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NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

Groźba woj 
japońsko-chińskiej 

PEIPING. (Pat). Konferencja japoń- 
skich kół a ych w Tientsinie trwa 
w dalszym ciągu. Japonja odkłada roz- 
poczęcie alkcji do zakończenia konferen 
cji w Hankou, która zbierze się 16 czerw 
ca i do czasu przybycia. posiłków japoń 
skich, które są spodziewane mniej wie- 
cej w tym samym czasie. 

HSING KING. (Pat). General -Doihai- 
ra, szef japońskiej misji wojskowej w 
Mukdenie, który wyjechał do Chin Pó 
nocnych na tkonferencję w Tientsinie, oś 
wiadczył przedstawicielom prasy, że 
marszałek Czang Kaj Szek opowiada się 
za rozwojem przyjaznych stosunków po 
między Chinami a Japonją, a w rzeczy- 
wistości występuje wręcz odwrotnie, ota 
czając się członkami. orgamizacji niebie 
skich koszul, które prowadzą akcję anty 

japońską. 

Generał japoński podkreślił, te Obo- 

wiązkiem marszałka Czang Kaj Szeka 
jest zlikwidowanie akcji antyjapońskiej 
i rozwiązanie organizacyj antyjapoń- 
skich. 

MTOKŁO. W japońskich kołach wojsko 
wych oświadczają, że nota japońska wrę 
czoma wczoraj generałowi Hoing Czino 
wi, szefowi sztabu armji chińskiej w Chi 
nach Północnych. zawiera tylko uogól- 
nienie poprzednich ostrzeżeń pod adrė 
sem chińskim i że nie wyznacza czasu na 
odpowiedź. 

GROŹNA SYTUACJA. 

DAJREN. (Pat). Sytuacja w Chinach 
północnych uważana jest powszechnie w 
stolicy państwa mandżurskiego za bardzo 
poważną i porównywana jest do sytu- 
acji Mandżurji przed incydentem muk- 
deńskim w 1931 r. 

Armja japońska w Kwan Tungu g0- 
towa jest w każdej chwili do akcji mają 
tej na eelu zmuszenie Chińczyków do wy 
konania warunków zawartych w ultima 
tum, którego termin upływa we wtorek. 
Cała polieja mandżurska trzymana jest 
w pogotowiu. 

ARMJA JAPOŃSKA ZAJMUJE PRZEJŚ 
CIA. PRZEZ WIELKI MUR. 

MUKDEN. (Pat). Wowództwo naczel- 

   

      

ne RA japońskiej w Kwan Tungu ogła 
: Wobee zmiany sytuacji politycznej 

i wojków i) w zdemilitaryzowanej stre 
fie wojskowej wojska japońskie otrzyma 
ły rozkaz podjęcia marszu naprzód, przer 
wanego w dnia 23 maja. Przejścia przez 
Wielki Mur będą zajęte przez armię ja 
peńską w ciągu 24 godzin. 

  

TRANZLOKACJA WOJSK. 
PEIPING. (Pat). Tranziokacja placó- 

wek wojskowych z Chin Północnych na 
południe odbywa się w Szybkiem tem 
pie. Pomimo to niema paniki. Powszech 
nie tu oczekują wyniku japońskiej nara 
dy wojskowej odbywającej sie w Tient- 
sinie. 

  

Badanie stanu zakonserwowania 
zwłok Marszałka 

Wezoraj bawili w Krakowie gen. Wie 
niawa Długoszewski i gen. Roupert' na 
czełe grona oficerów lekarzy. Cełem 
przybycia ich do Krakowa było wzięcie 
udziału w sypaniu kopca Marszałka Pił 
sudskiego na Sowińeu, a pozatem zbada 
nie stanu zakonserwowania zwłok Mar- 

szałka. W związku z tem dokonano bar 
dzo szczegółowego badania i stwierdzo 
no z całą pewnością, że stan zabalsamo 
wania zwłok jest bardzo dobry. Co zaś 
do pewnego Ściemnienia twarzy, to ście 
mnienie to jest naturalnym objawem po 
stępującego procesu zabalsamowania. 

Zmiana na stanowisku Szefa Sztabu 

Gtównego 
Zgodnie z przewidywaniami w dniu 

dzisiejszym nastąpiła zmiana na stanowi 
sku Szefa Sztabu Głównego. Dotychcza- 
sowy Szef Sztabu gen. Gąsiorowski ustą 
pił z zajmowanego stanowiska, co nastą 
piło zgodnie z wymaganiami służby woj 
skowej, która nakazuje odbycie kolej- 
nych słage'ów. Gen. Gąsiorowski został 

mianowany obeenie dowódcą dywizji w 
Częstochowie. 

Natomiast Szefem Sztabu został za- 
mianowany GENERAŁ WACŁAW STA- 
CHIEWICZ dowódca VII dywizji piecho 
ty. Gen. Stachiewiez jest bratem Ś. p. 
gen. Lucjana Stachiewieza. 

  

Plan zużytkowania wpływów 
z pożyczki inwestycyjnej 

WARSZAWA. (Pat). W sobotę odby- 
ło się pod przewodnietwem premjera 
Sławka posiedzenie komitetu ekono- 
mieznego ministrów, na którem powzię 
te uchwałę w sprawie rozdziału kwoty 
uzyskanej w gotówee z 3 proce. premjo 
wej pożyezki inwestycyjnej. 

Kwotę w wysokości 152.300.000 roz- 
dysponowano całkowicie na prace inwe 

  

Posiedzenie żałobne w Sejmie I Senacie Rzplitej 

  Sejm składa hołd żałobny pamięci Marszałka Piłsudskiego, na specjalnie zwołanem posie- 
dzeniu w dnin 6 b. m. 

syeyjne nieprzewidziane w budżecie pań 
stwowym. Z sumy tej komitet ekono- 
miezny ministrów już przed paroma ty 
godniami przyznał 50.000.000 ZŁ. NA 
ROBOTY DROGOWE. Roboty te są już 
wykonywane wedle pianu drogowego. 
Plan ten przewiduje wydatki w ciągu 
najbliższych dwuch łat w sumie złotych 
120.006.000, w tem z pożyczki inwesty 
cyjnej zł. 50.000.000. 

Zgodnie z ostatnią uchwałą komitetu 
etkonomieznego ministrów z pozostałych 
sum przeznaczone NA ROBOTY WODNE 
zł. 25.000.000, NA ZATRUDNIENIE BEZ 
ROBOTNYCH w obrębie samorządów i 
budownictwa państwowego do dyspozy- 
eji ministra spraw wewnętrznych i mini 
stra opieki społecznej zł. 24.500.000, na 
cele inwestycyjne związane Z PRZEBU- 
DOWĄ USTROJU ROLNEGO złotych 
13.000.000, NA CELE MORSKIE i budo 
wę urządzeń portowych w Gdyni oraz 
NA CELE ELEKTRYFIKACYJNE zł. 
31.800.000. 

Reszta, to jest zł. 8.000.000, przezna- 
czona została na różne cele jak budowle 
państwowe w zakresie działalności mi- 
nisterstwą WR. i OP., ministerstwa spra 
wiedliwości, budowy kościoła Opatrz- 
ności i t. d. 

Z ogólnej kwoty uzyskanej z pożycz 
ki inwestycyjnej, która wpływa stopnio 
wo w ratach miesięcznych, 110.000.000 
zł. będą zużyte jeszcze w ciągu r. b. W 
ten sposób pożyczka inwestycyjna w po 
ważny sposób uzupełni środki z budże 
tu państwowego i przedsiębiorstw państ 
wowych oraz funduszu pracy, przezna- 
czanych dotychczas na cele inwestycyj 
ne. 

   

      

  Następny numer naszego pism 

ukaże się we wtorek dnia /1-g 

czerwca b. r. o zwykłej porze.      
Min. Benesz w Moskwi 

MOSKWA. (Pat). Minister Benesz 
towarzyszącemi mu osobami przyby. 
dziś rano do Moskwy. 

MOSKWA. (Pat). Agencja TASS do 
nosi: Podezas wizyty ministra Benesz: 
u komisarza Litwinowa dokonano wy 
miany dokumentów ratyfikaey jnye 
paktu wzajemnej pomocy, umowy hai 
dlowej i innych umów zawartych mię 
dzy ZSRR i Czechosłowacją. 

Następnie odbyła się dłuższa przy 
łaźna rozmowa między Litwinowem i B 
neszem. 
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Z wizyty Goeringa 
w Jugosławii 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Agencj; ja Awvała donosi 
że gen. Goering, premjer pruski i minister 
szy został dziś odznaczony wiełką wstęgą orde: 
Orła Białego 
Wczoraj wieczorem premjer Jewtiez podejmowa 
min. Goeringa i jego ma.żonkę obiadem w kłu 
bie oficerów gwardji. Na przyjęciu tem obecn 
był książe Heski jego małżonka Matylda, książ. 
regent Paweł, członkowie rządu i osoby ze św 
ty gen. Goeringa. 

MONACHJUM. (Pat.) O godz. 10.30 ministe 
gen. Goering odleciał z lotniska białogrodzkiego 
o g. 11 przyleciał na lotnisko budapeszteńskie. 
Po krótkim postoju Goeving odleciał do Mona 
jum, gdzie przybył w godzinach popołudni: 

з i 

- Wycieczka do Polski 
łotewsko-polskiego 

porozumienia prasowego 
RYGA. (Pat). 11 czerwca udają się d 

Warszawy samolotem LOT-u przedsta- 
wiciele łotewsko - polskiego porozumi 
mia prasowego. 

Z okazji wyjazdu wycieczki odbyła się 
dziś u posła R. P. w Rydze Beczkowicz. 
konferencja. 

—o000— 

Kronika telegraficzna 
— NOWOCZESNE METODY AGITACII, 

Agencja Havasa donosi: Wczoraj po południu 
z dwóch samolotów, krążących nad przedmieś- 
ciem Paryża, zrzucano ulotki, wzywające płat. 
ników podatków na rwiec. Policja ujęła pilota, 
który rozrzucał ulotki z samolotu turystycznego. 

- LOTNICY CZESCY z generałem Fajfrem 
na Zele zwiedzili Kijów * wystartowali do Dnie 
prostroju. 

— PÓŁNOCNĄ BUŁGARJĘ NAWIEDZIŁA 
WCZÓRAJ NISZCZĄCA BURZA. W Russel wi- 
chura pozrywała wiele dachów. Spadające cegły 
i belki zabiły 3 osoby, 20 zaś osób zostało ra- 
nionych. Dunaj w wielu miejscach wystąpił # 
brzegów, zalewając pobliskie wioski, 
i] 

Miryka Polndniowa — Polska 2:1 
Tarłowski wygrał z Kirbym 
WARSZAWA. (Pat.) Po drugim dniu wałki 

o puhar Davisa Połska—Afryka Południowa 

prowadzi Afryka 2:1. Jedyny punkt zdobył dla 

nas Tarłowski, który w dogrywce przerwanej 

w piątek walki z Kirbym wygrał dwa pozostałe 

sety w stosunku 6:4, 6:2. W grze podwójnej parz 

Earguarson—Kirby lekko wygrałą w trzech se- 

tach z naszą parą Hebda—-Tłoczyński 6:3, 6:2, 

6:2. 

Włosi walezą o puhar Davisa 
z Niemcami 

BERLIN. (Pat.) W Berlinie rozpoczął się w 
sohotę mecz tenisowy © puhar Davisa 
Niemeami i Włochami. Po pierwszym dnia wy- 
nik meczu brzmi 1:1



  

  

  

  

„KURJER“ z dnia 9 czerwca 1955 roku 

dtynarodowe Targi Futrzarskie W Wilnie 
odbędą się w czasie od 29 czerwcą do 14 lipca 1935 r. 

Charakter Targów — ściśle handlowy. 
Zapewnione jest uczestnictwo wszystkich poważnych firm krajowych i exporterów. 

  

godne źródło zakupów wszelkiego rodzaju skór futrzarskich surowych i wyprawionych krajow. i zagranicznych 

Dyrekcja Międzynarodowych Targów Futrzarskich 
Wilno, Ogród po-Bernardyński. 

LAVAL OTRZYMAŁ 
PEŁNOMOCNICTW 

W IZBIE DEPUTOWANYCH. 

PARYŻ, (PAT). — Podczas drugiego 
posiedzenia Izby, które rozpoczęło się o 
godz. 21 przystąpiono do wyboru prze 
wodniezącego Izby, którym został Fer 
nand Bouisson. Tymczasem komisja fi- 
nansowa Izby rozpatrywała wniosek rzą 
dowy o pełnomoenietwach dla zwaleza- 
nia spekulacji i ochrony franka. Po wy 
stuchaniu premjera Lavala i min. Reg- 
niera komisja uchwaliła większością 19 
glosów przeciwko 14 projekt ustawy 0 
pełnomocnietwach. 

Po 2-godzinnych obradach i wyjaśnie 
niach ze strony min. Lavala projekt us- 
ławy o pełnomocnictwach dła rządu, dla 
zwalczania spekulacyj i ochrony franka 
poddano pod głosowanie o godz. 1. 

O godz. 1,30 ogłoszono wynik głoso 
wania. Za wnioskiem głosowało 324 po 
słów przeciwko 160. W ten sposób rząd 
mtrzymał zaufanie i pełnomoenietwa. 

W SENACIE. 

PARYŻ. (Pat.) Komisja finansowa Senatu 
uchwaliła projekt ustawy o pełnomocnietwach 
dia rządu. Przeciwko projektowi głosował tytko 
jeden członek komisji. 4h zaś powstrzymało 
się od głosowania. 

Premjer Laval oświadczył w Senacie, że 
zmniejszenia deficytu budżetowego można do- 
konać tylko przez dostosowanie wydatków do 
dochodów i że dia osiągnięcia tego cełu parła- 
ment wirfien udzielić rządowi ograniczonych 
pełnomocnictw. 

PARYŻ. (Pat). Na dzisiejszem posie- 
dzeniu senat uchwalił pełnomocnictwa 

dla rządu prawie jednomyślnie, gdyż 223 
głosami przeciwko 15-tu. 

PARYŻ. (Pat). Za pełnomocnictwami 
w izbie deputowanych głosowało cent- 
rium, większość radykałów i prawica. 
107 deputowanych radykałów o przeko 
naniach bardziej lewicowych, t. zw. mło 
doturcy, wstrzymało się od głosowania. 
Dzisiejsza prasa z wyjątkiem socjalisty 
cznej i komunistycznej wita przychylnie 
now ąd. 

  

  

  

Powrót do Berlina delegatów 
konferencji morskiej w Londynie 
LONDYN. (Pat). Członkowie dełega- 

cji niemieckiej, prowadzącej rokowania 
w sprawie zbrojeń morskich z delegacją 
angielską, odlecieli dziś o godz. 11 z lot 
niska Croydon specjalnym samołotem do 
Berlina. 

Rokowania zostaną 
Zielonych Świętach. 

Źłóż datek na pomnik 
Marszałka w Wilnie 

Konto P. K. O. 146117 

wznowione po 

  

Wizyta szwedzkiego min. oświaty w Polsce 
REWIZYTA PREMJERA SŁAWKA. 

WIARSZAWA, (PAT). —- Wczoraj p. 
premjer Walery Sławek rewizytował 
szwedzkiego ministra oświaty Artura 
Engberga. 

W KRAKOWIE. 

KRAKÓW, (PATj. — Wczoraj o g. 
23,87 przybył do Krakowa szwedzki mi 
nister oświaty Antur Engberg w towarzy 
stwie podsekretarza stanu Knoesa i pos 
ła szwedzkiego w Warszawie Bohema- 
na. Wraz z gośćmi szwedzkimi przybył 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 

Fermenty w stronnictwie ludowem 
Trwające już od paru lat fermenty w 

łonie stronnictwa ludowego znowu u- 
zewnętrzniły się na ostatniem posiedze 
niu naczelnego komitetu wykonawczego 
tego stronnictwa, kltóre to jposiedzenie 
odbyło się przed paru dniami. A miano 
wicie na posiedzeniu tem uchwalono wy 
kluczyć ze stronnictwa ludowego trzech 
posłów. Przedewszystkiem posła Dobro 
cha za zwołanie wraz z posłem Wroną 
konferencji działaczy łudowych i sym 
patyków tygodnika „Polska Ludowa i 

za przywłaszczenie sobie tego pisma, 
wbrew uchwale większości wydawców. 
Pozatem wykluczono posła Paca i Ko- 
tarskiego za odmówienie płacenia skła- 
dek na rzecz partji.. Jednocześnie komi 
tet naczelny zakazał członkom stromniet 
wa jakiegókolwiek bądź kontaktu z wy 
dawnictwem „Połska Ludowa“ oraz za 
bronił bramie udziału w konferencji, któ 
табу mogła powstać z inicjatywy „Ро!- 
ski Ludowej”. 

B. sekretarz W.C.I.K.A. przed poufnem kolegium 
Z Moskwy donoszą, że wykluczony z partji 

komunistycznej były sekretarz WCIKA Jenukidze 
i jego 15-tu współtowarzyszy zostałi aresztowani 
i przewłezieni do Moskwy. Sprawy oqłozycjoni- 

Włochy będą regulować 
stare i nowe rachunki 

Agresywne przemówienie Mussoliniego 
RZYM. (Pat). Dziś rano Mussolini, pi 

łotując sam samolot, przyłeciał do portu 
sardyńskiego Elmas, gdzie przed frontem 
dywizji Sabaudja wygłosił przemówienie 
w którem m. in. zaznaczył: Mamy stare 
i nowe rachunki do uregułowania i ure 

gulujemy je. Nie uczynimy nic z tego, co 
mówi się za maszą granicą, gdyż sami je 
steśmy sędziami «w naszej sprawie i gwa 
rantami w naszych interesach w maszej 
przyszłości. My, tylko my, nikt więcej, 
będziemy się wzorować dosłownie na 

  

tych, którzy nas pouczają. Wykazali oni 
że, gdy chodzi o stworzenie imperjum 
lub o obronę jego, nie liczyli się oni z 
opinją świata. 

Jeżeli ustrój faszystowski wzywa do 
tŁroni młodzież włoską, to czyni ito dłate 
go, że jest to ścisły jego obowiązek i po 
nieważ jest to najwyższa konieczność. 
Cały naród włoski czuje to, cały naród 
gotów jest stanąć jak jeden mąż, gdy cho 
dzi o potęgę i chwałę ojczyzny. 

Rząd niemiecki nie pozwoli 
aby dawne centrum opanowało organizacje 

katolickie 
BERLIN. (Pat.) Minister spraw wewn. Rzeszy 

Frick oświadczył jednemu z dziennikarzy kana 
<yjskich, że rząd Rzeszy życzy sobie usunięcia 
wszystkich przeciwieństw w łonie kościoła ewan 
gelickiego 4 gotów jest współdziałać, celem przy 
wrócenia zgodnych z konstytucją kościelną sto- 
sunków. 

© stosunku kościoła katolickiego do Rzeszy 

powiedział: 
Nikt w Niemczech nie jest prześladowany 

spowodu swych przekonań katolickich. Niestety, 

jednak tak jest, że stronnictwo centrowe, mimo 
rozwiązanie partyj politycznych, usiłuje dalej 
odzyskać wpływy polityczne na stowarzyszenia 

katolickie oraz inne organizacje. Na to nigdy 
rząd narodowo-socjańistyczny nie pozwoli. 

Pozatem minister zaprzeczył, jakoby partja 
nar.-socjalistyczna nie chciała przeprowadzić 
swego programu z 1920 r. i wyraził przekonanie, 
że rządowi uda się usunąć bezrobocie w Niem- 

czech, 

Uroczyste pobranie ziemi z pod Bezdan, 
z miejsc kaźni i z mogił powstańczych 

W niedzielnym obchodzie pobrania 
ziemi z miejse stracenia i mogił powstań 
ców 63 r. w Wilnie oraz z pod Bezdan bę 
dzie niesiony przez legjonistów przy a- 
syście Zw. Strzeleckiego wileński sztan 
dar powstańców z 63 r. Z Warszawy przy 
jeżdża do Wilna w niedzielę o godz. 7.20 
poczet sztandarowy organizacji bojowej 

z 1904 — 10 r. oraz wszyscy żyjący ucze 
stniecy akcji bezdańskiej. 

Pociąg do Bezdan wyjedzie z Wilna 
w godz. 12, przybędzie na miejsce 0 12,46. 
Odjazd z Bezdan 0 godz. 13,45, przyjazd 
do Wilna 14,27. Do pociągu tego będą 

przyczepione dodatkowe wagony dla u- 
czestników uroczystości. 

stów nie będzie rozpatrywał sąd, lecz poufne ko 
tegjinm GPU. Aresztowanie wybituego członka 
partji wywołało w politycznych sterach Mosk- 
wy duże wrażenie. 

do Krakowa min. oświaty Wacław Ję- 
drzejewicz. Na dworcu przybyłych mi 
nistrów powitał wicewojewoda m. Kra 
kowa Walicki, rektorowie wyższych 
uczelni krakowskich z rektorem uniwer 
sytetu jagiełlońskiego Maziarskim na 
<zele, kurator okręgu szkolnego krakow 
skiego, wiceprezydent miasta dr. St. Kli 
mecki, prezes T-wa polsko-szwedzkie- 
go w Krakowie, i były min. pełnomocny 
w Berlinie dr. Madejski i inni. Goście 
wraz z otoczeniem udali się do „Grand 

Hotelu“. 
Dziś goście szwedzcy zwiedzą zabytki 

miasta Krakowa, oraz kilka szkół tutej 
szych, poczem udadzą się do krypty św. 
Leomarda, celem złożenia hołdu Ś. p. 
Marszałkowi Piłsudskiemu, stąd mdadzą 

się na Sowiniec. 

Zajścia antysemickie 
w Grodnie 

W nocy z 4 na 5 b. m. w bramie domu przy 

ul. Brygidzkiej 13 w Grodnie, na tle porachun- 
ków osobistych powstała bójka między trzema 
osobnikami, w której wyniku został ugodzony 
nożem 22-letni Władysław Kuszcz. W dniu 5 

b. m. Kuszez wskutek krwotoku wewnętrznego 
zmarł w szpitalu grodzieńskim. Sprawcy zabój: 
stwa Mejłach Kantorowski i Szmuł Sztajnert 
zostali aresztowani i przekazani władzom Są- 
dowym. W dniu 7 b. m. odbył się pogrzeb Wła 
dysława Kuszcza przy licznym udziale miesz- 
kańców Grodna. 

Po pogrzebie grupy mętów społecznych udały 
się do dzielnicy żydowskiej, gdzie kamieniami 
wybtjano szyby w kiłku mieszkanach i sklepach. 
Peturbowano kilka osób, zarówno Żydów jak i 
chrześcijan. Przybyła połicja, zlikwidowała zaj 

IT" cie aresztując winnych. (Pat.) 

Za co usunięto Jenukidze? 
'MOSKIWA. (Pat., Wydałono z partji dłu- 

goletniego sekretarza CKW ZSRR Jenukidzego. 

Już w marcu r. b. miano natrafić na terenie za- 

kaukaskim na łączność Jenukidzego z organi- 

zacją przeciwrewolucyjną o charakterze trocki- 

stowskim, która miała utrzymywać kontakt z 

osobami przebywającemi zagranicą. 

Działalność Jenukidzego miała mieć związek 

z podobną organizacją pracowników bibljoteki 

moskiewskiej oraz ze zlikwidowanem towarzy- 

stwem starych bolszewików, wśród których u- 

jawniły się nastroje opozycy jue. 

Jenukidze uchodził za jednego z najbardziej 

oddalnych reżimowi, był jednym z najdawniej- 

szych członków partji i jako jednostwa obdarzo 

na humanitarnością cieszył się wielką popular- 

nością. Miał też swoich obrońców, gdyż wsta- 

wiali się za nim tacy dygnitarze jak Ordżoniki- 

dze i Eljawe. Pomimo to został usunięty z par- 

Prasa sowiecka z „Prawdą* i „Izwiestjami* 

na czele potępia Jenukidzego a wszystkie pisma 

zamieszczają krótką uchwałę centralnego komi- 

tetu patji komunistyczacj z dn. 7.VI; 1) Apro- 

zarządzenie organów kontroli co do pro- 

ia i polepszenia aparatu urzędniczego w 

sekretarjacie GKW ZSRR; 2, za deprawację 

polityczną i obyczajową byłego sekretarza CKW 

Jenukidzego wyłączyć z CKW i sekrełarjatu 

oraz usunąć z partji komunistycznej. 

Jenukidze został zesłany 
na Syberię 

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro in- 

formacyjne donosi z Moskwy, że Jenuki 

dze skazany został na zesłanie do Bobej 

bo w gubernji irkuckiej, przyczem ter- 

min końca zesłania nie został określony. 

   

Baldwin o międzynarodowej sytuacji polityczn. 
LONDYN. (Pat). Premjer Bałdwin wy 

głosił dziś na meetingu w Himley Parku 
przemówienie, w kitórem w gorących sło 
wach złożył hołd Mac Donaldowi za je 
go Ogrom pracy dokonanej mimo choro 
by oczu. Foreign Office nie przewiduje 
jeszcze, kiedy nastąpi stabilizacja walut 
lub porozumienie, które pozwoliłoby na 
odrodzenie hamdlu międzynarodowego. 

Chcemy wolności, pokoju, bezpieczeń 
stwa dla's swego marodu j dła innych. Wal 
czymy wytrwale w Genewie, aby dopro 
wadzić Europę stopniowo a całkowicie 
do zbiorowego bezpieczeństwa. Zbliża się 
chwila, gdy może osiągniemy ogranicze 
nie zbrojeń lotniczych, ale zanim to na 
stąpi, musimy chronić nasz naród od nie 
bezpieczeństw. 

  

Wycieczka studentów niemieckich w Wilnie 

  

» czwartek 'wieczorem przyjechała z Kró- 

a do Wilna wycieczka wychowanków i stu- 

deniów instytutu botanicznego i biologicznego 

uniwersytetu królewieckiego pod przewodnic- 

twem profesora Mothesa w Jiczbie 25 osób. 

Po Wilnie oprowadzał ich przewodnik PTK 

Waldemar Frania, przyczem goście zwiedzili cie 

kawsze zabytki miasta, Werki, zakłady uniwer- 

syteckie oraz złożyli kwiaty na grobach żoł- 

Zakre- 

   
nierzy polskich na cmentarzu przy ul. 

„i jego zabytkami. 

towej oraz drugi bukiet kwiatów u stóp pomni- 

ka żołnierzy niemieckich. 

Niemcy byli zachwyceni położeniem Wilna 

W sobotę rano wycieczka 

niemiecka wyjechała do Białowieży na 8-dniowe 

prace naukowe, a stamtąd udaje się spowrotem 

do Królewca. 

Dnia 15 b. m. przybywa do Wilna wycieczka 

studentów socjologji uniwersytetu królewieckie- 

go w liczbie 75.



  

Po upadku rządu 
Boulssona 

Kryzys francuskiej lewicy w parlamencie 
(Od naszego korespondenta) 

Paryż, w czerwcu. 

Wydarzenia jakie obecnie rozgrywa- 
ją się we Francji zdają się świadczyć o   

głębokich trudnościach politycznych i 
finansowych, jakie przechodzi obecnie 
cała Francja. Upadek rządu Bouissona 
w kilku dni po utworzeniu się tegoż ga 
binetu dowodzi, że położenie jest o wie 
le poważniejsze niż to zrazu przypusz- 

    

BOUISSON 
Przewodniczący Izby Deputowanych, b. premjer. 

czamo. Okazuje się, że przyczyny polity 
ezne, które wywołały tego rodzaju sy- 
tuację, sięgają korzeniami do bardzo głę 
bokich warstw i nie dadzą się łatwo usu 
nąć. W chwili gdy dep. Bouisson, który 
z racji swego stanowiska przewodniczą 
cego Izby deputowanych powinien się 
cieszyć w Izbie szczególną popularnością 
utworzył swój gabinet — w Paryżu pa 
nowało przekonanie, że pomimo żądania 
uchwalenia specjalnych pełnomocnictw 
rząd ten z łatwością zdobędzie mniezbęd 
ną po temu większość. Dep. Bouisson 
jest bowiem powszechnie lubiany w Iz- 
bie i piastuje stanowisko przewodniczą 
cego przez 9 lat z rzędu, co jest swego 
rodzaju rekordem, gdyż we Francji do 
konywa się wyboru przewodniczącego 
co rok. Jeśli się weźmie pod uwagę, że 
w skład tego gabinetu weszły w charak 
terze ministrów stanu osobistości takie, 
jak marsz. Petam, min. Herriot i min. 
Marin, a teka finansów znalazła się w 
ręku sen. Caillaux — to fakt obalenia 

gabinetu przez Izbę większością 2 gło 
sów musi stanowić prawdziwą niespo- 

dziankę. 
NIZEREZETCOWOWREAWCCE 

| | || . „IOWA KOTLINY 
(Seljeton popularno - naukowy) 

Katastrofa kosmiczna w gwiazdozbiorze 
Merkulesa. — Chmury wapniowe we 
wszechświecie. — Kronika chińska z r. 
1054. —  Meżliwość eksplozji słońca. 

Od czasu do czasu pojawiają się nagle 
na niebie gwiazdy mowe, jaśniejące nad 
zwyczajnym blaskiem. Taką mową gwiaz 
dą, która wzbudziła zaimteresowanie nie 
tylko astronomów, lecz także i laików, 
jest gwiazda w gwiazdozbiorze Herku- 
lesa, odkryta w nocy z 12 ma 13 grudnia 
1934 r. przez amgielskiego astronoma- 
amatora Prentice. W chwili jej odkry- 
cia posiadała ona jasność trzeciej klasy. 
Już w tydzień później dorównywała bla 
skiem swym najjaśniejszej gwieździe w 
gwiazdozbiorze Łalbędzia. Potem zaczęła 
zwolna słabnąć z kilkakrotnymi nawro- 

tami, dzisiaj jest już skromną gwiazdą, 
dostrzegalną jedynie przy pomocy tele- 
skopu. 

Nowa gwiazda poddana została bada- 
miom spektralnym, przyczem, jak do- 
nosi astronom miemiecki Guthmik, za- 
obserwowano różne interesujące rzeczy. 
„Nowa“ Herkulesa wykazywała w cza- 
zie największego swego blasku szyb- 

Stanie się to tem bardziej dziwne, je 
śli się wezmie pod uwagę groźną sytu- 
ację finansową, jaką wywołał atak mię 
dzynarodowej spekulacji wymierzony 
we franka. Na ławach Pałacu Burbon- 
skiego zdawamo sobie niewątpliwie spra 
wę z powagi położenia, ałe pomimo to 
nie zawahamo się obalić rządu po kilku 
dniowem zaledwie istnieniu. Utworze- 
nie rządu Bonissona wywołało w każ- 
dym razie znaczne odprężenie w sytu- 
acji finansowej i możną się było spodzie 
wać, że energiczne antydewaluacyjne 
oświadczenia min. Caillaux  wywołają 
odpowiednie wrażenie na spekulantach 
giełdowych zmuszając ich do porzueenią 
ataku ma franka. 

Sytuacja jest tem bardziej dziwna, że 
na kiłka dni przed obałeniem rządu 
Bouissoną okazało się, że eksperyment 
„umji narodowej” mie da się przedłużyć 
bardziej na lewo w kierunku socjali- 
stow 5. Е. I. O., którzy w dalszym ciągu 
trwają na stanowisku brania udziału 
jedynie w takim rządzie, który dawałby 
im gwarancje przeprowadzenią progra 
mu socjalistycznego. 

Kryzys franeuskiego parlamentaryz- 
mu jest więe przedewszystkicm kryzy- 
sem lewicy franeuskiej, która rozbita na 
dwie prawie równe sobie liczebnie gru- 
py nie jest zdolna do współpracy w rzą 
dzie. Znaczna część radykałów nie mo 
że się bowiem zgodzić na przyjęcie mark 
sistowskiego programu socjalistów S. 
F. I. O., zwłaszcza zaś obecnie, gdy 
współpraca tej ostatniej partji z komu 

  

PIETRI 
min. marynarki, niedoszły premjer. 

kość dochodzącą do 1.000 km. Szybkość 
ta później zmałała. Prawdopodobnem 
jest, że odbywa ona ruch obrotowy. Roz- 
miary jej są tak wielkie, że przewyższa- 
ją średnicę słońca stokroinie. Słońce 
osiągnęłoby jej rozmiary, gdyby chro- 
mosfera jego rozszerzyła się do połowy 
drogi między słońcem a ziemią. Analiza 
spektralna nowej gwiazdy Herkulesa wy 
kazała objawy miezwykłe u gwiazd no- 
wych. 

W widmie zauważono mianowicie sił 
ne prążki cyjanu (związku azotu i węgla) 
charakterystyczne dla komet i gwiazd 
o miskiej temperaturze, a nieobserwo- 
wame dotychczas u gwiazd nowych. Na 
szczególną uwagę zasługują obserwacje 
dotyczące pojawiania się wapnia w wid- 
mie „nowej Herkulesy*. Dotychczas 
przypuszczano, że chmury wapnia wy- 
pełniają przestrzeń międzygwiaździstą, 
nie biorąc jednak udziału w ruchach 
gwiazd. Widmo „nowej. Herkulesa* do- 
wodzi, że linja wapnia podlega również 
szybkim zmianom, co nie dałoby się 
uzgodnić z twierdzeniem 0 nierucho- 
mości tych chmur. W ten sposób zagad- 
nienie wapnia ogromnie ważne dla teorji 
mgławie pozagalaktycznych, stało się 
znów aktualnem. 

Dalsze losy „nowej Herkulesa'* przed- 
stawia Guthnik w ten sposób: Prędzej, 
czy później przejdzie ona, podobnie jak 

„KURJER* z dnia 9 czerwea 1935 roku 
  

   

nistami uległa znacznemu zacieśnieniu. 
Z drugiej strony lewe skrzydło partji ra 
dykalnej, w skład którego wchodzi b. 
premjer Daladier, dep. Cot, dep. Jammy- 
Schmidt, dep. Archimbaud i in. nie chce 
się zgodzić na współpracę w rządzie ze 
stronnictwami cenitrowemi i prawicowe 
mi. Dwie wielkie partje lewicowe, t. j. 
radykałi i socjaliści, zdolne są więe tył 
ko do wspólnej negacji, ale wszelka 
współpracą w rządzie na podstawie ja 
kiegokolwiek programu okazuje się nie 
możliwa. To przesilenie w łonie lewicy 
frameuskiej wywołało głębokie wstrząsy 
wśród socjalistów i doprowadziło przed 
rokiem do wystąpienia meosocjalistów 
z grupy S. F. I. O. W ostatnich dniach 
zdecydował się ma ten krok przywódca 
grupy „attentystów* w łonie S. F. I. O. 
dep. Frossard, który wszedł do gabinetu 
Bouissona, podobnie jak i neosocjalista 
dep. ILafont, na własną odpowiedzial- 
ność. Nie jest wykluczone, że za przyk 
ładem Frossards pójdzie jeszcze kilku 
jego zwolenników. 

Z drugiej strony analogiczny kryzys 
przeżywa partja radykalna, która trzy- 
ma się jedynie dzięki osobistemu autory 
tetowi Herriota. Okazuje się jednak do 
wodnie, że nawet tak silny prestiż Her- 
riota mnie może pogodzić z sobą obyd- 
wuch 'tendencyj, które wcześniej czy póź 
niej będą musiały definitywnie z sobą 
zerwać. Wobec niemożności tworzenia 
rządu lewicowego rozłam ten musi kie 
dyś nastąpić, o ile oczywiście nie doj- 
dzie wcześniej do nowych wyborów, któ 
re mogłyby nieco — jak się zdaje jednak 
aiewiele — zmodyfikować stosunek sił 
w parlamencie. Trudności bowiem, ja- 
kie przeżywa obeonie Francja są wyni- 
kiem w pierwszym rzędzie kryzysu lewi 

cy francuskiej. Ze względu na to, że na 
stawienie opinji publicznej we Francji 
nie ulega jak się zdaje większym zmia- 
nom, poza lekkiem przesunięciem się sił 
na lewo, nie można się spodziewać, by 
nowe wybory mogły przynieść trwałe 
rozwiązanie sprawy. W ten sposób kry 
zys lewicy francuskiej przybiera rozmia 
ry głębokiego przesilenia ustrojowego, 
którego rozwiązanie możnaby znaleźć 
jedynie w śmiałych, głębokich reformach 
obecnego systemu parlamentarnego. — 

  

jej poprzedmiczki, w stadjum mgławicy. 
Stadjum to potrwa przez okres dłuższy, 
poczem zmieni się zwolna w gwiazdę 
typu Wolf-Rayet, to jest w gwiazdę o 
wielkiej masie i o wielkiej absolutnej 

jasności. 
„Astromom berliński W. Grotrian zwra 

ca uwagę na ścisły związek między 
gwiazdami nowemi a t. zw. mgławicami 
planetarnemi. Mgławice planetarne, na- 
zwane „tak przez dawniejszych astrono- 
mów, nie mają nie wspólnego z plane- 
tami. Wchodzą one w skład drogi mlecz- 
mej w odległości około 4.500 lat świetl- 
nych od mas. Rozmiary ich są tak wiel- 
kie, że w jednej mgławicy mogłoby się 
zmieścić wygodnie 100 systemów sło 
necznych. Mjgławic planetarnych nali- 
czono dotychczas 125. Składają się one 
z gazów świecących w rozrzedzeniu 100 
tys. razy większem, niż najdoskonalsza 
próżnia, osiągnięta w laboratorjum. W 
środku każdej takiej mgławicy znajduje 
się gwiazda o wysokiej temperaturze, 
dochodzącej nawet do 40 tys. stopni 
(temperatura słońca wynosi tylko 6 tyś. 
stopni). 

Stwierdzono, że mgławice planetar- 
ne mają tendencję do ekspansji. Więk- 
szość z mich rozprzestrzenia się z pręd- 
kością 10 do 20 km. na sek. Są jednak 
mgławice, przy których szybkość eks- 
pansji wynosi 1.200 km. ma sekundę. 
Taką jest mgławica planetarna w gwiaz- w: 
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Niestety klucz partyjny obecnej Izby u- 
niemożliwia również i przeprowadzenie 
tych reform. Zamiar zreformowania 
francuskiej konstytucji nie udał się prez. 
Doumergowi, pomimo, iż był on ezłon- 
kiem posiadającym w danym momen- 

  

  

  
LAVAL 

obecny premjer i minister spraw zagranicznych. 

cie ogromny autorytet niezbędny da 
przeprowadzenia takiego dzieła. Żaden 
z obecnych /parlamentarzystów framcu- 
skich nie zdaje się mieć potrzebnych pe 
temu warunków. Dlatego kryzys ustro 
jowy francuski nie może być w ten spe 
sób rozwiązany. 

Gabinet Bouissona był 98-ym gabi- 
netem III Republiki. Wydaje się wątpli 
we, by dziewiędziesiąty lub setny — 
mógł dokonać czego mie potrafili jego 
poprzednicy. Jeśli jednak parlamenta- 
ryzm francuski nie zdoła sam przepro- 
wądzić niezbędnych reform — to mogą 
one przyjść z poza parłamentu. Zarów- 
no na prawicy, jak i na lewicy istnieją 
pewce tendencje do tego i w razie sprzy 
jających okoliczności mogą ome magle 
przybrać na sile próbując wygrać swą 
kartę. Może się wtedy zdarzyć, że anty 
faszystowskie połemiki w Pałacu Bur- 
bońskim mogą wkońcu wywołać wilka z 
łasu i doprowadzić do poważniejszych 
prób zmiany stosunków wewnętrznych 
we Francji. 

J. Brzękowski. 

dozbiorze Raka, oznaczona sygnaturą 
N. G. C. 1952. Opierając się na tych da- ' 
nych, można było obliczyć, że gwiazda 
centralma mgławicy Raka eksplodowała 
jako „nowa” przed 900 laty. Istotnie 
dawne kroniki chińskie opisują nową 
gwiazdę, zaobserwowaną w roku 1054. 
Położenie tej gwiazdy odpowiada, po 
uwzględnieniu: błędów obserwacyjnych, 
położeniu mgławicy Raka.  Grotrian 
wnosi z tego, że mgławice planetarne są 
dawnemi gwiazdami „nowemi* w po- 
suniętem znacznie stadjum rozwoju. 

Jakie są przyczyny wybuchu gwiazd 
nowych? Dawniej przypuszczano, że 
eksplozja wywoływana była czynnikami 
zewnętrznemi. Dzisiejsi astronomowie 
przypuszczają, że przyczyny eksplozji 
gwiazd tkwią w gwiazdach samych. 
Astronom Miłne sądzi, że każda gwiazda 
przechodzi w ciągu swego żywota stad- 
jum, w którem jej budowa wewnętrzna 
staje się niestałą. Wówczas może dojść 
do katastrofy, gwiazda zrzuca swoją po- 
włokę zewnętrzną i przemienia się w „bia 
łego karła”, to jest w gwiazdę o małych 
rozmiarach. ale o wielkiej gęstości. Je- 

*żeli każda: gwiazda przechodzi stadjum 
gwiazdy mowej, w takim razie możli: 
wem jest, że taki sam los spotka kie- 
dyś i nasze słońce. Coby się w takim wy 
padku stało z ziemią, nie trudno sobie 

wyobrazić. 
Franciszek Czaki.



JAK REAGUJE WZROK LUDZKI. 

W angielskim instytucie OQświetleniowym były 
przeprowadzone badania nad oświetłeniem e- 
lektrycznem oraz nad rodzajem światła, które 
najbardziej nadawałoby się do oświetlania mie 
szkań w sposób najmuiej szkodłiwy dla oczu 
człowieka. O dobroci wzroku decydują dwa czyn 
niki: ostrość widzenia, or: akomodacja oka. 
Zmniejszanie się ostrości widzenia z wiekiem 

jest spowodowaue zmianą w źrenicy oraz męt- 
nieniem soczewki ocznej, zaś osłabienie akomo- 

dacji wypływa ze zmniejszenia wrażliwości sy- 
stemu nerwowego. 

Otbrzymia część wypadków osłabienia wzroku 
jest skutkiem pracy w złych warunkach šwiet- 
inych, co pociąga za sobą zbytnie wytężanie 
wzroku it wynikające stąd przemęczenie. Doś- 
wiadczenia wykazały, że ostrość wzroku w du- 
žym stopnia zależy od jasności miejsca pracy. 
Przez racjonalne oświetlenie można do tego 
stopnia zwiększyć ostrość widzenia, że wysiłek 
oka będzie minimalny. Zauważono, że ostrość 
widzenia u ludzi starszych przy małej jasności 
jest większa niż u ludzi młodych, natomiast 
przy jasnościach większych jest taka sama jak 

u młodych. Dzięki tym badaniom ułożono szereg 
specjalnych tabel określających najodpowied- 
niejsze oświetlenie w zależności od rodzaju 
pracy erzz wieku pracującego. 

  

    

          

KOSTJUM KĄPIELOWY, W KTÓRYM 

NIE MOŻNA UTONĄĆ. 

Na obecny sezon wakacyjny pomysłowi Ame 
rykanie wymyślfdł dła amatorek kąpieli, nie 
umiejących pływać, niezmiernie praktyczny 
kostjum kąpielowy, w którym nie można uto- 
nąć. Oryginalny ten kostjum składa stę z krót 
kiej koszulki  kloszowej z nieprzemakałnego 
materjału. Koszułka ta posiada kilka pionowo 
idących otwartych u dołu kieszeni. Kiedy wła- 
ścicielka kostjumu wehodzi do wody i stopnio- 
wo coraz głębiej się zanurza kieszenie te, na- 
pełnione powietrzem, zamykają stę automatycz- 
nie, stanowiąc rodzaj pasu bezpieczeńst u- 
trzymującego kąpiącą się na powierzchni wody. 

    

MIASTO STULATKÓW W ITALJI 

Śtłeznie położone miasteczko Barga, w To- 
skanji, liezy tylko 11.000 mieszkańców, ale może 
się pochlubić największą ehyba na, świecie licz- 
Ъа zaawansowanych w latach mieszkańców. 
Jiość „matuzalemów*, liczących więgeej niż sto 
lat wynosi w Barga. 21 osób, 80-1atków jest 186. 
70-latków -- 710. Prawie wszyscy ci ludzie Są 
jeszcze z małemi wyjątkami zdolni do pracy. 
Gwardja stulatków w liczbie owych 21 osób po- 
siada razem 100 dzieci i 200 wnuków i prawnu- 
ków, którzy cieszą się doskonałem zdrowiem. 
Recepta długowieczności poczciwych matuzale- 
mów z Barga brzmi: dużo pracować, jeść umiar- 
kowanie, oddychać zdrowem powietrzem Bargi. 

  

DOM „DLA LENIUCHOW“. 

Na wystawie architektonicznej w Chicago u- 
mieszezony został t. zw. „idealny dom dia leniu- 
chów", nad którego konstrukcją pracowało gro- 
no techników i, architektów. Dążeniem ich było 
zapewnienie mieszkańcom minimum wysiłku 
przy spełnianiu wszelkich czynności domowych 
„Dom dla leniuchów" nietyłko posiada różnego 
wodzaja instalacje mechaniczne, ułatwiające i 
mpraszczające pracę domową, ale t specjałne 

urządzenia automatyczne, celem przystosowania 

a 

„KURJER” z dnia 9 czerwca 1935 roku 

Rozmaitości ze świata 
de panująeej pogody. | tak np. dom ten posiada 
ruchomy dach, który nasuwa się automatycznie. 
gdy słońce wychyla się z za, chmur i zaczyna 
moeno przypiekać, a podnosi się spowrotem, 
gdy słońce skryje się za chmurami. Na wypadek 
gwałtownej burzy, specjalny przyrząd umiesz- 
czeny przy każdem oknie, działający automatycz 
nie, zamyka okna i mieszkańcy „ideałnego do- 

mu dla leniuchów* nie mają potrzeby troszczyć 
się o okna, gdy wychodzą z domu. Temperatura 
wewnątrz domu regulowana być może za przy- 

ciśnięciem guzika w ścianie. Również przesu- 
wanie mebli i ustawianie ich w różnych pozy- 
cjach odbywa się z przyciśnięciem guzika. 
„Dom dia leniuchów" jest istnym pałacem z baj 
ki, gdzie wszystko się dzieje za dotknięciem 

różdżki, czarodziejskiej. 

    

DOM BANKO 
Wilno, Wielka 44 

   

    
    

  

lle zarabia rząd sowiecki 
na chłopskiem zbożu 

Rząd sowiecki bierze — jak wiadomo — od 
chłopów przymusową daninę w zbożu przyczem 
wartość rekwirowanego zboża oblicza się według 
zgóry ustalonych stawek. Dodać należy że jak- 
kołwiek w 1934 r. cena chleba zostałą dwukrot- 
nie podwyższona, a stawki na zboże ustalone     

* jeszcze w 1929 r., dotychczas nie zmieniono. 
iKwintal (100 ikg.) zboża szacuje się przy теК- 

wizycjach następująco: żyto od 4.15—6.25 rb., 
pszenica od 6.05—9.15 rb., owies od 3.55—6.40 
rb. jęczmień od 4.55—6.40 wb. proso od 4.25— 

5.30 rb. 4 
Jest to wprawdzie cena przeciętnie w, 

więcej jak o połowę od ceny przedwojennej, ale, 
jeśli weźmiemy pod uwagę że zdolność nabyw- 
cza rubla obecnego w porównaniu do. rubla 
przedwojennego wynosi przy chlebie zaledwie 

50/0, wyniknie z tego, że zboża chłopskiego nie 
szacuje się nawet na 10% według ceny przed- 
wojennej. 

Jeżeli. rząd płacił chłopu za 100 kg. żyta prze- 
ciętnie 4—6 rb., a kg. razowego chleba sprze- 
dawał po 25 kop.. to chyba nie mógł ów rząd 

narzekać na złe interesy. Takiego zarobku, bo 

dochodzącego do 300%, nie zna gospodarka ka- 

pitalistyczna. (P. A. A.) 

  

  

   

Złóż datek na pomnik 
Marszałka Piłsudskiego 

Konto czekowe PKO. Nr. 146.111 

  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM + 
PRZY STACJI KOLEJOWEJ DRUSKIENIKI 

WAGONY BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI Z WILNEM 

KĄPIELE ;5:::: 
TLENOWE 
PIANKOWE 

HYDROTERAPJA, ELEKTROTERAPJA, ZABIEGI GINEKO- 
LOGICZNE, INHALATORJOIM. — KĄPIELE KASKADOWE. 

ZAKŁAD STOSOWANIA SŁOŃCA, POWIETRZA I RUCHGI 
— — Z ODDZIAŁAMI DLA PAŃ, PANÓW I DZIECI — — 

CENY ZNIŻONE. — Ulgi dla urzędników państwowych. 

SEZONY KURACYJNE: 15 maja—l lipca, I lipca—15 sierp., 15 sierp.—l paźdz. 

W parku zdrojowym gra symfoniczna orkiestra. : i 

WYCIECZKI statkiem po Niemnie, samochodowe i konne do pobliskich jezior 
i lasów. — Wszelkich informacyj udziela bezpłatnie Komisja Zdrojowa.         

DLUG, SPLACONY PO 50 LATACH. 

Rekordem uczciwości można nazwać uczynek 
niejakiego Martina Hoerra, który po 50 latach 
spłacił dług, wynoszący wszystkiego 2 szylingi. 
Wierzyciel jego, pewien kupiec londyński otrzy 
mał w tych dniach przekaz pocztowy z nastę- 

pującym dopiskiem: „Drogi panie, sprawia mi 
prowdziwą przyjemność, iż mogę mu dzisiaj 
przekazać dwa szylingi, które przed 50 laty po- 
życzyłem od ojea pańskiego. Załączam ukłony 
sądzę, że pieniądze otrzyma pan we właściwym 

terminie". Odbiorca był mocno zdziwiony prze 
syłką, gdyż ojciec jego zmarł przed kilkunastu 
laty, a o długu on sam nic nie wiedział. Uczeiwy 
dłużnik nie podał swego adresu, tak, iż wierzy- 
ciel jego nie mógł mu nawet podziękować za 
pamięć. 

T. KONINIOWICZ 
Konto PKO 80.367 

   

   

    

   

  

PRZYJMUJE PRZEKAZY po ZSSR. NA „TORGSIN* 

za przekazy do 100 zł. wzgl. równowartościowe — zł. 12 
za każdych dalszych 100 zł. — 20 gr. 

Przyjmowane są również przekazy na LITWĘ KOWIEŃSKĄ, PALESTYNĘ 

i do innych krajów na dogodnych warunkach. 

CHORE PŁUCA 
osłabiają organizm 

Leczenie chorych płuc polega na stworzeniu 
takich warunków, aby zdolności obronne orga 
nizmu zostały odpowiednio wzmocnione i wy- 
korzystane. 

Zioła Magistra Woałskiego „Putmosa*, za- 
wierające niezmiernie rzadką roślinę chińską 
Schin-Schen, stosują się przy kaszłu, zaflegmie 
niu, potach i stanach podgorączkowych, przy- 
noszą ulgę. 

Zioła ze zmak. ochr. „PULMOSA* do nabycia 
w aptekach i drogerjach (składach aptecznych). 

Wytwórnia Magister E. WOŁSKI, 
Warszawa, Ziota 14 m. В. 

Lala a 

Uiszezanie podatków za rok 1934-35, 
a ulgi w spłacie zaległości podatkow. 

Nieodzownym warunkiem: korzystania z ulg 

w spłacie załegłości podatkowych jest, w 

Rozporządzenia Min. Skarbu z dn. 154V 193 

wiszczenie w roku budżetowym 1934/35 rów- 

nowartości padatku przypisanego w tym roku 

poszczególnym płatnikom. Wobec tego jednakże, 

że zmaczna ilość płatników waruuku tego nie 

wypełniła — Min. Skarbu zezwoliło na wiszcze- 

nie różnicy pozostałej z lego tytułu do uregu- 

łowania — w terminie do dnia 1 czerwca b. r.. 

przyczem dla rolników termin ten został usta- 

łony na dzień 1 września b. r. Tymczasem sze- 

reg przedsiębiorstw przemysłowych i handlo- 

wych, spowodu trudności płatniczych 

wiosennym nie jest w stanie wpłacić w term'nie 

do dnia 1 czerwca b. r. wymaganej różnicy wsku 

tek czege przed: iorstwa te miałyby być po- 

zbawione możności korzystawia ze wszelkich ulg 

w spłacie zaległości podatkowych. Obecnie, w 

związku z trudną sytuacją większości przedsię- 

biorstw przemysłowych i handiowych — Zwią- 

zek łab Przemysłowo-Handlowych, na wniosek 

Wileńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wystą 

pił do iMimisterstwa Skarbu z prośbą o przesu- 

uięcie tego terminu, przewidzianego we wspom 

nianem Rozporządzeniu Ministersywa Skarbu o 

ulgach w spłacie zaległości podatkowych (8 7 

ust, 1) — z dmia, 1 czerwca na dzień 1 lipca b. r. 

аЧ 

    

  

   

  w okresie    

  
   

      

   

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Asesor i Paulina 
ady się tak kleci po kiłkadziesiąt wierszy. 

usiłując wykrzesać tu i ówdzie jakiś dowcip, 

w warunkach nie zawsze sprzyjających, zadaje 

sobie człowiek pytanie: co byłoby ideałem okre 

šlenia: feljetonik“ 

Mam kolegów. którzy są zdania, że o ile 

rzecz nie una przynajmniej dwustu wierszy. nie 

jest wogóle niczem. nie liczy się, mie istnieje, 

a większość znowu sądzi, że tylko bardzo nie- 

wiełu ludzi ma czas na czytanie w dzienniku 

feljetonów dłuższych, a natomiast każdy czy 

telnik pisma przeczyta krótszy. 

Oczywiście jest to bardzo ogólne postawienie 

sprawy, gdyż najważniejsze będzie zawsze: jak 

to jest napisane, dalej o czem, kto pisze i t. p. 

Rozpiętość rozumienia żartu i reakcji nań 
jest bardzo wielka, przytem reakcja ta zależy 
od wielu jeszcze okoliczności. Wie o tem kaźdy 

kio tylko miał sposobność opowiadać anegdotki 

w towarzystwie paru osób. 

Znany w Austrji i w Niemczech Alired Pol- 
gar, wydał ostatnio w Amsterdamie zbiór felje- 

taników, p. t. „W międzyczasie”, Omawiając tę 
książkę, pewien poważny krytyk nazywa autora 

mistrzem feljetonm i jako wzór takiego kilku 

dziesięciowierszowego opowiadanka, cytuje na 

stępujące: 7 

„W lesie stał dom Ojcowski i tam w suro- 

wem odosobnieniu żyła Paulina, zabezpieczons 

od młodzieńczych uwodzicieli. W pobliżu domu 

nie przechodziła ani autostrada ani kolej, ani 

nawet pojazd nie mógł przejechać. 

© dwie dobre godziny drogi, w najbliższem 

miasteczku mieszkał asesor, który kochał Pau- 

linę i był kochany przez nią. W. dzień nie mogł 

się absolutnie spotykać; ojciec nie wypuszczał 

rónki. z domu, ani nikogo nie wpuszczał do cór 

ki. Jednakże nocą kochający się spotykali 

Było to połączone z dużemi trudnościami. Ase- 

sor musiał maszerować dwie godziny nocą przeż 

las; aby dotrzeć do okna Pauliny i zamienić 

z nią kilka czułych słów. Wspólna rozmowa 

mogła trwać zaledwie kiłka minut, gdyż asesor 

musiał zaraz odbyć dwugodzinną drogę powrot 

ną, aby na czas powrócić, 

— Gdybyś jednak poszedł krótszą drogą, na- 

przełaj poprzez te głębokie rowy, gdzie swoją 

drogą jest dużo błota — mówiła Paulina — to 

mógłbyś ze mną rozmawiać o pięć mi 

uut dłużej... Pomyśl tylko pięć minut... 

  

Świat dowiedział 

  

' o tych romantycznych 

pertraktacjach i rzekł: „Cóż za wstrętna dziew 

czyna. Dła h paru minuż rozmowy pozba- 

wiać człowieka noc w noc sna! A przytem iłe 

on straci czasu i merwów, nie mówiąc o obuwiu! 

  

I to kobieta nazywa miłością!” 

Później asesor poślubił Paulinę. Mieszkanie 

ich odlegie była o kwadrans drogi od jego biura, 

Tramwajem jechało się sześć minut. 

— Wiesz co — powiedziała Pautina naj- 

łepiej będzie jeśfi sobie każesz obiad przysłać 

do biura, Czy opłaci ci się codziennie przechodzić 

laki kawał drogi, po to, aby być ze mną zaledwie 

godzinę? Pomy: dla jednej godziny? Poza- 

tem w tramwaju są przeciągi, a twoje szczyty 

płucne bardzo wrażliwe. Jeżeli będziesz chodził 

piechotą, zużyjesz więcej na zelówki, niż sobie 

możemy pozwolić. Zwłaszcza od kiedy papa robi 

płajtę... 

    

Ludzie w miasteczku uczuł się zawsłtydzeni. 

„Ktoby pomyślał — mówili że ta kobieta, która 

Jako. panna, była tak bezwzględną, zimną ego- 

istką, stanie się tak oddaną żoną”. 

Rozwód nastąpił spowodu wzajemnego, nie- 

przezwyciężonego wstrętu". Wei. 

Pociecha religijna dla chorych 

    W „Dniu Ohorych“ do kościoła Sa 
ciężko chorych i 

  

ć-Coeur na Mona 
inwalidów, aby udzie! 

tre w Paryżu przetransportowano setkii 
im pociechy religijnej. 

   

 



„KURJER* z dnia 9 czerwca a 1935 roku 

Wuyzyskiwacze 
głupoty ludzkiej 

TRZY BLASZKI. 

Na rynku 
przenośnym 

Kijowskim 
stoliku odbywa 

przy małym 
się gra w 

  

   

trzy blaszki. Na jednej z nich jest nale 
piona główka kobieca. „.Bankier” odsła 
nia blaszkę z główką i następnie mani 

  

puluje wszystkiemi trzema, przekładaj 

je z miejsca na miejsce i przez cały czas 
bez przerwy monologując na temat gry. 
zachęcając otaczających stolik gapiów 
do „spróbowanią s šeia“ Gapiow 

zbieri t się coraz więcej. Ww śród nich dzi: 
„Bankier” niezadowolony jest z pub 

i kinodti dziecięcej i groźnie nawołuje: 
„Dzieci! marsz do szkoły! Do szkoły! Tu 

  

jaj zabawa nie dla was!“ Dzieci nie po 
siadają niezbędnej dla gry gotówki. A 
gra jest gruba. Stawiają po 2 zł. nawet 

  

grają 

  

po Lecz narazie 
„swoi, wspólnicy „bankiera”. 
publiczność i ku zachęceniu innych 

wygrywają. By usunąć cień podejrze 
nia, że przy stoliku pracuje jedna kom 
pan jakaś babina, może żona bankie- 
ra. rzuea wygraną pięciozłotówkę na 
bruk. próbując jej dźwięku. 

Nie fałszywa. bądź pewna. ja fał 
szywemi nie gram — upewnia przedsię 
biorca takim tonem, że naiwni nie podej 
rzewają węzłów. łączących tych dwoje. 

Jakiś chłop postawił wreszcie 2 zł. i 
przegrał. Skrobie się w czuprynę. Zal mu 
monety, którą z trudem zdobył, wlokąc 
się w dzień targowy z wozem i koniem 

wiele kilometrów. Chce postawić znowu. 

Towarzysz jego ciagnie 

  

  

przeważnie 

` mdająe 

    

    

   

      

  
  

  

Ly się odegrać. 

go za połę. 
Chodź, Maciej, stąd, dyk, że tu 0- 

szuści, oszukujo ciebie... 
Uw ta wywołuje złośliwe repliki 

właściciela stolika gry. 

  

    

    

Jakiś nędzarz bezrobotny wy z 
kieszeni 20 groszy. Nieśmiało wysuwa 
monetę z pytaniem, czy może postawić. 

Oddaj pan dzieciom na cukierki. 
Tu mniej 2-ch złot nie stawiają. 

Zawstydzony niedoszły gracz 
tuje się z ciżby. 

Jakiś młodzieniec uważnie się wpatru 
Stawia 2 

  

WwyVvco- 

    

je w ręce właściciela stolika. 
„r Wygrywa. Znów stawia. Znów wy 
grywa. Właściciel stolika zerknął doś- 
wiadczonem okiem. Zrozumiał, co się    

święci: młodzieniec poznał arkana gry. 

Chodzi bowiem o to, by nie spuszczać 

wzroku z rąk gracza, pilnie śledząc, 

gdzie się znajduje blaszka z laleczką. 
iałaśliwy i niepowiązany monolog 
„przedsiębiorey** ma na celu odwrócenie 
awiagi grających choć ma jeden mo- 
ment. Wiłedy już blaszka wygrywajaca 
zręcznym ruchem ręki zostanie przesu 
nięta na inne miejsce. 

Przedsiębiorca się zorjentował. 
Dość — woła do szczęśliwego gra 

cza niech pan da miejsce innym. inni 

chcą też pograć. 
I zaczyna się gra tych „innych“ 
Na horyzoncie ukazał się poliejant. — 

Stolik z blaszkami ginie błyskawie 

jak na znak czarodziejskiej róż 

GRA W CUKIERKI. 

ęściej 

     

  

  

    

        

W 
bliżu 

*isznym kącie, na wpo 
jakiegoś skweru. stoi stolik z cu- 
    

  

Lierkami. Lecz cukierki te bymajmniej 
nie są przeznaczone na sprzedaż. Ode- 
giywają rolę podobną «do tej. co na pop 
rzednim stoliku blaszki. Lecz stawki lu 
taj są o wiele mniejsze. Babina, operują 
ea przy stoliku. nie jest wymagająca. 
(o łaska. Meżna postawić pół złotego. 
można nawet 20 groszy. Gra polega na 

tem. że korpulentna babina swojemi 
zgrzybiałemi rękami, nie zdradzającemi 

napozór zdolności sztukmistrzowskich. 
przekłada cukierki parami z jednej kup 
ki do drugiej. Po raz ostatmi biorąc parę 

   
    

    

  

  

cukierków zręczmym ruchem zahacza 
małym palcem trzeci cukierek, który 
trzyma narazie schowany w dłoni. Gra 
polega na tem, że grający winien zgad- 

    

  

  

nąć, czy w nowopowstałei kupce jest 
parzą liczbą cukierków. czy też nie. 
Gdy grający oświadcza. że parzysta, wó 

  

wczas babina, mieszając cukierki, wypu 
szcza z dłoni i ten ukryty. W przeciw- 
uym razie cukierek pozostaje w dłoni. 

   Tu też wygrywają. Lecz też są to 
słatyści, inscenizujący zmienny — „105 
szczęścia (1). 

Trzeci Festiwal Teatralny 
w MOSKWIE 

od 1-g0 do 10-go września 1935 r. 

Zapisy i szczegółowe informacje przez: 

Wszystkie oddziały „Orbisu*, w Warszawie „Orbis* — ul. Mar- 
szałkowska 153, tel. 2-50-86, 

„Union-Licyd*, Warszawa, ul. Chmielna 44, tel. 6-22-24, 
wszystkie oddziały „Wagons-Lits.Cook*. 

1.255.000 złotych dodatkowo 
na drogi Wileńszczyzny 

  

Zgodnie z oświadczeniem. udziełonem 

przez p. Ministra Komunikacji. podczas 
jego pobytu w Wilnie w miesiącu kwiet 

niu r. b., p. Wojewoda Wiłeński otrzy 
mał powiadomienie o przydzieleniu na 
stępujących dodatkowych kredytów dla 
terenu Wojew. Wileńskiego: 

1) na budowę drogi Wilno 
dzie — Swieciany — 510.000 zł.; 

2) na budowę odeinka drogi od traktu 
Swiecianskiego do Zulowa 100.000 zł.: 

Podbro 

3) na kontynuowanie budowy drogi 
Wilno — Kobylnik Głębokie poza 
Kobylnik — 225.000 zł.: 

  

4) na budowę drogi Wereńki Posta 
wy — 135.000 zł.; 

5) na ulice miasta Wilna 90.000 zł.: 

6) na budowę dróg i mostów na posz 
czególnych odcinkach na terenie całego 
województwa — 195.000 zł. 
Kwota ta da możność zatrudnienia ok. 

1.500 bezrobotnych zarówno z m. Wil- 
na. jak i spośród ludności małorolmej 
hbezrolnej. Roboty na wszyskich wspom 
nianych odcinkach już są rozpoczęte i 
w dniu 4 czerwca było zatrudnionych 
1763 robotników i 638 furmanek oraz 
4 drużyny junaków. 

  

Z uroczystości żałobnych w Sugintach 

      

S9-lelnia mieszkanka Sugint opowiada o pos rzebie Matki Marszałka przed 50 laty. Na prawo 

bez kapeluszaj redaktor „(Chaty Rodzinnej” ski, dalej p. Czesław Kadenacy i kpt 
\ М. В. Герее! 

  Fragment z ekshumacji. 

  

  

  

         TO OCZYWIŚCIE 
MYDŁO i PUDER 

BEBE SZOFMANA 

Wzdłuż 1wszęrz Polski 
ROLNICY KSZTAŁCĄ CORAZ 

MNIEJ DZIECI. W r. szkolnym 1925-26 

znajdowało się w szkołach średnich w 
Polsce uczniów: synów włościańskich 

12 proe.. synów robotników 9 proc., sy 
nów rzemieślników 9 proc. W 1930-31 
roku stan ten uległ następującej zmianie: 
synów włościańskich 10 proc.. synów ro 
botników 7,5 proc., synów rzemieślni- 

ków 8 proce. 

Jak z powyższego widać, stosunek 
ten przesunął się w ciągu kilku lat na 

    

niekorzyść synów chłopskich. robotni 
ków i rzemieślników. którzy spowodu 

li zmu- 

  

pogłębiającego się zubożenia by 
szeni ograniczyć wysyłanie swoich dzie 
ci na kształcenie. 

Dla porównania podajemy cyfry. do 
tyczące tej kwestji w Niemczech. I tak, 
gdy w 1933 roku było w szkołach Śred 

nich synów włościańskich 3,5 proe., ro 
botników 5 proc.. a rzemieślników 3 
proc., to w 1934 r. stan ten przesunął się 
wyraźnie na korzyść wymienionych klas. 
gdyż w roku tym było synów włościań 
skich 7 proc.. robotników 8.5 proc.. a 
rzemieślników 5 proc. 
— FILM Z UROCZYSTOŚCI POGRZE 

BOWYCH Ś. P. MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO W GDAŃSKU. Prag 
nac wszystkim Połakom, zamieszkałym 
na terenie W. M. Gdańska dać spcsob- 
ność duchowego uczestniczenia w uro- 
czystościach żałobnych. które odbyły się 
w Warszawie i Krakowie spowodu zgo 
nu Ś. p. Marszałka J. Piłsudskiego Ma- 
cierz Szkolna w Gdańsku sprowadziła do 
Gdańska film z całego przebiegu uroczy 
stości pogrzebowych. 

Film wyświetlany był przez cały dzień. 
1600-TANICH ŁÓŻEK DLA WYCIECZEK 

W KRAKOWIE. Komitet budowy kopca im. 
Marszałka Piłsudskiego podaje do wiadomości, 
iż w dniu 8 czerwca uruchomione zostaną w 

Krakowie nowe zbiorowe punkty kwaterunkowe 

dla wycieczek o łącznej pojemności 1600 łóżek 

Kwatery podzielone będą na dwie kategorje: 
pierwsza po 90 gro za nocleg, a druga po 
50 gr. za noc od tk Zamawiający kwatery 
muszą przy zgłoszeniu wpłacić 50 proc. należy 
tości zgóry przekazem pocztowym na rachunek 

Biura Informacyjnego Komitetu, Kraków, ulica 

Lubiez 4, gdyż w przeciwnym ie kwatery nie 

ć specjalnie rezerwowane. Rów- 
przypomina się ponownie, że wyciecz 

Polski, zgłoszone w biurze informa 
ul. Lubicz 4, a przy- 
ierunkiem przewod- 
1ego, składają hołd 

ziny 10—13, a w nie- 
dziele i święta od god 15—18. Zwiedzanie po 

południu w dnie pow e zarezerwowane jest 
dla publiczno niezorganizowanej i wycieczek, 
nie zgłoszonych w Krakowskiem Biurze Infor- 

   

  

  

      

    

    

   
     

    

      

  

    

   

    
   nocześnie 

ki z całej 
cyjnem w K kow ie, przy 

    

   

Wawel pod 
Informac 

by w 

  

     

    

У) 
 SZKOLA W OGRODZIE. W jednej z hai 

powysławowych w Poznaniu mieści się. pry 
watna koedukacyjna szkoła powszechna im. św 
Kazimi 

Hala, w której urządzono 5 klas nie posiada 
od strony ogrodu ściany a zatem nauka odbywa 
się stale na świeżem powietrzu. 

koła ta cieszy się dużem powodzeniem, a 
w tych warunkach daje piękne rezultaty. 

  

  
   

   

  Fragment z ekshumacji.



     

         

Strusi transport. 

strusi. 

Nie jest wcale łatwem zadaniem dobre opakowanie dłu- 

Jednak jak     ) widzimy na zdjęciu, ieden z amerykańskich 
przedsiębiorców dał sobie z tem radę i wysyła parę strusi przez ocean do 

ogrodu zoologicznego w Kobe. w Japoniji. 

  

   

  

Z dni kryzysu we Franc Ostatnie wydarzenia we Francji ściągaj 
franka. bezrobocie, żerująca na trudnościach ekonomicznych spekulaej 
opanowania sytuacji. Wymagało to znów szerokich pełnomocnictw dla 
Trzeci w tych kilku dni gabinet / Lav pełnomocnictw 
Na lewo — gmach bauku francuskiego, oblegany osiatnio przez w; 
pałacu elizejskiego na naradę. U dołu na lewo — giełda paryska w dni 

cenny ten ładunek ma wywieźć do Anglji. ponieważ w związku z kry 

    
    

    
    

    

    

    
   
  
     postawiły r 
ządu, na co znów | 

acz szczupłe olrzymał. 
ofujących swe wkłady rentjerów. Na prawo 

ch 

  

Najmłodszy lotnik we Włoszech. Sy- 

nowie Mussoliniego wykażuja żywe 

zainteresowanie dla lotnictwa. W wy 

17-letni 

niedawno otr 

niku tcgo zainteresowania 

  

Bruno Mussolini ymał 
dyplom lotnika wojskowego. Obecnie 
Bruno jest najmłodszym lotnikiem we 

Włoszech 

        

    

wobec konie 
rlament nie zgodził si 

Podajemy kilka 

    

na prawo moment 

  
na równowaga gospodarcza, 

podjęcia 
i obalił kolejno gabinety Flandina i Bouissona. 

zdjęć z tych ci 

Laval. 
\ ładowania złota francuskiego nz 

ysem w ostatnich dniach zaznaczył się olbrzymi odpływ złola z Francji 

energicz 

CHWILA BIEŻĄC 
W ILUSTRACJI 

  

dowe w Berlinie lak i w tym roku stały się wielką 

  

Słynne samoch 
wodów 

Wielkie zawody samochodowe pod Berlinem. wyścigi je 
atrakcją międzynarodową. W końcowym etapie jeden z zawc w. Włoch Fiagoli na wozie Mercedes— Benz minął metę z szyb- 
kością > kilometrów na godzinę. Drugie miejsce zajął Chiron na ie Alfa—Romeo. Zdję przedstawia jeden z najbardziej emocjo 

nujących momentów na zawodach. 

  

     

  

Paula Wessely w nowym filmie. 
Przedstawioną na zdjęciu znana 
strjacką gwiazdę filmową Paulę W - 
ly będziemy znów wkrótce podziwiali 
w nowym filmie „Epizod*. Na zdjęciu- 
gwiazda film. w scenie obok fortepjanu. 

Z Węgier. Na Węgrzech, jeszcze do- 
tychczas przechowały się stare tradycje 
i obyczaje. W lecie podczas procesyj 
kościelnych młode dziewczęta wiejskie 
noszą białe suknie i przybierają głowy 
w oryginalne, wielkie ubiory z kwiató 
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ch kroków w 

  

       
    

ich dla Francji dni. 
Lebrun i Caillaux ud się do 

samolot, który 

zagranicę. 

stawia ta węgierska para, która u 

      

   

   

    

    Nowozaślubieni.- Ostatnie zdj 

ki amerykańskiej 

ęcie cór 

domó 4 

towarowych, Barbary Hutlon i Piuf- 

czyka hr, Curta Haugwitz-Reventlow: 

którego bogata Amerykanka zaślubił 

  

królowej rólowej Doradca cesarza Abisynji. Były do- 
wódca szwedzkiej obrony lotniczej 
gen. Erie Virgin, już od roku zajmuje 
stanowisko politycznego i wojennego 

doradcy Haile Selassie, cesarza Abisynji 
Niedawno gen. Virgin przeprowadził 
w Abisynji wielkie manewry wojskowe. 

pierwsze w dziejach tego kraju. 
        

po uzyskaniu rozwodu ze swym px 

przednim mężem. ks. Mdiwani 

    

Nowe rumuńskie znaczki pocz   

Uroczystości ku uczczeniu Joanny 

   

    
          

D'Arc. We francuskiem mieście Com- 

piegne, gdzie w 1430 roku Joanna 

D'Arc została wzięta do niewoli, od- 

były się w tych dniach uroczystości 

ku uczczeniu francuskiej bohate 

rodowej ica O    zdjęciu D: 

ańska na le uroczystego pochodu 

wk    

  
Przeszłość i teraźniejszość. Połączenie przeszłości z teraźniejszością przed- 

ywa tak rowoczesnych środków lokomocyj, 
jak rowery, chociaż nosi tradycyjne stroje ludowe. 

  Aa mik Md Aka AA NAA MA M m mm m m m mać 

  

towe. 

  
Komin olbrzyma oceanicznego. 

francuskiego olbrzyma oceanicznego. 

swą pierwszą podróż do Ameryki. Cie 

nym kominem, a st 

  

Charakt 

  

kawy 

cymi na pokładzie ludźi 

„Normandie“, 

  

erystyczny ot z p 
który niedawno 

jest kontrast międ. giga 

    

okładu 

odbył 

antycz- 

  

Po próbach likwidacji NR A. Sztandar z symbolem N RA, niebieskim 

orłem, który znikł już z bardzo wielu gmachów w Stanach Zjednoczonych. 

Najstarszy mieszkaniec Bukaresztu. 
Na urządzonym niedawno w Bukareszcie 
konkursie na najstarszego mies 
stolicy Rumunii palmę pierwszeństwa 
zdobył przedstawiony na zdjęciu 112- 
letni Vasile Toma. Zwycięzcy konkursu 

zgotowano maniiestacyjną owację. 

    

Wojna gazowa przeciw... molom 
W składach wielu firm futrza 

  
  

  

rskich 
w Nowym Jorku wypowiedziane mo+ 
lom wojnę gazow 

  

podczas której per- 
sonel firmy pracuje w ipaskach gazo- 
wych w obawie przed ewent. 

ciem gazami. 

zatrti-



„KURJER“* z dnia 9 czerwca 

10-lecie pracy scenicznej 
Barbary Halmirskiej 

„Baron cygański", operetka Jana Straussa 

  

Wystawienie ostatniej 
teatrze „Lutnia nastąpiło 
czystości obchodu 10-lecia pracy sceeni- 

cznej Barbary Halmirskiej. Wysoce uta 
lentowana artystka naszej operetki jest 
dobrze znaną publiczności wileńskiej i 
cieszy się zasłużoną popularnością. Obej 
mując role genre'u wodewilowego. p. 
Halmirska w Wilnie występuje w ciągu 
kilku sezonów niemal w każdej operetce, 
wnosząc tak niezbędne kwalifikacje, jak 

umiejętność śpiewaczą, zupełnie wybit- 

ny nerw sceniczny i artystyczną rutynę. 

Humor. wdzięk i swoboda traktowania 
wszystkich złożonych czynników jej 

partji działają na widza i słuchacza w 

sposób zawsze niezawodny. 
To też atmosfera serdecznego uzna- 

nia i sympatji otacza niezmiennie każdy 

występ świetnej ant i. 

Dowody tego mi swój wyraz w cza 

sie premjery „Barona cygańskiego*. w 

której p. Halmirska znakomicie odtwo- 

rzyła rolę Arseny. 

premjery w 
z okazji uro     

     

        

  

    

   
    

  

„Baron cygański* takiego nristrza. 

jakim w dziedzinie operetki jest Jam 

Strauss, nosi na sobie piętno tego pietyz 

mu, z którym dawniejsi kompozytorzy 

t zw. „lekkiej muzyki* odnosili się do 

utworów w których muzyczna strona 

jakościowo i ilościowo zajmowała domi 

nujące stanowisko. Piękna inwencja me 

łodyjna podana w barwnej i pomysłowej 

szacie  harmoniezno- instrumentacyjnej. 

zjednała „„Baronowi cygańskiemu” ogro 

mną popularność przed półwiekiem, dziś 

jeszcze aktualną. Cała struktura muzycz 

na, nasycona muzyką niebanalną, o licz 

nych i dość skomplikowanych fragmen 

łach zespołowych. przedstawia dla wv 

  

  

  

  

  

SŁYNNE NA CAŁY ŚWIAT 

SIARKOWE i JODOWE 

KĄPIELE BŁOTNE 

(ŁOTWA) 1838—1935. 

Leczenie od 27-go maja przez cały rok. 

Niezrównane skutki przy reumatyzmie, 

dnie, newralgji, ischiasie, chorobach kobie- 

cych, serca, stawów i "skórnych; wybitne 

akutki przy chorobach żołądkowych, narzą- 

dów trawiennych, wątrobie, pęcherza żół- 

ciowego, kamienia żółciow , nerek i nerwo- 

wych, jak również bronchicie, astmie, zwap- 

nieniu tętnic, podwyższonem ciśnieniu krwi, 

otyłości, bezdzietności. 
w wypadku, gdy ratując zdrowie, stra- 

ciliście już wszelką nadzieję, wszystkiego 

próbowaliście, nie zapominajcie že „Kemeri“ 

złagodzi wasze boleści i niemal zawsze da 

całkowite wyzdrowienie, co w niezliczonych 

wypadkach już się zdarzyło. 
Wspaniały park i przepyszne wybrzeże. 

codzień koncerty pierwszorzędnej orkiestry 

symfonicznej. bibljoteka i czytelnia, dobrze 

urządzone pensjonaty i wille, tanie osobne 

pokoje — nawet chorym o bardzo skrom- 

nych. środkach umożliwiają kurację w „Ke- 

meri“ . 

Racjonalną kurację, mieszkanie, opiekę 

lekarską i wszelkie leki možna mieč juž za 

185 zł. miesięcznie. 
Bezpośrednia komunikacja kolejowa War- 

szawa—Ryga. 
Cena: | klasa ca. Zł. 86—, II klasa ca. 

Zł. 58— i Il klasa ca. Zł. 41 

Z Rygi do Kemeri godzina jazdy koleją. 

Bliższe jnformacje: Łotwa, Kemeri, Za- 

rząd leczniczy. 

  

  
  

  
  

konawców trudne zadanie do spełnienia. 
Wokalnie uposażeni artyści mogą tu 
wykazać w całej pełni swoje aspiracje 
śpiewacze. To też pp. Nochowiczówna 
i Dembowski wykorzystali te właściwo 
ści z powodzeniem. Cały zresztą zespół 
z pp. Halmirską, Czechowską, Szczawiń 
skim, Domosławskim, Lubowską, Folań 
skim i in. dostrajał się do nieprzecięt- 
nych trudności „„Barona cyganskiego“. 
Zespół orkiestrowy i chórowy nie miał 
jeszcze ma premjerze dostatecznego zgra 
nia z resztą wykonawców — usterki te 

jednak niewątpliwie ustąpią w następ- 
nych przedstawieniach pod świadomą ba 
luią p. Wilińskiego. Czardasz w wyko 

naniu pp. Martówny, Ciesielskiego i ba 
letu cieszył się ogromnem powodzeniem. 

Uroczystościowa część widowiska po 

      

   

  

   

      

    
akcie drugim na zasypanej kwiatami 
seenie nosiła charakter najbardziej szcze 
rego i gorącego wypowiedzenia się pub 
liczności i kolegów pod adresem Barba 
ry Halmirskiej, podkreślającego nietyl- 

      

ko jej prawdziwie miepospolity talent 
art wiki, ale i zalety przemiłego usposo 
bienia i charakteru. 

Sama jubilatka mie miała wielkiego 

pola do ujawnienia pełni swego talentu 
w roli Arseny, zato w niezliczonych ro- 
lach poprzednich roztoczyła ona hojnie 

skarby swego słonecznego wdzięku, po 
gody i porywającego dowcipu. 

A. W. 

a 1935 roku 

Olbrzymi spadek płac robotniczych 
w Sowietach ? 

Przeciętna miesięczna płaca zarobko 
wa robotnika sowieckiego przemysłu w 
średnim i wielkim przemyśle wynosiła: 
w 1927 r. — 64.64 rb.. do 1930 roku 
wzrasta corocznie prze iętnie o przesz 
ło 8 rubli i wynosiła w latach nasięp- 
nych: w 1931 — 97.83 rb., w 1932 
116.62 rb., w 1933 — 126.58 rb., w 1934 

137,52 rb.. a na początku 1935 

O ile chodzi o rok 1935 jest lo niespel 
na 2 i pół re więcej, aniżeli płaca w 
1927 roku. Jeżeli wezmiemy jednak pod 
uwagę. że w okresie tym cena chleba 
państwowej sprzedaży wzrosła szesna- 
stokrotnie,*a innych artykułów. a zwła- 
szeza hodowlanych, jeszcze więcej — bę 
dziemy mieli w przybliżeniu pewne po 
jęcie o zmniejszeniu realnej płacy robot 
nika, pozostającego pod ..robotniczymi* 
rzadami w Sowietach. 

      

  

Trenczyńskie Cieplice 
Ponad dwa 
anej, rod 
ódła. To ni 

i zawartość 

miljardy litrów wody siar- 
ie gorącej, dają rocznie nasze 

nierne bogactwo wód cieplic 
składników leczniczych w niej 

tłumaczy wyniki leczenia, reumatyzmu, dny, 
Ge neuralgji i stanów pozaskrzepo- 

1. Informacje bezpłatnie: Reprez. Tren- 
czyńskich Cieplic, Kraków Jana 18 parter. 

   

   

    

    

   

    

  

Przechowanie futer i in. 
na lato w specjalnym lokalu 

F-ma CH. ŚWIRSKI 
Niemiecka 37, tel..8-28 (róg Rudnickiej) 

piętro 

Wycieczka do Szwecji 
W] dniach 27—31 sierpnia 1935 r. CTO i KR 

organizuje wycieczkę do Szwecji. ny koszt 
wycieczki wynosi 140 zł. od osoby i 3 zł. wpi- 

        

  

    

    

  

  
    

sowego. W tej sumie są już przewidziane ;kosz- 

ty paszportów © wiz, pz dy okrętem, całko 
wite utrzymanie oraz wszystke wstępy i prze 
jazdy w Szwecji przewidziane programem wy 

cieczki. 
Do Gdyni i spowrotem uczestnicy dojeżdżają 

na własny koszt ze zniż 0%/v. Przy zę 

należy 

Kopern 
3 zł. «aa i 40 zł zaliczki ( 
cel wpłaty). Pozostałą sumę 100 zł. można wpła 
cać dowolnie z tem, że na 5 lipca r. b. trzeba 

ć wpłacone najmniej 100 zł. i wpisowe, po 

sumę do dnia 5 sierpnia r. b. 

   

  

    

      

  

    
   

  

   

      

W: » wycofania się z wy 
trac "o ogėlnych kosztow Wy 

dać na swoje miejsce zastępcę. 
zł. wpisowego. 

Samochód za 1500 zł. 
W myśl rzueonego przez kanclerza Hitlera 

hasła „motoryzujmy kraj”, na wystawie samo- 

chodoewej w Berlinie ukazały się niemieckiej 
produkcji szmochody małolitrażowe, których ce 

na wynosi 1500 zł. (720 mk. niem.) 

CEMENT konc. „FIRLEY" | 
marka GÓRKA 

poleca ze składu i wprost z fabryk 

|D- -H. Br. CHOLE Mle REDEN 

Dam posadę woźnego 
z wynagrodzeniem miesięcznem 75 zł. praca 4 

uczesinik 

  

    który dopi 

  

  

  
godz. dziennie od godz. 5—%9 wiecz., za pożyczkę 

zł. 1000 zagwarantowaną, zwrotną w listopadzie 

r. b. 

roc: 

z oprocentowaniem 

m. Oferty składać pod „K 

w Adm. „Kurjera Wil 

stosunku 12 proc. w 

M.“ 

  

i bliższe 

    
  

KURJER SPORTOWY 
Dziś Cracovia gra z Ogniskiem K.P. W. 

Dziś o godz. 17,30 na reprezentacyj- 
nym stadjonie im. Marszałka J. Piłsud- 
skiego przy ul. Werkowskiej odbędzie 
się dawno zapowiadany mecz piłkarski 
Cracovia — Ognisko KPW. 

Jutro z Cracovią grać będzie mistrz 
Wilna WKS. igły. 

Składy drużyn są następujące: 
CRACOVIA: Szumiec, Palczewski, Pa 

jak, Opoła, Grunberg, Bialik, Och- 
wat, Przeworowski, Strąg, Kossok, Góra i 
Zieliński. 

OGNISKO KPW.: Zienkiewicz, Paw 
luć, Pawłak, Iwańczyk, Ballossek, God- 
lewski Cz., Kliks, Krywul, Gasztowt, Bar 

    

toszewicz I i Bartoszewicz II. 
WKS. ŚMIGŁY: Czarski, Chowaniec, 

Zawieja, Bilewicz, Puzyno, Skowroński, 
Mroczek, Naczulski, Pawłowski, por. 

;, por. Browko i Hajdul. 
Dzisiejszy mecz sędziuje p. Meller 

trzejszy p. Katz. Na stadjon kursowa 

dą autobusy. 
Drużyna Стасо 

wieczorem 0 g0 

kami drużyny s 
p Kubinski. 

Drużynę na dworcu witali: mjr. Wil- 
czy „por. Malec, Kisiel, sierż. Gąsio- 
rek i eały szereg piłkarzy wileńskich. 

  

   
ć bę 

  

przy jechała wezoraj 
22 min. 44. Kierowni 

: p. dr. Wojakowski i    

  

Reprezentacja Białegostoku chce wygrać 
mecz lekkoatletyczny z Wilnem 

Wczoraj wieczorem przyjechała do 
Wilna na dwudniowy mecz o 
ny reprezentacja Białegostoku. Na dwor 
cu gości powitali przedstawiciele Wil. 
Okr. Zw. Lekkoatletycznego p. p.: J. 
Doroszewski i J. Nieciecki. 

Kierownikiem reprezentacji Białeg« 
stoku jest por. Żmudziński, kierow: 
tamtejszego ośrodka W. F. Zaraz po przy 
jeździe białostoczan odbyła się konferen 
cja sportowa pod przewodnictwem mjr. 

Drotlewa — prezesa Wil. Okr. Zw. Lek. 
Atletycznego. Uzgodniono program me 
czu z tem, że zawody odbywać się będą 
dwa dni. W przyszłości zaś mecze Biały 
stok — Wilno trwać będą jeden dzień. 

Mecz rozpocznie się dzisiaj o godz. 

10 na Pióromoncie. 
Program dzisi 

pujący: 100 mtr. 

   

    

     

    

ego dnia jest nastę 
Zasłona i Litke (B), 

      

Wieczorek i Kliks (W); Skok wdal 

Luckhaus i Sawieki (B) Wieczorek i 

Kliks (W); pehnięcie kulą Sawicki i Sa- 

niewski (B), Fiedomuk i Wojtkiewicz (W) 

400 mtr. —, Kucharski i Litke (B). Woji- 

kiewicz i Sadowski (W); Oszezep 

Lukchaus II i Saniewski (B), Wojtkie- 

wicz i Zieniewicz (W); 5000 mtr. Polio 

rak i Kozłowski (B), Kazimierski i Żyle 

wicz (W); Tyczka — Luckhaus II i Hor 

man (B) Wieczorek i Fiedoruk (W): 

Sztafeta 4x100 mtr. — Luckhaus. Ku- 
charski, Lilike i Zasłona (B), Wieczores. 

Żardzin. Kliks, Aleksandrowicz. albo 

Wojtkiewicz (W). 
W poniedziałek o godz. 10 nastąpi za 

kończenie meczu. W programie następu 

jace konkurencje: 110 mtr. przez płotki 

  
   

— Luckhaus I i Luckhaus II (B), Wieczo 
rek i Wojtkiewicz (W); 1500 mtr. — Ku 
charski i Półtorak (B), Żylewicz i Gry- 
gorjew (W); Wzwyż — Luckhaus i Koz 
lowski (B), Gierutito i por. Giedgowd (W): 
260 mtr. — Litke i Zasłona (B), Sadow- 
ski i Żardzin (W); Rzut dyskiem — 
wieki i Luckhaus (B), Fiedoruk i 
to (W); Sztafeta olimpijska 800 mtr. - 
400 mtr. -- 200 mtr. — 100 mtr. — Ku 
charski, Kępiński, Zasłona i Sawicki (B). 

Żylewiez, Wojtkiewicz (albo Grygorjew) 

rdzin i Kliks (W). 
Oczywiście, że mogą zajść jeszcze ma 

łe zmiany w układzie s ładów. Jest rów 

nież projekt, żeby w pierwszym dniu od 
był się bieg 160 mtr. przez płotki, a dru 
giego dnia bieg na 100 mtr. 

Mecz zapowiada się nadzwyczaj inte 

resująco. 

  

   

  

    

     

Świąteczne imprezy 
sportowe 

W. Zielone Świątki rozegrane zostaną nastę- 
pują iejsze imprezy sportowe: 

Niedzieła dnia 9 b. ne.: 

Warszawa: Na kortach Legji o godz. t5.15 
zakończenie meczu.o puhar Davisa Polske 
Fołudniowa Afryka. Wa Tarłowski z 
quarsonem i Hebda z Kirb, 

    

    
     

Na stadjonie Wojska Polskiego odbędzie się 
mecz o mistrzostwo Ligi Legja—Polonja. 

   

   

  

pływalni AZS mecz o R ORO Ligi 
owej pomi 

Przedmecz Delfin- 

  

Wa 

kabi. 
    

  

IL 

pływalni ZASS mecz waterpolo Legja 

    

  
  

    

  

  

Sportierein:. (Wiedeń; 
W Łodzi mecz Victoria (Berlin) ŁTSG i za 

kończenie „Centry* na 

  

trasie Pozn: 

We Lwowi 
strzosbwo Pols 
(Wiedeń). 

W Poznaniu mecz piłkarski Libertas (Wie 
deń) Warta. 

W. Wielkich  Hajdukach 

Dresdner SC (Drezno,—Ruch. 
Na Dunajcu kajakowe mistrzostwo Polskie 

7 W Prukseli międzynarodowy tur 
ski z udziałem Wisły. 

klm.) 

nały siatkówki kobiecej o mi- 
i mecz piłkarski Pogoń —WAC 

* 
  

mecz piłkarski 

     

     
  

  

  

   

W. Berlinie mecz tenisowy o puhar Davis: 
Niemcy—Włochy. 

W! Paryżu mecz tenisowy o puhar Davisa 
Francja—Australja. 

W. Amsterdamie międzynarodowy zjazd prasy 
sportowej. 

Pomoca dnia 10 b. m 

Warszawa 
mistrzostw tenisowych Polski. 

Na Dynasach torowe zawody kolarskie i za 
kończenie wyścigu Cent Ostatni etap prowa- 
dzi z Łodzi do Warszawy na 140 klm. 

ZS mecz o mistrzostwo Ligi 

covia. 
mecz 

  

   

   

  

   

K pierwszy dzień 

        

   
waterpolowy Ma- 

kabi— Legja IL. 

Projektowany skład Polski na mecz z Belgią 
Komisja Trzech PZLA ustaliła prowizoryczny 

skład polskiej reprezentacji l.-atletyczn. na, mecz 
ię odbędzie 21 b. m. w Brukseli. 

Skład ten może ulee zmianom po zawodach 
lekkcztletycznych które się odbędą w Polsce 

dnia 9 1 16 b. m. 
Prejektowany 

pujaco: 

    

skład przedstawia się nastę 

    

     

  

100 m. — Biniakowski ż Trojanowski; 
200 m. “liwak i ew. Koźlicki; 
400 m. — Śliwak i Biniakow 
800 m. — Kucharski, Kuźmi ki lub Lesieki: 
1500 m. Kucharski i Noji. 

5000 m. Naji i Fjałka; 

     

110 m. płotki — brani są pod uwage: Twar- 
dowski, emiec, Haspel i Wieczorek; 

400 m. płotki — Kostrzewski, Maszews     

400 —300—200—100 mtr.: Biniakowski, 
licki, Śliwak, /Trojanowski; 

Kož- 

wdał brani są pod uwagę: Nowak, Szczer- 

   

  

  

    

   

  

bieki, DANA Hotman i Twardowski; 

(z — Pławczyk i Chmiel; 
k Heljasz, Siedlecki lub Fiedoruk: 

3 Lokajski i Turczyk. 

TOWOREGIZE KACPRZAK OW WEEK T RER 

ZASADA 

Jonny podchodzi do automatu z papiero 

sami i po są za rączkę. Pociąga raz, drugi 

nie nie 
/ woła | Freddy wrzuć 

przedtem dzie cenłów! 

Nigdy! Najpierw towar potem pieniądze! 
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KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

    
    

O t. zw. literaturze chłopskiej 

  

odcinku literatury, traktują 

muje taki chaos, że zagubić się nie trudno. 

męt powiększają spekulanci. którzy pod pozorem 

twórczości obrabiają swoje polityczne, a co gor- 

sza. i prywatne interesy. W rezuliacie, jak słu 

sznie powiedział Maśliński, „fałszują poezję tak 

jak przedtem tałszowali mleko”. To samo moż 

na odnieść i do prozy. Kwik przeróżnych wier- 

szorobów i t. zw. działaczy dezorjentuje i ogłu 

sza. W demaskowaniu właśnie tego rodzaju kra- 

mików będą przydatne nam analiza i pewne 

sformułowania teoretyczne. 

cej o wsi, pa- 

    

za 

   

Doniedawna grała na fujarkach o słonku i 

skowronku t. zw. literatura ludowa (w szcze- 

gólności poezja). Nie jest celowe wymienianie 

amatorów tego procederu, be było ich sporo, 

zawodzących. Wystarczy jeśli stwierdzimy, że 

pmawie bez wyjątku brali wysokie tony, treść ży 

cia wsi i jej przyrodę artystycznie imitowali w 

  

najgorszem znaczeniu tego słowa. Była to mało 

źresztą twórcza stylizacja elementow zapoży- 

czonych, często nic własnego. 

Sentymentalizm kwitł w bławatkach i innych 

kwiatkach, we wschodach i zachodach, rozsnu 

wały się o zmierzchu („tak jak ta mgła") paję 

czyny smutku i žali nad „dolą', Nie chcę na- 

wet powiedzieć, że byt wiejski idealizowano. 

Aie byla to podkreślam robota imteligentów zie- 

mian, rzadziej mieszczan, którzy poza apoteozą 

<ierpiętnictwa i rozczulaniem się nad kmiotkami 

'w niczem istotnych spraw wsi ani stosunku jej 

do rzeczywistości mie reprezentowali (technika 

pisarska i poziom w tem miejscu nie są dla 

śmmie ważne). Możnaby więc na tej podstawie 

kwestjonować, a w każdym razie kłócić się o 

terminologię ( sauna tematyka bowiem jeszcze nie 

wiele znaczy). Czy t. zw. literatura ludowa nie 

jest wymysłem ludzi, „zajmujących się nie swo 

iemi rzeczami”? 

Obecnie nazwa ta powoli zostaje zarzucana 

iako historyczny przeżytek. Wprowadzono nato 

miast do powszechnego użytku termin chłop, 

ciężki jak odważnik i niewątpliwie więcej atrak 

cyjmy. (Ciekawa jest ewolucja formalma tej „po 

tęgi i basta"). 

Bezsprzecmie t. zw. literatura chłopska nie 

sie wiele nowości. Nastawiła ona uwagę badaw 

<zą na socjołogję, wykrywa między nią a lite- 

raturą związki przyczynowe, uważając słusznie 

dzieło literackie za zjawisko społeczne. A prze 

dewszystkiem analizuje wieś jako teren działa 

nia rozmaitych warstw, nadając jej obrazowi dy 

namizm. Nie trzeba specjałnie zaznaczać, że zaj 

mują się i stosują to w pierwszym. rzędzie t 

zw. literaci proletarjaccy. Ale oto zjawia się za 

gadnienie czy t. zw. literatura chłopska — to 

в 

WACŁAW MROZOWSKI 

  

nie robota mieszczan 

  

znowu nie kukułcze jajo, 

inteligentów i t. d.? 

Chłop (biedota wiej 

kach mie dziedziczy żadnych „warto: 

wypadku chodzi o kulturaine) oprócz nędzy 

Literatura zaś chłopska pisana nie przez chłopa. 

wydaje się być nieporozumieniem. przynajmniej 

   kaj w obecnych warun 

    i“ (w tym 

co do nazwy 

Oczywiście nonsensem byłoby włączanie gło 

śnej ostatnio powieści „Grypa szałeje w Napra 

wie' Jalu Kurka do t. zw. literatury chłopskiej 

czy wogóle prołetarjackiej. .Grypa* — to nie 

„społeczny reportaż* (jak chcą studentki, mó. 

wiące o rewolucji), ale powieść na tle wsi, i 

sana w łwiej części mową, obrazami poety 

mi. Nawet nie dokumentarna. Jalu Kurek 

sie przyznaje: — „Nic mi nie zaležy na 

co będą mówili chłopi naprawscy o tej książce. 

Przecież to nie dła nich czytanie“. Kurek „reali 

sta czysty* notował fakty, przez swą pracę li- 

teracką poznawał. Słowem krótko mówiąc nie 

sŁciał być „kłasowym*'. 

  

sam 

tem 

  

inny wypadek widzimy u Kruczkowskiego. 

Mamy tu do czynienia z t. zw. realizmem socja 

listycznym. „Kordjan i cham* czy też „Pawie 

  

LIST Z WARSZAWY 

  

       ori“ poszukują łączności z odbiorcą, poucza 

wskazują drogi postępowania. Przez to 

yfikują uczucia, uspołeczniają 

za którym autor wyraźnie się opowiedział. 

je w sensie,    

Czy ujmowanie rzeczywistości w imię bezlitoś 

nej doktryny politycznej nie wkłada artyście ka- 

gańca na świat jego doznań, nie przynosi uszczer 

bku? Rasowemu, wysokiej klasy pisarzowi—nie; 

widzimy ło na konkretnym wypadku Kruczkows 

kiego, ale takich zawsze niewielu, to też cata 

przeważająca reszta, wałkując same „sprawy 

społeczne”, wynosząc je na piedestał kryterjów 

artystycznych bez uprzedniego wszechstronnego 

przygotowania w innych dziedzinach (przedew 

kiem historji i teorji literatury), czyni wido 

    

    

wisko pomure. | zdarza się, że mamy deklama 

torów © gnoju i znoju bez samowiedzy, że sło 

wa ich posiadają ten właśnie zapach. Czasem 

dochodzą tu jeszcze próby stosowania chwytów 

awangardy („niezrozumialstwa*). Wysiłki takie 

mają jednak sporo cech makabry. 

Nim więc chłop uzyska takie warunki bytu, 

że będzie mógł stworzyć prawdziwą, własną 

literaturę chłopską — zdany jest na pastwę mniej 

lub więcej uczciwych inteligentów, albo też Mio 

Anatol Mikulko. dożeńców. 

STEFAN NAPIERSKI 

WALKA 
Tam drwał skrzydtaty siłuje Jakóba, t 

Piór bielą ugiętego, jak namiotem. 

Kudlaia czaszka sterczy zpod ramienia 

Czarno, a stopy bose wbite w piasek. 

(Tak się łobuzy pasują pod mostem). 

Wiepiony na dół wzrok, jakby nie było 

Murawy: trzeba ją wymódz źrenicą. 

Niech nie popuszeza tamten: pochyłony 

Chmurą sękatą i cieiskiem z majaków: 

Podrywa ieb od rzeki, której niema 

(A będzie), drgają brzegi wykręcone. 

Na wspartych nogach, rozwiany jest kadłub, 

Nad drzewa wychylony (te są snami), 

Dłonią tak ciężką, jak muzyka, chwyta 

Za kark a drugą, w garść zebrawszy, tłoczy, 

Słuchając z zadziwteniem trzasku kości 

Kruszonych, jak się w żarnach miele ziarna. 

1 pluszcze woda piosenką prostacką 

Q nieistnieniu, © pokusie błogiej. 

Zieleń zwierciadła! Stąpa nieruchoma 

Muza, jak pasterz, wielkiemi stopami. 

Patrzy: zaledwie rozkwitły badyle 

I śpi rozwartą powieką nad kwiatem. 

Ruchem niedosłyszałnym ramię wspiera 

1 przytrzymuje luźne peplam, ślepa. 

W jej wyłupanych oczodołach wreszcie 

Na ziemi płasko legł, niepokonany. 

  

U zródła naćtchmnieińń 
Tak się już ułożyło, że nie miałem dotąd 

okazji poznać poezji warszawskiej od strony 

warsztatu, czyli mówiąc zwięźłej, nie wracałem 

nigdy z warszawskimi Kiteratami z warszawskiej 

knajpy obrażając w myśli, mowie i uczynku 

smutny warszawski poranek. Błąd ten (rażący 

w ew. życiorysie) udało mi się właśnie na- 

prawić. 

Gdy już jedność miejsca i czasu została usta- 

lona, a jedność akcji przerodziła się w jedno- 

Stajność, On objął mię za szyję i powiedział: 

— Arjelu, smutne to lecz prawdziwe. Żyje- 

my w oparach dekadentyzmu! Zadawalamy się 

najpodiejszego gatunku anarchją fizyczną i u- 

mysłową! Arjełu, spędzamy czas na wódce. 

- Tyś powiedział — odrzekłem, gdyż tak 

było najłatwiej. 

- Со z takiego trybu życia może wyniknąć? 

Nuda, wyjałowienie twórcze, drzemka w 

niezasłużonej chwale — odpowiedziałem, bo ta- 

ki jest zwyczaj. 

Wtedy On: — Cóż daje alkohol? Moment 

   

  

WSPOMNIENIE CZWARTE 
Droga pochyła pod sinym warkoczem rzeki 

usłana kolcami traw pachnących szumem topoli — 

to już tak dawno było. 

Łśniące powźeki gwiazd wykołysane w szumie wierzb 

więdną w orkiestrze wiatru — nigdzie nie granej symtonji 

a noe upaja się wonią banczuli i grążeli. 

Białe zęby brzuehatych kamieni 

Rozsiane po szezotce łąki 

wgryzają się soczyście w miąższ ciemnej zieleni, 

w której liściem na wodzic plywaja špiace hiedronki. 

Pod zimnym błękitu pułapem 

często siedziałem wpatrzony w usłane przez księżye gninzdo 

nakryte chmurnym płaszczem, 

pod którym dojrzałaby złocistych jaj gwiazdy. 

Teraz jestem od tego daleki. 

To już tak dawno byłe jak te zadumy pierwsze z dziewczyną 

kiedy miłość ciekła pocichu w bezlistne łozin krzaki, 

a wiatr się huśtał po łodyg szuwarach 

i po włosach skoszonych traw płąsał. 

© wspomnienia dziecinne i śmieszne 

wchodzące w duszę jak śmierć - 

wspomnienia aksamitne. 

Wszystko minęło. Życie połączyło się z kłębkiem wyśnionym 

po kobiercu utkanym z koniczyna 

wplecionym krwawiącą zorzą w obręcz spojeną gorączką 

Nie mi już nie przytulić. 

Wszystko jest dawne jak dzień tragieznych urodzia, 

jak płacz pierwszy dziecka, 
jak smutek, który odehodzi. 

że oto tajemnicę bytu uchwyci się za 

włosy, że dotknie się niemał ustami czwartego 

wymiaru... Niestety to napięcie mija szybko, 

przeradzając się w histeryczne ataki megaloma- 

złudzenia 

    

nji samobiczowania i wyładowań kompleksu 

różności. 

Ja: — A mimo to pijecie wszyscy, panowie 

poeci... 

- Arielu, sam piszesz!... 

„(To niema nic do rzeczy. Pijecie więc 

wszyscy „metafizyczni', ,,proletarjaccy'* „,chłop 

scy“. Przyznasz że jest to pewnego rodzaju so- 

Mdarność. 
On: — O nie, znam takich co nie piją! 

° 

— A tak. Dwóch nawet. Poczekaj. Jeden leży 

chory, a drugi? Eee... Aha! Drugi wyjech 

Oo!... Mój kompan poruszył się niespokojnie. 

patrzył przez chwiłę w przestrzeń przez moje 

ramię potem utkwił wzrok w mój krawat i za- 
czął wybijać takt muzyki, wreszcie uniósł oczy, 

zmrużył powieki i z pełnym godności. uśmiechem 

odpowiedział na czyjś ukłon. Poczem odsapnął 

i powiedział spokojnie: 

— Wrócił. 

— Kto? 

— No ten o którym mówiłem, że wyjechał. 

L z nagłem ożywieniem: 

— Wiiesz, on, kiedy jest wlany, to się całuje 

z dorożkarskiemi szkapami. Mówi że tego na- 

uczył się u samego W. — Cóż za snob cholerny! 

— Ale który ło, ten czarny? 

-Nie, ten nalany. Z czarnym to zupełnie 

inna historja. Ten, gdy się zrobi na perłowo, to 

mu się zdaje, że pochodzi w prostej linji od twa. 

Pędzi środkiem ulicy w podskokach i wyje tak 

strasznie, że się potem sam boi. Ech, bracie! 

Jest w tym jego ryku coś z nostałgji stepowej. 

coś z rozpaczy na widok ścian, kamienic, mia- 

    
  

sta... 

- Może coś z głodu erotycznego? Czy kiedy 

skończy wyć, płacze? 

- Płacze. 

- Śpiewa „Żurawla”? 

- Śpiewa! Skąd wiesz?! 

- e, znałem jednego takiego w Tallinie. 

To typ międzynarodowy. Kogóż jeszcze można 

  

   

  

tu u was podziwiać? 

h, znamy się na takim podziwie! Zwykła 

każdem 

  

zejmość przyjezdnego. Pewnie w 

ie tak mówi 

No „ale „na pijackim froncie" ludzie są 

najszczersi. 

A przecież 

   

    

o sztuce wiecznie mówić nie 

można... 

  

złowieku! Kto tu mówi o sztuce?! Chyba 

te szczeniaki, co umieją na pamięć... „ile Tuwim 

zarabia, a ile dokłada do „Dźwigarów* Łobo- 

dowski. Och, gdybyś ty wiedział... 

— (o00??? 

— Eee nic. Popatrz lepiej na stolik tamtych, 

a raczej na złączone stoliki, Już się zebrała cała 

kompanja. To tak codzień. Jak przypuszczasz, 

o czem oni rozmawiają? 

esp 

  

— Otóż powiem ci. Napewno o mnie. O maie 

i o tobie. 

— ? 

Rozumiesz ?! 

-? 
— Noll 

Ach wiem, już pojmuję. Chcesz powie- 

że robią t. zw. „potworne domyślniki**? 

— Ttak! 

To nieźle, jak na początek. Ałe czy na- 

pewno? 

dzieć, 

— Och. Ja ich znam! — zawołał. Miał w tej 

chwili coś ze Skargi, tak jak go widzimy ma 

obrazie Matejki. Oczy jego rzucały płomienie. 

—. Mógłbym ci powtórzyć słowo w słowo co 

mówią. 

— Mój drogi, to bardzo interesujące, ałe cze- 

mużby wobec tego nie spisać tych rozmówek 

i nie wydać w książce, Co trzeba, wykropku- 

jesz... 

— O, nie! Nie chcę cytować żywych zdań, 

gdyż sposób Umirowskiego uważam za płytk* i 

niecelowy. 

— To zmyślaj, napisz powieść. 

— Jestem liryk — odparł z miną hiszpań- 

skiego granda. 

iPomyślałem sobie, że wabec tego nie zostaje 

mi nie fnnego, jak samemu spisać tę rozmowę 

i pzestač ją wam jako list z podróży. Zmiłujcie 

się, poprawcie trochę, bo te djalogi brzmią nie- 

naturałnie. Są zbyt prawdziwe. 

Aron Pirmas. 

  

Książka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kulturalnego 

NOWA 
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

wiino, Jagiellońska 16 — 8 

Ostatnie Mowości-- Bibljoteka dla dzieci 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł.   
  

  

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 
Konto czekowe £.K.O. Nr. 146.111 
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Zdarza się dość często, że szkoła w 
<iągu roku zmienia swą siedzibę nawet 
kilka razy. To grzyb, to syn gospodarza 
się ożemił, to budynek ten jest kością 
niezgody między dwoma, procesującymi 
się braćmi, słowem, — sto przyczyn skła 
da się nieraz na to, że zostaje zerwana 
umowa dzieržawna z gminą. 

Zdarza się też często, że ten i ów gos 
podarz od lat już kilku nie płaci gminie 
ami grosza podatku. Cóż więc robi wów 
czas pomysłowy wójt gminy? A no, u- 
rządza kolejno w ich chatach — szkołę, 
(bez względu na to, czy się nadają, czy 
nie) by w ten sposób zmusić płatnika 
do wywiązania się z długu względem 
gminy. 

Stoi więc taka chatynka niekiedy za 
wsią i nad drzwiami jej wisi wypłowia 
ły szyłd szkolny. 

Przed paru dniami, korzystając ze 
święta parafjalnego, rewizytowałem me 
go kolegę, w jednej z takich właśnie 
szkół za podatki. 

Opowiadał mi o najprzeróżniejszych 
sprawach z życia szkoły wiejskiej. Oto 
naprzykład: 

— Dzieci wiejskie nie mają słodyczy. 
To też gdy się do niej w jakikolwiek spo 
sób dorwą, używają ponad miarę. Ostat- 
nio któreś przyniosło do szkoły sacha- 
ryny i słodziły wciąż wodę. Tak się nią 
opiły, że poprostu słabły. Oczywiście nic 
o tem narazie mie wiedziałem. W jed- 
nym wypadku zastosowałem nawet sztu 
czny oddech i „wypompowanie* wody. 

— A jak wałczy kolega z wszawicą 
u dzieci? 

— Najbardziej pomógł mi w tem „po 
chód*. Mianowicie latem i na wiosnę u- 
rządzam w klasie „polowanie* na wszy. 
Znalezione okazy kładziemy ma przeście 
radło, następnie maszerujemy z niemi 
przez wieś. Prześcieradło niosą za rogi 
dzieci zawszone. Inne miosą łopatki. 
Pochód 'ten, z okolicznościowemi pieś- 
niami o higjenie, rusza za wieś i tam 
odbywa się zakopywanie wszów. Dzieci, 
które miosły prześcieradło przez całą 
wieś — odtąd wszów nie mają. Słowem, 
środek niezawodny. 

— Jedno z nich chorowało niedawno 
na rozwolnienie. Któreś doradziło mu 
napić się roztopionego.. wosku. I nie 
wiele też myśląc, rozgrzały 'w piecu na 
pudełku od pasty trochę wosku i dały 
mu wypić. Od tego rozchorował się go- 

  

dan Kuszel i Eugenjusz Bałucki 
  

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

Na trybunach wrzało: 

rcączkowo błyszczące oczy, 

niepokoju, wypełniającego 

<ały parcours; 

gęstej cieczy, zdawało się, 

zaltapiając dolne łazienki. 

Podana przez megafon wiadomość o załwierdze- 

niu orzeczenia sędziego przy przeszkodzie, a tem sa- 

mem przyznająca porucznikowi Liwskiemu 6 pun- 

któw karnych minęła bez wrażenia. 

Jeszcze podczas jazdy Orzelskiego wrócił do loży 

państwa Nabilów, Zagierski. 

— Niesłychana rzecz — mówił 

pod siodło koniowi. 

— Сооо? — krzyknęły prawie 

cztery osoby. 

— Na miły Bóg, «cicho! 

go. lecz dla Gordoma. Mogli go zabić. 

Lola nie słyszała już dalszych słów kapitana. 

„Wstała, napozór zupełnie spokojna: 

— to był po- 

prostu zamach na Barczyńskiego. Wbito gwoździe 

równocześnie 

Wśród: uczestników 

ogromną konsternacja. Niewiadomo co myśleć, o ile 

te gwoździe były przeznaczone nie dla Barczyńskie- 

'„KURJER* z dnia 9 ezerwca 1935 roku 

Wieści i obrazki z kraju 
Z życia szkoły wiejskiej 

rzej. Dopiero lekarz przywrócił mu zdro 
wie. Z temi „lekarstwami“ na wsi, to 
istne piekło. Istnieje tu nawet zwyczaj 
pożyczania lekarstw. Piją więc ludziska 
różne emulsje, estrakty, krople i t. d., 
o różnej dozie, w dodatku nieświeże. — 
Jeśli więc ktoś chorował i pił jakieś le 
karstwo a wyzdrowiał i lekarstwa tego 
jeszcze zostało się, to ma ono wielkie u 
sąsiadów (a nawet i ualszych) powodze 
nie. 

- Ale ja tak z wami gadu, gadu, a 
tu pora już na obiad. Proszę do gospo- 
darza. Tam się stołuję. Początkowo da 
wamo mi jeść nieco lepiej, to jest tak 
długo, dopóki gospodymi, która ma 18- 
letnią córkę Franię, nie straciła pewno 
ści, że się z Franią... ożenię. Poprostu 
urabiali mię na męża. Przez uczynność 
pomagałem im w pracy. Młóciłem, rżną- 
łem sieczkę. Wreszcie doszło do tego. 
że o ile nie szedłem, gdyż poprawiałem 
zeszyty, czy przygotowywałem się do lek 
cji — wołano mię i gniewano się na 
mnie. Z „zemsty więc za to wszystko 
jest mi tu coraz gorzej pod każdym 
względem. 
Będę musiał się stąd wynieść, albo oże 

nić z Franią! 
Oj. dolož ty. 

  

dolo nauczycielska! 
ICH. 

Mołodeczno 
— 8 TYS. ZŁ. NA BUDOWĘ SZKOŁY PO- 

WSZECHNEJ IM. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIE 
GO W MOŁODECZNIE, Aczkolwiek Komitet Pu 
dowy Szkoły Powszechnej Nr. 1 w Mołodecznie 
dokłada nadludzkich wysiłków w kierunku do- 
prowadzenia wytkniętych zamierzeń jak najprę- 
dzej do pozytywnego rezultatu, to jednak zarów 
no zubożenie szerszych mas społeczeństwa jak 
i nadmierne obciążenie świadczeniami rzesz u- 
rzędniczych i wojskowych nie pozwala na zgro- 
madzenie odpowiednich funduszów i kwestja 
budowy szkoły przewieka się coraz dłużej. 

Ostatnio komitet poczynił starania o uzyskanie 
na ten cel pomocy gotówkowej i jak się dowia- 
dujemy nie bez skutku, albowiem w tych dniach 
nadeszła wiadomość, że T-wo Popierania Bu- 
dowy Szkół Powszechnych przyznało subwe 
w sumie 8 tysięcy zł. Suma ta łącznie z dotych- 
czasowym „zasobem pieniężnym i materjałem bu 
dowlanym pozwoli na rozpoczęcie budowy Szko 
ty Powszechnej Nr. 1 im. Marszałka Piłsudskie- 
go 'w Mołodecznie już w r. bieżącym. 

A już najwyższy czas, bowiem obecnie szko- 
ła mieści się w 5(!) najętych i rozrzuconych w 
promieniu jednego kitometra, domach 17986 u- 
względnia właściwego zapotrzebowania * góme- 
waż około 200 dzieciom termin nauki bywa od- 
kładany z roku na rok. Wu. 

— NOWY ZASTĘP MATURZYSTÓW, Ko- 
misja Maturaina Państwowego Gimnazjum im 
T. Zana w Mołodecznie wypuściła w świat nowy 
zastęp maturzystów w liczbie 13 osób. Są to: 
Gutowska Janina, Portasienokówna Wanda, Ry- 
barczykówna Marja, Rybarczykówna Kazimiera, 
Pogudówna Olga, Szefczykówna Zofja, Kupre- 
wicz Paweł, Dubrowski Samuel, om 
Wolf, Gelman Eljasz, Pogudo Jan, Sikorski Jan 

i Grzegorek Ignacy. 
Do egzaminów dopuszczono 15 uczni, jed- 

nakże jeden „spakił się”, zaś drugi po piśmien- 
nych egzaminach zmarł po spóźnionej operacji 
ślepej kiszki, do którego to opóźnienia przy- 
czynili się jego rodzice, albowiem nie chc'efi 
go wysłać do szpitała wcześniej aż zda maturę. 

— ROZPOCZĘCIE ROBÓT PRZY BUDOWIE 
REMIZY STRAŻACKIEJ. Od kiłku dni rozpo- 
częły się już roboty przy budowie remizy stra- 
żackiej w Mołodecznie, która będzie bodaj że 

najokazalszą na terenie Wileńszczyzny i Nowo 
gródczyzny. Remiza w roku bieżącym oddana 
będzie do użytku. 

Postawy 
— BUDOWA SZKÓŁ. — Powoli, dzię 

ki Towarzystwu Pop. Budowy Publicz 
nych Szkół Powszechnych, które udzie 
lą pożyczek długoterminowych bezpro 
centowych i dzięki wysiłkom samorzą 
dów gminnych, sprawa budowy szkół 
powszechnych [posuwa się naprzód. 

Przy pomocy T-wa wybudowano szko 
ły w Tużbicy jednoklasową i murowaną 
dwuklasową w Bojarach. 

W bieżącym roku Towarzystwo po- 
stanowiło udzielić pożyczki mastępują- 
gym szkołom: dla budującej się szkoły 

    

33 Loterja Państwowa Główna wyśr. 1.000.000 2. 
LOSY do nabycia w najstarszej kolekturze 

S. GORZUCHOWSKIEJ — Zamkowa 9 
1/4 losu — 10 zł., 1/2 losu — 20 zł, cały łos — 

W zeszłej loterji padło 10.000 złotych i wiele ianych R: 

  

w Mosarzu 8.000 zł., w Mikolcach 3.000” 
>, w Woropajewie 5.000 zł. a dla Osi 
nogródką 300 zł., zapomogi bezzwrotnej 

K. 
— SPŁYW KAJAKAMI DO DRUI. Pod bar- 

wami Związku Strzeleckiego wyrusza z Woro- 
pajewa wycieczka kajakami do Drui. Trasa prze 
biega rzekami: Hołubiejką, Dzisienką i Dźwiną 
i wynosi około 200 klm. Wybiera się osób około 
30 na 17 kajakach. 

Oszmiana 
— ZEBRANIE ŁIGI MORSKIEJ I KOLONJAL. 

NEJ. Odbyło się tu zebranie Oddziału Powiato- 
wego Ligi Morskiej i iKołonjalnej oraz Funduszu 
Obrony Morskiej. Po złożewiu hołdu pamięci 
Wskrzesiciela Polski Zarząd uchwalił uczcić pa- 
mięć Wodza przekazaniem 100 zł. na budującą. 
się łódź podwodną Jego imienia. Omówiono po- 
zatem całokształt pracy na rok bieżący, a zwłasz 
cza zagadnienie utrzymania dotychczasowych 
składek na F. О. M. Oszmiana bowiem wyka. 
zuje dużo zrozumienia obywatelskiego dla spraw 
obrony naszego stanu posiadania na Bałtyku. 
Zarząd postanowił zarazem żywo a 
z nowopowstałem Kołem L. M. i przy Gim 
nazjum Państwowem w dauadańąc Propaganda 
bowiem morza i spraw kolonjalnych 'wśród pod- 
rastającego pokolenia — to jedno z naczelnych 

naszych haseł. H. P. 

ARKA TSS I LIKS LENS | 

Złóż ofiarę na pomnik Marszałka 
Piłsudskiego w Wilnie 

konto B. K. O. 146.111 
SAT ATASKAITA BO SARAS 

Żeńskie Oddziały Straży Pożar- 
nych w pow. Wlieńsko-Trockim 
W. ciężkich warunkach organizacyjnych i bez 
rozgłosu wre praca żeńskich oddziałów straży 
pożarnych na terenie naszego powiatu. 

Dzielnie przezwyciężywszy pierwsze Lrudno- 
ści, samarytanki stanowią "dziś zwarte, umundu- 
rowane i wyćwiczone szeregi, gotowe w każdej 
chwili nieść pomoc swym kolegom strażackim. 

Cały szereg majrozmaitszych imprez przyczy- 
nił się do zasilenia funduszu, a miejscowym 
mieszkańcom dał możność godziwych rozrywek 
i bliższego poznania kierunku prac oddziałów. 

Szczególnie wyróżniały się imprezy ŻOSP 
w Rudziszkach i Landwarowie. Pierwszy oddział 
zorganizował rewję, co było jedną z pierwszych 
tego rodzaju imprez amatorskich w powiecie, 
drugi zaś wespół z mężczyznami odegrał b. po- 
mysłowe i trudne w wykonaniu „Jasetka“. 

Za rzetelną pracę komendantkom ŻOSP w 
Rudziszkach W. Czyżównie i w Lamndwarowie 
R. Chądzyńskiej należą się słowa podziękowania 
i uznania. 

Staraniem strażackich władz powiatowych £ 
pierwsze oddziały zostają w bieżącym miesiącu 
wyposażone w apteczki i nosze, co pozwoli tym. 
oddziałom pieniądze, przeznaczone na apteczki, 
zużyć na kupno sprzętu sportowego. Jot'e. 

  

ODCISKI usuwa bezpowrotnie plaster SĄLVA TOR 
aptekarza W. Borowskiego. 

TEO 

60 — Pójdę już — rzekła. 

w domu, 

jeżdżam. Pa, Janeczko, dowidzenia, Alu. 

chcę być wcześniej 

myślami, 

przytłumione głosy, go- 

z trudem hamowane gesty 

wytworzyły nieomal namacałną atmosferę drażniącego 

z sekumdy ma sekundę 

to naprężenie, podobne do ciężkiej 

lada moment rozsadzi 

agrodzenie, zniesie trybuny i rozleje się szeroką falą. 

skim: 

Nie wiedziała jak to uczymi, nie myślałą o ni- 

czem, tylko o tem, by go zatrzymać. Wyobraźnia jej 

pracowała z najwyższem natężeniem, mimo to czuła 

jakąś wielką dozę sztuczności w słowach, w które 

ubierała myśli. 

Esti! Esti! Chcą cię zabrać. 

cę się pod koia. Mnie zabiją, ale ciebie uratuję. Esti... 

mój... 

spazm płaczu. 

Nikt jej nie zatrzymywał każdy był zaprzątnięty 

wywolanemi opowiadamiem Zagierskiego. 

Tylko pani Ala mruknęła: 

—- Zawzieta. Nie chce nawet słuchać o Barczyń- 

Tymczasem Lola skierowała się ma prawo. Prze- 

szłą do końca lóż i chciała wydostać się z tej strony. 

Przeszła przed trybunami. 

ludzka nie puszczała jej. Nie widziała nikogo i nad- 

ludzkiemi siłami wpychała się w zbity tłum. Naj- 

bliżej stojący, widząc piękną, kredowo-bładą twarz 

dziewczyny, robili jej miejsce. Posuwała się niesły- 

chamie wolmo, krok za krokiem. 

— Boże! Żeby tyłko zdążyć, żeby tylko zdążyć. 
Muszę go zatrzymać, muszę! 

Uczuła jakiś skurcz w krtami i w mięśniach. idą- 

cy od policzków ku oczom. 

— Za chwilę koniec, a 

bo wieczorem wy- 

tommości. 

dadać w aptekach i składach aptecznych. 
  

ką masę konia, na nim białe i czerwone kolory i spo 

kojną twarz Stefana. 

Wydarty z gardła krzyk przerwała utrata przy- 

JE 

Barczyński nikogo mie widział wyjeżdżając na stad- 

jon. Myśli jego zaprzątnięte były poprzednim wypad- 

kiem i pytaniem, jak się zachowała Lola. 

Nagle usłyszał krzyk. Przeraźliwy krzyk dziecka 

Stłoczoma jednak masa 

Nie dam cię. Rzu- 

czy kobiety. Krótki. w połowie urwany, jakby woła- 

nie o pomoc. 

— Со znaczy iten krzyk? 

Zamiepokoił się i skupił w sobie. 

— Ostrzeżenie? 

Ostry sygnał dzwonka przywołał go do rzeczy- 

wistości. Puścił konia. 

— Jakiś znajomy mi głos. Lola? Nie. Nonsens. 

Wziął łatwo pierwszą przeszkodę i sunął dalej 

w naznaczonym kierunku. 

— A jednak ten krzyk do mnie był zwrócony. 

Ściągnął konia, puścił go. 
— Raz, dwa, trzy. Dobrze. Wogóle dlaczego po- 

zwalają krzyczeć? A teraz jest cicho. Coraz ciszej. 

Uważać! Uważać! 

Brał jedną przeszkodę za drugą, lekko. łatwo, 

napozór od niechcenia. 

Uważać! 

Słychać było głuche rytmiczne uderzenia kopyt, 

Wysiłkiem opanowała 

przyśpieszony lecz równomierny oddech klaczy, prze- 

rywamy wesołem parskaniem tak charakterystycz- 

nem dla wyjątkowo dobrze usposobionego konia. 

Dochodziła już do wyjazdu. Nagłe ujrzała wiel- (D. <. ».).



  

TEATR POHULANKA: 9.V1.og.8.30 w. 
„MORFIUM“ — ceny zaniżone 

TEATR LETNI: Dziś, 9.VI.o g.8.30 w. 
„Tajemniczy Dżems* Ceny zniżone 

Į о к. 4-ej „PTAK“ Ceny propagand. į 

"Wstęp do podziemi 
kościoła św. Teresy 
W związku z naszą motatką w spra- 

wie utrudniania wstępu do dolnego xoś- 
coła św. Teresy, gdze spoczywają pro- 
chy Matki Marszałka Piłsudskiego, Kio- 
miteł Obywatelski komunikuje, że ks. 
proboszcz kościoła św. Teresy stwierdził 
że służba kościelna żadnych trudności w 
zwiedzaniu krypty mie czyniła. Jeżeli 
<darzyły się jakieś pojedyńcze wypadki 
to były one prawdopodobnie wynikiem 

i 

«ieporozumienia. 
Obecnie Komitet zamierza po Zielo 

nych Świętach ustanowić w kościele spe 
cjałne dyżury, ażeby podziemia kościoła 
były otwarte dla zwiedzających codzien 
uie i w miarę możności przez cały dzień. 

W czasie Ziełonych Świąt krypta ot- 
wanta będzie dla publiczności od godz. 
44 do 16. 

- Kurator Szelągowski 
na wizytacji 

Dnia 6 bm. przybył do Głębokiego kurator 
aukręgu szkolnego wileńskiego Kazimierz Szelą 
gowski, który w towarzystwie naczelnika wy 
dzialu szkół powszechnych p. Czystowskiego o 
raz inspektora szkolnego Kaczorowskiego doko 
nał wizytacji miejscowej szkoły powszechnej. Na 
stępnie p. kurator zwizytował gimnazjum im. 
Umji Lubelskiej, gdzie był obecny na lekėjach. 

Z Głębokiego kurator Szelącowski wyjechał 
do Dzisny. k 

- Zakończenie dywizyjnego kursu 
podchorążych rezerwy 

Wczoraj odbyło się zakończenie Dy- 
wizyjnego Kursu Podchorążych Rezer- 
wy l-ej Dywizji Leg. Rano o godz. 9-ej 
po złożeniu raportu gen. Skwarczyńskie 
mu, odbyło się nabożeństwo w kościele 
garnizonowym, poczem złożono kwiaty 
w kościele św. Teresy u stóp urny z Ser 
cem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po 
defiladzie przed gen. Skwarczyńskim na 
stąpiło odsłonięcie tablicy poległych żoł 
nierzy 8 komp. 5 p. p. leg., ufundowanej 
-przez uczniów kursu i wręczenie świa- 
dectw przez d-cę Pierwszej Dywizji. po 
czem odbył się obiad żołnierski. 

W uroczystości brałi udział przedsta 
wiciele wszystkich pułków wchodzących 
w skład dywizji wraz z pocztami sztan 
<darowemi, oraz przedstawiciele władz 
<ywiłnych i wojskowych. 

a 

Strajk kelnerów 
zlikwidowany 

Wezoraj na konferencji w Inspekto- 
racie Pracy został zlikwidowany trwają 
cy od środy strajk kuchmistrzów i kelne 
rów w Wilnie podpisaniem układów zbio 
rowych, ustalających warunki płący i 
pracy kuchmistrzów i pracowników kel 

nerskich. 

Cement „Wysoka* 
po cenach konkurencyjnych 

poleca 
M DEUL Wilno, Jagielloėska 3 
> a teleton 8-11 

  

    
  

NADESŁANE. 

Niesumienna konkurencja 
Środek do czyszczenia metali, szyb, luster. 

1 Lp. „Sidol“ znany ze swych wysokich właś- 
-cywości 
ry cieszy się wielką frekwencją oraz zasłużoną 
opinją został ostatnio, jak się dowiadujemy, wy 
korzyństany przez niesumienną konkurencję, któ 
ra wypuściła na rynek małowartościowe prepa 
aty i zaopatrzyła takowe karygodnie w opa- 
kowanie łudząco podobne do opakowania .,Si- 
dolu”. Podobnem postępowaniem, nie licującem 
z przyjętą ogólnie w handłu etyką przyczynia 
konkurencja nietylko nam straty przez wprowa- 
dzanie w błąd naszych przysięgłych, licznych 
odbiorców, lecz również i szerszemu ogółowi, 
który przez nieświadomość i dobrą wiarę naby- 
wa preparat, mający małą wartość użytkową 
i chybiający celu. Niesumienni konkurenci, będą 
oczywiście pociągnięci do odpowiedzialnošei 
sądowej. Konsumentom „Sidolu* radzimy by we 

własnym dobrze zrozumianym interesie zwracali 
„baczną uwagę na tak dobrze Im znane opakowa 
wie „Sidolu*, Kupcy starający się drogami nie- 
sumennemi wykorzystywać nieuwagę klijentów 

winni być przez szeroki ogół konsumentów na- 

ieżycie napiętnowani, przez unikanie tych szko- 
<diwych placówek, 

  

   

  

nietylko w kraju, lecz i zaganicą i któ- 

  

„KURJER* z dnia 9 ezerwea 1335 roku 

K Pa, Datdi Zesłanie Ducha Św. 

Niedzieia Jstrwi Małgorzaty | Zacharjasza 

| 9 @ Wschód wońca — godła. 2 m, 43 
| Czerwiec | 

Zachód słońc — godz. 7 m 49 

Speatrzeżenia Zakładu Metecrziegi! U. 5 b. 
s Wilnie z dnia 6/Vi — 1935 reku. 

Giśnienie 764 
Temperatura średnia + 22 
Temperatura najwyższa -- 24 
Temperatura najniższa + 9 
Opad — 
Wiatr południowy 
Tend.: wzrost, po południu spadek 
Uwagi: pogodnie. 

  

Przepowiednia pogody w-g PIM'a do wieczora 
9.VI 1935 roku: 

Pogoda naogół słoneczna po przejściowym 
wzroście zachmurzenia w dzielnicach północ- 
nych. Lekka skłonność do burz. 

Ciepło. 
Umiarkowane wiatry 

zachodu. 
z południo-zachodu i 

OSOBISTA 
— P. Wojewoda Jaszezoł powrócił z War 

szawy i objął urzędowanie. 

KOŚCIELNA 
— Pieigrzymki. W; związku z Ziełonemi Świę 

tami do Wilna ściągnęły wczoraj tłumy pielgrzy 

mów, udając się do Kalwarji. Pielgrzymki od 
wiedzały również kościół św. Teresy. Jak obli- 
czają, w ciągu dnia wczorajszego (w sobotę 
do Wilna przybyło zgórą 1000 pielgrzymów. 

MIEJSKA 
— Istnieje projekt usunięcie ze śródmieścia 

dorożek II kategorji do dalszych dzielnic, nato- 
miast 'w śródmieściu byłby dozwołony postój 
tylko dla dorożek kategorji I-ej. 

— Kary za tajny ubój. Wczoraj w starostwie 
grodzkiem odbyło się około 20 rozpraw karnych 
przeciwko winnym tajnego uboju, przyczem 
wszystkim wymierzono surowe kary. M. in. ku- 
piec Efroim Berlin (Pawia 11), ujęty po raz 8-my 
na tajnym uboju, skazany został na 14 dni bez- 
względnego aresztu, a kupiec Dawid Karan ska- 
zany został na grzywnę zł. 200 z zamianą na 
areszt. Za podobne wykroczenia odpowiadał 
Dawid Karan już po raz 16-ty. 

— T-we Miejskich i Międzymiastowych ko- 
munikacyj Autobusowych w Wiłnie komunikuje, 
że: wzorem lat ubiegłych z dniem 9 czerwca 
b. r. zostaje zmniejszona taryfa, na okres letni, 
od Ratusza do Pošpieszki, a mianowicie: za- 
miast gr. 50 będzie pobierano gr. 40. 

PRASOWA 
— KRONIKA PRASOWA. Wczoraj przybył do 

Wilna i złożył wizytę w naszej redakcji dzienni 
karz bułgarski p. Piotr Tassef, współpracownik 
dziennika sofijskiego „Mir*. Dziś po południu p. 
Tasseff wraca do Warszawy gdzie spędzi dłuższy 
czas jako stypendysta rządu potskiego. 

SPRAWY SZKOLNE 
— LICEUM HANDLOWE I GIMNAZJUM IM. 

FILOMATÓW w Wiłnie ul. Żeligowskiego 1 przyj 
mują zapisy codziennie od 10 — 2ej. 

Egzamina wstępne do Gimnazjim odbędą się 
w dniach 17 i 18 czerwca r. b. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. 

W myśl art. 42 Statutu T-wa Zarząd TPN za- 
wiadamia, że w poniedziałek 17 czerwca r. b. 
punktualnie o g. 7 wiecz. w siedzibie T-wa przy 
ul. Lelewela 8, odbędzie się wałne doroczne 
zgromadzenie członków T-wa. Zgromadzenie za 
kończy odczyt prezesa T-wa prof. dr. Marjana 
Zdziechowskiego p. L „Jak giną cywilizacje”? 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

— ODCZYT P. JANINY MIEDZIŃSKIEJ PT. 
„WARUNKI PRACY W ROSJI SOWIECKIEJ I 

Ofiara zakazanej 
operacji 

W szpitału Św. Jakóba zmarła wskutek ogól- 
nego zakażenia krwi 21-letnia Weronika Pa- 
lewska, zam. przy m. Sawicz 12. : 

Przeprowadzone w tej sprawie dochodzenie 
policyjne wykazało, iż Weronika Palewska, bę- 
dąc już w 5 miesiącu ciąży, zwróciła się o pomoce 
do akuszerki Hełeny Markiewiczowej, która do- 
konała, zabiegu chirurgicznego. Operacja miała 
fatalny skutek. Palewska dostała zakażenia krwi 
i mimo wysiłków lekarzy zmarła. 

Markiewiczówa zbiegła. Połicja rozesłała za 
akuszerką fisty gończe. (e) 

Kamfora w rękach 
samobójczyni 

Wezoraj wieczorem w chwili zbłiżania 
pociągu podmiejskiego doSantoki, obecni na 

u osoby zauważyli młodą niewiastę, któ 
ra wypiła jakiś płyn, poczem padła w konwul- 

sjach na ziemię. Gdy obecni zbliżyłi się do niej 
odpowiedziała: 

— Proszę mnie nie ruszać! Cheę umrzeć! 
Desperatkę przewieziono najbliższym pocią- 

giem do Wiłna do szpitała św. Jakóba. Desperat 
ką okazała się Emilja Szantojciowa, zam. ostat 
nio w miejskim przytułku dla bezdomnych ko- 
biet (Żydowska 10). Powodem zamachu despe- 
raekiego były ciężkie warunki materjalne i znie- 
ehęcenie do życia. W. szpitału ustalono, że despe 
ratka zatruła się kamforą. (e) 

się 

RONIKA 
W POLSCE*, — zorgamizowany przez Komitet 
Zbłokowanych Organizacyj Kobiecych, odbędzie 
się dnia 11 bm. (wtorek), o godz. 7 wieczorem w 
iokału Federacji (ul. Orzeszkowej Nr 11). Wstęp 
wolny dla Członkiń Organizacyi Zbłokowanych 
i "prowadzonych gości. 

RÓŻNE 

— Wyeieczka P. T. K. W! poniedziałek dnia 
10 czerwca 35 roku do Pikiliszek. 

Zbiórka w ogródku przed Katedrą o godz. 9 
punktualnie. 

— WYCIECZKA SĄDOWNICTWA WIŁEŃ 
SKIEGO DO KRAKOWA. Zarządy Zrzeszenia Sę 
dziów i Prokuratorów oraz Stowarzyszenia U 
rzędników Sądowych zorganizowały wycieczkę 
sądownictwa wileńskiego do Krakowa w liczbie 
40 osób dla sypania kopca Marszałka Józefa Pił 
sudskiego, Wycieczka wyjedzie dzisiaj pociągiem 
popidarnym o godz. 14 m. 10 a powraca do Wil 
na-dnia 12 bm. o godz. 22. 

Przy dolegitwościach żołądkowo-kiszkowyeh, 
braku apetyiu, atonji kiszek. wzdęciach, zgadze, 
odbijaniach, ogólnem podrażnieniu, bólach gło- 

wy, migrenowych, zastosowanie 1—2 szklanek 
naturalnej wody gorzkiej „Franciszka-Józeta wy 
wołuje doskonałe opróżnienie przewodu pokar- 
mowego. 

Teatr I muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Jutro, w poniedziałek dn. 10.VI o godz. 
8.30 wiecz. 'w dalszym ciągu świetna sztuka w 
3 aktach „Morfium* — o wielce interesującej 
treści (przeżycia człowieka opętanego przez na- 
łóg morfinizmu). W roli głównej Edward Ży- 
tecki, partnerką jego jest T. Suchecka. Ceny 
znmiżone. 

— Jutro, we wtorek dn. 11.VI — przedsta- 
wienie zawieszone. 

MIESKI TEATR LETNI W OGRODZIE 
PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Popołudniówka! Jutro, w poniedziałek dn. 
10.VI o godz. 4 pp. „Chory z urojenia“—Motiera, 
z pożegnalnym występem Ireny Tomaszewskiej 
w roli Antosi. Ceny propagandowe. 

— Wieczorem o godz. 8.30 ujrzymy arcy- 
wesołą, sensacyjną sztukę w 3 aktach „Tajemni- 
„ezy Dżems*. Przepiękne dekoracje (W. Makoj- 
nika, doskonała gra całego zespołu z I. Bonec- 
kim w roli głównej, wróżą miłe spędzenie wie- 
czoru w Teatrze Letnim. Ceny zniżone. 

— Pojutrze, we wtorek dn. 11 b. m, o godz. 
8.30 w. „Ptak. 

    

  

TEATR MIEJSKI POHUŁANKA. 
— Dziś, w niedzielę dnia 9.VI o godz. 8.30 

wiecz. doskonała sztuka w 3 aktach Herzea 
„Morfium“ — z gościnnym występem Edwarda 
Żyteckiego. Pozatem udział biorą: T. Suchecka, 
Kazimierz Vorbrodt i St. Skolimowski. Ceny 
zniżone. 

MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 

. PO-BERNARDYŃSKIM. 
— Popołudniówka! — Dziś w niedzielę dnia 

9.VI o godz. 4 ukaże się na przedstawieniu po- 
południowem świetna komedja J. Szaniawskiego 
p. t „Ptak“. W rolach głównych: Mieczysław 
Wegrzyn i Nina Andryczowna. Ceny propagan- 
dowe. 

— Wieczorem o godz. 8.30 „Tajemniczy 
Dżems* — sensacyjna sztuka w 3 aktach, która 
tak ze względu na interesującą treść, jak i świet 
ne wykonanie pp.: M. Andryczówny, 1: Jasiń 
skiej-Detkowskiej, J. Boneckiego (roła główna), 
M. Bieleckiego, :H. Borowskiego, .K. Dejunowi- 
cza, J. Kersena, S. Malatyūskiego, W!. Neubelta, 
T. Surowy, W. Ścibora, S. Śródki i L. Wołłejki— 
bawi doskonale publiczność w Teatrze Letnim. 
Ceny zniżone. 

— Opera w Wilnie! — Wkrótce otwarcie se- 
zonu letniego w muszli Koncertowej w parku 
im. Gen. Żeligowskiego operą „Hałka* — w in- 
scenizacji i reżyserji prof. A. Ludwiga. Partję 
tytułową odtworzy p. Wanda Hendrichówna. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIAĆ. 
— Występy M. Nochowiczówny. „Baron Cy- 

gański*. Dziś o godz. 8.30 wiecz. ukaże się po 
raz 3-ci wartościowy utwór J. Straussa, zali- 

czający się do rzędu wybitnych dzieł muzycz- 
nych tego słynnego kompozytora. Piękne me- 
lodje, pełna humoru treść oraz świetne wyko- 
nanie składają się na interesującą i godną widze 
nia całość. W rolach naczelnych wystąpią: No- 
chowiczówna, Halmirska Czechowska, Dembow- 

ski, Domosławski, Fołański i Szczawiński. Tań- 
ce i ewolucje w interpretacji całego zespołu ba- 
letowego z Martówną i Ciesielskim na czele. 
Ceny letnie — zniżone. 

—Dzisiejsza popołudniówka w „Łutni” — 
Dziś o godz. 4 pp. ujrzymy po cenach propa- 
gandowych barwną i mełodyjną op. O. Straussa 
„Ostatni wałe* w obsadzie premjerowej z M. 
Nochowiczówną i K. Dembowskim na czele. 
Ceny propagandowe od 25 gr. 

— Jutrzejsze widowiska w „Latni*. Jutro 
odbędą się dwa przedstawienia: po południu o 
godz. 4 grana będzie po cenach propagandowych 
ciesząca się wiełkiem powodzeniem słynna op. 

Kaknana „Księżniczka Czardasza*. Wieczorem 
zaś o godz. 8.30 wartościowa op. J. Straussa 
„Baron Cygański". We wtorek w dalszym ciągu 
„Baron Cyganski“. 

— „Gospoda pod Bialym Koniem“. W piatek 
nadchodzący wznowiona zostanie prz. 
peretka Benatzkiego „Gospoda pod Białym Ko- 
niem* w reżyserji M. Tatrzańskiego. 
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į Teatr muzyczny „LUTNIA* Ż 
występy Marji Nochowiczówny 

Dziś og. 4-ej—ceny propagandowe 
OSTATNI WALC 

o B-ej — Ceny letnie—zniżone 
BARON CYGAŃSKI 

RAD JO 
WILNO 

NIEDZIEŁA, dnia 9 czerwca 1935 r. 
8,30: Pieśń. 8,33: Pobudka do gimnastyki. 

8,36: Gimnastyka. 8,50: Muzyka. 9,15: Dziennik 
por. 9,25: Muzyka. 9,50: Pogadanka sportowo- 
turystyczna. 9,56: Program dzienny. 10,00: Z 
moniuszkowskich arcydzieł (płyty). 10,30: Tran 

^ a nabożeństwa z kośc. św. Krzyża w War 
szawie. 11,57: Czas. 12,00: Hejnał. 12,03: Nad 

brzegami czarnego anorza —— felj. 12,20: Pora 
nek muzyczny Or. P. R. 13,00: Fragm. słuch. 
z dram. Wyspiańskiego. Do godz. 14.00: D. <. 
poranku muzycznego. 14,00: Godzina życzeń. 
15,00: Audycja dla wszystkich „Ziełone Święta" 

Co słychać u Księżaków — pogad. rol. 
: Transmisja z Wisły „Święta wiosny Bes 

kidzkiej*. 26,45: Życie literackie Poznania — 
szkic liter. 17,00: Koncert dla naszych letnisk 
i uzdrowisk — wyk. Mała Or. P. R. 18,00: Tran 
smisja z Ośrodka Pracy dla Chłopców w Sando 
mierzu. 18,15: Muzyka z płyt. 18,30: Cala Polska 
śpiewa — koncert nagrodzonych chórów Pomor 
skich. 18,45: Życie na Wiiśle: „Bez pomocy pary 
i žagli“ — report. 19,00: Program na poniedzia 
łek. 19,10: Koncert reklamowy. 19,25: Piešni w 
wyk. Janiny Plawskiej. 19,50: Zjazd diter. im. 
Krasickiego — wygł. prof. Stanisław Lempicki. 
20,00: Dzien. wiecz. 20,10: Obrazki z życia daw 
nej i współczesnej Polski. 20,15: W godzinę 
śmierci. 21,30: Wieczór liter. ku czci Ignacego 
Krasickiego. 22,00: Transm. fragm. meczu pił 
karskiego Berlin — Kraków. 22,20: Nasza mary 
narka ста — koncert Marynarki Woj. 23,00: 
Kom. met. 23,06: Wiadomości sportowe ze 
wszystkich Rozgłośni Р. В. 23,20: Wil. wiad. 
sportowe. 23,25: Muzyka (płyty) 

PONIEDZIAŁEK, dnia 10 czerwca 1935 r. 
8.30: Pieśń; 8.33: Gimnastyka; 8.50: Muzyka; 

9.15: Dziennik poranny: 9.25: Muzyka; 9.50: Po- 
gadanka sportowo-turystyczna; 9.55: 
dzienny; 10.00: Utwory Griega (płyty); 10.30: 
Transm. nabożeństwa z kościoła Św. Krzyża w 
Warszawie; 11.57: Czas; 12.00: Hejnał; 12.05: 

Egzotyczny kraj — Polesie. Feljeton z cyklu 
„Podróżujmy*  wygł. dr. Antoni Wieczorek; 
12.20: Orkiestra pod dyr. Stanisława Nawrota 
i Tadeusz Jasłowski (śpiew); 13.00: Fragm. 
słuch. z trag. „Książę Niezłomny* J. Słowackie- 
go (Calderona) w opracowaniu Tadeusza Byr- 
skiego z muzyką Eug. Dziewulskiego; 13.20: Kon 
cert dla naszych uzdrowisk; 14.00: Zawody na 
Dunajcu; 14.30: Godzina życzeń poważniejszych 
(płyty); 15.00: Skrzynka ogólna; 15.10: Audycja 
dla wszystkich: „,Misterjum o Świętem Zmart- 
wychwstaniu iPańskiem* (Nadrenja — wiek XV) 
w opr. Wileńskiego Studjum Teatralnego: 16.00: 
Obrazki dla dzieci „Na podwórzu” pióra St. 
Szuchowej i St. Baczyńskiej; 16.15: Koncert onk. 
36 p. p. pod dyr. mjr. Stefana Lidzkiego-Šle- 
dzińskiego; 16.50: Codzienny odcinek prozy; 
17,00: Vil.my koncert z cyklu „Pięć wieków 
muzyki kameralnej". W programie Brahms; 
17.30: Pieśni z ogrodu Francji (płyty): 18.00: 
Pogadanka Brunona Wiinawera; 18,15: Cała Pol- 
ska śpiewa. Wyk. Polska Kapeła Ludowa pod 
dyr. Stanisława 'Kazuro, 18.30: Z hitewskich 
spraw aktualnych; 18.40: Chwiłka społeczna, 
18.45: Utwory Debussy'ego (płyty; 19.05: Pro- 
gram na wtorek; 19.15: Koncert reklamowy; 
19.30: Utwory wiolonczelowe z wyk. Br._Gins- 
burga; 19.50: Co czytać? — nowości beletry- 
styczne omówi Leon Piwiński (szkic Mteracki 
20.00: „Łucja z Lamermooru* — opera (płyty, 
21.40: Dziennik wieczorny; 21.50: Obrazki z ży 
cia dawnej i współczesnej Polski; 21.55: Wia- 
domości sportowe ze wszystkich rozgłośni P. R. 
22.10: Wil. wiad. sportowe; 22.15: Zespół salo- 
nowy Tadensza Seredyńskiego; 23.00: Kom. met. 
23.05: R. Wagner — Wyjątki z op. „Zygtryd* 

WIPOREK, dnia 11 czerwca 1936 roku. 

6.30: Pieśń; 6.36: Gimnastyka; 6.50: Muzyka; 
7.30: Pogadanka sportowo-turystyczna; 8.00: 
Audycja dla szkėl; 8.05: Audycja dla poboro- 
wych; 8.20: Program dzienny; 8.25: Wskazówki 
praktyczne; 11.57: Czas i hejnał; 12.03: Kom. 
met. 12.05: Dziennik południowy; 12.15: Fanta- 
zje operowe (płyty): 13.00: Chwiika dla kobiet; 
13.05: Piosenki starej Warszawy; 13.30: Z rynku 
pracy. 15.15: Rezerwa; 15. Życie artystyczne 
i kulturalne miasta. 15.30: Koncert tria salono- 
wego Jana Dworakowskiego; 16.00: Skrzynka 
PKO: 16.15: Francuskie pieśni popularne i ber- 
żerety z XVIII-go wieku; 16.30: Recital Godow- 
skiego (płyty); 16.15: Codzienny odcinek prozy: 
„Z legend dawnego Egiptu"; 17.00: Koncert dla 
naszych letnisk i uzdrowisk; 18.00: „Tancerze 
nocy“ — pogadanka; 18.10: Minuta poezji; — 
„Stepy Akermańskie*. 18.15: Cała Polska śpiewa; 
18.30: Ze spraw litewskich; 18.40: Chwilka spół- 
dzielcza; 18.45: Z Wteratury skrzypcowej (płyty): 
Słowo wstępne Zofji Ławęskiej; 19.05: Program 
na środę; 19.15: Koncert reklamowy: 19.30: Kon 
cert kameralny w wykonaniu krakowskiego 
Kwartetu kameralnego; 19.50: Pogadanka aktu- 
alna; 20.00: Rym i refren — felj. 20.45: Dziennik 
wieczorny; 20.55: Obrazki z życia dawnej i 
współczesnej Polski; 2100: Koncert symfoniczny 
w wyk. Ork. P. R. 22.00: Koncert chóru Dana; 
22,30: TWiadomości sportowe ogólnopolskie: 
22.40: Koncert Małej Ork. P. R. 

Zwiedzajeie Pośmiertną Wystawę 
Obrazów śŚ. p. Janiny Dłuskiej 

ul. Mickiewicza 22 (b. kino Roxy) 
otwarta codz. od 10 do 7 wiecz. Wstęp 

kino Roksy) otwarta codz od 10 do 7 w. Wstęp 
25 groszy, ulg. 20 wycieczki gimn. i szkół zaw. 
10 gr. szkół powsz 5 gr. 

Wystawa potrwa tylko 10 dni. 

į 
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PAR | 
w najnowszej 
kzeacji p. t. 

PREMJEPA. Program šwląteczny. 

zrozumiałym. Nad progra 

„KURJER* z dnia 8 czerwea 1935 roku 

Początek o g. 2-ej 

Viasta BURIAN 
Wspaniała komedja w języku czeskim — dla wszystk 

m: Najnowsze aktualja 
  

KAPITAN KORKORAŃ 

MELIOS| TS Za 
ŽYWY ZASTAW 

oczaruje wszyst- 
kich w najnow- 
szej krescji p. t. 

SHIRLEY TEMPLE 
W innych rol: 
Menjou, 
ford oraz Borothy Deii. 

Nad program: Kolorowa atrakcja „Zaczarowany młyn” oraz aktualja i in. 

Adoiphe 
Charles Bick- 

Począt. o 2-ej 
WKRÓTCE: Największy romans ostatniego stulecia „HRABIA MONTE CHRISTO" A. Dumasa 
  

Świąiaczny program. Tylko dwa dni. 

Publiczność i prasa za 
Najbardziej emocjonujący, potężny film z życi 

ŚWIATŁO w CIEMNOŚCI 
OGNISKO | 
W roligł Marja Corda 

  

Początek o godz. 2-ej 

chwyceni!!! 
a bohaterów przestworzy 

Genjalna kreacja ulubieńców 
Gary Granta i: Marny Loy. 
Nad program: AKTUALJA 

Dziś epokowe monumentalne arcydzieło dźwiękowe . 

Królowa niewolników 
*AD PROGRAM: iJrozmaicone DODATKI DŹWIĘKOWE. Pocz. seansów codz. o p. 4-eį p.p 
  

  

KU UWADZE 
KUPCÓW | PRZEMYS:OWCOW! 

Zwracamy uwagę P. T. Uczestników M. T. F. oraz szerokich 
sfer kupieckich i przemysłowych na oficjalne wydawnictwo targowe 
„Wiadomości Międzynarodowych Targów Futrzarskich*, które uka- 
że się na dzień otwarcia Targów 29 czerwca i kolportowane hędzie 
bezplainie przez eały okres trwania imprezy do dnia 14-g0 Нреа 
r. b. włącznie. 

Numer fargowy „Wiadomości” zawierać będzie begaty mater- 
jał, obrazujący stan branży futrzarskiej w kraju i stosunki handłowe 
z rynkami zagranicznemi, a ponadto spis uczestników M. T. F., dział 
informacyjny i Ł @. 

Ogloszenie w „Wiadošciach M. T. F.“ jest najkorzystniejszą 
reklamą. 

Ogłoszenia i reklamy opisowe przyjmuje do 25 czerwca r. b. 
Dyrckeja Targów, Biuro Ogloszeń S. Grahowskiege Garbarska 
mr. 1, Biuro ogłoszeń Kartina — Niemiecka 35, i upoważnione osoby. 

Równocześnie nadrmienia się, że mogące się ukazać w okresie 
Targów podobne wydawnictwa nie mają absolutnie nic wspólnego 
z „Wiadomošciami M. T. F.“. 

WYDAWNICTWO OFICJALNE „WIADOMOŚCI* 
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW FUTRZARSKICH W WILNIE. 

B
e
c
 

Do wynajęcia 
mieszkanie 

3 pokoje z kuchnią 
i wygodami 

Wileńska 52—4 

Do wynajęcia 
4-pokojowe mieszkanie 
ze wszelkiemi wygod. 

W. Pohułanka 23 

    

Do wynajęcia 
odremontowane 2 mie- 
szkania suterenowe po 
2 pok. z kuchnią i wy- 
godami. Informacje u 
dozorcy: Mała Pohulan- 

ka nr. 10 

Do wynajęcia 
SKLEP w centrum mia- 

sta i MIESZKANIE 
Zamkowa 15 

  

  

Mieszkanie     
  

dla miłośników książki Nadzwyczajna okazja!!! ;zua:t' Z powod. 
przeniesienia przez f(-mę D. WAKERA, księgarni i antykwarni: do no- 
wego lokalu przy uł. Wielkiej 38 (róg Sawicz) tel. 13-36, celem zarekla- 
mowania w ciągu krótkiego czasu książek z dziedziny literatury autorów 
polskich i obcych oraz książek naukowych ze wszystkich dziedzin wie- 
dzy i antykwar będą sprzedawane za bezcen. Księgarnia kupuje 
używane we wszystkich językach i płaci najwyższe ceny. Prosimy 

A © odwiedzenie księgarni i zapamiętanie adresu. 

NOWOOTWARTA Kawlannią „ESPLANADA“ 
w „Pośpieszce*, ul. Ogińskiego 8 

ŚNIADANIA — OBIADY — KOLACJE — 
'RADJO — ORKIESTRA — WERANDA — ALTANKI — 

BILARD I WSZELKIE ROZRYWKI 
Ceny kryzysowe 

  

  Ceny kryzysowe 

   

     
   śCzem w budżecie jest. 

"Tem: 'dla ždrowia bywa 

  

nych. 

       

    

SKLEP PAPIERU 

На PAIET | 
został przeniesiony z Niemieckiej 3! 

s i. Niemiecką 37 
(róg Rudnickiej — vis-a-vis Ratusza) 

   

  ka Piłsudskiego. 

    

"SBAKCJA £ ADMINISTRACJA: Wiine, Bisk, Baudurskiego 4. 

aduimistrscja fezynsa ed godz, 9, 

betonow. 
tarzach wileńckich i na prowin- 

do wynajęcia 2, 3 i 4- 
pokojowe ze wszelkiemi 
"wygodami wolne od po- 
datku, ul. Tartaki 34-a, 

HELIOS 

Lil 
Tylko DZIŚ i JUTRO o g.12, 1 i 1.45 uroczyst. przewiezienia 

SERCA » 
n WILNA 

p. Marszałka 
ŁSUDSKIEGO 

oraz specjalny reportaż z prze- 
biegu uroczyst. pogrzebowych. 
Balkon 25 gr.. 
dla młodzieży 25 gr. 

Parter 50 gr.. 

  

REWA | oss ostat rz „Przez dziurkę od Klucza” 
  

ZIELONA PARADA 
Balkon 25 groszy. 

6.30 i 9-ej. 

4 

RMSWNHSIY 
ZNAK FABR, 

SA ŚRODKIEM 

MIGRE 

    

EE 
CIE OR 

ZE ZMFABR,   

NERVOSIN' BR 

ZKOGUTKIEM 

KOJĄCYM BÓLE 

PRZEZIĘBIE 
i_ARTRETM 

TAWÓWE, KO 

YGINALNYCH PaOSZKÓW 
KOGUTEK 

SPRZEDAJĄ APTEKI 

     

       
    

  

    

  

Ogłoszenie. 
KasR Samopomocy Szeregowych Policji 
wojew. Wileńskiego poszukuje nabyw- 
ców na drewniane domy, znajdujące się 
pierwszy w m. Podbrodziu przy ul. Kiej 
suńskiej i drugi w m. Kowalczuki, gm. 
Szumskiej. Stan domów jest dobry. Do- 
my wynajęte są pod Posterunki P. P. 
Warumki sprzedaży i inne informacje 
uzyskiwać można ustnie lub pisemnie w 
biurze Kasy, mieszczącej się w Wilnie, 
przy ulicy Ostrobramskiej 6. — Biuro 

czynne od godziny 8 —- 15. 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skó:ne, wenerycn 
ne, narządów meczow 
od godz. $—-1 i 5—8 w 

DOKTÓR 

Żeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór 
RO, WENCKYCIEE, NATZĘ* 

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

tal. 2-77 

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, wena 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska T, tet. 19-57 
Przyjm, od 9—1 į 4—8 

DOKTOR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wena 
tyczne i moczopłciowe 

Wileńska 2, tel. 5-67 
Przyjm. od B—1 1 48 

ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor. weserycz,, zyfilie. 
skórne i moczopłciowa 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 3—1 i: 3—£ 

  

  

  

  

Mieszkanie 
5-pokojowe ze wszelkie 

mi wygodami z ogród- 
kiem, ciepłe i suche do 
wynajęcia, uł. Pańska, 

4 m. 3. 
  

WPOBLIŻU SĄDU cie- 
płe, słoneczne mieszka- 
nie 1 pokojowe z kuch- 
nią cena 2% zł.; tamże 

można pracować (sklep 
z kuchnią) cena 25 zł. do 
wynajęcia ul. Tartaki 19 
(róg Ciasnej) tel. 3-52. 

Letników 
z całodziennem dobrem 
utrzymaniem poszuku- 
je się w majątku o 
półtora godziny koleją 
od Wiłna, bliższe szcze 
góły od 14—18 codzien 
nie, ulica Zygmuntew- 

ska nr. 8 m, 6. 

        
BIKNER 

WILNO, UL. ROSSA 15 
telefon 17-29 

Gotowe POMNIKI, KRZYŻE, 
PŁYTY PAMIĄTKOWE i inne 
z kamieni naturalnych i sztucz- 

Budowa grobowców 
Ba wszystkich cmen- 

projektów własnych 
powierzonych. 

  

Ogłoszenie. 
iNiniejszem wyrażam swoje ubołewanie, że w 

dniu 25 maja 1935 r. będac silnie zdenerwowana 
użyłam nieodpowiedniego wyrazu wobec urzęd 
nika Ubezpieczalni Społecznej w Wilnie, którego 
niniejszem przepraszam. Równocześnie składam 
50 zł. na rzecz Kom. Budowy Kopca śp. Marszał 

4. Hejberowa. 

КОа оо 

  
              

BĄSECKIEGO 
PRZY ZEWNĘTRZNYCH GUZAGH HEH OROIDALNYCH, 

4/570%WL SIĘ HASCI VA RIC QL-(0.PorówEKIEGO) 

  

  

Opejacje kosmetyczne zniekształceń 
Dr. Michałek-Grodzki, chirurg plastyk 

Warszawa, Złota 3 
  

Letniska do wynajęcia 
— LETNISKA DO WYNAJĘCIA w willach 

Bauku Gospodarstwa Krajowego w zdrowej, su 

chej miejscowości, Piękna 4 na Pośpieszce, i w 
kolonji Zgoda w Jerozolimce. Wiadomość: Bank 
Gospodarstwa Krajowego Śniadeckich 8. 
  

Letnisko 
na Wileńszczyźnie w 
maj Cerkliszki, pow. 
Święciany. Pokoje z cat 
kowitem utrzymaniem 
3 zł, 50 gr, Miejscowość 
ładna, sucha, dużo owa 
ców i jarzyn. Dowie- 
dzieć się: ul, Wileńska 
42 m, 33, tub Cerkliszki 

poczta  Święciany. 

Letniska 
1--2—3 pokojowe do 
wynajęcia w majątku 
pod Wilnem, w pobliżu 
lasy iglaste, miejscow. 
zdrowa, sucha. Od dw. 
osob. i cent. miasta 2'/> 
klm. Informscje: ul. Ra- 

duńska 4 m. 16 

    

Mieszkanie 
łuksusowe 4 pok. z 
wszelkiemi wygodami. 
Ul. Jakóba Jasińskiego 

Nr. 6. 

7 8 KURVA  ORZKZAYDA : я 

Хе\е!опу : Redakcii 79, Admintstr. 99, Redsktor naczelny przyjmuje od g. 2 

31, ppol, Kekopirėw Redzkcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. i -— 2 ppoł. Ogłoszenie są przyjsmowace, od godz. AU 334 1 7—9$ więea 

Konie czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drakamis — mi. Biskupa Bandurskiego 4. Teleton 3-40. 

  

Kilimy potaniały 
D.-H. „T. ODYNIEC* 

Wilno, Wielka 19 
tel. 4-24. / Urzędnikom 

na długie raty. 
Korzystajcie z okazji 

„Echo 
obcojęzyczne* 
czasopismo dla znają- 
cych początki francu- 
skiego, niemieckiego — 
Szczegółowe prospekty, 
nemery  okszowe 
bezpłatnie : Warezawa, 

Waliców 3 — 
Wymienić język! 

  

  

Solidna osoba 
starsza, x poważnemi 
referencjami. poszukuje 
posady gospodyni do 
samotnych, zna krawie- 
czyznę, zgodzi się pil- 
nować mieszkanie. Z.gło 
szenia: ul. Uniwersytec- 

ka 7—12   
DORTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne, 

skórne i moczepłciowe 
Szopena £, tel. 20-74 
Przyjm. od 12—2 i 4—-8 

TTT 
Przyjmuje ad 9—7 m 
ul. 3. Jasińskiego 5-0 
róg Ofiarnej (shak Sądu: 

Pianine 
w dobrym stanie sprze- 

daje się za 450 14. 
Ul. Uniwersytecka 4/22 

  

JUTRO — poniedziałek (Zielonych świąt) Premjera p. t. | 
Wesoły XXV program z udziałem Janusza Sciwiarskiego, 
J. Doriani i W. Morawskiej oraz calego zespołu. 

Codziennie 2 seanse: o g. 6.30 i 915, w niedziele i święta 3 seanse: o & 4, 
Szczegóły w afiszach. W sohoty kasa czynna do 10.15. 

ORYGINALNE PROSZKI) 
IGRENO- 

Do sprzedania 

7 ha ZIEMI 
można na parcele, o: 
50 gr. metr, przy ulice 
Wiłkomierskiej nz. 161. 
Dowiedzieć się: Szesz- 
k i kińska 8-2 

Pczost. działki 
przy ul. Ponarskiej 53 
do sprzedania po 2 zł. 
za metr kw. Informacje: 

Wileńska 25, m. 30e 

Malątek 
obszaru 65 ha, odiegis 
od Dzisny o 3 klm, w 
uroczem położeniu nad 
rzeką, nadający się na 
piękne letnisko, bez 
długu, z 10 budynkami 
i ogrodem, zarax de 
sprzedania. Wiadomość 
Wilno, Mała Pohułanke 
10—5, albo w Dziśnie 

u p. K. Rusieckiego 

do sprzedania o 8-miu 
mieszkaniach, 250 sążni» 
ziemi własnej przy uł. 
Starej 33. O warunkach 
dowiedzieć się: pl. św. 

Piotra i Pawła 3—4 

  

  

  

  

Tanio do sprzedania 

samochód 
| „Chevrolet* — otwarty 
14 cylindrowy w b. do- 
brym stanie, Maj. Meje- 
łuny, poczta Dukszty . 

k/Turmont, Szejko 

Sprzedam 
piwiarnię z całkowitem: 

urządzeniem. Wiadom. 
uł. Popławska 3 

    

Szczenięta 
„Setery irlandzkie” 

do sprzedania — Jaspa 
22—5, Zwierzyniec 

Do miynów 
plany i montowanie 

wykonuje 
ST. STOBERSKI 
Archanielska 5—2 

  

  

Sprzedaje się 
b. tanio garnitur mebli 

miękkich, czerwony 
plusz, kredens dębowy. 
Montwiłłowska 10—2. 

Sprzedaje się 
folwark 140 ha bez bu- 
dynków, tanio, gotówki 
4000 zł, Oferty do adm. 

„Kurjera“ dla E, 5. 

Sprzedają się 
działki ziemi na letnis- 
ka, 12 kim. od Wilna, 
3 klm. od stocji, z ła- 
sem i w pobliżu rzeki. 
Dowiedzieć się: Zawal- 

na 10, Sadowski 

$przedam 
w Žodziszkach 
25 hm z placami. Infor- 
macje: Antoni Symono* 
wicz, Wilno, Wiosenna 

Okazyjnie 
10 funt. 

sprzedaje się ocynkow. 
blacha w b. dobrym 
staniel Ogłądać można 
ой 7 do B-ej, ul. Kasz- 

tanowa 4—1a 

  

  

  

  

— 8 ppot, Sekretar: redakcji przyjmuje od g. 

Przy większym 
pensjonacie lub na ko- 
ionji obejmę posadę 
instraktora gimnastyki. 
Oferty: sub. „Wychowa- 
nie fizyczne” do adm.. 
„Kutrjera Wiłeńskiego” 

PLAC 
SPRZEDAM TANIO 
przy ul. Wiwulskiega. 

500—1000 m”. 
Mazja Szuie 

ul. Smoleńska 8 

  

į 

| 
DOME murowany 

dwumieszkaniowy 
do sprzedania tanłe> 
Wiadomość: Jagielloń- 

ska 16—9, czytelnia 
od godz. 11 do 1B-ej 

UDZIELAM 

LEKCYJ 
|w zakresie gimnazja 
nym z polskiego, fizyki, 
chemii i matematyki, 

    

Zgłoszenia do admin... 
„Kurjera Wilešskiega“ 

pod „Solidnie“   
    

spal 

(KRA PRENUMERATY: auesiącznie 2 odnoszeniew do domn lub przesylką pocziową { dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w administracji 2 zł, SD gr. Zagranicą 6 244 CENA OGŁOSZEW Za wieriz 

wóiltmetrowy przed tekstem — 75 gr, w feltirie S) gr. za tekstem—30 gr., kronika redakc., komonikaty — 70 gr, za mm. jeduoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gi.ża wyraz. Do tych ces doficza się: 

® «głoszenie Icylrowe 1 tabelaryczue 50%, w nnmerach miedzienych | świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%, Dla poszukujących pracy 80% zniżki. Ża namer dowodowy 13 E 

Uklad egłosznń w tekście 4-го łamowy, xa tekstem £-mio łamowy. Administ: 

  

rd. „Karjes Wileński” Sp. » a. « 
   

\ ©. 

Drak. „Zales“, Wilno, at. Biak, 
AA 00A sec , 

p TR 
a NE о 

Bandarskiego 4, tel. 2-40, 

racja zastrzega sobie prawo zmiany termina drażm ogłoszeń 
   

i ni 

  

je przyjmuje zastrzeżeń miejsca,| 

Miedakter edpew, Witold 

      

— 

ma


