823 
893010 539 837 

90020 122 91050 149 262 77 352 
538 625 57 67 782 848 954 92332 557 
93 967 93043 141 406 972 94190 784 
959 95551 96006 167 212 77 551 758 
97347 55 93 98 98521 24 98023 
100143 474 653 705 879 972 101030 
102022 439 103559 717 76 86 900 72 
104014 430 79 634 791 897 105969 
106027 646 75 814 55 107665 73 891 
108170 80 412 579 665 77 109445 753 
982 110744 78 11191 319 751 945 
a > 623 50 67 113132 74 495 503 

114937 44 51 115220 462 523 926 
116272 522 82 637 783 929 58 74 117040 

108 363 76 652 847 118228 347 91 463 
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120012 27 42 504 613 941 121398 468 
864 991 122210 338 552 123067 186 486 
544 656 998 124205 330 520 632 778 
125289 332 41 84 523 126027 238 520 
837 127020 87 92 312 888 128293 376 
417 584 129052 356 436 811 38 

130004 26 179 747 919 131045 145 391 
623 132016 20 161 93 98 263 705 43 828 
935 133316 472 829 953 80 92 134034 
70 114 588 685 710 814 135039 148 491 
819 136304 64 674 928 82 137251 422 
29 49 501 993 138046 122 54 59 345 90 
616 993 139065 165 390 479 93 664 81 

140236 330 83 500 141348 473 586 606 
763 811 14 977 142753 86 959 143026 
138 663 998 144069 409 513 666 863 935 
79 145022 597 633 146205 60 369 71 690 
740 826 904 17 147122 280 317 484 502 
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150052 494 534 615 774 929 151061 
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154091 152 286 751 59 886 988 155471 
527 156026 78 149 83 459 607 942 
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120 95 883 

160212 351 88 759 843 161368 789 
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520 917 164005 51 120 42 552 78 TTT 
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> 155 241 586 763 800 160068 154 

170049 174 308 523 682 T62 172214 
31 580 807 50 60 948 51 172234 385 698 
754 938 TU 173037 157 473 845 174126 
261 544 755 951 175101 350 403 515 
860 176239 786 807 911 62 177227 507 
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17423 19114 22708 29908 48139 50612 | spo 
180292 950 181008 347 87 505 09 978 

182143 212 641 714 183068 301 184078 
85 214 627 795 862   

Ulokuj korzystnie swe oszczędności w Pożyczce [nwestycyjnej. 
Możesz wygrać pół miljona. 10-ty maja ostatni termin subskrypcji.
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KURJER FILMOWY 
„KURJER“ z dnia i0-go maja 1985 r. 

O projekcie polskiego archiwum filmowego 
W ostatnich czasach w filmowej prasie pol 

«kiej dużo się snówi o projekcie założenia ar- 

chiwum filmowego. Sztuka fihnowa, w przeci 

wieństwie do innych dziedzin sztuki, znajduje 

się jeszcze w miłodocianem stadjum rozwojo- 

em, poszukuje jeszcze własnych praw i insty- 

tucyj, zapiewniających trwałość jej rozwoju. 

1dea archrwum filmowego zrodziła się podczas 

obchodzenia ostatnich imienin Marszałka. Pier- 

«wszy polski film dokumentarny „Sztandar wol- 

mości* wykazał pogłądowo, jakie znaczenie po- 

siada zbieranie zwojów starej, na pierwszy rzuł 

©ka niepotrzebnej już taśmy. 

Że archiwum takie jest potrzebne nie ulega 

żadnej wątpłtwości. Muszą to przyznać wszyscy 

którzy interesują się rozwojem filmu polskiego. 

Sporna jest natomiast sprawa zakresu przyszłe- 

go archiwarm, orsz jego funkcyj. Niektórzy uj 

mują zakres tukiego archiwum bardzo wąsko. 

Są np. zdania, że ma gromadzić wyłącznie filmy 

dokumentarne, dotyczące <dziejów odrodzenia 

Polski. Takie podejście jest zasadniczo błędne. 

Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że ten dział 

przyszłego archiwum posiadałby wartość ogrown- 

mą. Lecz archiwumn oprócz tego zawierać musi 

przegląd wszystkiego, co mczyniliśmy w dziedzi- 

mie filmu artystycznego, kształcącego, naukowe 

go i filmów dla młodzieży. Musi również groma 

dzić wszełkie materjały dotyczące technicznego 

i artystycznego rozwoju filmu wogóle, a w szcze 

  

  

;gólności film połskiego. Poza zwojami tuśm 

fiłmowych znaleźć się powinna w archiwum wy 

czerpująca bibijoteka filinowa z obszernym, 

wszechświatowym działem katalogowym, jak 

najczęściej dopełnianym. Przyczem zastosowane 

być muszą alba metody ogólnoarchiwalne, albo 

4eż takie, które ze wzgłędu na specjalny charak- 

ter materjałów filmowych byłyby tu najbardziej 

odpowiednie. Tvłko takie archiwum posiadaloby 

;prawdziwą wartość naukową, a to zarówno dla 

„poznania dziejów filmu, jak też innych, poza- 

filmowych dziedzin życia. 

Jednem z najtrudniejszych zagadnień przy 

budowie archiwum filmowego jest sprawa na- 

bywania i gromadzenia materjałów filmowych. 

©iewatpliwie, dary poszczególnych osób czy też 

biur wynajmu filmów imogą bardzo znacznie 

żbogacić archiwum, ale nie należy uważać podo 

.bnej darowizny za podstawę dla założenia i roz 

woju przyszłego archiwum. Rzecz całą musiałaby 

uregulować osobna ustawa, normująca w odpo- 

wiedni sposób sprawę oddawania t zw. kopń 

obowiązkowej na rzecz archiwum.. Tutaj więc 

konieczna jest ingerencja rządu przy. współpra- 

cy z Naczelną Radą Filmową. 

Jako stadjum następne, po zebraniu materja 

łów, leżałoby w obowiązku archiwum udostęp- 

nienie tych materjałów we właściwej formie przy 

szłym badaczom dziejów filmu. To też obok fil 

moteki i kartoteki niezbędną Бу!аБу specjalna 

sala projekcyjna dła wyświetlania żądanych fil- 

mów ze specjalną fachową obsługą. Archiwum 

takie mogłoby urządzać od czasu do czasu spe- 

cjalne prelekcje - widowiska, które prócz celów 

ściśle wychowawczych miałyby za zadanie od- 

powiednie przygotowanie publiczności do filmu 

  

aktualnego. Tak urządzone „żywe archiwum fil- 

mowe* — mogłoby być składnicą pamiątek i 

warsztatem pracy naukowej, oraz poważnym о- 

środkiem kultury filmowej. Mogłoby przyczynić 

cię niewątpliwie do podniesienia poziomu arty 

stycznego produkcji krajowej, z wielką korzyścią 

dla producenta i społeczeństwa. 

Należy się spodziewać, że sprawa założenia 

archiwum filmowego nie skończy się jak to u 

nas niestety często bywa, na wydrukowaniu kil- 

kunastu arłykułów dyskusyjnych w prasie fa- 

chowej. 

A. Sid. 

  

Wielkie gaże najmniejszych” gwiazd 
Mówiło się wiele o wdzięku. uroku, czarze 

a nawet podświadomości dziecięcej gry, ale n'kt 
nie wie, jakie kwoty wpływają do małych „kie- 
szonek* gwiazdek i gwiazdorków, lub do wiei- 
kich portfeli ich rodziców i opiekunów, właśnie 
zą ten urok, wdzięk i „podświadomość... Co 
tydzień z Hollywoodzkiej kasy wypływa suma 
5.410 dolarów. Pochłania ją najmłodszy rocznik 

aktorski. 
Minęły wprawdzie złote czasy Cooganów, cza- 

sy, w których trzyletni „brzdąc* otrzymał od 
+ytwórni Metro zawrotną sumę 125.000 dolarów 

za jeden obraz, a kręcił tych obrazów 10 rocz- 

nie. Minęła fantastyczna epoka takich płac, a 
nastała nowa, kryzysowa, na którą każdy z nas 
jednak chętnie by się zgodził 

gackie Cooper pobiera 1.350 doiarów tygod 
niowo... Następne miejsce w plejadzie aktorów 
liiiputów zajmuje Shiriey Temple — ze skrom 
niejszą nieco sumką 12508 dołarów, ale „zato“ 
inatce jej za opiekę dopłaca się 250 dolarów 
tygodniowo. 

Mała Shirley zaczęła swoją karjerę w Para- 
mouncie, pobierając 10 dolarów dziennie. ale 
uznana za zbyt kosztowną silę, została zreduko 

wana. Tymczasem jeden małutki jej występ w 
paramountowskim „To the last man* otworzył 

j drogę do dzisiejszej sławy. Pochwycił ją 
Fox zapewniając 150 dolarów tygodniowo, а 
później znowu odbił ją na krótki występ Para 
mount dla filmu „Mała miss Marker". Rodzice, 
zepsuci powodzeniem jedynaczki. postawili swo- 
je warunki, grożąc zabraniem małej ekranowi. 
Targi trwały dość długo i wreszcie Fox uiegl, 
decydując się na kwotę 1.250 dol. tygodniowo. 

Trzecie miejsce w budżetach zajmuje Baby 
1е Roy — chluba Paramcuntu. Niemowięca gwia- 

zda zatrudniona jest 11 tygodni rocznie, przy 
czem” w okresie .ciężkiej* pracy  oirzymuje 
380 dolarów tygodniowe, a za okres odpoczynku 
tylko 30 dolarów. Baby le Roy woli odpoczynek. 

Niezmiernie trudna jest współpraca z akto 
rem, który uznaje tylko trzy osoby: nianię, mat- 

      

   

    

   

Bezimienne aktorki 

Wzrost t m. 60 — I m, 65 sm. Waga 56— 

62 kilo. Szyja 30—3%1 cm. Talja 64 cm. Ramię 
27 cm, Udo 565 cm. Łydka 356 cm. 

Oto wymiary, jakie posiadać musi każda 
girłs — kandydaika na przyszłę gwiazdę fill 
mową. 

Raz, dwa, raz, dwa — ćwiczą codziennie 
setki dziewcząt Hollywoodu i w takt ich miaro- 

  
wych w rytmie pas — dokonywuje się zdjęcia 
filmowe. Pensja giris wynosi mniej-więcej 30— 
50 dolarów tygodniowo. Wytwórnia podpisuje 
kontrakt z kandydatką, chcąc się zabezpieczyć 
przed wszelkiego rodzaju ewentuałnościami (a 
nuż podczas prób okaże się, że nie wytrzyma 
intensywnej pracy i ćwiczeń i zachoruje) x ca- 
łym szeregiem niekorzystnych zastrzeżeń. 

  

kę i babkę i ciągle płacze. Baby le Roy, pomimo 
sukcesów, jest dość płaksiwy. Kiedy dojdzie do 
szkolnego wieku, będzie otrzymywał 45, 50 dol. 
na kształcenie się. 

Cora Sue Collins za pierwszy dzień pracy 
w Universalu otrzymała 60 dołarów, następny 
dzień przyniósł jej już 130 doń. i ofertę na 
7mioletn ontrakt po 100 dolarów dziennie, 

została jednak odrzucona przez mat- 
nki, Dorywcze występy przyniosły 

jej dużo więcej zysku. Film „Królowa Krystyna” 
za 4 dni wsunął maleńkiej Sue 406 dolarów do 
rączki. A teraz zaciągnęła się na stałe i pracuje 
dla Metra, otrzymując 150 doł, tygodniowo. 

Dawid Holi, odkryty przez Paramount, po 
debiucie w „You belong to me" otrzymuje 150 
doi. a Jane Withers przywieziona przez matkę 
z fabrycznej osady Atlanty do Hollywood jako 
4-letnia dziewczynka „odkryła* się sama, udając 
się do reżysera i ofiarowując mu swoją współ- 
pracę. I rzeczywiście, w „Bright Eyes* sukces 
jej był niemały dzięki niezwykłemu talentowi 

imitatorskiemu. Za sukcesem przyszedł kontrakt 
7-amioletni, gaźa — 150 dol. tygodniowo, i 
wspaniałe dalsze horoskopy. W almanachu ary- 
stokracji ekranowej nie wolno jeszcze pominąć 
Mickey Rooney, obiecującego dziecka, któremu 
Max Reinhardt zaofiarował rołę Pucka w „Śnie 
nocy letniej'* Szekspira. 

Ploteczki 
z Hollywood 

Rok w Hollywood — to dziesięć łat, pięć 
dziesiąt lat w porównaniu z reszią Świata. Nie 
zmaczy to, że się prędko tam starzeje — spój 
rzmy tyiko na gwiazdy filmowe, wiecznie mło 
de — tam rządzą inne prawa czasu. 

Jackie Coogan, sławny Kid, jest już odda- 
wna zapomniany, on. który wydawał się mieś- 
miertelny, Gra obecnie za małe pieniądze „do- 
rosłe* już role, jak każdy drugorzędny aktor. 

Na okładce magazynu filmowego można 
przeczytać napis o Baby le Boy, ośmnastomie- 
sięcznem dziecku: „Baby le Boy jest skończo 
пу..“ Sława, która kończy się w 18-tym mie- 
siącu życia! 

Gwiazdy roku 1935! Kto wie, czy ktoś będzie 
o nich pamiętał w roku 1936! 

   

     

  

RUREK 

Najbardziej „tajemniczą* z gwiazd jest Gre 
ta Garbo. Żyje samotnie i darzy sympatją со- 
najmniej tuzin dzieci. Dotychczas pozostała nie 
dostępną mawet dla sławnych i przedsiębior- 
czych reporterów amerykańskich. Pewnego 
wieczora zrobiła jednak wyjątek, zgodziła się 
ukazać. W towarzyswie Mac Reinharda, jego sy 
na, Natalji Palley, S. Viertelai i słynnego kome- 
djopisarza francuskiego — Marcel'a Achard'a, 
zajęła stolik w eelganckim dancingu „Trocade- 
ro“, niedaleko stolika Marleny Dietrich. Naty- 
chmiast wiedziało o tem całe miasto. Wydelego 
wano w'tej chwili specjalistów od wywiadów 
expressowych i zdjęć momentalnych. Zapełnili 
salę, zatłoczyli ulicę, Nazajutrz pewne gazety 
opowiadały o tem zdarzeniu na pierwszej stro- 
nie na pięciu szpaltach. Ale na to może sobie 
pozwolić tyłko Greta Garbo. 

z % ® 

  

Shirley Temple jest znana na całym świecie. 
Shorley Temple ma sześć lat. Nie sprzecza się 
o swoją gażę, ponieważ nie jest pewna, że dwa 
i dwa to nie jest pięć. Ale wymaga, aby była 
w każdym filmie „Dziewczynką bardzo miłą, 
którą uwiełbiają wszysey*. To klauzula : kon: 
traktu! 

Pozatem. jak wszystkie dorosłe gwiazdy, za 
żądała wycięcia wszystkich pierwszoplanowych 
zdjęć małej Olgi, swojej partnerki w filmie 
„Reześmiane oczy*, ponieważ koleżanka była 
zbyt utałentowaną! 

Najpiękniejsze dziewczęta i chłopcy całego 
świata jadą do Hollywood. Ale tam zapominają, 
jak wygiądali, i stają się warjantani seryjnych 
typów piękności. W Hollywood jest 245 Claudet- 
te Colbert, 75 Joan Grawford, przeszło 400 Joan 
Harlow. Większa część tych kandydatek sprze- 
daje poprostu papierosy w oczekiwaniu na rolę 
w filmie. Może przyjdzie na nie kolej   

KRONIKA FILMOWA 
— Poła Negrt nagrała kilka płyt dla firmy“ 

niemieckiej „Electrola”, Śpiewa ona... rosyjskie 
romanse cygańskie, z towarzyszeniem gitary i 
chóru rosyjskiego. Sprawozdawca „płytowy 
jednego z czasopism niemieckich jest zachwy- 
cony. 

— Wytwórnia filmowa Warner Bros przy- 
gotowuje film pod oryginalnym tytułem „Dok- 
tor Sokrates". Obsada filnowa jeszcze nie jest 
ustalona, 

— Pierwszy flim Łiljany Harvey, nakręcony 
dla beriińskiej „Ufy”* będzie nosił tytuł „Cap 
riecio*. Partnerem Litjanki będzie jej ex-mąż 
Willi Fritsch. 

— Słynny pisarz niemiecki — Feuchtwanger, 
którego powieść „Żyd Zūss“ została niedawno 
sfilmowana w Anglji, ogłosił w prasie angiel- 
skiej i francuskiej sensacyjną zapowiedź proce- 
su o odszkodowanie, które zamierza wytoczyć 
rządowi Trzeciej Rzeszy. Chodzi o to, że dzieła 
Feuchtwangera zostały razem z licznemi dzie- 
łami innych pisarzy spalone na ulicach Berlina 
i zabronione w Niemczech. 

— W Londynie ma powstać w jesieni r. b. 
pierwsza kinowa stacja telewizyjna, zainstalo 
wana w „Alexandra-Palace*. Zasięg tej stacji 
ma być początkówo mały i wynosić będzie 26 
mił. 

— Reman Novarro rozpoczął produkcję na 
własny rachunek, Realizuje obecnie film p.. t. 
„Against the current* w języku hiszpańskim. 
Roman sam jest producentem autorem i reży- 
serem, nie występuje jednak w filmie jako aktor. 

— W „Trocadero*, znanym, najbardziej huk- 
susowym kabarecie w Hollywood, spotkały się 
niedawno dwie słynne rywalki: Greta Garbo i 
Marlena Dietrich. Było to podobno ich pierwsze 
spotkanie osobiste w życiu, 

—jan Kiepura, którego przybycie spodzie- 
wane jest w Ameryce w początkach następnego 
miesiąca, zaangażowany został przez Paramount 
do 6 filmów w 3ch wersjach: angielskiej, fran- 
cuskiej i niemieckiej. 

— Kay Francis zapowiedziała reżyserom, że 
nie będzie na przyszłość grać z aktorem, który 
nie okaże się przynajmniej pociągającym. Twier 
dzi ona, że obojętność do partnera zabija w niej 
talent. 

— Wytwórnia Paramount prowadzi obecnie 
pertraktacje 7 Haroldem Lloydem, który za- 
grać ma w filmie „Mleczna droga". W filmie 
tym ma również tępować Alolf Menjou, 

OL Ll ii ii — 

Nowość w dziedzinie mody 
pieżowej 

  

  
Zdjęcie nasze przedstawia młodziutką gwiazdę 
Paramountu, którą ujrzymy w filmie „Rumba', 
Gwiazda iansuje nowy kostjum kąpielowy... z ce- 

lofanu. } 

Kogo zabraknie na liście subskrybentów Premjowej Pożyczki In- 
westycyjnej, ten dobrowolnie stawia się poza nawias twórców gospo- 
darczej potęgi Państwa.



Prace melioracyjne 
w Wileńszczyźnie 

Dzięki warunkom umożliwiającym 
prowadzenie prac w terenie, Wileński 
Urząd Wojewódzki rozpoczął szereg 
prac meljoracyjnych w przeszło 100 ob- 
jektach na terenie wojewódziwa. W tym 
celu zaangażowano około 45 wykwalifi 
kowanych sił technicznych, przeważnie 
bezrobotnych, w charakterze personelu 
dozorującego. Prócz tego prace te poz- 
wołą na zatrudnienie większej liczby 
bezrobotnych zwłaszcza z terenów wiej 
skich. Pierwsza większa partja bezrobot 
nych z terenu Wilna została już wysłana 
do powiatu brasławskiego. Bezrobotni 

 przewożemi są na teren prac bezpłatnie, 
gdzie kierownictwo robót otacza ich spe 
cjalną opieką, ułatwiając im zakwatero- 
wanie i wyżywienie. 

Główne prace meljoracyjne są skon- 
eentrowane w powiecie brasławskim na 
pograniczu polsko łotewskim, oraz na 
obszarze brasławskiej spółki wodnej, któ 
rej prace prowadzone są z kredytów u- 
dziełlonych przez Fundusz Praey. Prace 
meljoracyjne mają charakter przeważnie 
prac podstawowych stwarzając warunki 
do szczegółowego odwodnienia przyle- 
głych gruntów. ’ 

Szczególny nacisk Urząd Wojewódz- 
ki kładzie na wykorzystanie szarwar- 
ków. Dotychczasowe metody wykorzy- 
stywania szarwarków wpływają na zna- 
czne obniżenie kosztów prowadzonych 
prac, przez co zmniejszają obciążenie za 
interesowanych gospodarstw rolnych. 

Wszystkie zamierzenia prac meljo- 
racyjnych Urząd Wojewódzki uzgadnia 
z Izbą Rolniczą oraz wspólnie opracowu 
je z nią metody zagospodarowania tere - 
nów osuszonych. 

W związku z nasileniem się akcji sea 

leniowej muszą być również powiększo- 

ne i prace meljoracyjne. Z tych wzglę 

dów Urząd Wojewódzki przystąpił w ro 

ku bieżącym do większej ilości studjów, 
dlą utrzymania współmierności prac 
meljoracyjnych i scaleniowych. 

Lustracja robót ną pograniczu 
W związku z prowadzonemi pracami 

meljoracyjnemi na pograniczu polsko-ło 
tewskim odbyła się lustracja robót już 
wykonanych w roku ubiegłym. Lustracji 
dokonali eksperci: z ramienia władz poł 
skich inż. Stanisław Wawrzszkowicz, de 

ORAS ALI 

Jan Kuszel i Eugenjusz Bałucki 
  

„KURJER* z dnia 10-go maja 1935 r. 

Wieści i obrazki z kraju 
legowany przez Min. Rolnictwa i Reform 
Rolnych, oraz inż. W. Kropiwnicki z ra 
mienia Wileńskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego. Ze strony władz łotewskich inż. 
Kuze, dyr. departamentu łotewskiego 
ministerstwa rolnictwa i inż. E. Abolina. 
Pozatem w lustracji tej uczestniczyli 
przewodniczący polskiej delegacji deli- 
mitacyjnej komisji polsko-łotewskiej inż 
Jan Medyński, radca Min. Komunikacji 
i inż. Jan Knapik, radca Min. Spr. Wew. 
Ze strony łotewskiej płk. Bolsteins i inż. 
Ertels. Wyniki lustracji zostały zaproto- 
kółowane na konferencji odbytej w Dy- 
neburgu. 

Mołodeczno 
— ZMOTORYZOWANIE STRAŻY PO- 

ŻARNEJ W MOŁODECZNIE KWEST- 
JĄ PALĄCĄ. Pod względem obrony prze 
ciwpożarowej Mołodeczno jest upośledzo 
ne. Tabor obecnej straży — to muzeal- 
ne zabytki z czasów kiedy nikomu się 
nie śniło, o samochodach. Co gorsza 

straż nie posiada nawet własnych koni, 
a posługuje się w razie wypadku końmi 
dorożkarskiemi, które szczególnie w Mo 

łodecznie nie odznaczają się zbytnią si 
łą fizyczną i rączością, co przy zestawie 
niu z fałalnym stanem dróg na terenie 
powiatu wręcz wyklucza niesienie jakiej 
kolwiek pomocy ratowniczej w promie 
niu paru kilometrów od siedziby. 

Zarówno władze powiatowe straży 
jak i administracyjne winny dołożyć 
wszelkich starań w kierunku choćby 
częściowego narazie  zmotoryzowania 
mołodeczańskiej ochotniczej straży po- 
żarnej. Wu. 

   

  

— ORGANIZACJA STAŁEGO ZESPOŁU 
TEATRALNEGO. Po wznowieniu, dzięki wysil- 

kom p. prof. dr. Matyaszki, działalności Towa- 
rzystwa Przyjaciół Zw. Strzeleckięgo w Mało- 
decznie, Zarząd tego T-wa przystępuje do zor 
ganizowania stałego zespołu teatralnego, w 
skład którego wchodzić będą trzy sekcje: kome- 
djowa, rewjowa i dramatyczna, Zapisy przyj- 
muje p. prof. Matyaszko do 15 b. m. 

— MATURA W GIMNAZJUM. 13 b, m. roz- 
poczynają się egzamina piśmienne dojrzałości 
absolwentów Gimnazjum Państwowego im. To 
masza Zana w Mołodecznie. Dnia 4 b. m. Rada 
Pedagogiczna Gimnazjum dopuściła do egza- 
minów dojrzałości wszystkich absolwentów kla- 
sy VII w liczbie 15, Są to: Baliński Jan, Dub 
rowski Samuel, Gelman Eljasz, Eljaszkiewicz 

Wolf, Grzegorek Ignacy Kuprewicz Paweł, Gu- 
lowska Janina, Pogudo Jan, Pogudėwna Olga, 
Portasienkówna Wanda, Sikorski Jan, Rybar- 
czykówna Kazimiera, Rybarczykówna Marja, 
Szewczykówna Zofja, Sosman Izaak. 

  

36 — A więc, panno Nino, głowa do góry, wszystko 

się zrobi. Kiedy pani przyjechała? 

— O dziewiątej... 

Postawy 
— BUDOWA DRÓG. Dowiadujemy się 

že na budowę drogi Postawy—Kobylnik 
przyznano kredyty na sumę 480.000 zł. 
Przyznane sumy, zostały rozdzielone na- 
stępująco: na drogę państwową Kobył 
nik — Wiereńki 140.000 zł. na drogę sa- 
morządową Postawy — Wiereńki 320 
tys. zł. plus 20.000 z funduszu pracy. 

— OBOZY PRACY. Do Postaw przyjechała 

drużyna junaków składająca się ze 100 osób. 

Junacy przybyli z Wielunia woj. łódzkiego. 

Zostali oni zatrudnieni przy budowie drogi Po- 

stawy—Kobylnik. 

— ŁOKALNE PISMO. 8 marca zaczął wy- 
chodzić w Postawach Biuletyn społeczno-gospo- 
darczy pow. postawskiego. Jest to narazie mie- 
sięcznik, objętości od 4 do 6 stron druku, wy- 
dawany przez O, T. O. i K, R. w Postawach. 
Dotychczas ukazały się 3 numery, 

— KOMITET DO SPRAW MŁODZIEŻY 
WIEJSKIEJ. Został zorganizowany Powiatowy 
Komitet do spraw Młodzieży Wiejskiej. Komitet 
ma być w myśl regulaminu „trwałą podstawową 
organizacją P. R. skupiającą całość akcji po- 
zaszkolnej oświaty rolniczej prowadzonej na 
terenie zorganizowanej młodzieży wiejskiej, jak 
również wszelkich innych prac z dziedziny wy- 
chowania obywatelskiego. 

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki 
prac Komitetu, a przedewszystkiem w dziedzinie 
oświaty rołniczej. 

— KURS DLA PRZODOWNIKÓW. Z. S. 
6 kwietnia otwarty został dwutygodniowy kurs 
dła przodowników Związku Strzeleckiego pow. 
dziśnieńskiego i postawskiego, w Postawach. 

Na kurs przybyło około 40 strzelczyń i strzel 
ców, Kurs ma wyszkolić strzelców, na przy- 
szłych przodowników pracy świetlicowej w 
pododdziałach Z. S. 
—AKCJA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO. 

Liczba zespołów P. R. zgłoszonych na rok 1935 
wynosi 173, w tem na ZMW wypada 66 zespo 
łów, na IKSM 50 zespołów, na ZS 25 zespołów, 
KGW 15 i różne 5. osób fizycznych zatrudnio- 
nych w akcji PR w b. r. jest 999, co wynosi 19/0 
ludności w powiecie. K. 

Grodno 
— BRAK MIĘSA WOŁOWEGO W GRODNIE. 

Z powedu wprowadzenia w życie nowych prze- 
pisów o odpowiedniem zdejmowaniu i konser- 
wowaniu skór po uhoju zwierząt w rzeźniach, 
zarząd miejski zawarł umowę z prowadzącyni 
gnrbarnię Kahanem na solenie skór. Cena od 
sztuki ustałona została na 1 złoty, eo podnosi 
cenę mięsa o 1 gr. za kg. Wobec tego rzeźnicy 
postanowili ograniczyć ubój bydła, tak że w. 
mieście brak obecnie mięsa wołowego. 

Podbrodzie 
-— OBJAZDOWE KINO ZWIĄZKU REZER- 

WISTÓW. Związek Rezerwistów z Podbrodzia 
uruchomił Kino objazdowe. Kino to odwiedziło 
już Nowo-Święciany. Zysk przeznaczony jest na 
cele kulturalno-oświatowe organizacji Związku 
Rez. pow, święciańskiego. 

mość, że będzie mieszkała obok 

drzwi, łączących obydwa pokoje. 

Głębockie 
— ZNALEZIENIE GROBU FUNDA 

TORA KLASZTORU 
Miejscowy oddział połskiego t-wa kra 
joznawczego zorganizował w dniu 4 ma 
ja zwiedzanie podziemi, znajdujących 
się pod obecną cerkwią i gmachem Sta 
rostwa, dawniejszemi zabudowaniami za 
konu Karmelitów. W czasie zwiedzania 
podziemi znaleziono kryptę, w której 
jest pochowany fundator klasztoru Kar- 
melitów w Głębokiem, wojewoda Mści- 
sławski Józef Korsak. Kryptę sfołogra- 
fowano i sporządzono odpowiedni opis 

Komaje 
(pow. Święciański) 

— PASIEKA PRZY SZKOLF. Kasa Stefczyka 

w Komajach wyasygnowała kwotę 38 zł, 50 gr. 

na zakup jednego ula pszczół dla miejscowej 

szkoły powszechnej. 

Jest to b. celowa inicjatywa. Ufundowany 

uł pszczół może się stać zaczątkiem przyszłej 

pasieki w której uczniowe będą czerpali prak- 

tyczne wiadomości z dziedziny hodowli pszczół. 

Kierownik szkoły p. Wiśniewski składa' za- 

rządowi Kasy Stefczyka serdeczne podziękowa- 

nie za tę inicjatywę. 

Kurzeniec 
— POKAZ KLACZY I ŹREBAKÓW ZARO- 

DOWYCH. Został zorganizowany, staraniem 
Okręgowego T-wa Org, i Kółek Rolniczych, oraz. 
Koła Hodowców Konia Remontowego w Ku- 
rzeńcu, pokaz klaczy i źrebaków zarodowych. 
W pokazie brał udział inspektor Chowu Koni 
Wileńskiej izby Rolniczej mjr. Steckiewicz. 

dzono ok. 50 klaczy i źrebiąt. 
ka po przejrzeniu doprowa- 

dzonego mat. łu, nagrodziła 8 źrebaków— 
roczniaków i 10 klaczy. Nagród wydano na 
ogólną suiię 250 zł, Pokaz zorganizowany w 
Kurzeńcu, zgromadził licznie włościan, A. Z. 

Prace sekcyj na zjeździe 
historyków 

W pracach Sekcyj na Zjeździe Historyków 
Polskich, który odbędzie się w Wilnie 8—11 IX 
hr. specjalna Sekcja poświęcona będzie Historfi 
Kultury i w ramach kiłku posiedzeń zgjmie się 
dziejami reformacji w Polsce i na Litwie. Głów 
ny referat o reformacji objął prof. K. Hartleb- 
(Lwów). korreferaty zaś uzupełniające ks. prob. 
Umiński (Lwów — „Kontrreformacja w W. X. 
Litewskiem*), prof, Kolbuszewski (Lwów), prof. 
Kossowski (Lublin) i inni. 

Zagadnienia prawne i historja prawa na Lit- 
wie będzie przedmiotem obrad odrębnej Sekcji 
Zjazdu. Udział w pracach tej Sekcji zgłosili: 
prof. prof. Kutrzeba, Ehrenkreutz, Dąbkowski, 
Halecki, Wojciechowski, Adamus, Hejnosz i inni_ 

      

i zażądała otwarcia: 

Dla Barczyńskiego było jasnem, że zdawała się 

KARMELITÓW. 

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

Dziewczyna spoważniała, uśmiech znikł z jej twa- 

rzy. Spuściła gowę: Barczyński zauważył, że jej oczy 

zwiłgotniały. 

— Co się stało? Niech pani opowiada. 

-— Co tam opowiadać —- odrzeka cichym głosem, 

połykając łzy. —: Wszystko przez pana Tego samego 

dnia już chciałam wyjść ze sklepu na obiad, jak mnie 

zabrali na policję Trzymałli parę godzin i ciągle się 

dopytywali: a skąd pana znam, a jak dawno, czy wiem, 

kim pan jest?... Tyle wstydu miałam, a najgorsze, że mi 

w sklepie wymówili Miałam trochę pieniędzy, to jakiś 

<zas żyłam z tego, a potem?... Nie mogłam znaleźć 

pracy, zwłaszcza, że Poznania prawie nie znałam, 

bo dopiero dwa tygodnie przedtem przyjechałam ze 

Środy. 

Jeszcze tego brakowało 

i zapytał: 

— Jak pani trafiła do mnie? 

  

pomyślał Barczyński 

— W gazecie było, że pan się rozbił z samocho 

dem. Fotografja też była. Zaraz poznałam pana, no 

i przyjechałam. Bo co mam robić? Przecież nie mam 

nikogo, jestem sierota... 

Coraz lepiej—pomyšlai Barczyński i widząc, że 

dziewczynie znów się zbiera na płacz, ujął ją za rękę: 

-- No, no, nie trzeba... Niech się pani uspokoi. 

poradzimy sobie jakoś. Jak pani na imię? 

— Nina... 

— I wciąż siedzi pani tu w pokoju? 

Tak. Czekałam na pana. 

— Pewnie pani głodna? — I nie czekając na od- 
powiedź, dodał: —. Zaraz wyjdę zamówić kolację, no 

i trzeba panią gdzieś ulokować. 

— Ja nie chcę nigdzie iść. 

— Ależ, dziecko... przecież nie może pani mieszkać 

ze mną Znajdę pani pokój w pobliżu. 

Wyszedł na korytarz, przystanął na chwilę, podra 

pał się w głowę, potem z rezygnacją machnął ręką 

i zbiegł nadół. : 

—- Panie Skalkowski, mam gošcia. Niech pan da 

jakiś pokój. 

Skałkowski spojrzał ponad binokle, osadzone na 

końcu nosa i uśmiechnął się przyjaźnie: 

— Amo, właśnie... widziałem już. Dziewczyna jak 

rydz. Pan ma szczęście do kobiet. 

—— Niech go djabli biorą! —zaklął Barczyński. Po 

chwili uśmiechnął się z zakłopotaniem:—Nie w porę, 

panie Skołkowski. Później opowiem wszystko. Który 

numer? 

-—— Może szósty? Obok pańskiego. 

— Dobrze 

górę. 

zgodził się Barczyński i poszedł na 

Podczas kołacji dziewczyna odzyskała zupełna 

równowagę i, zdawało się była bardzo zadowolona z 

nowej sytuacji, nie troszcząc się wcale o jej dwuzna 

czność, wyraźnie przymilała się. rozmawiała z weso- 

łem ożywieniem, ogromnie się ucieszyła na wiądo: 

bezkrytycznie na jego łaskę, jednak nie chciał jej brać 

świadomie na swoje sumienie, choć podobała mu się 

i przytem pociągała go naturalną urodą, od której wia- 

ło zdrowiem i świeżością. Ten skruput nie był sam 
przez się wystarczającym hamulcem, ale i jego działa- 

nie było znacznie osłabione przez żal, który odczuwał 

na każde wspomnienie o ubiegłym wieczorze. 

Leżąc w łóżku, rozważał w pamięci wszystkie 

szezegóły rozmowy z panną Lolą i oceniając je z o50- 

bistego punktu widzenia, utwierdził się w przekona - 

niu, że jest jej zupełnie obojętny. я 

W tych warunkach nie pozostawało nic innego. 

jak usunąć się zanim miłość do pięknej, ale chłod- 

nej dziewczyny wejdzie w okres niebezpieczny. 

— Pan śpi?—rozległ się przytłumiony głos z sąsie- 

dniego pokoju. 

— Jeszcze nie. Czego pani chce, panno Nino? 

—jJa też nie mogę spać. Nudzi mi się. Mogę przyjść 

porozmawiać trochę? Niech pan zgasi światło, bo je- 

stem nieubrana. 

—Teraz wpadłem na dobre—pomyślał Barczyński, 

przekręcając kontakt. Zwali mi się na głowę i co z 

nią zrobię?... 

Nie było całkiem ciemno i Barczyński dokładnie 

widział dziewczynę, która uprzedzając pozwolenie, 

wślizgnęła się do jego pokoju w iekkim szlafroczku, 

zarzuconym na nagie ramiona. Przysunęła do łóżka 

fotel. Może cokołwiek za blisko — przebiegło przez 

myśl Barczyńskiemu —- i usiadła. 

Di 

*



TEATR NA POHULANCE | 
Dziś i WE o godz. B-ej wiecz. 

„Kobieta i jej tyran“ | 

Publiczne posiedzenie 
Instytutu N.-B. Eur. Wsch, 
W niedzielę, 12 maja b. r., o godz. 

19 w sali Bibljoteki im. Wróblewskich, 
ul. Zygmuntowska 2, odbędzie się publi- 
czne posiedzenie Instytutu Naukowo-Ba 
dawczego Europy Wschodniej w Wilnie 
z następującym porządkiem dziennym: 
zagajenie Prezesa Instytutu, prof. dr. 
Stanisława Kętrzyńskiego, sprawozdania 
z działalności Instytutu w roku ub. i od- 
czyt prof. dr. Jana Kucharzewskiego p. 
t. „Dążenia wyzwoleńcze (Polaków a 
Rosjan w XIX wieku. 

Zaproszenia na posiedzenie można 
dostać w sekretarjacie Instytutu, Arse 
nalska 8, w piątek i sobotę od godz. 17 

do .19-ej. 

- Egzaminy dojrzałości 
dla eksternów 

Kuratorjum Okręgu Szkołnego Wileńskiego 
podaje do wiadomości, że gimnazjalny egzamin 
dojrzałości dla eksternów w terminie letnim b. 
roku szkołnego odbędzie się w Wilnie w czasie 

od 3 czerwca do 30 czerwca 1935 r, 
Zainteresowani winni złożyć w Kuratorjum 

Szkoln. (Wolana Nr. 10, pok. 22) najpóźniej do 
15 maja r. b. podanie i załączniki: życiorys z do 
kładnem wskazaniem, gdzie ekstern uczył się i 
jakie składał już egzaminy, dwie fotografje, po- 
siadane świadectwa szkolne, metrykę urodzenia, 
wykaz lektury z jęz. polskiego i jęz. obcego, 
świadectwo moralności, wydane przez władze 
administracyjne miejsca stałego zamieszkania 
eksterna, oraz dowód opłacenia taksy za egza 
min w kwocie 60 zł. na konto czekowe I Urzędu 
Skarbowego w Wilnie Nr. 38314 na rachunek 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
„fundusz specjalny. » 

Podania wniesione po terminie albo bez za 
Rączników, będą zwracane bez rozpatrzenia. 

Rabinat warsząwski 
protestule 

Na wiadomość © zamierzonem zniwelowa- 
nia 'wiłeńskiego cmentarza żydowskiego na Pió 
somoneie dla przeprowadzenia drogi do projek- 
tewanego parku sportowego, odbyło się w War- 
zawie posiedzenie rabinatu, na którem zapadła 
uchwała zwrócenia się do misrodajnych władz 
« interwencją, w kierunku zaniechania fego 
projektu. 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 9 maja 1985 r. 

<emy za towar średniej handlowej jakośel, pa- 
wytet Wilno, ziemioplody — w ładunkach wa- 

    

  

genowych, mąka i oiręby —* w mniejsx. ilośc. 
w złotych za ! 4 (100 kg) 

Żyte I standart 700 g/l 13.75 1425 
- H - 670 . 13— 1350 

Pezenica | . 745 , 18— 18.30 
- e 720 - 1750 18— 

Śęczmień | . 655 . (kasz.) 1475 15.75 
ы ss O) wad 14.— 1450 

Owies I + 490 . 1450 15— 
- н “ 470 , 13.50 14 — 

Gryka | . 630 . 1750 1850 
w H a 600 .. 16.50 1750 

Mąka pezenna gatunek SĘ 30.— 31 — 
* » » Н p 
. - - u—G SJ 
+ . - M—A 18.50 19.00 

<a . ' -В 1350 14— 
L Aytaia do 5546 2350 24— 
° . do 65% 20.— 2050 

X »  sitkowa 15— 1550 
- »  razowa 15.— 1550 
- e de 82% (typ wejsk.) 17— 17.50 

iKoniczyna czerwona oczyszcz. — 110.— 
Wyka — — 
Lubin niebieski 1— 2150 
Sian — = 
Słoma — — 
Ziemniaki jadsłae 325° "15 
Qryka H standart — = 
Siemię Iniane b. 90% (-co at. załad. — — = 
Len czesany Horodziej basie I 

sk. 303.10 2100,— 2140 — 
*Kądziel Horodz b. | sk. 216.50 1580.— 1620 — 
Targaniec get. МН - 80/20 1160.— — 1200.— 

Lea standaryzow 
trzapany Wołożyn basie I 1620.-- 1660 — 

® Traby 1620,— 1660.— 
R Miory «k. 71651 1450.— 1499 — 

„KURJER* z dnia 10-go maja 1935 r. 

K 
D:tós + Izydora Or 

ZE Jutro: Mamerta B. W., Meksvma 

10 | Wechód słońca — godz, 3 m. 25 

4 ad | Zachód slefea — goda. 7 m. 05   

Spostrzetenie Zakiaiu Metoorsiogii ©. $ & 
w Wlinie z dnia 9/'V — 1935 reka. 

Ciśnienie 766 
Temperatura średnia + 9 
"Temperatura najwyższa 4- 12 
Temperatura najniższa —1 
Opady 0,5 
Wiatr półn.-zachodni 
Tend.: zwyżkowa, po południu zniżka 
Uwagi: chmurno. 

— Przepowiednia pogody według PIM-a do 
wieezora 10 maja 1935 r. 

Pogoda słoneczna o zachmurzeniu niewiel- 
kiem. 

Nocą miejscami przymrozki, zwłaszcza na 
wyżynach i wschodzie Polski. W ciągu dnia tem 
peratura około 15 C. 

Umiarkowane wiatry z północo-wschodu i 
wschodu. 

Od redakeji: Wywiad naszego współpracow- 
nika z prof. Piccardem ze względów od redakcji 
niezałeżnych nie będzie drukowany. 

z POCZTY 
— Dotychczasowy kierownik referatu infor 

macyjno - prasowego wileńskiej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów p. Brożek przeniesiony został do 
Katowic. 

GOSPODARCZA 
— Wpływy podatków komunalnych zmniej 

szyły się. W ciągu ub. miesiąca wpływy z tyłu 
łu podatków komunalnych w porównaniu z mar 
cem uległy nieznacznej zniżce. Do kas wpłynęło 
około 60 procent podatków preliminowanych. 

— Podatek obrotowy. Urzędy skarbowe przy 
stąpiły do rozsyłania nakazów płatniczych na 
uiszczenie reszty należności za podatek obroto- 
wy za rok 1934. 

Ci z płatników, którzy otrzymują nakaz do 
15 bm. winni uiścić należność do 1 czerwca, Na 
kazy nadesłane po 15 maja winny być opłacone 
w ciągu 14 dni od chwili otrzymania nakazu 
płatniczego. 

WOJSROWA 

— Karty powołania dła oficerów rezerwy. 
Referat wojskowy Zarządu miasta rozsyła już 
karty powołania oficerom i podchorążym rezer 
wy, powoływanym w roku bieżącym na ćwi- 
czenia. 

Najbliższy turnus rezerwistów wcielony zo 
Stanie do szeregów już w drugiej połowie ma- 
ja. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Wil. Oddziała Polskiego T-wa 

Historycznego odbędzie się w sobotę dnia 11 b. 
m. o godz. 7 wiecz. w lokalu Seminarjum Histor. 

BREDA NA ZPR T LTS IIS 

Kina i F'imy 
„SERCE INDJANKI* (Kinó Helios). 

Synałek pewnej bogatej i wielce arystokra- 
tycznej rodziny zakochuje się w biednej steno 
typistce. Czcigodna rodzina robi wszystko, co 
jest w jej mocy, by „uratować* jedynaka od 
„mezaljansu“. Gdy wskutek energicznej inter- 
wencji rodziny — zrozpaczona, aczkolwiek wieł 

ce naiwna stenotypistka kończy samobójstwem 
—syn postanawia zemścić się i poślubią „na 

złość” rodzinie prawdziwą, czystej krwi Indjan- 
kę, z którą poznaje się w wielce remantycznych 
okolicznościach, Wreszcie, dla wydobycia nie 
zbędnego happy endu etycznie mało wybredny 
młodzieniaszek zakochuje się naprawdę w czer- 
wonoskórej swej małżonce. Oto wszystko. Autor 
scenarjusza tej naiwnej, made in America hi- 
storji — przezornie nie zdradził swego nazwi 
ska, I dobrze zrobił. Reżyser — Leisen został 
pokonany przez jałowy scenarjusz. Nie wysiła 
się on nawet na oryginalniejsze podejście do 
tematu, grzeszy dłużyznami. Niektóre sceny 
filmu są w swej naiwności — rozbrajające, co 
jest również winą reżysera. Np. w brudnym na- 
miocie Indjan znajduje się prawdziwie lekarska 
walizeczka z narzędziami chirurgicznemi, a 

a Indjanka wygotowuje te narzędzia i przepro- 
wadza operację z wprawą i zachowaniem naj- 
dalej idącej aseptyki, godnej chirurga! Ta sama 
Indjanka zachowuje się na dworcu jak praw- 
dziwa dzikuska, a obraca się w salonach ze 
swadą i pewnością siebie, godnemi prawdziwej 
damy, 

Nieswojo w tej całej wątpliwej atmosferze 
czuje się Sylvja Sidney oraz płatynowy gwiazdor 
Jónć Raymond. Słabe są również dekoracje i 
zdjęcia. A. Sid. 

  

Ela a AZORÓW A 

Tragedja wyeksmitowanei 
Przed kilka dniami w notatce zatytułowanej 

amienne serca kamieniczników* donieśliśmy 
wypadku wyeksmitowania biednej wdowy R. 
inowej wraz z czworgiem dzieci z domu Nr. 

6 przy ul. Stefańskiej. Obecnie notujemy dał- 
ciąg tej historji. 
Zrozpaczona kobieta nie mogąc znaleźć 50 
dachu nad głową, porzuciła wczoraj dzieci 

wieku od 11 do $ łat w bramie domu Nr. 7 
ul. Orzeszkowej, gdzie mieści się lokal Za 

rządu Gminy żydowskiej. Dzieci znałazł dozor 
ca domu Franciszek Bejnowicz, który dostarczył 
je do 3 komisarjatu P. P. 

Dzieci skierowano wpierw do Wydziału O- 
pieki społecznej Zarządu miasta, a następnie do 
przytułku. 

Jak twierdzą sąsiedzi, biedna wdowa opuś- 
<iła Wilno. Wyrażają obawę, że nieszczęśliwa 
może popełnić samobójstwo. (ej 

RON KA 
USB. (Zamkowa 11). Na porządku dgziennym: 1) 
Odczyt doc. d-ra Kazimierza Tyszkowskiego, Ku 
stosza Ossolineum, p. t. Wyprawa Sahajdaczne 
go na Moskwę 1618 r., 2, Walne zebranie człom 
ków Oddziału — wybory nowego zarządu. 

— Klub Włóczęgów. W! dniu dzisiejszym w 
lokalu przy ut. Przejazd 12 odbędzie się 184 ze 
branie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 19 
min. 30. Na porządku dziennym ref. dr. Janiny 
Klawe p. t. „Miasto a Wieś". Informacyj w spra 
wie zaproszeń udziela p. Hermanowicz, w godz. 
18—19, tel. 99. 

ROŻNE. 
— Pracownicy Wytwórni Polskiego Mono- 

polu Tytoniowego w Wiiłnie (ul, Makowa 17) 
subskrybowali Poż. Inwestycyjnej na łączną 
kwotę zł. 25.900. 

— Przegląd dorożek konnych na rynku Kal 
waryjskim odbędzie się w okresie od 20 do 29 
b. m. 

ZABAWY 
— „Czarna Kawa* u „Zieionego Sztralać. 

Komitet zlotowy Sokoła wileńskiego urządza 
w niedzielę dn. 12 maja o godz. 5-ej „Czarną 
kawę* u Zielonego Sztralia, 

Zabawę tę uświetni znakomita primadonna 
Janina Kulczycka, która odśpiewa szereg pieśa:, 
Wstęp tylko 1 zł. 

Na wileńskim bruku 
WYEKSMITOWANI POD GOŁEM NIEBEM. 

Wezoraj na płacn przy kościele św. Anny 
rozlłekowały się pod gołem niebem dwie rodzi 
ny: Józefa Szymańska z trojgiem dzieci oraz jej 
sąsiadka Paulina Stankiewiczowa, również z troj 
giem dzieci. i 

Obie rodziny wyeksmitowane zostały za nie 
opłacanie komornego, przez właścicieła, domu 
Nr. 25 przy ul. Betlejemskiej. į 

O wypadku powiadomiono Wydział Opieki 
Społecznej Zarządu Miejskiego, który połecił uło 
kować bezdomnych w schronisku przy uł, Dziel 
nej 58. (e) 

ZŁODZIEJE W DOMU AKADEMICKIM. 

QGkoło godziny 3 po północy wywiadowca 
Wydziału śledczego przechodząc ul. Góra Boufał 
towa spostrzegł dwóch podejrzanych osobników, 
kiórzy na widok wywłiadocy rzucHi na chodnik 
jakiś worek i poczęji uciekać. 

Agent policyjny niezwłocznie rozpoczął poś 
cig, lecz nieznajomym udało się zbiec. 

W porzuccnym: worku znajdowało się 18 
kilo kieibasy, którą, jak następnie wyjaśniono, 
skradziono z Bursy Domu Akademickiego przy 
ulicy Beufałłowej, 

Kiełbasę zwrócono akademikom. 
Następnego (wieczora złodziei zdołano za- 

trzymać, (e) 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w piątek dn. 10 b, m. ukaże się na 
przedstawieniu wieczorowem (o godz. 8, dosko- 
nałą komedja współczesna w 3-ch aktach Stefa- 
na Kiedrzyńskiego p. t. „Kobieta i jej tyran— 
w wykonaniu świetnie zgranego zespołu, z I. 
Jasińską-Detkowską, H. Skrzydłowską, J, Bo- 
neckim i W. Zastrzeżyńskim w rolach głównych. 
Przepiękne dekoracje — W. Makojnika. 

— Jutro, w sobotę dn. 11 b. m, o godz. 8 w. 
„Kobieta i jej tyran*. 

— Premjerą w Teatrze na Pohulance. W nie- 
dzielę dn. 22 b, m. o godz. 8 wiecz, odbędzie się 
premjera jednej z najświetniejszych komedyj 
Moliera „Chory z urejenia*. 

— Wljeński Teatr Objazdowy — gra dziś 
10V w Wołkowysku — sensacyjną komedię 
wiedeńską  Ebenmajera i Cammerlohra p. t. 
„Gołówka* z W, Ściborem w roli głównej. 

    

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— Występy M. Nochowiczówny. „Księżniez- 
ka Czardasza* w „Lutni*. Dziś wznowioną zo- 
stanie jedna z najpiękniejszych operetek Kal- 
mana „Księżniczka Czardasza” z występem M. 
Nochowiczówny w roli tytułowej, w otoczeniu 
Halmirskiej, Lubowskiej, Dembowskiego, Szcza- 
wińskiego, Tatrzańskiego oraz Folańskiego, któ- 
ry ukaże się w rok Ferri-Baczi. Akt Il-gi uroz- 
maicają żańce w wykonaniu Martówny i Ciesiel- 
skiego. Powszechnie lubiana ta operetka grana 
będzie tylko kilka razy, celem urozmaicenia ra- 

pertuaru. Całość przygotowuje reżyser Marjan 
Domosławski, Przy pulpicie kapelmistrz A. Wx- 
liński. Zniżki ważne, 

— Wieczór K. Krukowskiego w „Lutni— 
Niezrównany humorysta Kazimierz Krukowski 
wystąpi raz jeden tylko we wtorek najbliższy 
14 b. m. z nowym interesującym programem, 
składającym się z wesołych piosenek, monolo- 
gów i zabawnych skeczów. Udział w Wieczorze 
bierze również utalentowana śpiewaczka Lu- 
cjana Romanowska, zaszczytnie znana Wilnu 

z występów w operetce Wileńskiej, Bilety już 
są do nabycia w kasie Teatru „Lułnia”, 

— Widowisko dła inteligencji  praenjącej 
w „Lutni*. Poniedziałkowe przedstawienie jo 
cenach specjalnie niskich przeznaczone zostało 
dla inteligencji pracującej, celem umożliwienia: 
każdemu korzystania z widowisk teatralnych. 
Odegrana zostanie pełna humoru melodyjna ope 
retka Ziehrera „Wesoła para'. 

BRET RAR OSA SOO OOOO 

RZECZPOSPOLITA CZEKA NA CIE- 

BIE. PODPISUJ PREMJOWĄ POŻYCZ- 

KĘ INWESTYCYJNĄ. 
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Ż Teatr muzyczny „LUTNIA” 
Występy Marjl Nochowiczówny 

Dziś 

KSIĘŻNICZKA CZARDASZĄ 
Zniżki ważne į 

Byle nie w połowie drogi 
Każda siera wileńska miała albo ma swoją 

czarną godzinę. Przyszła czarna godzina i na 
klan pijacki który dotychczas jakoś prześlizgiwał 
się przez szparki tolerancji administracyjnej, 
niczem drobniejsza rybka przez grube oko od> 
sieci i hulał, mu butelka i fantazja pozwo- 
dila. 

Urwało się, Złote czasy wolności, kiedy mot: 
na było bez większego ryzyka tańczyć balet na 
płacu Katedralnym, rozwiały się i pozostaną. 
tylko odiegłem echem niegwarantowanych kon- 
stytucją swobód obywatelskich. Władze zaczęły 
podbierać przejrzały i nadpsuty owoc miejski 
wyrosły w błotku knajp i zachwaszczonych do- 
mowych ogródków. 

Byle tylko ja krucjata nie utknęła w poła 
wie drogi. Bo pijaństwo publiczne, razpasane, 
z butelką w jednej, a nierzadko z nożem w dru- 

giej łapie — jest tylko jednym z pierwiastków, 
z których się składa twór, głośny pod nazwą 
chuligaństwa (nazywać to łobuzerstwem, jak się 
często spotyka, byłoby to samo, co zarznięcie 
człowieka nazywać obiciem). A chuligaństwa w 
Wilnie mamy dosyta. 

Kto nie pamięta scen z Kaziuka, 
kupy wyrostków robiły ścisk, żeby się zabawić? 
A wieczorem w okolicy Ciełętnika a Mickie 
wicza bliżej mostu, na Wielkiej kto nie widział 
bandy rozhałasowanej, potrącającej przechod- 
niów, zaczepia jącej, szukającej okazji do burdy, 
do pobicia kogoś? To „szpana“ urozmaica sobie 
żywot przygodami, niewiele ryzykując: kara 
pieniężna, areszt jedno czy dwudniowy, albo 
i tygodniowy? Odsiedzi i śweża, wypoczęta, 
znów będzie używała. 

Ulice miasta nie służą jednak „szpanie' tak, 
jak przedmieścia, Tam dopiero mają używanie, 
jak w selwasach czy prerjach. Stoją murem pod 
płotem czy ścianą ałbo suną przez ulicę i rzadki 
przechodzeń ujdzie ich zainteresowaniu, Spokoj- 
niejszego autoramentu obywatel okółnemi za- 
ułkami przekrada się do domu, jeżeli to jest 
wieczorem albo w sobotę czy niedzielę, przez 
płoty skacze, jak kot i uszami strzyc przestaje 
dopiero, gdy dopadnie swego podwórza. A 
„szpana hula", cegiełkami nzuca. dowcipy pra 
wi, „piórami* straszy, a czasem i w ruch pusz- 
cza. 

'Kawał pracy miałaby władza, gdyby cho- 
ciaż zgrubsza przecedziła przez sitko karne te 
zawiesiny. które żadną miarą nie opadają na 
dno, a wciąż się podnoszą, wciąż pienią 1 obrzy 
dzaj życie cokolwiek ustatkowanym wiłnianom. 

Może jednak coś się zrobi. Nadzieja jest. 
Początek bardzo piękny. Oby ciąg dalszy był 
nie gorszy, „„wiez.. 

RADJO 
WILNO 

PIĄTEK, dnia 10 maja 1935 roku. 

6,30: Pieśń. 6,33: Pobudka do gimnastyki. 
6,36: Gimnastyka, 6,50: Muzyka. 7,16: Dziennik 
poranny. 7,25: Muzyka, 7,46: Program dzienny. 
7,50: Chwilka społeczna. 7,55: Giełda rolnicza. 

8,00: Audycja dla szkół. 8.06: Audycja dla pobo- 
rowych. 11,57: Czas. 12,00: Hejnał, 12.03: Kom. 
met. 12,05: Słynni śpiewacy operowi na płytach 
12,58: Chwilka dla kobiet. 12,56: Dziennik po- 
łudniowy. 43,05: Koncert Zespołu Salonowege 
Niny Mańskiej, 13,55: O eksporcie polskim. 
15,33: Wyniki ciągnienia Loterji Państwowej. 
15,36: Odcinek powieściowy. 15 45: Koncert Urk. 
36 p. p. 16,30: Poyadanka przyrodnicza. 16 15: 
Pieśni rumuńskie w wyk. J. Hupertowej, 17,08: 
Dyskutujmy na temat „Karać czy nie karač“ 
17,15: Koncert kameralny. 17,40: Audycja dia 
chorych. 18.10: Frag. słuch z „Cyrulika Sewik 
skiego”. 18,30: Koncert reklamowy, 18,40: Życie 
artystyczne i kulturalne 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. 22 45: Psychologja kobiety i mężczyzny. 
23,00: Kom, met. 

SOBOTA, dnia 11 maja 1936 roku. 

6.30: Pieśń. 6,33: Pobudka do gimnastyki. 
6,36: Gimnastyka. 6,50: Muzyka, 7,15: Dziennik 
poranny, 7,25: Muzyka. 7,45: Program dzienny. 
7,50: Chwilka społeczna. 7,55: Giełda rolnicza. 
8,00: Audycja dla szkół. 8,05: Audycja @а ро- 
borowych. 11,57: Czas, 12,00: Hejnał. 12,03: 
Kom. met. 12,05: Koncert Zespołu Tadeusza Se- 
redyńskiego, 12,55: Dziennik południowy. 13,05: 
Muzyka żydowska. Muzyka popularna. 13,50: 
Mała skrzyneczka. 14,00: Przerwa, 14,35: Odc'- 
nek powieściowy. 14 45: Melodja wschodu. 13 06: 
Wiosna, Wielkanoc i lato w pieśni białoruskiej. 
15,30: Humoreska Ferdynada Goetla. 15,45: 
Koncert Ork, P. R. 16,30: Skrzynka techniczna... 

16,45: Pieśni artystyczne. 17,00: Transm. Naboż.. 
majowego. 17,50: Odczyt z cyklu „Miasta i mia- 
steczka polskie". 18,00: Wesoła audycja dla. 
dzieci. 18.30: „Mucha* — pog. mejszagołska 
Leona Wołłejki. 18,45: Muzyka jazzowa, 19,077 
Program na niedzielę. 19,15: Rozpoczęty sez»r. 
19,25: Wiad. sportowe. 19,35: II-gi koncert m. 
cyklu „24 prełudja Claude Debussy'ego*. 19,50: 
Feljeton aktualny. 20,00: Maj, miłość i wiosna. 
20,45: Dziennik wieczorny. 20,55: Jak żyjemy 
i pracujemy w Polsce. 21,00: Audycja dla Pola- 
ków z zagranicy. 21,30: Koncert symfomczny. 
22,00: Koncert reklamowy. 22,15: Literat a kino. 

22,30: Loża Szyderców. 23,00: Kom, met. 23,052 
Koncert Ork, taneczno-salonowej. 
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'KURJER_SPORTOWY. 

„KUNJER“ z dnia 10-go maja 1935 r. 

Mecz z Prusami odwołany 
'Nowe władze Wileńskiego Okręgowego 

Związku Bokserskiego 
Tegoroczne walne zebranie Wil. Okr. Zw. 

Bokserskiego było bardzo spokojne. Zaintereso- 
wanie poszczególnych klubów było minimalne. 
Na zebranie przyszli: członkowie ustępującego 
zarządu, kilku delegatów klubów i komisja rewi 
zyjna. Wyglądało to bardżo skromnie w porów- 
naniu z zebraniami innych związków, które wy 
kazują nieraz mniej działałiości sportowej od 
bokserów. 

ra. Do Komisji Rewizyjnej wybrano pp. kpt. 
Szliechtingiera, Kisiela i Rywosza. 

Następnie. zgłoszono kilka wniosków o cha- 
rakterze organizacyjnym. Ciekawe jest, że ma ze- 
braniu stwierdzono, że stosunek PZB. do Wilna 
legł zmianie, że PZB. stara się współpracować 
z okręgiem wileńskim, przychodząc mu z pomo- 
cą. 

PRECDRE 

Zebramie zagaił prezes płk. Iwo Giżycki. Prze 
wodniczył jp. Wigura z AZS. Na zebraniu zostały 
wygłoszone dwa ciekawe referaty p. Nieciecki 
mówił o nowych prądach w sporcie, a p. Hołow 
mia o sporcie bokserskim. Po referatach przystą 
piono do właściwych obrad. Wysłuchano spra- 
wozdań ustępujących władz, którym udzielono 

absofutorjum. 
Walne zebranie. biorąc pod uwagę wielkie 

'<higi jakie położył na niwie sportu pięściar- 
skiego Wilna dotychczasowy prezes płk. Iwo Gi 
życki nadało mu przez aklamację tytuł prezesa 
honorowego OZB. 

Przy wyborach nowych władz związku wpły 

nęła lista zgłoszona przez Sekcję Bokserską WKS 

Śmigły. Lista ta przeszła. Skład noego zarządu 
przedsatwia sie nastepuiaco: prezes mjr. Kozłow 
ski (z Kom, Miasta), wiceprezes I p. Nieciecki, 
wiceprezes II por. Giedgowd, skarbnik sierż. Ne- 

sterowicz, sekretarz sierż. Stuczyński, Kapitan 

sportowy p. Popiel, przeod. wydz. sędziowskiego 

p. Hołownia, przewod. wydz. sportowego p. 

Coch, kronikarz p. Staniukiewicz, gospodarz p. 

Janikowski, referent zdrowia dr. kpt. B. Gołyń- 

ski, członkowie zarządu p. p. Wiguszyn i Wigu- 

"uu L L dė 

Oszezednošė jest zaletą, lokowanie 0Sz- 

ezędności w Premjowej Požyczee In- 

westycyjnej jest mądrością obywatelską 

zdy filmowe CENE i Robrt Montgomery 
MĘŻOWIE bo WYBORU 
p A M | Dziś Film — potęga! Egzotyczny znany epos czasów sułtańskich p. t. 

= CZERWONY SUŁTAN 
ABDUŁ HAMID — człowiek, który był największą zagadką. Tyran. okrutny władca. despota, 

%tóremu absolutystycz. władza 'odebrała rozum i uczucie... mirao wszystko niewolnik miłości. 

Czar i przepych wschodu Bunt ciemiężorzgo łudu. W roli tytułowej Fritz Kortner. 

Nad progrem: NAJNOWSZE AKTUALJA. Seanse punkt.: 4—6—8-—10.15 

Dziś 3 gwia- Jm Grawford, Chrk Gabie 
we wspaniałym filmie 
reż. WAM DYKE p.t 

Nad proszeni: AKTUALIA 
Seanse o g. 4-6—8—10.15 

  

  

  

  

HELIOSI SYLWJA SIDNE Y szymon 
w;najnowezej najwspa- 

; p. t. 

Nad pregram: Atrakela kolorowa oraz aktuaija, 

BALKON 25 gr. REWJA | 2 TEŠCIOWA MA GLOS 
Wesoła zawierucha rewjowa, rzadkie — jak karnawal w maiu — uwielbienie teściowej. rewja w 
2 cz. i 16 ob. W programie udział biorą nowozeangaž |. DORJANI, zaskomita špiewaczka ope- 
rowa W. MORAWSKA. Szczegóły w afiszach. Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 6-ej i 8.30 

w niedzielę i ówięta 3 przedstawienia: o godz. 4-ej, 6,30 j 9-ej 

Dziś ulubieńcy całego świata 

OGNISKO Maurice Chevalier i Jeanette Mac Danaid 

SERCE INDJANKI 
Początek seansów o godz. 4—6—8—10.15 

mialszej krencji 

  

  

isż KOCHAJ MNIE DZIS 
NAD PROGRAM: Urozmalcone DODATKI DŹWIĘKOWE. Pocz. seansów codz, © g. 4-ej pp 

LETNISKA 
1-—2—3—4 pokojowa z 
kuchziami, w  euchej 
miejscowości Lipówka, 
na wys. brzegu Wilji, 
w sosnowym lenie w 
odległości 13 klm. od 
Wilna w str. Niemen. 
czyna — do wynajęcio. 
Komunikacja sutobu» 
wa, przystanak Lipėw 
ka. Informacje na miej- 

scu, albo tel. 12-12 

  

    

Władku!... 
Jeśli chcesz być szczęśliwym 

w małżeństwie, zaprenumerni 
dla żony czasopismo kobiece 

NOWA LINJA 
„Miesięcznie fo groszy 

  Rocznie Zł. 6-— 

Każdy Urząd Pocztowy |. 1—2 pokoje 
kos jnsne, suche, odnowio- 

przyjmuje prenumeratę he, dobrze umeblowa- 
Wydawnictwo » Nowa Linjae, AB MZROCZ, Rydza 

a solidnego inteligen- 
Kraków, skrytka pocz- te, odpowiednie na biu- 
towa 272 ro — ul. Śniadeckich | 

  

  m 1! (róg Mickiewicza 
9), godz. 14—20 

    

    
   

Na murach miasta rozpłakatowane jaż są 
ałisze, zapowiadające mecz WKS Śmigły z Nie- 
miecką drużyną z Prus Wschodnich Mazowją. 
W przededniu niemał zawodów otrzymujemy 
wiadomtość, że mecz nie odbędzie się, 

Piłkarze Mazowji nie otrzymali zezwolenia 
ua przyjazd do Wilna, gdyż rzekomo termin 
12 maja jest dla nich za wczesny. Niemcy po- 
rozumiewali się w tej sprawie w Berlinie t osta- 
tecznie otrzymali odpowiedź odmowną. 

Wygląda to niezbyt poważnie. Przecież Ma- 
zowja wiedziała doskonale, że ma grać 12, a był 
nawet projekt, żeby spotkanie rozegrać 5 maja. 

  

Oryginalne zawody 

'Ma zdjęciu: moment oryginalnych zawodów znanego amerykańskiego biegacza przez płotki 
Boba Farr'a z pełnej krwi arabem. 

SREIEZRAKA OZYZZÓ. 

   
    

  

    

      

Jakzjednać S 
miłość męźczyzn 

Bytam zniechęcona. Inne dziewczęta 
robiły bogate partie i były szczę- 

śliwe. Mnie nikt nie prosił o rękę. Cygana, 
wróżąc, ostrzegła mnie, że nieładna cera, błysz- 
czący nos i tłusta, jak moja właśnie skóra, od- 
stręczają mężczyzn. Poradziła mi ažywač znako- 
mitego Pudru Tokaloa na Piance Kremowej. 
Efekt był wprost magicznycałkiem odmienny 
niż przy stosowaniu wszystkich innych pudrów. 
Usuwa on wszelki ślad połysku, zwalcza rozsze” 
rzone pory i nadaje cerze cudowny, matowy wy» 
ląd, który porusza serce każdego mężczyzny, 
jedno zastosowanie wystarcza na cały dzień lub 
wieczór, niezależnie od tego gdzie jestem i jak 
spędzam ezas. Jestem pewna, że każda kobicta 
może natychmiast zapomocą pudru Tokalon na 
Piance Kremowej uczynić się bardziej pociąga- 
jącą i wręcz fascynującą, Szczęśliwy wynik jest 
twarantowany, lub pieniądzó zostają zwrócone, 

  

      
    
    
    
    
      

1 nieprolongowanych zastawów od Nr. 

nych lombard nie będzie przyjmować.   

Warto zaznaczyć również, że propozycja zawor 
dów wyszła właśnie z Prus Wschodnich. Sport 
wiłeński został narażony na niepotrzebny wy- 
datek wydrukowania afiszów, a część publica- 
ności zaopatrzyła się już w bilety wstępu, które 
sprzedawane były w Orbisie. 

Niemcy jakoby nie rezygnują z zawodów 
1 w najbliższym czasie mają zaproponować inny 
termin. 

, —e00— 

DZIŚ ZEBRANIE NARCIARZY 
WILEŃSKICH. 

Dziś o godz. 19 w Banku Gospodarstwa Krze 
jowego odbędzie się walne dóroczńe zebranie 
Wil. Okr. Zw.'Narciarskiego. 

MISTRZOSTWA TENISOWE WILNA. 
Został już wyznaczony termin mistrzostw 

tenisowych Wilna. Mistrzostwa odbędą się 2£, 
22 i 23 czerwca, a więc w czasie trwania w Wil- 
nie targów futrzarskich. 

W mistrzostwach wezmą niewątpliwie udziaż 
nietylko wszyscy najlepsi gracze Wilna, ale i 
tenisiści zamiejscowi. х 

PRZYJEDZIE DO WILNA 
TRENER TENISOWY. 

Nareszcie ma przyjechać do Wilna pierwszy 
trener tenisowy, który szkolić będzie najlep- 
szych graczy wileńskich. 

Trener Jasiński z Warszawy ma przyjechać 
w końcu maja. Trenować będzie przez cały czer- 
wiec. 

HUMOR 
ZDAJE SIĘ... 

— Zdaje mi się, panie Dupont, że ktoś panu 
prosi do telefonu. 

— Zdaje się? Со to ma znaczyć? Prosi, czy 
nie prosi? 

— Hm... Powiedział: „Czy ta ty, stary idjo- 
to?“ (Le Rire)| 

  

  

Uwadże P. p. Inżynierów, Mierni- 
czych I Techników! 

Na sezon robót wiosennych CENY ZNIŻONE 
na kalkach, papierach rysunkowych, podkle- 

janych i światłoczułych, 

Polecam druki miernicze własn. nakładu | 
i materjały kreślarskie 

Władysław Borkowski | 
Wilno, Micklewiczą 5, teł. 372. 

NASIONA 
poleca 

W. WELER 
Wiłne, Sadowa 8 

Cenniki wysyła bezpł. 
Istnieje od 1860 r. 

Tel. 10-57 

    

DOKTÓR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 
Wileńska 34, tel. 1868 
Przyjm. od g. 5—7 w 

  

  

Zginął pies 
młody seter irlandzki. 
Uczciwy znalazca ode 
prowadzi za wynagro- 
dzeniem—Dobroczy 
m. 4  Przywłae: ie 
będzie ścigane sądow- 

Zaciągnę pożyczkę 
3(00 zł. na rok, gwa- 
rancja pewna. Oferty 
do Et rż „K.W'” 

LEK. - DENTYSTA 

Ohackielewiczowa 
Jagiellońska 5—32 

Usuwanie zębów bez 
bólu, wstawienie sztu- 

cznych 

ia Lainiroma 
Przyjmuje od 9—7 w 
ul. J, Jasińskiego 6-26 
róg Ofiarnej (ohok Sądu 

  

   

   

  

  

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana 
na lewo Gedyminowską 

uł. Grodzka 27 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 

Zarząd Odziału Wileš- 
skiegi Ligi Morskiej ż 
Kolonjalnej oddaje w 

dzierżawę bufet 
w schron. w Trokach. 
Oferty należy składać 
do dn. 15-g0 maja r. lo 
w lokalu Ligi Morskiej 
i Kolonjalnef przy ulicy 
Mickiewicza 15, m. 13 

  

a A 
przeprowadziła cię 

za sli Wielką 10-4 | Poszukuję 
tamże gabinet kosmet. mieszkania 
usuwa zmarozczki, bro | 34 pokojowego z wy»   

LICYTACJA 
Wileński Lombard „KRESOWJA* 

wWiino, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 
podaje do ogólnej wiadomości, że 2012] kwietnia r.b. o g. -ej 
pp. odbędzie się w lokalu łombardu licytacja niewykupion. 

1 do Nr. 59.482. 
Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-row licytacyj- 

  

dawki, kurzajki i wągty | zodami. Olerty do adė 
ministracji „Kurjera W.” 

a N. 

UDZIELAM 

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

pod „Solidnie“ 
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