
a 

  

> 
* Rok XII. X'. 160 (3405) Wilno, Piątek 14 Czerwca 1935 r. Cena #5 groszy 

KURIER WILEŃSKI 
NIEZALEŻRY DZIEKNIK GEMOKRATYCZNY 

    

Debaty nad projektami ordynacyj wyborczych 
do. Sejmu i Senatu w komisji konstytucyjnej Sejmu 

WARSZAWA, (Pat). Sejmowa komi- 
sja konstytucyjna zakończyła na dzisiej 
szem przedpopołudniowem posiedzeniu 
dyskusję ogólną mad projeletami ordyna 
cyj wyborczych do sejmu i senatu. 

Przedstawiciel klubu ukraińskiego Chruckij 
wystąpił z ostrą krytyką projektu BBWR., wy 
suwając postulat zagwarantowania praw naro 
du ukraińskiego. Klub ukraiński będzie głoso 
wał za projektem PPS, hicząc się jednak z tem, 
że za podstawę dalszych rozpraw wzięty będzie 
projekt BBWR., mówca zapowiada zgłoszenie 
do niego poprawek. 

Na tem wyczerpano ogólną dyskusję. 

Poseł Niedziałkowski prosi o wyjaśnienie, 
jakie argumenty prawne pozwalają umieścić pro 
jekt BBWR. w ramach obowiązującej konstytuc 
ji. Mówea twierdzi, że myśl polityczna, która 
leży u podstaw tego projektu, polega na tem, 
że projektodawcy chcą jakoby wziąć na siebie 
cały monopol rządzenia Polską. Referent nie zga 
dza się ze stanowiskiem, jakoby parlamentaryzm 
zbankrutował i w zakończeniu wypowiada pog 
ląd, że projekt ordynacji wyborczych PPS, stwa 
rza pewnego rodzaju fikcję w życiu politycznem, 
co jest zdaniem mówcy rzeczą niebezpieczną, 

Następnie zabrał głos referent projek 
tów BBWR pos. Podoski, który w bardzo 
obszernem przemówieniu zbijał zarzuty 
stawiane ze strony posłów opozycyj- 
nych. 1 \ 

Twierdzono m. in., ošwiadcza m6w- 
ca, že 

PODZIAL NA OKRĘGI WYBORCZE 
zostal dokonany z pokrzywdzeniem wsi 
na korzyść miast oraz ziem województw 
zachodnich na korzyść województw 
wschodnich. Projektodawcy nie kiero- 
wali się względami, jakie im zarzucano. 
W szczególności zaprzecza referent, by 
chciano uprzywilejować wschód na nie- 
korzyść zachodu. Referent przytacza da 
ne cyfrowe i podkreśla, że w ostatecz- 
nym rachunku napewno okaże się, że po 
dział w stosunku do ilości wyborców bę 
dzie zupełnie równy. 

Przechodząc do zagadnienia 

ILOŚCI POSŁÓW 
Podoski zwraca uwagę, że jeśliby przy- 
jać, iż przy wyborach w roku bieżącym 
uprawnionych do głosowania byłoby 
16,500,000 wyborców, to przy systemie 
proponowanym przez PPS. otrzymano- 
by aż 660 posłów. Powaga Sejmu nie za- 
leży od ilości ale od jakości zly 
zaś polityczna nie jest uzależni li- 

y. 
Co do 

SKLADU ZGROMADZEN 
OKRĘGOWYCH 

to referentowi wydaje się, iž opozycja 
przesadza, twierdząc, że samorząd tery- 
torjalny jest wyłącznem narzędziem 
BBWR. i dlatego został wprowadzony 
do zgromadzeń okręgowych. Przecież 
stronnictwa opozycyjne mają przedsta- 
wicieli w tym samorządzie. Ustawa o0t- 
wiera również drogę dla reprezentacyj 
robotniczych, powołując w skład zgro- 
madzeń przedstawicieli związków zawo 
dowych, przyczem opozycja ma pod 

<A 

swoim wpływem niektóre związki zawo ' 
dowe. 

Projektodawcy stoją na stanowisku, 

że samorząd terytorjalny może najlepiej 
odźwierciadlać opinję miejscowego spo- 
łeczeństwa. 

ZGODNOŚĆ Z KONSTYTUCJĄ. 
Referent oświadcza, że zaskoczony 

jest wysuwanym przez opozycję momen 
tem rzekomej niezgodności z konstytu- 
cją, gdyż w dyskusji nie sprecyzowano, 
na czem polegać ma ta niezgodność. Nie 
wiemy, oświadcza poseł Podoski, czy 
wprowadzając w projekcie system gło- 
sowania przyjęty jako najbardziej tajny 
w czasie plebiscytu saarskiego, popeł- 
niliśmy przestępstwo przeciw tajności. 

Uważam, że zrobiłiśmy tu krok naprzód. 
System BBWR. zawiera jawność przy 
zgłaszaniu delegatów do zgromadzeń 
okręgowych, ale nie przy głosowaniu ani 
ustalaniu listy kandydatów. Wniosek 
PPS. jawność tę podkreśla jeszcze bar- 
dziej. 

Jeśli na bezpośredniość wyborców, 
podkreślił dalej referent, spojrzymy z 
punktu widzenia wyborcy, to dotychcza 
sowy system był ułatwieniem dla stron- 
nictw politycznych, gdyż listę kandyda- 
tów układa sztab partyjny. Projekt 
BBWR. stwarza dla stronnictwa trudnoś 
ci, gdyż nie będzie ono mogło zgóry wy 
znaczyć kandydatów, ale za to wyborca, 
o którego nam wszystkim chodzi, będzie 
miał możność swobodnego głosowania. 

Przechodząc do 
ZAGADNIENIA  PARTYJ 

poseł Podoski zaznaczył, że jeśli chodzi 

o aspiracje partyj, to niewątpliwie kon- 
stytucję uchwalono po to, by dać Pre- 
zydentowi możność powołania rządu bez 
wpływu partyj politycznych. Nie chodzi 
nam o utrzymanie czy też o osiągnięcie 
większości, bo do tego wystarczała a na- 
wet przydatniejsza była dotychczasowa 
ordynacja wyborcza. Dziś jednak zna- 
ezenie partyj politycznych spadło do mi 
nimum. Chodzi więc © stworzenie repre- 
zentacji parlamentarnej przez powołanie 
innych organów reprezentujęcych żywot 
ne siły społeczne. 

Rozwija się dziś samorząd terytorja]- 
ny, który jest szkołą wychowania obywa 
teli, a rola jego ciągle wzrasta. Samo- 
rząd gospodarczy i organizacje wojsko- 
we jako twór naturalny biorą co- 
raz większy udział w życiu politycznem 
i gospodarczem. Nie chcemy doprowa- 
dzić w Polsce do usunięcia czynnika spo 
łecznego poza nawias, lecz pragniemy 

zachować dla obywateli możność nieza- 
leżnego i swobodnego wypowiadania się. 
Jeżeli więc łamiemy więzy partyj, to 
tylko dlatego, by umożliwić przyszłym 
posłom swobodne wypowiadanie się w 
sprawach państwowych i niezależne speł 
nianie obowiązków. 

W zakończeniu poseł Podoski oświad 
czył, że 
PROJEKT BBWR. JEST WYRAZEM 

WALKI 
jaka prowadzona była z nieodpowiedzial 
nym anonimem, usymbolizowanym już 
w zaraniu Rzeczypospolitej w konwen- 
cie senjorów, a nawet — gdy sięgniemy 
do historji Polski — w przeróżnych kon | 
federacjach. Dlatego też zgłoszenie kan 
dydatów na posłów przekazujemy orga- 
mom, działającym pod kontrolą opinji 
społecznej. Są to motywy, które nami 
kierowały. Poseł Niedziałkowski powie 
dział, że jest dumny, że od r. 1910 był 
wierny wciąż jednej partji, a my i moi 
starzy koledzy dumni jesteśmy, iż w za- 
raniu niepodległości spełnialiśmy wolę 
Józefą Piłsudskiego, dumni jesteśmy, że 
byliśmy pokoleniem Józefa Piłsudskie- 
go, pod którego rozkazami budowaliśmy 
niepodległość Polski i dalej pójdziemy 
wytkniętą przez Niego drogą. 

Przewodniczący wicemarszałek Ma- 
kowski oświadczył, że wobec zakończe- 
nia dyskusji ogólnej komisja przystępu 
je do głosowania, który z projektów bę 
dzie wzięty za podstawę do dyskusji 
szczegółowej. 

Poseł Stroński (klub narodowy) sta- 
wia wniosek o przejście do porządku nad 
projektem BBWR., jako rzekomo niez- 
godnego z komstytucją. Wniosek ten w 
głosowaniu upadł. 

NASTĘPNIE KOMISJA PRZYJĘŁA 
WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW ZA PODSTA- 

TELEF. OD WŁASN. KORESP, Z WARSZAWY 
  

Zwołanie komisji konstytucyjnej Senatu 
Przewodniczący senackiej komisji 

konstytucyjnej, senator Targowski, zwo 
łał posiedzenie komisji na dziś, na godz. 
5 p. p. dla wysłuchania referatów sena- 
torów: Lewenherza o ordynacji wybor- 
czej do sejmu i Romana o ordynacji wy 
borczej do senatu. W związku z tem se- 
nator Woźnicki z Klubu Ludowego wy- 
stosował do Marszałka Senatu pismo, 
Šis 

  

„ Dzłennikerze totewscy w Polste 

kwestjonujące zwolanie tej komisji. Se- 
nator Wožnicki wychodzi z založenia, že 
komisja senacka može obradowač jedy- 
nie nad uchwalami sejmu, a poniewaž ta 
kiej uchwały w sprawie ordynacyj wy- 
borczych jeszcze niema, prosi Marszał- 
ka Senatu o wydanie odpowiednich za- 
rządzeń. 
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Jak donosiliśmy już do Warszawy przybyła samolotem z Rygi wycieczka dziennikarzy ło- 
tewskich z szefem wydziału prasowego łotewskiego M. S, Z. p. Skrebersem. W skład wycieczki 
wchodzą: wiceprezes Zw. Dziennikarzy Łotewskich red. „Briva Zeme* p. Wilde, red. „Jau- 
naks Zinas* prof 
nik wydziału į 
rozumienia pi.sowego 

    

polsko - 

in i red. „Rits“ p. Nonato. Na lotnisku miłych gości powitał naczel- 
M. S. Z. p. Skiwski, członkowie poselstwa łotewskiego, prezes po- 

łolewskiego red, Obarski oraz przes red. Gjełżyński. — 

WĘ DYSKUSJI PROJEKT BBWR. © 
ORDYNACJI WYBORCZEJ DO SEJMU 
I ORDYNACJI WYBORCZEJ DO SE- 
NATU. 

Odrzucono skolei wniosek klubu na- 
rodowego o powołanie komisji rzeczo- 
znawców oraz o zwróeenie się do rządu 
w sprawie materjałów statystycznych. 

Po krótkiej formalnej dyskusji obra 
dy przedpołudniowe zakończono. 

Obrady popołudniowe 
Po przerwie obiadowej przystąpiono 

do dyskusji szczegółowej nad projektem 
BBWR. Przewodniczący oświadczył, że 
dyskusja toczyć się będzie nad rozdzia- 
łami projektu i najpierw przyjdzie pod 
obrady projekt ordynacji do Sejmu. 

Do rozdziału I-go — Skład Sejmu — 
poseł Rataj wniósł poprawkę o podnie- 
sienie liczby posłów do 300. Poseł Stroń 
ski wnosi o odrzucenie artykułu 1-go, 
przez co odrzuconoby całą ustawę. 
Ksiądz poseł Szydelski proponuje 104 
okręgi po trzech posłów na okrąg. Po- 
seł Bilak domaga się 3-mandatowych 

okręgów dla ziem zamieszkałych przez 
ukraińców, co podniosłoby liczbę posłów, 
do 214. Poseł Czapiński oświadcza, że 
klub jego będzie głosował za wszystkie- 
mi poprawkami zwiększającemi liczbą 
posłów. 

Przy rozdziale Il-im — Prawo wy- 

ATR 
tdk 

'bierania posłów — poseł Stroński pod- 
kreślił, że byłoby lepiej, aby w punkcie 
mówiącym „kto nie ma prawa głosowa- 
nia zamiast słów „skazany wyrokiem 
sądowym choćby nieprawomocnym'* by 
ło powiedziane wyrokiem prawomoc- 
nym. Tu rozwinęła się dłuższa dyskusja, 
w której zabierał głos również referent 
Podoski. 

W dyskusji nad rozdziałem IV-ym— 
Okręgi wyborcze i obwody .głosowania— 
poseł Rataj wypowiedział się, by pod- 
nieść liczbę okręgów z 104 na 150, a w 

artykule 8-ym wstawić dodatkowo posta 

nowienie, że odległość okręgu wybor- 

czego od głosujących nie może przekra 

czać 6 km. Ksiądz Szydelski w związku 

žė złożoną przez niego poprzednio po: 

prawką wnosi, aby w art. 7-ym zmienić 

2-mandatowe okręgi na 3-mandatowe. 
Poseł Rymar w związku z art. 6-ym tego 

rozdziału prosi o dostarczenie materja 

łów statystycznych ilustrujących wykaz 

okręgów wyborczych oraz wypowiada 

się za stabilizowaniem granic komisarją 

tów. Poseł Bilak pragnie podzielić obszar 

państwa na 107 okręgów. Poseł Chru- 
ckij wnosi poprawkę zmierzającą do in- 

nego wykroju okręgów wyborczych, u- 

ważając, iż projekt ustawy nie daje do- 

kładnego ich obrazu. (Poseł Czapiński 

oświadcza, że art. 7 w związku z artyku 

lami 72 i 73 jest dla PPS. nie do przyję- 

cia. Poseł Rottenstreich jest za wydzie- 

leniem większych miast i przyznania im 

osobnych mandantów. 

Do rozdziału V-g0 — Zarządzenie wy 

borów — nikt głosu mie zabiera. 

Przy rozdziale VI-ym — Spisy wybor 

ców — poseł Rymar uważa zą słuszne 

przyznanie głosu obywatelom polskim 

mieszkającym na terenie Gdańska, jest 

jednakże również za uwzględnieniem о- 

bywateli polskich z czeskiego Śląska Cie 
szyńskiego i niemieckiego Górnego Ślą- 
ska. tere 

Po krótkiej formalnej dyskusji w 

sprawie przedłużenia obrad, przystąpio= 

no do rozdziału VII-go — Generalny ko- 

misarz wyborczy i komisje wyborcze. 

(D. c. art. na str. 2-eį). 
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Zueostrczenie zatargu 
japońskeo = chińskiego 

SZANGHAJ, (Pat). Ze źródła dobrze 
poinformowanego donoszą: W stosun- 
kach chińsko-japońskich powstało nowe 
naprężenie, wywołane przez następujący 
incydent: Generał Ho Ing Czin stwierdził 
že na liście ustępstw, które Chiny przy- 
jęły, a które attache japoński wręczył 
do podpisu, znajduje się zobowiązanie, 
aby Chiny nie mianowały w prowincji 
Hopei na sędziów nikogo niepożądanego 
dla japończyków. Ponieważ o tej klauzu 
li w czasie rokowań nie było mowy, ge- 
nerał Ho Ing Czin odmówił podpisania. 

SZANGHAJ, (Pat). Chiński minister 
wojny oświadczył, że nie uważa za ko- 
nieczną odpowiedź na piśmie na ostatnie 
żądania japońskie, Minister uważa za ko 
nieczne porozumienie się z rządem nan- 
kińskim. Położenie pogarsza się. 

HAIN-KING, (Pat), Urzędowo ogła- 
„szają: Silne oddziały japońskie rozpoczę 
ły marsz z Džeholu do Peipingu i Tient- 
sinu. 

  

ŻĄDANIA JAPOŃSKIE. 
SZANGHAJ, (Pat). Spośród nowych 

żądań japońskich dowództwa armji 
kwantuńskiej podkreślić nałeży: 1) za- 
niechanie propagandy antyjapoūskiej 
na terytorjum całych Chin, 2) porzuce- 
nie wszelkiej myśli szukania poparcia 
mocarstw zagranicznych przeciw Ja- 
ponji, 3) współpraca gospodarcza chiń- 
sko-japońska winna obejmować Mand- 
żurję, 4) utworzenie w Pekinie specjal- 
nej administracji pod przewodnictwem 
Kuan Fu, gubernatora prowincji Hopei, 
znanego przyjaciela . Japonji. 

W TIENTSINIE. 

TIENTSIN, (PAT). — W mieście panuje zu 

pełny spokój, lecz w kołach kolonji zagranicz 

nej oraz wśród ludności chińskiej odczuwa się 

pewne zaniepokojenie,mimo zapewnień ze stro 

ny/ konsulatu japońskiego, iż niema żadnych pod 

staw do obaw. 

"Kota handlowe zaniepokojone są żądaniami 

japońskiemi, które przewidują nieograniczone 

  

<gły zgon francuskiego 
ministra 

PARYŻ, (Pat). Dziś zmarł nagle mini 

ster Marcombes. Minister zaskoczony za 

stał przez śmierć, gdy przed godziną 10 
udawał się do pałacu Elizejskiego na po- 

siedzenie rady ministrów. 

Wizyta min. Łozarzjtisa 
Bea e "WwoS$zwecji 

STOKHOLM, (Pat). Litewski mini- 
ster spraw zagranicznych Łozorajtis za- 
proszony był weżoraj na śniadanie przez 
króla Gustawa. Wieczorem szwedzki mi. 
nister spraw zagranicznych Sandler wy- 
dał przyjęcie na cześć gościa. 

'Min. Benesz podróżuje 
: Ba Rosfi 
MOSKWA, (Pat). Minister Benesz po 

wrócił dziś z Łeningradu, popołudniu 
zaś odjechał do Kijowa, skąd uda się bez 
pośrednio do Pragi. 

Senat przedłużył waż- 
ność postanowień Н ВА. 
5 "WASZYNGTON, (Pat). Senat prze- 
dłużył tymczasowo moc obowiązującą 
postanowień NRA. Zą przedłużeniem gło 
sowało 41 przeciwko zaś 13. 

Toanaż niemieckich sił morskich 
Zqoda Japonii | St. Zjedn. 
na 35 proc. taanażu Angiji 

LONDYN, (PAT), — Ambasador japoński 

udał się do Foreign Office, gdzie potwierdził, że 

Japonja nie czyni zastrzeżeń przeciwkc przyzna 

nii Rzeszy Niemieckiej prawa do rozbudowy 

jej floty wojennej do 35 proc. tonnażu floty W. 

Brytanji. Ambasador Stanów Zjedn, zakomuni 

kował również punkt widzenia swego rządu, któ 

ry — jak się zdaje, nie będzie czynił zasadni 

czych zastrzeżeń przeciwko ograniczonej w ten 

sposób rozbudowie floty utemieckiej. 

korzystanie z linji kolejowej $ohn-Szang-Czin- 

Wang. Krąży pogłoska, że Japończycy dążą do 

zawarcia sojuszu wojskowego «z Chinami. 

Wojska gen. Ing-Sue-Czang, byłego guberna 

tora prowincji Chili, po ewakuacji z Pao-Tsing- 

Fu maszerują w kierunku południowym. 

PEKIN, (PAT). — Według wiadomości po 
chodzących z kół zagranicznych Japonja miała, 
«strzec Chiny, aby nie liczyly na pomoc ze stro 

ny państw obcych. 

PEKIN, (PAT). — Dwie dywizje chińskich 
wojsk rządowych opuściły Pekin, dwie inne zaś 

  

  

ewakuowały Tientsin. Chiny północne okupo 
wane hędą przez dwie dywizje generała Czong 
Czeka i 7 dywizyj gen. Wang Fu Lina, których 
wycofania nie domagały się władze japońskie. 

TOKIO, (PAT). — Wzrasta tu przekonanie, 
że władze chińskie nie ustąpią Japończykom i 

nie przyjmą ieh żądań. 

W każdym razie postulaty japońskie wywo 
Iuły pewną panikę. Wiele osób cywilnych opu 
ściło wezoraj Pekin. W pociągach zarezerwowa 
no już na kilka dni wielką itość miejsc, Japoń 
czycy projektują na dziś demonstrację powietrz 
ną nad Pekinem. W związku z tem policja wez 
wała ludność do zachowania spokoju. 

Kanferenija wiasku-sbisyńiska 

  

Jak donosiliśmy trwają obecnie pertraktacje po między Abisynją i Włochami w sprawie poko- 
jowego załatwienią zatargu Na zdjęciu jedno z posiedzeń przedstawicieli zainteresowanych 
państw; zu stołem obrad siedzą od lewej strony ku prawej: Pitman, Benjamin Pattek, hr. Aldo- 

wrandi i prof. Lapradelle. 

Przygotowania wojenne | 
  

  

"och 

w Afryce postępują naprzód 
RZYM, (PAT). — Przygotowania wojenne 

Włoch trwają w daiszym ciągu. Gazeta urzędo 

wą ogłosiła wczoraj: dekret ustalający wspólne 

dowództwo sił lotniczych zgromadzonych w So 

malji i Erytrei. 

W stolicy Erytrei Assmarze podjęto budowę 

lodowni, celem przechowywania większych za 

pasów żywności, 'W: budowie znajduje się też 

drugi wodociąg, długości 19 klm., prowadzący 

do portu Massana, dzięki czemu zapas wody słod 

kiej zwiększy się o miljon litrów dziennie. Pro 

jektowana jest budowa wielkiego wodociągu. 
długości 18 kim. do miasta portowego Assab. 

We Włoszech odbywa się w dalszym ciągu 

koncentracja sił zbrojnych przeznaczonych do 

Afryki Wsehodniej. 

Olbrzymi wybuch w niemieckiej fabryce 
materjażów wybuchowych 

BERLIN, (PAT), — W miejscowości Rheins- 
dori wpobliżu Wittenberg nastąpił dziś popołud 
niu wybuch w. fabryce materjałów wybucho- 
wych; Liczbę zabitych podają na 206 osób. 

Bliższyth szczegółów narazie brak, W chwili, 

gdy nastąpił wybuch, fabryka pracowała w peł 
nej obsadzie. Zmohilipowane z najdalszych oko 
lic oddziały straży ogniowej, oddziały szturmo 
we, wojsko i czerwony krzyż pracują niezmor 
dowie nad uprzątaięciem gruzów i niosą po 
moc rannym. Długi korowód samochodów odwo 

zi zabitych, rannych i okaleczonych. 
Wittenberg jest miastem powiatowem w Sak 

sonji Pruskiej, nad Łabą, oddałone od Berlina 

o 90 klm. 
BERLIN, (PAT). — Dopiero o godz. 21 vo 

jawił się pierwszy urzędowy komunikaf o wy 

buchu w Rheinsdorfie pod Wittenbergiem. — 

Katastrofa nastąpiła o godz. 15 w zakładach 

fabrycznych firmy „Wasag* Westphalisch-An- 

haltnisehe Sprengstoff - Fabrik, A. G. Po pierw- 

szym wybuchu nastąpił pożar, który spowodo 

wał dalsze wybuehy. Dopiero o godz. 20 można 

było dotrzeć do miejsea katastrofy, Pierwszy 

komunikat urzędowy mówił © 10 trupach, o g. 

22 liczbę zabitych podawano na 20, ciężko ran 

nych 75, lekko rannych 300. Komunikat zapo 

wiada, że liczyć się należy z 50 zabitymi, 

BERLIN, (PAT). — Około godz. 23,15 podano 

następujące szczegóły © katastrofie w Rheins- 

doriie. Do godz, 20 nastąpiły kolejno 4 wybu 

ehy. Również obecnie niebezpieczeństwo wybu 

chów nie zostało całkiem usunięte. Z tego po 

wodu okolicę w dużym prominiu otoczono kor 

donem Reichswehry i policji, Wybuchy nastąpi 

ły w zbiornikach podziemnych z nieznanych 

dotąd przyczyn. Wbrew alarmującym pogłos- 

kom, jakie krążyły w godzinach wieczornych 

w Wittemherdze, zapewniają ze strony niemiec 

kiej. 14 liczba robotników zatrudnionych w fab 

ryte w chwili katastrofy nie przekraczała 200. 

Siła, wybuehu była wielka, Huk słyszano w odle 

głości 8. klm. Na ulicach Wittembergi gromadzi 

się ludność, która czeka wieści z miejsea wyhu 

chu, Setki rodzin dotkniętych jest katastrofą. 

  

Obrady komisji konsty- 
tucyjnej Sejmu 

(Dokończenie art. ze str. 1-ej). 

Poseł Czapiński sprzeciwia się usu- 
nięciu instytucji głównej komisji wybor 
czej oraz wysuwa zastrzeżenia co do spo 
„sobu powoływania” generalnego komisa- 
rza z pośród sędziów oraz co do sposo- 
bu tworzenia komisyj wyborczych i ob- 
wodowych. Poseł Stanisław Stroński ró- 
wnież występuje przeciwko art. 13-mu, 
„który jego zdaniem rozszerza zakres lu- 
dzi, z pośród których będzie powołany 
generalny komisarz wyborczy. Mówca 

poddaje również krytyce powoływanie 
okręgowych komisyj wyborczych. Po- 
seł Rymar uważa, że obok komisarza wy 
borczego powinna istnieć także główna 
komisja wyborcza. Mówca jest za dopu- 
szczeniem mężów zaufania oraz domaga 
się od członków komisyj okręgowych i 
obwodowych ślubowania. 

Wyjaśnień udzielił jeszcze posef Po- 
doski, podkreślając tendencję projektu, 
by czynności wyborcze były we właści- 
wym czasie przez właściwych ludzi ska- 
tecznie kontrolowane. 

Na tem posiedzenie przerwano, a ju- 
trzejsze posiedzenie rozpocznie się 0 g. 
li-ej przyczem zamierzone jest zakoń- 
czenie rozprawy szczegółowej. 

Wiadumości Z KO*Na 
ROZBIÓRKA TORU KOLEJOWEGO 

NA LINJI PROWADZĄCEJ DO WILNA 
1 GRODNA. 

Prasa litewska podaje, że wobee bra 
ku komunikacji na odcinku kolejowym 
Orany — Olita, tor kolejowy na powyż- 
szym odeinku jest obecnie rozbierany 
szyny zaś są składane na stacji Olita. sj 
› pe 

USTAWA O WYBORACH DO SEJMU. 

Mimister spraw wewnętrznych Ru- 
stejka w rozmowie z pewnym dziennika 
rzem zagranicznym oświadczył, iż rząd 

opracowuje cały szereg nowych ustaw, 
in. o obywatelstwie i o wyborach do Sej 
mu. Sejm będzie wybierany na innych 
zasadach niż dawny. 

„SZAUŁISE* ORGANIZACJĄ WOJSKOWĄ. 

Gabinet Ministrów zatwierdził nową ustawę 

Związku Strzelców. 
Ustawa zawiera 38 paragrafów. Na mocy ш5- 

tawy Związek podlega. bezpośrędnio dowódcy 
armji, Szefem Związku jest Prezydent Państwa, 
który mianuje spomiędzy oficerów naczelnika 
Związku i zatwierdza wewnętrzny statut. 

Do Związku są przyjmówani obywatele litew 
scy płci obu od tat 16( nie karani sądowo z poz 
bawieniem praw. Rodziny poległych strzelców 
otrzymują emerytury. Związek jest zwolniony 
od wszelikch podatków i znaczków pocztowych 
w korespondencji słażbowej. 

Związek staje się organizacją wojskową. 

ao SM 
w dobrym stanie (kareta) marki „Paige* — 6 
(Zwierzyniec), Dzielna 36—1. "Tel. 21—87. 
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Roczne Kusy Pielegaow. I Wychow. Dzieci 
(ezż. od 1925 r. w Wiłóie) 

Program obejmuje kurs teo etyczny i praktykę w szpitalach, p<zedszkolach i żłobkach. 
W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechaicy i jekarze spacjałiści w cho- 
robach dzlsacięcych. Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocznych Kursów Han ilowych 

przy ul. Mickiewicza 22 -5 od godz 5—7 wiecz. codziennie prócz świąt, telefon 16-02 

  

Axademicy lotnicy w Fimlandji 
HELSINKI, (PAT). W drugim 

dniu pobytu w Finlandji lotnicy akademi 
cy polscy zademonstrowali na lotnisku 
wojskowem samoloty polskie, przewożąc 
przedstawicieli organizacyj i prasy. Ogól 
ne uznanie wzbudziła wysoka klasa na- 
szych pilotów, którzy całkowicie opano- 
wali niesłychanie trudne warunki tere 
nowe lotniska tamtejszego. Na cześć go 
ści polskich acroklub fiński wydał śniada 

   

      

nie, w którem wziął udział również szef 
lotnictwa. Fiński parlament akademicki 
wydał na cześć gości polskich obiad. : 

Dziś grupa lotników polskich złożyła 
wieniec na mogile lotników fińskich. — 

Po śniadaniu w aerokubie akademiekim 
lotnicy polscy odłecieli do Abó. O godz. 
18 wyłądowała na budującem się lotnis 
ku w Abó grupa skudentów polskich. 

Dwie wsie w płomieniach 
04 uderzenia sioruna spaliło się 91 budynków 

W czasie burzy połączonej z ulewą, jaka prze 
szła nad Białymstokiem i okolicą w dniu wczoraj 
szym, uderzył piorun w jeden z domów we wsi 

Klewinowo, w pow. białostockim, wzniecając 
pożar. Ogień rozszerzył się z gwałtowną szybko 
ścią i zniszczył w krótkim czasie 91 budynków, 
część inwentarza martwego i 4 sztuki inwenta 
rza żywego. Straty wynoszą zł. 130.000. W akcji 

ratunkowej brały udział oddziały 8 okolicznych 
wsi. 

"Tegoż dnia we wsi Krzywokonna, w pow. woł 
kowyskim z nieustalonej dotychczas przyczyny 

wybuchł pożar. Ogień pacz 14 domów mie 
szkainych i 23 budynki podarcze. W czasie 
akcji ratunkowej dwie osoby odniosły ciężkie po 
parzenia. Straty są znaczne. (Pat).



Pewna amerykańska firma, handlu- 
jaca ptakami weszła w kolizję z jednym 
z kodeksów, wydanych na pods 
Niry. Sprawa oparła się o najwy 
federalny, który orzekł, że Nira, a wraz 
z nią wszystkie wydane na jej podstawie 
„kodeksy uczciwej konkurencji* są nie 
zgodne z konstytucją, a zatem niepraw- 
ne. 

Tableau! W przeciągu dwóch lat pre 
zydent Franklin Roosevelt rządził kra- 
jem na podstawie Niry i przeprowadzał 
doświadczenia z zakresu planowej gospo 
darki O ej. I nagle okazuje się, że 
500, c 700 ais w panstwowych, 'wy- 
dónyjć 1 w tym czasie, de iure nie istnieje. 

Czem jest Nira, na czem polega jej 
znaczenie? ! 

W jesieni 1929 r. skończył się okres 
prosperity i rozpoczął się okres stale po 

   

  

    

    

     głębi ego się kryzysu. Miljony bezro- 
botnych, bankructwa w handlu i prze- 
myśle, ruina rolnictwa. Ceny pszenicy 
spadły z dwóch dolarów za szefel w r. 
1920 do jedna trzecia dolara w r. 1933. 
Cena funta bawelny z 12 do 6 centów. 

A bawełna po 5—6 centów za funt — 
to jest ruina 10 miljonów farmerów, i 
bezrobocie miljonów białych i czarnych 
robotników rolnych! 

Kryzys objął banki, które zmuszone 
były wymówić hipoteki. Ale zrujnowani 
farmerzy nie mogli spłacić hipotek. Roz 
począł się szereg licytacyj posiadłości 
ziemskich. Rozpoczął się szereg buntów 
ludności rolniczej... 

W tym czasie objął rządy Fraklin 
Roosevelt. Farmerzy i robotnicy, pracow 
nicy i rzemieślnicy wszyscy nieposiada- 
jacy widzieli w nim zbaweę i oczekiwali 
od niego cudu. 

Ażeby przeprowadzić radykalne re- 
formy, Roosevelt potrzebował pełnomoc 
nietw: Musiał mieć możność daleko idą- 
cych initerwencyj w życie gospodarcze. 
Takie pełnomocnietwa dała mu Nira (Na 

tionał Industrial Recovery Act). 
tozpoczął się olbrzymi eksperyment 

sztucznego nakręcania konjunktury. De 
waluacja walu masowe subwencje, 
mniej lub wię adykalne środki społe 
czno-polityczne tem wszystkiem usi- 
łował Rooesvelt walczyć z kryzysem. 

Z jakiem powodzeniem? 

Produkcja wzrosła znacznie ilošeio- 

wo — o 33 i jedna trzecia proc. w.po- 
równaniu z r. 1932, ałe liezba bezrobot- 

nych zmni yła się o wiele mniej: z 
115 miljonów. w r. 1982 do 10.9 miljo- 
nów w r. 1934. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę. że w 
ciągu tych dwóch lat wydano na walkę z 
kryzysem i bezrobociem 5 miljardów do 
larów — to musimy przyznać, że wyniki 
tej walki nie są zbyt zadawalniające. 

Niezależnie jednak od powodzenia. 

lub niepowodzenia kampanji Roosevelta, 
sam fakt radykalnego interwencjonizmu 
wywołał oburzenie w pewnych kołach 

    

  

    

  

    

   

  

  

    

    

„KURJER* z dnia 14 czerwca 1935 roku. 

WOWA OFRIEWTACJA 
polityki gospodarczej $tanów Zjednoczonych 

handlu i przemysłu. Oznaezał bowiem zu 
pełne zerwanie z zasadą liberalizmu g0- 
spódarczego, które w USA. zakorzeniły 
się mocniej, niż gdzieindziej. Jeżeli w 
pierwszym czasie, kiedy masy ślepo Wie 
rzyły Rooseveltowi, opozycja pracow ała 
cichaczem, to w miarę tego, jak się wyja 
śniało, że sukcesy Niry w o wiele mniej- 

szym stopniu sprawdzały nadzieje niż 
tego oczekiwano, liberalna opozycja co- 
raz śmielej podnosiła głowę i wreszcie 
przeszła do otwartego ataku na politykę 
Roosevelta. 

O niepowodzenie wałki z bezrobo- 
ciem oskarżano wprost socjalno-gospo- 
darczą politykę Roosevelta, wskazuj: c 
na to, że maksimum cząsu pracy i mini- 
mum płacy robotników hamują zatrud- 
nienie większej liczby robotników. 

Zarzuty te nie są pozbawione pew- 

nych podstaw. W kapitalistycznym ustro 
ju przedsiębiorca, oczywiście, wtedy tyl 
ko będzie zatrudniał robotnika, o ile mu 
się to opłaca, t. j. jeżeli jego praca war- 
ta jest więcej, niż zapłacona za nią cena. 

Ustalając nadmierme minimum za- 
robków państwo nie tylko odbiera u 
przedsiębiorcy chęć do zatrudniania no- 
wych robotników, ale skłania go raczej 
do zmniejszenia ich ilości. Naturalną 
konsekwencją polityki wysokich płac 
było zwiększenie tempa racjonalizacji 
przemysłu w USA., t. j. dalszego wypie- 
rania robolników przez maszyny. 

tezultaty widzimy. Wszystkie inicja 
tywy państwowe, dotyczące zatrudniania 
roboiników, mogły dać tylko nikłe wy- 
niki, o ile jednocześnie w przedsiębior 
stwach prywatnych odbywał się proces 

    

  

   

    

  

   

  

zwalniania robotników. 
Jeżeli obecnie niektóre grupy robot 

ników burzliwie reagują na ogłoszenie 
„kodeksu pracy za mieistniejący i gro- 
żą strejkiem, to można wątpić w jego po 
wodzenie ze względu na 11 miljonów 
bezrobotnych w kraju. Doświadczenie 
amerykańskie wyraźnie wytyczyło gra- 
nice etałyzmu w państwie kapitalistycz- 
nem: państwo może wiele, ale nie może 
zmusić kapitalistów, aby pracowali ze 
stratą dla siebie. 

Liberalizm gospodarczy wysuwał i 
rysuwa przeciwiko Rooseveltowi jeszcze 

inne oskarżenie. USA. ma czynny bilans 
handlowy: w r. 1934 saldo bilansu han- 
dlowego wynosiło 480 miljonów dola- 
rów. Jednocześnie do Stanów Zjedno- 
czonych płyną rzeką procenty z 'poży- 

czek zagranicznych. W wyniku tego pod 
wójnego potoku 3/5 światowego zapasu 

złota zgromadziło się w USA. 
Dawniej USA. eksportowała kapitał 

i inwesłowała go zagranicą. Od czasów 
Roosevelta eksport kapitałów został za- 
hamowany. Jednocześnie Stany Zjedno- 
czone barjerami celnemi odgrodziły się 
od całego Świata. 

W takiej sytuacji Stany Zjednoczone 
nietylko wprowadzają chaos w między- 
narodowem położeniu walutowem, ale 
podrywają ma przyszłość swoje możli- 
wości eksportowe. 

Żądania liberalizmu gospodarczego 
idą po linji usunięcia hamuleów ożyw 
nia życia gospodarczego, jak również 
zniesienia barjer celnych w celu ułatwie 
nia międzynarodowej współpracy gospo- 
darczej. Dr. G. W. 
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Święto gwardji w Brukseli 

        

   

nicy, jako przedstawiciele 
k ių rzymskich, 
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Delegacja 4-g0 p.p. Leg. 
u p. premjera Sławka 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 13 b.m. 

premjer Sławek przyjął delegację 4-g0 p. 
Leg., która z okazji 20-lecia istnienia puł 
ku wręczyła prezesowi odznakę pułko- 
wą oraz od korpusu podoficerskiego 
pierścień pamiątkowy. Premjer wpisał 
się do złotej księgi pamiątkowej. 

Polityka finansowa 
Gdańska 

Programowe przemówienie 
prezydenta Greiserą 

GDANSK. (Pat). Na wezorajszem posiedzeniu 
Volksztagu prezydent Greiser wygłosił prztrnó- 
wienie programowe nz, temat polityki zeyw:eżrz 
nej, gospodarczej i walutowej Wolnego Nfinsta. 
W odniesieniu do spraw zewnętrzno - pelf'ycz- 
nych, mówca podkreślił, że w tej dziedzinie sy 
luacja Gdańska kształtuje się spokojnie i jasno. 

Szezegółlnej wagi są jego stosunki z Niem 
cami, Polską i Ligą Narodów. Współżycie Gdai 

ska z Rzeszą niemiecką musi być jak najlepsze, 

Z zadowofeniem mówca stwierdził że Polska po- 
zostaje w przyjaznych stosunkach z Niemeami, 

Prezydent Greiser przeszedł następnie do ©- 
mówienia sprawy stosunków z Polską, oświad- 

że stosunki te skierowane przed 2 laty 
na nowe tory, rozwijają się w dalszym ciągu pt 

nie. Drobne kw. sporne, których w tal 
bliskieh stosunkach nie można uniknąć, są rt 
gulewane nz, drodze rozmów hezpośrednich. Każ 
da ze stron odnosi się ze zrozumieniem * -2- 
trzeb stron drugiej, co w tych dniach zw -, 1 
jeszcze raz swój wyraz, w postaci 4 umó 

tyczących nowych określeń kontyngentć SKA 

rolnietwa, 

      

czając, 

    

  

   

      

Prezydent oświadczył następnie, że interesy 
wspólnego polskw- gdańskiego obszaru gospodar 

czego wymagały zrównania walut. Wobec czego 
dalsze obniženie guldena byłoby niedopuszezai 
ne. Pogłoski, jakoby gulden gdański miał być 
zastąpiony złotym polskim, nie odpowiadają 
prawdzie. Senat gdański żąda od ludności ofiar 
i postara się oto, aby gulden gdański nie znik 

nął z powierzchni. 

Zmuszająe eałą ludność do ofiar senat prag- 

nie dać przykład ofiarności na połu budžetowem. 

Nastąpić będą musiały redukcje, które dotkną 

przedewszystkiem pracowaików nieetatowych. 

Zredukowanych zostanie około 100 nauczycieli 

i okcło 500 urzędników, dla których znajdują 

się lepsze warunki pracy poza granicami Wolne 
gw Miasta. Senat nie będzie mógł gwarantowąć 

oni musieli 

ć hezrobot 

na  terytorjun 
państw sąsiednich, gdzie są lepsze warunki pr. 

cy, również i na polu kattury zostaną przeprowa 

dzone ceszezędności. ® 

    

   
   

  

  

W zakończeniu prezydent powiedział, że 0- 

czekuje współpracy wszystkich ugrupowań. 

Chcąc dać możność opozycji twórczej krytyki 

uchyla on zawieszenie wydawnietwa „Daneinger 
Volgsztag“. 

Dyskusja nad ekspose prezydenta Greisera z 

stała odłożona. 

ERZE AREA TNT NST 

Złóż ofiarę na pomnik Marszatkn 
Piłsudskiego w Wilnie 

konto ©. K. O. 14 

„Był las, nie było nas; nie 
będzie nas, będzie las“ 
U rostaju dróg, na drodze którą idzie 

my z miasteczka Podbrodzia do Zułowa, 
stoi drewniana zapora, za nią widać żół- 
ty nasyp budującej się nowej szosy na 
miejscu starego, odwiecznego traktu. 
Idąc po masypie mijamy podmokłą dolin 
kę, za którą czernieje już las. Bór sosno- 
wy. Tu kończy się piaszczysty masyp, 
ale traktem iść ciężko, bo pozrywane są 

już belki, któremi w czasie wojny wyło- 
żyli drogę Niemcy. Schodzimy więc na 
ścieżki leśne, na prawo, w bór. Po lewej 
stronie traktu ciągnie się tor kolejowy. 

Dzień świąteczny — było to 30 ma- 
ja b. r. — więc praca przy budowie no- 
wej szosy zawieszona. Spotkana wiešnia 
czka mówi, że robota nad budową szosy 
zaczęła się przed trzema dopiero tygod- 
niami. 

Na brzegach lasu. wzdłuż traktu i 

toru rosną wspaniałe, wiekowe świerki, 
których korony czerwienią się od mło- 
dych szyszek. Gdzie niegdzie ciemne tło 
boru przerywa delikatna zieleń brzóz. 

Pogoda piekna. Zagłębiamy się 
w las. 

Ale bór staje się gęstszy, trzeba wra- 

саё do traktu. Widzimy znów w mie, scu 
starej drogi usypany wysoki nasyp z 
piasku. Po bokach nasypu wykopane są 

rowy, głębokie na 1 metr, a na 2 metry 
szerokie. Paliki wbite w ziemię wyzna- 
czają brzegi tych rowów. Wymierzone 
są zapewne. według zgóry ustalonego 
planu budowy szosy. I oto rowy wvpa- 
dło kopać dokładnie na linji rzędu oł- 
brzymich conajmniej półtorawiekowych 
sosen i świerków. któremi wysadzony 
był stary trakt. Większość pięknych 
drzew padła już pastwą bezdusznego pla 
nu, ułożonego zapewne przez kogoś przy 
biurku. Leżą powalone stare * drzewa. 
Niektóre z drzew jeszcze mie Ścięte, aie 
już okopane, tak że w szerokim rowie 
stoją jakby na wysokich kopcach, w słoń 
cu, i cicho szumią. 

Biedne stare drzewa. Nie uratowały 
ich hasła „ochrony naszych drzew”, gło- 

szone w dnie święta lasu! 
Przełażąc przez wyrwane wielkie 

korzenie i pnie zrąbanych drzew idzie- 
my dalej skrajem boru. Wciąż ten sam 
widok barbarzyńskiego zniszczenia. I 
tak ze dwa kilometry! 

gorąco. Kończy się bór. Z obu stron traktu 
szerokie nagie ugory, wrzosowiska, lub 
mokre łąki. Cień od słońca w lecie, dro- 
gowskaz w zawieje Śnieżne, dawał tu tyl 
ko rząd starych świerków i sosen, rosną 
cych przy trakcie od południowej stro- 
ny. Niestety! — i te drzewa padną, by 
było miejsce dla rowu, przewidzianego w 

  

    

planie budowy szosy. Rów już wyznaczo 

Sze- ny palikami, częściowo wykopany. 
roki rów — imponująco RZEC С. 
starych drzew nie będzie. V 
szosę nowemi. Drzewa bądź 1 ju 2 
te, badž pozostawione ma kopcach, stoją 
jeszcze — ale wszystkie mają już wyrą- 
bane toporem świeże nacięcia ma pniach. 
Wszystkie! 

Szumią drzewa-skazańcy, w koro- 
nach ich ćwierkają beztrosko ptaki. Wo- 
kół cisza i pustka. Krajobraz ładny, ale 
jakiś smutny. Równina lekko sfalowana, 
bezludzie, ugory. 

Po prawej stronie drogi widać już bia 
ły dwór. Na jakieś ćwierć kilometra 
przed dworem zaczyna się aleja starych 
brzóz, podwójnym rzędem rosnących po 
obu stronach traktu. I te płaczące brzo- 
zy przynajmniej tu, na początku ałei, ska 
zane są na ścięcie! Rowy zaczęto już ko- 
pać. 

     

Wreszcie rozstaje dróg koło dworu 
— koło Nowego Dworu! Koniec nieszczę 
snego odcinka budowanej nowej szosy 
— która ma się nazywać drogą Józefa 
Piłsudskiego — która z Podbrodzia pro- 
wadzi do Zułowa! 

Bo ten opisany odcinek traktu, to dro 
ga, którą Ziuk jeździł z Podbrodzia do 
Zułowa. Witały go ongiś znajome, stare 
drzewa, cieszyły Jego oczy miłe, dumne 
ich kształty, pieścił jch szum... 

Budujemy szosę im. Józefa Piłsuds- 
kiego! 

Gdy będzie skończona, zapewne całe 
społeczeństwo ofiarnie z wszystkich 
stron Polski przysyłać będzie młode drze 
wka, by niemi obsadzić trakt, by drogę 
do Zułowa upiększyć! Cóż stare drzewa 
— mniej warte niż rów! 

   

* * * 

Wiele się już pisało i mówiło o potrze 
bie ratowania od ostatecznej zagłady р 
zostałych jeszcze pamiątek zułowskie: 
O potrzebie otoczenia opieką staryc. 
drzew... Czyżby chodziło tylko o najbli: 
sze otoczenie Zułowa — w promieniu 
kilkudziesięciu metrów ?!— 

Dr. Augusta Cehak



  

7. 1885, lat temu 50, w przepięknem swem 
miskaniu, pełnen pamiątek i dzieł sztuki ze: 
brurych przez trzy ćwierci wieku, otoczony 
dziośmi i wnukami, odmówiwszy pociech reli- 
gijaych, które mu ofiarowywał sam biskup Pa. 
ryża, 22 maja, w dzień św. Julji, zmarł ze sło- 
wami miłości, polecając Bogu duszę i wzywa 
jąc Jego wszechmocy, największy poeta, Francji, 
który przez cały wiek XIX napełniał swą Ojczyz 
mę wrzawą swej działalności politycznej, namięt 
nościami przekonań wolnościowych i potęgą swe 
go talentu, który wywoływał echo w całym świe 
cie. 

Zmarł w dzień św. Julji. Przepowiedział to 
sobie, gdyż był to dzień imienin kobiety, którą 
kochał wiernie i cudownie, przez lat 50, a która 
kilka tygodni przed nim świat opuściła, P. Jul 

„ ja Drouet mierna, ładniutka aktoreczka, uwięziła 
serce poety, mimo że miał żonę piękną, wybraną 
od młodych lat, ukochaną, matkę jego kilkorga 
dzieci. Poeta kochał swą piękną Adelę, kruczo- 
włosą brunetkę o namiętnych oczach, był jej 
długo wierny, ale ona „bałamuciła sie“ z kim 
innym. Poeta nie chcąc rozrywać ogniska domo 
„wego potrafił pogodzić oba uczucia, wciągnąć 
tak w swe życie uroczą Juljetkę, że z czasem 
eafo spdzina Hugo bywała u niej i żona poety 
z. weryjaźniła się z nią, a umierając, jej powie- 
Fr+»1 męża. Wszystko to się ułożyło dzięki... mi- 
leć.) twóch kobiet i taktownemu postępowaniu 
mie” /zny. Zresztą, ten mężczyzna był nie byle 
kim! Był od urodzenia poetą. 

Takiemu wiele wolno, Wolno nawet tak zmie 
niać przekonania polityczne, jak to robił, prze 
chodząc kołejno przez wszystkie wstrząsy, jakie 
przechodził» Francja w tej epoce. Ojciec jego 
był żołnierzem napoleońskim, dostał nawet ty- 
tuł hrabiego. Więc wedle natchnienia chwili 
opiewał Victor Hugo epopeję Napoleona, tra- 
gedję dynastji Burbonów, był w najlepszych sto 
sunkach z rodziną Orleanów, która go pieściła, 
"wstał parem Francji i członkiem Akademji, 
vszedł do Konstytuanty i do Izby po rewolucji 
1848 r. Wszędzie w płomiennych wyrazach gło- 
sił apotezę wołności słowa i wyznania, 

Oburzony zamachem stanu Napoleona III 
wyjechał z kraju, napisał krwawy pamflet „Hi- 
storja zbrodni i na skutek tego został wygna- 
ny w 1851 r. Osiadł z całą rodziną, (i Julją Dro 
uet oczywiście), na pięknej wyspie Jersey, a po 
*om Geurnsey, położonych pomiędzy Francją i 
nglją, i tam, wobee oceanu, wichru burz i skał, 

śworzył najpiękniejsze swe epiki i najsilniejsze. 
najbardziej fantastyczne romanse. Odwiedzali go 

z hołdem i współczuciem najznakomitsi ludzie, 
poeci, politycy. Otoczony widbicielami i przyja 
ciókmi, przebył tam do 1870 r. 

zudycje wileńskie 
(Recenzja) 

kiedykolwiek rozgłośnia nasza miała 0- 
kazję pokazać swe prawdziwe oblicze — to sko- 
rzystała z niej w pełni w ub. tygodniu. Wykaza 

bogate możliwości i uczciwy stosunek 
azu artystycznego radjoteatru. A możli: , 

wości są W bilansie figurują trzy pozycje 
nadane w ciągu dwu dni, przyczem da inna, 
każda pełna stylu i hanmon 
zem są pe: łnemi wyraz: ami ar ys! ycznych wy 

ków radja. 

  

   

  

   

  

   

  

    

        

   

   
   
   

  

     

   

    a na 2 Odd; wileń 
panuje, dogadza wy- 

raźnie tym wysiłkom, W dym właśnie nastroju 
jest możliwa * praca dogłębna, w tych warunkach 

fiłosz, jak i Calderon są najbardziej 
scu. 

  

  

fragmenty z „Migue 
ęcia Niezlomnego“ 
według | šrednio- 

  

iPo wstępie prof. Srebrnego, który oświetlił 
istotę konfliktu, z wiając Manarrę z Fau- 
stem i don Juanem, kazując odmienność kon 

cepcji Miłosza — słuchamy jednej z ostatnich 
«en, Konkretyzacja słowna (pozorny paradoks) 
riwuszonego, grzeszni złamanego don Juana— 
yte jednym z tych rzadkich okazów, które u- 

moziiwiają przyobleczenie, w posłać. Interpre 
zna, intuicyjnie odpowiadająca pra 

wom „świateł i cieni* mikrofonowych, doskona 
łe „wcielenie* abstraktu muzyki wiersza — oto 

        

     

  

   

„KURJER* z dnia 14 czerwea 1935 roku. 

VICTOR HUGO 
Powróciwszy po wojnie francusko - pruskiej 

do Paryża, ciesząc się uwielbieniem powszech- 
nem, przyjacie Polaków, wyzwalającej się Ita 
lji wszystkich, co walczyfi o wolność, brał u- 
dział do końca długiego życia w przedstawicieł 
stwie kraju w Izbie i w różnych okolicznościach 
gdzie chodziło o skierowanie opinji, głos zabie 
rał. Nie zapomnijmy, że zaznaczał zawsze gora 
ce uczucia dla. Polski, a w rocznice naszych pow 
stań wygłaszał odpowiednie mowy, pełne szcze 
rej przyjaźni, zeozumienia naszego położenia 1 

czei dła polskiego bohaterstwa. 
Prócz politycznej, działalność literacka, i 

wpływ Vietora Hugo na literaturę współczesną 
są olbrzymie, Rzec można iż Francja żyła przez 
diugie lata XIX wieku jego literaturą. Nazwano 
go, i słusznie, ojcem romantyzmu; był jego wo- 
dzem, to nie ulega wątpliwości. 

Od chi gdy w 1830 r. zagrano w Komedji 
Franeuskiej jego dramat Hernani, wśród burzy 
oklasków i gwizdów, kiedy się o mało na parte 
rze nie pobili kłasycy z rozezochranemi cygana 
mi romantyzmu, poprzez inne sztuki, tytaniczne 
go Kromwella, Ruy Blas, Marion Dellorme, Król 
się bawi, Burgrabowie i in. szedł z triumfu w 
triumf; od jednej apoteozy do drugiej. Najsłyn- 
niejsze artystki uważały za szezęście grać w 
jego dramatach, zabłysła w nich słynna Sara, Ber 
nardt, Dorvai t in. Każde przedstawienie było 
zdarzeniem literackiem i skandałem poniekąd, 
gdyż stałym tematem Victora Hugo była tyran 
ja kościoła, państwa, dynastji, królów i moż 

nych, nad swobodą duszy i ciała ludzkiego. Zaw 
sze brał w obronę pokrzywdzonych. Uczucia mi 
ości zawsze wyolbrzymione dramatycznie, zaw 
sze stargane przeciwnościami, umęczające bo- 
haterów piekielnemi życiowemi konfliktami, wy 
rażały się grandilokwentnemi przemówieniami, 
które się nam dziś wydają napuszone, tak że 
tylko mełodję wiersza i bogactwo metafor mo- 

żemy oceniać, ale wtedy odpowiadały one na- 
strojom i były obowiązujące w stosunkach mi- 
tośnych. 

Poezje Vietora Hugo pbejmują wszystkie dzie 
dziny życia ludzkiego i mimo zbytniej obfitości, 
rawierają rzeczy naprawdę piękne i potężne 

  

   

  

„Legenda wieków”, „Głosy wewnętrzne”, 
„Straszny rok” i inne, mówiące to o przeszłoś 
ci rodzaju ludzkiego i jego wiecznej niedoli, to 
© potędze rycerstwa i bohaterstwie herosów, to 
sięgające uczuć i wrażeń codziennych, ale prze- 
słanych przez genjałny zmysł odczucia i ohbser- 
wacji, przytem niezrównana melodja rymów, 
ziętkość mowy i aż zbytnie czasami bogactwo 
przenośni i porównań, ezyni z dzieła Vietora 
Hugo olbrzymi skarbiec literatury francuskiej. 
Nieśmiertełnemi jednak w znaczeniu popułar- 

nem zostaną tylko jego książki prozą, powieści: 
„Han z Isłandji', „Pracowniey Morza”, „Notre 
Dame de Paris", (opis średniowiecza paryskie- 
go, niezmiernie plastyczny i wierny), a przedew 
szystkiem wspaniały protest przeciw niesprawie 
dliwościom społecznym „Nedznicy“ (Les Misera 
bles) historja, katorżnika skazanego za kradzież, 
z głodu, bułki chleba, który nie może się z tej 
plamy uwolnić, pomimo najwspanialszych czy 
nów dobroci i bohaterstwa. Postacie tej pięknej 
powieści, obejmującej w przekroju całe społe- 
czeństwo franeuskie w dobie upadku Napoleo- 
na, (jest tam epiczny wprost opis bitwy pod Wa- 
terloo), konflikty miłości rodzinnej, przekonań, 
zagadnienia społeczne, polityczne spory, niziny 
wielkiego miasta i wyżyny duchowej (eudna po 
stać biskupa, wyrozumiałego dla nędzarza). Nie 
śmiertelne, spopularyzowane przez film postacie: 
uliczniką, Gavrosza, który ginie na barykadach, 
za wolność, zbierając kule, nieszczęsnej prosty 
tutki sprzedającej się dla wyżywienia dziecka, 
Fantiny, uroczej Colette i jej narzeczonego Ma- 
riusa, wreszcie wstrząsająca, postać bohatera. 
Jean Valjean, katorżnika i świętego niemal, 
wszystkie ich przeżycia i przygody, jeszcze dziś, 
i chyba zawsze, jako wyraz głębokich i silnych 
uczuć ludzkich, zostaną w pamięci czytelnika. 

Mamy wszystkie prawie dzieła prozą Vieto 
ra Hugo tłumaczone na polski, ale dość marnie, 
poznać je jest poniekąd obowiązkiem, gdyż dzie 
ła te wywarły ogromny wpływ na współczesną 
literaturę powieściową całej Europy, zwróciły 
uwagę na kategorje ludzi którzy dotąd nie ist 
nieli w piśmiennictwie i wprowadziły motyw spo 
łeczny do powieści. HEL. ROMER. 
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Straszliwa klęska trzęsienia ziemi w Beludżystanie 

    

   

      

największe walory postaci Miguela. Animalizm 
drugiej posłaci w łynął z nałury głosu i stąd 

kreślenia konturów. stad wreszci 

ie sceny w c: 
ać nale: 

     
    

   

   
   

   

      

Równie bogat: 
opracowana p 

suwał pewne 

  

była poniedziałko 
z Byrskiego. Tu ju 

trudności, większa ilość 

  

a audycj: 
tekst na- 

  

    

* zespołu i styl — nie pozwalały ześodkować : 
ua pewnej postaci 

Stąd traduość dia radja w 
atru. A jednak reżyser dz sobie z tem radę: 
Szereg głosów. dobr $kontrastowanych. sta- 
rannie dobranych, muzyka wres. pukli 
ły bogactwo stytowe RYSNĘ g0 wiers 

  

sza niż dla te 

  

       

   

   

   

  

   
dowodził, że 

zny, jest npla- 
wy 

  

wykonane przez 
Studjum Teatralnego reprezentuje gotyk 

wyraźne, skandowane, kolumnowe, mu 

na, pros operująca konotyy: ami prowa 
szereg wreszcie 

zespół 
Słowo 

  

     
   

      

     

      

     

  

ą 2 # (п›‹]п_\чп 
a f: kt przetrausponowania ma 

„eróbek widowiska seenicznego, 0 
znej. Z drugiej 
brak odruchu 
adjowej po- 

   
podkreśleni 
żywo, bez p 

  

   
strony zaobserwowa 

zeciwu wobec „materja 
staci Chrystusa, Jest to jeden z wi 

radja i jedna z najszerszych możliwości teatru 
wyobraźni. 

'Niemało jak na dwa dni. A to nie wszystko 
/ 

     

go miasta 1w Beludž 
pod gołem niebem w oko 

brytyj 
W ka- 

  

uropejczyków 
anie które zostało całkowicie zmie 

    

   

    

    
    

c. pogadanki, odczy 
nie na poziomie. 

a A A. Andy 

dawanych w rar ach tej audy 
cych poza banalność — mamy 
gania: 

Na poziomie teatru wyobra 
zainierzeniu, jak i wykon 
dowa audy 
zyce polskiej. 

Prezentacj 
inn. — posiada zre 
mi nemi, nieprzeci 
strakej 10wawc 

mikrofon dawnej muz 

czystej i pięknej postaci demonstrowanie prosto 
ły konstrukcji i kolumnowości — harmonji — 
to Wprow zańie w SMNOSCTĘ par excellence, 

u — mależ 
ych praw mi- 

       się śra 
muzyczna. poświęcona dawnej mu      

kiego. Pater Damiana i 
ogromnemi walora 

tne wartości dy- 
Wprowadze 

    

    

        

    

  

     

   

    

   

    

  
a ala 

krofonu. 

Zasługa to w wielkiej mierze Tadeusza Szeli- 
wskiego, animatora ruchu muzycznego wileń 
ego, kióry pomaga swemi objaśnieniami zgłe 

istotę wartości produkowanych utworów. 
rócić wreszcie należy wwagę na śpiewaczkę W 

Hendrich, o której nie miałem okazji napisać 
wcześniej. Czystość, prostota, siła i doskonałe 
wyszkolenie, stwar niej cenny nabytek. Cze 
kać teraz należy na dalszy koncert z cyklu: mu- 

    

    

zyka kameralna na przestrzeni wieków. Począ- 
tek, i to dobry, już zrobiony. Riky. 

—000— 

Syn Ibn Sauda w Paryžu a 

  

Emir Ibn Saud, najstarszy syn króla Hedżasu 
lbn Sauda przybył do Pa . Na zdjęciu — 
emir Iba Saud z marokańskim ministrem pod- 

czas pobytu w Paryżu. 

RWOTUWOZNETE TERROR SOA REP DOC AZOTY ORAN 

UŚMIECHY i UŚMIESZKI 

W obronie krzywdzonych 
Gdzieś na Nowogródzkiej, z jakiejś obskur- 

nej dziury, wytoczył się, silnie falując, jakiś 

sfatygowany gość, rozdziawił gębę, próbując 

widocznie coś powiedzieć czy krzyknąć, ale że 

język miał znarowiony a nieobrotny — więc 

machnął ręką w niewiadomym kierunku i o- 

sadziwszy. się mocniej na chyhotliwych no- 

gach, oparł się o ścianę. 

    

Bardziej spostrzegawczy przechodzień ma- 

pewnoby powiedział, że ten pan. z opuszczoną 

głową, co stoi przy ścianie, jest po kilku wię- 

kszych z piwem i zastanawia się teraz, czy ma 

dom a jeżeli ma to w której stronie. 

Tymczasem do medytującego gošcia galo 

pem przysunęła się drynda. Zawsze tak bywa. 

Człowiek na ulicy muchę z nosa chce spędzić, 

ręką ——a dziesiątek dryndziarzy, ©- 

mal nie zabijając się, wiankiem otacza nieo- 

strożnego, przelicytowując się w chęci obsłuże- 

nia domniemanego klijenta. Ale o tem innym ra 

zem. 

machnie 

. Otóż, drynda przygalopowała. 

—- Pojedziem, pan? 
  

  

„Pan“ mozolnie uniósł przyciężką głowę i 

patrząc poprzez dryndziarza, odrzekł coś, cze- 

goby. największy lingwista Świata, nawet ten 

Anglik, co z małpami się dogadał, nie zrozumiał. 

Dryndziarz ujął inicjatywę we własne ręce 

Zlazł z kozła, — pochwycił nieprotestującego 

i bezbronnego pasażera pod żeberka, ulokował 

na siedzeniu i powolutku ruszył przed siebie. 

Jechat powoli nie śpiesząc, dość jednak szyb 

ko, aby dopędzić jakiegoś znajomego z więk- 

szym szaflikiem na głowie. 

Ze znajomym — jak się nie przywitać? 

Drynda stanęła, przyjaciele kwadransik bamili 

się pogawędką, aż spotkany przyjaciel, widać 

na wyraźne zaproszenie dryndziarza. zlekka 

szturchnął w bok pasażera i usadowił się obok 

iego stawiając mu szaflik na nogach. 

   

  

Pasażer próbował protestować. 

zamierzał ruszyć i nogą, 

Ruszył ręką, 

ale że szaflik mu jej 

nie puścił, więc dał temu spokój i tylko prawde 

podobnie ze zdziwieniem głową kiwał na stra 

ny w takt chodu konia. 

A tymczasem obaj przyjaciele, snując gawę- 

dę, ani się obejrzeł, jak zawołał ich z chodni- 

ka drzeci p ciel, widocznie z branży ban- 

dlowej, dźwigał bowiem na plecach pokaźny za 

dek cielęcin 

   

      

Jakże przyjacielowi nie uiżyć? I trzeci przy 

jaciel wpakował się na dryndę. A że na siedze 

nie brakło już miejsca (chybaby wyrzucić pasa 

żeraj, stanął na stopniu, w tem tylko sobie fol- 

gując, że zadek (cielęciny) przewiesił okrakiem 

na kolanach pa ra, złekka przytrzymując ga 

ręką. : 

  

I tak sobie we czworo daiej pojechali z przy 

jacielami, pasażerem, szaflikiem i zadkiem. 

O tych, co lubią popić, wielką gębą krzyczą 

wszyscy: pijak, pijak... za, nic ich mają i pijący, 
i niepijący. Ale żeby tak ktoś się ujął za nimi— 

to niema. I krzywdzą ich... Zadki im na koła- 

nach kładą w cięższych przypadkach 

Niech chociaż ten jeden głes doda im otuchy: 

może władzom zmięknie serce i obmyślą dla 

nich jakichś opiekunów.



Ruchy ideologiczne 

„KURJER“ z dnia 14-g0 czerwca 1935 r. 

wśród młodego pokolenia w Litwie 
Całe młode pokolenie w Lilwie mo 

żnaby podzielić pod względem jdeologicz 
nym na trzy obozy: 1) obóz, reprezentu 
į ideologję katolicką i będący w opo 
zycji w stosunku do obecnie rządzącej 
partji „tautininków*. a ściślej mówiąc, 

do rządów prezydenta Smetony: 2) obóz 
prorządowy i 3) obóz lewicowy. 

Zajmijmy się pokiótce przeglądem 
tych trzech grup, a przedewszystkiem 
obozem pierwszym, który obecnie ode- 
grywa najwybitniejszą rolę. 

    

Na początku należy zaznaczyć, że 
aczkolwiek obóz ten znajduje pewne mo 
ralne oparcie w litewskiej chrześcijań- 
skiej demokracji, lo jednak zasadniczo, 
w swoich założeniach ideologicznych 
od niej się różni, gdyż chrześcijańska de 
mokracja skłonną jest do pewnych kom 
promisów na polu społecznem, ekono- 
micznem i politycznem. obóz młodzie- 
ży katolickiej natomiast stoi bez żad- 
nych zastrzeżeń na gruncie doktryny ka 

tolickiej. 

Ruch ten powstał zagranicą w cza- 
sach przedwojennych i ściśle łączy 
młodzieżą uniwersytecką, jego 
cielami  organizacyjnemi dzi 
„ Ateitininkai* (ateitis po lit. pr: 

W roku 1910 młodzież, studjująca na 
zachodzie Europy. zakłada w porozu- 
mieniu z kolegami uniwersytetów rosyj 
skich, stowarzyszenie katolickie, a w 
roku 1911 wydaje pismo dla katolickiej 
młodzieży p. t. „Ateitis*; od nazwy tego 
pisma stowar „enie przyjęło swoją dzi 

i ą nazwę — „Ateilininkai*. 

W ten sposób powstała organizacja, 
która odegrała bardzo wybitną role w 
życiu litewskiem. Za naczelne hasło po- 
stawiła ona sobie „Omnia inrestaurare in 
Christo”. Już przed wojną organizacja 
ta wykazała aktywność, szerząc maksy 
my wiary i etyki katolickiej, zwłaszcza 
*drogą tajną wśród litewskiej młodzieży. 
studjującej ma umiwersytetach rosyj- 

skich, a zagrożonej przez nihilistyczny 

duch rosyjski. Organizacja ta budziła ró- 

wnież wśród młodej inteligencji litew- 

skiej ducha patrjotycznego. W wałkach o 

niepodległość Litwy jak również w twór 

czem życiu państwowem, bierze bardzo 
czynny udział, niema prawie dziedziny 
życia zbiorowego gdziebyśmy jej nie 
spotkali. Sprawność swą i żywotność 
zawdzięcza w znacznej mierze wyjątko- 

wo dobrym przywódcom. 

Obecnie cała organizacja .„Ateitinin- 
kėw“ nosi nazwę „Ateitininku Federa- 
cija*; w skład jejwchodzą: a) ,„Ateitinin- 
ku Sendraugiu Sąjunga“ (Stow. Senjo- 
rów*, b) Ateitininku Studentu Sąajunga 
(Stow. Studentów), c) Ateitininku Mo- 
ksleiviu Sąjunga (Stow. uczącej się mło- 
dzieży). To ostatnie zostało w roku 1930 

rezwiązane przez rząd. 

Najwięcej żywotności wykazuje Stow. 
Studentów, do którego należą studenci 

        

   

  

     

   

     

  

  

  

   

Uniwersytetu Kowieńskiego, Akademji 

Rolniczej 'w Datnowie oraz akademicy 

studjujący zagranicą. Ażeby wykazać 
jak duży zasięg spraw obejmuje to sto- 
warzyszenie wymienię organizacje, wcho 
dzące w jej skład. Są to: Zrzeszenie Peda 
gogów (.„Humanitas*), Klub im. Witol- 
da. Korporacje *) Abstynentów, zrzesze 
nie studentek („Giedra“). korporacja 
społeczników („Kęstutis“), stowarzysze- 
ni» sztuki (,„Szatrija*). stow. studentek 
(„Birute“), korporacja medyków („Acti- 
vilas“ i „Gaja”*), korporacja prawników 
(„Justitia“). _ korporacja techników 
(„Graudis*), pozatem cały szereg zrze- 
szeń międzykorporacyjnych jak: sodali- 

ci. federacja prac miłosiernych. klub 

sportowy i grupa dziennikarzy. 

W uniwersytecie „Ateitininka*, jako 

grupa najliczniejsza, licząca około 800 

zorganizowanych członków odegrywa 
doniosłą rolę. Trzeba podkreślić, że cho- 
ciaż jest ona w opozycji do dzisiejszego 
rządu, prowadzi jednak pracę pozytyw- 
ną. 

Z obozu tego wyszło już niemało wy. 
bitnych osób, jak: poeta A. Mykolaitis 
— 

  

*) Korporacje na Uniwersytecie Kowieńskim 

mają charakter organizacyj ideologicznych. 

     
    

    

      
      

      
    
      

       

Putinas, prof. St. Szalkauskis, Jan Gri- 
nius, K. Paksztas i inni. 

Należy nadmienić, że „Ateitininkai* 
wydają obeenie miesięcznik „Židinys“, 
stojący na poziomie zachodnio-europej- 
skim. oraz miesięcznik dla szkół śred- 
nich p. t. „Ateitis*; do swej dyspozycji 
mają również ładnie wydawany tygod- 
nik literacko-naukowy ..Naujoji Romu- 
va". 

Podstawą normowania stosunków w 
dziedzinie społecznej, ekonomicznej i po 
lilycznej dła „Ateilininków* + sadni- 
cze założenia nauki katolickiej. W kon 
kreinych zaś wypadkach widzimy skłon 
ność do rozwiązywania zagadnień na 

podstawie encyklik papieskich. 
Drugi obóz, który nazwałem prorzą- 

dowym, ma stosunkowo młodą prze- 
szłość — jego powstanie zasadniczo da- 
tuje się od zagarnięcia władzy przez obec. 
nie rządzącą partję .tautininka SĘ 
od roku 1926. I ten obóz opiera się głów 
nie na młodzieży uniwersyteckiej, sk 
pionej przedewszystkiem w korporacji 
„Neo Lituania*. Ideologja jej zasadniczo 
niczem się nie różni od ideologji partji 
rządzącej — w swoich założeniach hoł 
duje ideologji faszyzmu włoskiego, ro- 
biąc niektóre odchyłenia mniejszej wa- 
gi, na rzecz specyficznych warunków 
miejscowych. O jej żywotności i twór- 
czej sile narazie trudno coś powiedzieć. 
Należy tylko podkreślić, że w ostatnich 

    

    

    

    

latach znacznie się wzmocniła, a to dzię 
ki, temu, że stopniowo partja rządząca 
uzyskała większe uznanie wśród szersze 
go ogółu, że ruchy o podobnem zabar- 
wieniu wszędzie robią się modnemi. 
Oczywista, jak wszędzie, tak i tu, 'wiel- 

kim ciężarem tego obozu jest niemały 
procent karjerowiczów. którzy dowolnie 
szafują swemi przekonaniami. Jak za- 
znaczyłem trudno jeszcze dziś ocenić 
go wartość, tylko ogólnikowo nale 
zaznaczyć, że daje się w nim odczuwać 
brak odpowiednich przywódców. 

Trzeci obóz składa się z całego szere- 
gu odłamów. począwszy od komunistów 
(bardzo nielicznych). a skończywszy na 
socjalistach. Obóz ten powstał przed woj 
ną, obecnie jest nieliczny i większej roli 
w życiu litewskiem nie odegrywa. 

Na zakończenie tego krótkiego prze- 
glądu chciałbym zaznaczyć, że wśród 
młodej, wileńskiej inteligencji litewskiej 
obecnie wyraźnie występują ugrupowa- 
nia, podobne do powyżej przedstawio- 

nych. 
Najliczniejszem ugrupowaniem jest 

obóz o ideologji „Lautininkėw“. pod 
którego wpływem znajduje się „Związek 
Studentów Litwinów USB“, oboz ten 
wydaje (kwartalnik ..Lietuviszkas Ba- 
ras*. Obóz o ideologji katolickiej znajdu- 

je się obecnie w stadjum reorganizacji. 
grupa zaś lewicowa jest bardzo nielicz- 

na. Jonas Subaczius. 

  

      
   

   

  

    

KSI KAAT к SAT i T DNA ALI TATTO WERE 

Nowy statek turystyczny „Deutschiand" na_jeziorze Bodeńskiem 

  

W obecności przedsławicieli rządu Rzeszy, rządu Bawarji, partji i kolei państwowych, 
został spuszczony na wodę 4 skolei statek turystyczny „Deutschland“. Na ilustacji — statek 
opuszcza stocznię w Lindau. 

  

    

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 
PRZY STACJI KOLEJOWEJ DRUSKIENIKI 

WAGONY BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI Z WILNEM 

KĄPIELE 
HYDROTERAPJAĄ, ELEKTROTERAPJA, ZABIEGI GINEKO- 
LOGICZNE, INHALATORJUM. — KĄPIELE KASKADOWE. 

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

CENY ZNIŻONE. — Ulgi dla urzędników państwowych. 
SEZONY KURACYJNE: 15 maja—1 lipca, | lipca—15 sierp, 15 sierp.—1 paźdz. 

W parku zdrojowym gra symfoniczna orkiestra. 

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

  

Czy wiecie Fp. Myś 

   

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIANKOWE 

    

Noize? 

Wzdłuż i wszerz Polski 
-— W SPRAWIE REFORMY USTRO- 

JU ADWOKATURY. Rada Adwokacka 
Warszawie zło Naczelnej Radzie 

Adwokackiej wyczerpujące odpowiedzi 

        

na ankietę w sprawie reformy ustroju 
adwokatury. : 

Rada uważa, że należy wprowadzić 
system aplikacji mieszanej: sądowej i 

adwokackiej. Odbycie aplikacji sądowej 
powinno bezwzględnie poprzedzać apli- 
kację adwokacką. Aplikacja sądowa po 
winna wynosić okres, którego ukończe- 
nie wymagane jest dla możności przystą 
pienia do egzaminu sędziowskiego (a 
więc obecnie 3 lata). Aplikacja adwokac 
ka powinna trwać tak długo, aby obo: 
wiązkowy okres aplikacji sądowej i ap 
kacji adwokackiej wynosił łącznie lal 
5i aby aplikacja adwokacka trwała co- 
najmniej 2 lata. Od kandydatów do sta 
nu adwokackiego żądać należy po ukoń 
czeniu aplikacji sądowej egzaminu sę- 
dziowskiego. 

    

Postułaty Rady Adwokackiej w War 
szawie dotyczą również kilkunastu in- 
nych zagadnień, związanych z reformą 
ustroju adwokatury. 

NOWE ZŁOŻA RUDY ŻELAZNEJ NA WY 
ŻYNIE KRAKOWSKIEJ. Badania geologiczne ną 
wyżynie krakowskiej wykazały, że złoża rudy 
żelaznej znajdują się nietylko w powiecie prze- 
wórskim, lecz ciągną się szerokim pasem mniej 
więeej wzdłuż toru kolejowego Lwów — Kra 
ków, na graniey pierwszych wzniesień pogórza 
karpackiego, przeważnie po mokradłach, przez 
powiaty łańcucki, przeworski i jarosławski na 
przestrzeni mniej więcej 50 kiłometrów. Rudę 
adkryto także w Kosinie, Rogoźnie i Korniatko 
wie w pow. łańenckim, skąd wywieziono nawet 
parę wagonów wysckoprocentowej rudy do hu 
ty „Pokój”. Ze względu jednak ma ciężkie wa 

runki wydobywania i niskie ceny sprzedażne za 
przestano dalszej eksploatacji. W powiecie prze 
worskim odkryto nowe złoża w Świętoniowej. W 
Stuczepach pod Radymnem odkryto również bo 
yate złoża rudy i odstawiono stąd znaczne trans 
porty do huty „Pokój*, Wraz z rudą w większoś 
<i wypadków występuje surowiec, używany de 
pewnego gatunku farb. 

    

   

    

- ZAMORDOWANIE PROBOSZCZA PRAWO 
SŁAWNEGO W POWIECIE ŁUCKIM. W dniu 
9 bm. został zamordowany przez nieznanych 
sprawców trzema kulami rewolwerowemi pro 
boszcz prawosławny w gminie Poddębce pow. 
łuckiego — ks. protojerej Paweł Pjataczenko. 
Był on czynnym ukraińskim działaczem społecz 
nym w ramach Wołyńsko - Ukraińskiego Zjed 
noczenia. Dzięki wybitnym zaletom charakteru 
cieszył się pełnem zaufaniem oraz uznaniem ca 

ludności prawosławnej. Ponadto śp. ks. Pja- 
zenko znany był jako wierny i ofiarny dzia 

łacz na niwie pracy obywatelskiej dla Państwa. 
Według wszelkiego prawdopodobieństwa Ś. p. 
ks, Pjataczenko jako zwolennik ideologji porozu 
mienia polsko - ukraińskiego padł ofiarą zama 
chu ze strony wrogich nacjonalistycznych czyn 
ników ukraińskich, które w ostatnich czasach 
usiłują drogą aktów teroru zaatakować Wołyń. 
Śmierć ks. Pjataczenko wywołała powszechny 
żal i ogromne oburzenie wśród całej ludności, 
która wzięła udział w pogrzebie. 

    

— SROGA CIOCIA I LĘKLIWI ZAKOCHANI. 
W Łodzł w mieszkaniu niejakiej p. Bronisławy 
Odrzędalskiej wydarzyła się zabawna historja, 
która jednak dla jej bohaterów skończyła, się 
niemile. 

Około godz. 17 min, 30 Odrzędalska wóciła 
x miasta do domu. Mimo energieznego pukania 
pozostawioną, w mieszkaniu 17letnia kuzynka 
Bronisława drzwi nie otwierała. Odrzędałska spo 
strzegła przytem, że klucz tkwi w drzwiach od 
strony mieszkania. Przeczuwając, że zaszedł ja 
kiś wypadek, właścicielka mieszkania zbiegła 
na podwórze i wraz z sąsiadami zaalarmowała 

polieję. Dopiero po upływie pół godziny przy po 
mócy policji i ślusarza otworzono drzwi, Na 
łóżku znaleziono Bronisławę z zaknebolwanemi 
ustami, związaną i nieprzytomną. Wezwano po 
gotowie, którego lekarz przywrócił dziewczynę 
do przytomności. — Po mieszkaniu rozrzucone 
były rozmaite rzeczy i sprzęty, świadczące na 
pierwszy rzut oka, © wałee, która się toczyła, 
względnie o plądrowaniu mieszkania przez rze 
simieszków. 

Ocucona dziewczyna zeznała że około godz 
15 do mieszkania ktoś zapukał. Gdy otworzyła 
drzwi, wbiegłe dwuch zamaskowanych oprysz 
ków, którzy jej zakneblowałi usta, związali i 
zabrali się do przetrząsania pokoju, 

Wzięta w kryżowy ogień pytań: panna Bro 
nisława zmieniła zeznania. — Oświadczyła, że 
siedziała sama w domu i nudziła się. — W pew 
nej chwili przyszedł z wizytą znajomy. Gdy na 
stępnie siedzieli razem, zapukała ciotka do 
drzwi. Bali się otworzyć drzwi, aby się nie na 
razić na awanturę, wobec czego postanowili sy 

mulować napad bandycki, Przyjaciel zakneblo 
wał jej usta tak mocno, że po pewnym czasie z 
braku powietrza zemdlała. Następnie otworzył 
drzwi i wyszedł przez nikogo nie zatrzymany. 

Stwierdzono rzeczywiście, że przy wyłamy 
waniu drzwi nie były one już zamknięte, cho 
ciaż przedtem gdy właścicielka mieszkania przy 
była do domu, drzwi ponad wszelką wątpłiwość 
były zamknięte na klucz. Przy wyłamywaniu 
nie próbowano otworzyć je normalnie, co by 
łoby się napewno udało. 

Panienkę oraz jej niefortunnego amanta osa 
dzono w urzędzie śledczym, - td



Poza kwolami z požyczki inwestycyj 
uej, które wyznaczono w wysokości 152 

miljon. złotych w tym roku, do fundu- 
szów inwestycyjnych i przeznaczonych 
na roboty budowlane, drogowe i rolne 
zaliczyć należy pozycje w budżecie ad- 
ministracyjnym Państwa, w planach fi- 
nansowych przedsiębiorstw  państwo- 
wych, oraz fundusze: kwaterunku woj- 
skowego, drogowy, obrotowy refonmy 
rolnej, na budowę szkół i wreszcie Fun- 
dusz Pracy. Pozatem do kwot tych docho 
dzą kredyty budowlane, wyznaczone 
przez budżet ekonomiczny, a administro 
wane przez Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego i w końcu specjalne pozycje inwe- 
stycyjne 'w budżetach zwyczajnych, 
względnie nadzwyczajnych samorządu 
terytorjalnego. 

Kwoty przewidziane w budżecie ad- 
ministracyjnym Państwa na inwestycje, 
wynoszą około 40,8 miłjonów zł. 
Przedsiębiorstwa państwowe i zakłady 
przewidują uruchomienie na inwestycje 
w roku b. około 106,3 miljon. zł. — Pre- 
liminarze monopolów państwowych prze 
widują na inwestycje sumę 2,5 miljn. zł. 
— Różne fundusze, a mianowicie: kwa- 
terunku wojskowego, fundusz drogowy, 
fundusz obrotowy reformy rolnej, fun- 

„KURJER* z dnia 14 czerwca 1935 roku. 

Fundusze na inwestycje 
i roboty publiczne w r. b. 

dusz budowy szkół i Fundusz Pracy dy- 
sponują ogółem sumą 107 miljonów zł.. 
przeznaczonych na różnego rodzaju ro- 

boty budowlane. Wreszcie kredyty bu- 
dowłane państwowe, udzielone przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego z fundu 
szów skarbowych ustalone zostały w 
wysokości 42 miljony zł. 

Razem więc fundusze przewidziane 

na inwestycje w r. b. w dziale admini- 
stracji budżetu Państwa, w prelimina- 
rzach budżetowych przedsiębiorstw pań 
stwowych i zakładów, oraz w prelina- 
rzach funduszów wraz z kredytami bu- 
dowlanemi wynoszą ponad 300 miljo- 
nów zł. Razem więc z kwotami, pocho- 
dzącemi z pożyczki inwestycyjnej. ogól- 
na suma funduszów inwestycyjnych w 
r. b. wynosi ponad 450 milionów zł. 

Należy podkreślić, że w sumie 300 
miljon. zł. funduszów państwowych na 
inwestycje mieści się suma ponad 60 
miljon. zł. Funduszu Pracy, który pew- 
ną część tej sumy przeznaczył na finan- 
sowanie inwestycyj miejskich. 

Samorząd terytorjalny przewiduje 
uruchomienie w r. b. 85 miljon. zł. na 
inwestycje, w sumie tej jednak mieszczą 
się roboty finansowane przez Fundusz 

Pracy. 

  

W sprawie jubileuszowego zlotu harcerstwa 
Odezwa ministra 

Minister Spraw Wewnętrznych, Marjan Zynd 

ram KRościałkowski, jako przewodniczący Komi 

tetu Organizacy jego Jubileuszowego Zlotu Har 

cerstwa Polskiego, który, jak wiadomo, odbędzie 

się w dniach od 11 do 24 lipca rb. w Spale, wy- 

dał do społeczeństwa następującą odezwę: 

„Jubileusz ćwierćwiekowej pracy Związku 

Harcerstwa Polskiego, na niwie wychowania 

młodych pokoleń przypada w chwili ciężkiej ża 

łoby narodowej. 

Przestało bić najgoręcej kochające Polskę, a 

w Niej szczególnie nadchodzące pokolenia, ser 

ce Wodza. Wśród młodych pokoleń szczególnie 

bliską sercu Komendanta była młodzież harcer 

ska, czemu niejednokrotnie dawał On wyraz, 

między innami, w pamiętnym rozkazie do har- 

serek j harcerzy z okazji dziesięciolecia pracy 

Harcerstwa. 

Oto słowa rozkazu: „Już w latach niewoli 

przygotowališcie się do służby Ojczyźnie. Uwie 

rzywszy w tę prawdę, że tylko silny i zdrowy, 

przygotowany odpowiednio naród zdolny jest 

podjąć zwycięsko zbrojną walkę o niepodleg- 

łaść, poczęliście z całym entuzjazmem młodości 

zaprawiać swe ciała do trudów życia obazowe- 

go, ćwiczyć się w rzemiośle, wojennem, a dusze 

swe młode nastrajać na wysoki ton moralny o- 

fiarnej gotowości do czynu. 

Harcerstwo Polskie na przestrzeni ćwierćwieko 

wej swej zaszczytnej pracy dla Polski było i jest 

„nastrojone na wysoki ton moralny ofiarnej go- 

towości do czynu, czemu ustawicznie dawało 

wyraz, wysyłając tysiące harcerek i harcerzy 

tam wszędzie, gdzie, — jak to stwierdził w in- 

nem przemówieniu, skierowanem do harcerzy, 

Komendant — „robota cięższa, gdzie trzeba na 

ochotnika iść, gdzie łatwo głowę położyć”. 

W ciężkiej dła Polski chwili Harcerstwo 

święcić będzie swoje dwudziestopięciolecie w 

najwłaściwszy dla siebie sposób, bo Zlotem w 
Spale, nad którym wysoki protektorat objął Pan 

Prezydent Rzeczypospołitej, a który zgromadzi 

20.000 harcerek i harcerzy, nie licząc delegacyj 

harcerzy z poza granic Państwa i skautów 

państw innych. 

Na Zlocie tym, który ma być potężną demon 

stracją „nadchodzącej Polski“, zapadnie głębo 

kie postanowienie w sercach tysięcy zgromadzo 

nej na nim młodzieży, że z ideowej spuścizny 

przez Wodza pozostawionej nic nie uroni, że 

przez życie całe pilnie strzec jej będzie. Zlot ten 

Wielka Loterja Fantowa 
Zarząd Koła Pań przy Komitecie Ratowania 

Bazyliki Wileńskiej urządza w dniach 15 i 16 
czerwca r. b. w ogrodzie przy cukierni „Czerwo 
nego, Sztrała* (ul, Mickiewicza 12) WIELKĄ 
LOTERJĘ FANTOWĄ. 

Dzięki ofiarności społeczeństwa, a przede- 
wszystkiem kupiectwa Wileńskiego Zarząd Koła 
zdobył przeszło 600 fantów, wśród których są 
bardzo liczne cenne przedmioty, jako to: złoty 
zegarek, kolczyki, broszki, obrazy; wartościowe 
książki, serwisy, naczynia, stare srebro i w. in. 
Część fantów już jest do obejrzenia w oknie cu- 
kierni. 

Cena biletu wynosi zaledwie 50 groszy, wy- 

grywa zaś co 3-ci bilet. 

Kościąłkowskiego 
będzie przejawem wielkiej czci jaką żywi Har 

crstwo dla wielkiej postaci Wychowawcy N 

du, jak również będzie on demonstracją ć 

wiekowego dorobku Harcerstwa na polu wycho 

wania nowych pokoleń w duchu wielkiej ideo- 

logii Marszałka Józefa Piłsudskiego do czynne 

go poparcia zamienzeń Komitetów Wojewódz- 

kich współorganizujących Zlot, przez wstępowa 

nie na ich członków, oraz przyczyniania się do 

poranażania zasobów pieniężnych, umożliwiają- 

cych wzięcie udziału w Zlocie jaknajliczniej- 

szych szeregów niezamożnej młodzieży harce. 

Harcerstwo jest ruchem godnym poparcia. 

(— ) Marjan Zyndram - Kościałkowski 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 

    

    

  

Ku czci Marji Skłodowskie|-Curie 

  

Na gmachu Muzeum Przemy- 

słu i Rolnictwa w Warszawie 

w dniu 11 bm. wmurowano tał 

licę z bronzu z następującym 

napisem: „W tym gmachu w 

pracowni fizycznej Muzeum 

Przemysłu i Rolnictwa, kiero- 

wanej przez J. J. 

w latach 1890—91 

pracę na polu naukowem Mar 

ja Curie-Skłodowska. 1867 - 

1934 (zdjęcie 2-e); Akt odsłonię 

cia tabicy był 

akademją na 

Boguskiego 

rozpoczęła 

poprzedzony 

dziedzińcu mu- 

zeum, w czasie której przemó- 

wienia wygłosili: prof. Kalinow 

ski (zdjęcie 1-e) kierownik pra 

cowhi fizycznej Muzeum Prze- 

mysłu i Rolnictwa, prof. Dora 

białska ze Lwowa, prof. Wer- 

tenstein oraz prezes Muzeum 

Przemysłu i Rolnietwa prof, A. 

PonikowSki. 

  

  

KURJER SPORTOWY 
Budafoks (Węgry) chce grać w Wilnie 

Zawodowa drużyna piłkarska z Wę- 
gier „Budatoks*, przejeżdżając przez 
Rygę do Kowna, bawiła przez jeden 
dzień w Wilnie. Tak fatalnie wypadło, że 
Węgrzy spóźnili się na pociąg w Wilnie. 
Musieli starać się o przepustki granicz- 
ne i odjechać samochodami przez „zie- 
loną granicę* do Kowna. 

Korzystając ze sposobności otrzyma- 
liśmy od kierownictwa drużyny budape- 
sztańskiej szereg ciekawych wiadomości. 

Węgrzy jadą do Kowna, a potem 
grać będą w Rydze z najlepszymi kluba- 
mi jak „RPK.* i „AKS.'. Po meczach 
rozegranych w Rydze, udadzą się do 

Estonji. 
Z wielką przyjemnością rozegraliby 

dwa mecze towarzyskie w Wilnie, Pro- 

ponowane warunki są stosunkowo do- 
godne. Mecze mogłyby odbyć się w koń- 
cu czerwca. 

Jeżeli piłkarze Wilna zgodzą się 
nawiązać oficjalny kontakt z drużyną 
„Budafoks*, to w Wilnie podziwiać bę- 
dziemy mogli świetnie grających Wę- 

grów. 

„Budatfoks* należy do rzędu majlep- 
szych drużyn piłkarskich w Budapeszcie. 
Pokonała ona słynną Unkarję w stosun- 
ku 6:1. ‚ 

Z niecierpliwością oczekiwać będzie 
my ostatecznej decyzji załatwienia tej 
sprawy. | 

WKS. „Śmigły” walczy Zz „Ogniskiem“ 
Jutro na stadjonie Ośrodka WF. na Pióro- 

imoncie, o godz, 17 min. 30, odbędzie się mecz 
piłkarski o mistrzostwo okręgu między Ogni 
skiem KPW., a WKS. Śmigły. 

Wobec tego, że w tabelce prowadzi obecnie 

Ognisko, mecz ten będzie bardzo ciekawy. 
Trzeba przypuszczać, że wojskowi dołożą 

slarań, by pokonać drużynę „Ognisko* a przez 
zdobycie dwóch punktów, wysunąć się na €z0 
ło tabelki punktacy jnej. 

l. ais i 

Szczegóły ucieczki 4 włamywaczy 
z więzienia Stefańskiego 

Ucieczka czterech więźniów z celi więzienia 

Stefańskiego, © czem donieśliśmy we wczoraj 
szym numerze, wywołała w mieście zrozumiałe 
zainteresowanie. 

Najniebezpieezniejszym przestępcą i włamy 
waczem z uciekinierów jest niewątpłiwie Grysz 
kiwiez b. herszt bandy włamywaczy. W swoim 

czasie policji kosztowało niemało trudu ujęcie 
Gryszkiewicza który wyspecjalizował się we wła, 
maniach mieszkaniowych, Dopiero po dłuższych 
wysiłkach udało się ustalić adres kochanki Grysz 
kiewieza, gdzie jęto go w nocy, gdy najmniej 
spodziewał się przybycia policjantów. Pod po 
duszką włamywacza znałeziono wówczas rewol 
wer, którego nie zdążył użyć. 

Wszyscy czterej więźniowie mieli jeszcze do 
wsiedzenia za kratkami od roku do dwóch lat, 

Ucieezkę zauważono dopiero nad ranem, Gdy 
dozorca więzienny, pełniący służbę na koryta 
rzu pawiłonu zgodnie z obowiązującym regula 
minem, zajrzał przez „judasza* do celi, stwier 
dził z przerażeniem, iż na pryczach nikogo nie 

ma, Strażnik niezwłocznie otworzył drzwi celi 
i przekonał się, że eela jest próżna. Na jednej 
z prycz teżały cegły oraz odłamki tynku, zaś w 
suticie celi w samym kącie, widniał duży otwór. 

Jak się okazało włamywacze przy pomocy 
boru, który niewiadomo w jaki sposób przedo 
stał się do ich rąk, zrobili znaczny otwór w su 
ficie celi więziennej, i w ten sposób przedostali 
się na strych. Znalazłszy się na strychu złodzie 
je usunęli kilka dachówek i przedstali się na 
dach gmaehu więziennego, poczem po rynnie 
deszczowej opuściki się na ulicę i zbiegli, (e). 

MECZU Z ŁOTWĄ NIE BĘDZIE 
W WILNIE. 

Wii, Okr. Zw. Piłki Neżnej odpisał do War 
szawy, Że nie może, niestety, zgodzić się na opła 

zł. za meez międzypaństwowy 
który miał odbyć się w Wil 

pierwszych dniach września. 
Suma 10 tysięcy zł, jest rzeczywiście sumą 

bardzo wygórowaną i nie może w danym wypad 

ku gwaranto ze sprzedaży biletów pokry 

te będą wszy: wydatki. 
Sportowi wileńskiemu zaieży bardzo na zor 

ganizowaniu tego meczu w Wilnie. Władze PZPN 
powinny rozważyć, czy nie uda się spotkania 
przeprowadzić na nieco innych warunkach, 

MISTRZOSTWA KOLARSKIE 

WOJEWÓDZTWA. 
W niedzielę w godz. 10, nastąpi na Górze Po 

narskiej start do biegu kolarskiego o mistrzo- 
stwo województwa, wileńskiego, Trasa wynosić 
będzie 150 kim. Walezyć mają wszyscy najlepsi 

zawodniey Wilna z Jasińskim i Skuratowiczem 
na czele. 

Zawody organizuje Ognisko KPW. Sędzia 
głównym mianowany został przez PZTK, p. Bo 
Aestaw Rydlewskį 

TRENER SPOJDA PRZYJEDZIE 
DO WILNA. 

29 czerwca ma przyjechać do Wilna trener 
piłki nożnej Spojda, który w Wilnie poprowa 

  

   
   

   

   

    

dzi szereg najrozmaitszych treningów piłkar 
skich. 

DZIENNIKARZE SPORTOWI 
OFIAROWALI NAGRODĘ 

PRZECHODNIĄ. 
Związek Dziennikarzy Sportowych RP. Od 

dział w Wilnie postanowił ofiarować nagrodę 

przechodnią na regaty międzynarodowe, które 

odbędą się w Trokach 7 lipca. 
Nagroda przechodnia dziennikarzy sporto 

wych przyznana będzie mistrzowskiej osadzie 

pań w biegu czwórek wyścigowych. 

| KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIIl klasy doza, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia 
Wilno, ul. Krėlawska 7/2, m. 18. 

  

  
 



  

Cesar Romero 

  

popularnie zwany w Ameryce, następcą Valen- 
%ina, jest partnerem Marleny Dietrich w jej 
majnowszym filmie dla wytwórni Paramount, 

p. t. „Kaprys hiszpański* 

 RREREEOYZCEZIZCETEREC Z. ZATO SOZIEEZECOOWOCE 

Produkcja filmowa 
w Šowietach 

Olbrzymi rozrost filmowej produk- 
<ji sowieckiej, zaspakajającej potrzeby 
120 miljonów ludności rosyjskiej (filmy 
zagraniczne prawie wcale nie wchodzą 
w rachubę), spowodował gwałtowną po- 
trzebę zwiększenia fabrykacji środków 

„dla odpowiedn. ilości kinoteatrów. W la 
tach 1930—1938 rozpoczęto budowę 3-ch 
fabryk taśmy filmowej, 4 fabryk apara- 
tów projekcyjnych i 6-ciu fabryk chemi 
kalij fotograf nych. Ilość ta okazała 
się miewystarczającą, to też w ramach 
drugiej piatiletki rozszerzono program 
industralizacji kinematograficznej. 

Rosja posiada 13 atelier dźwięko- 
wych (4 w Moskwie, 2 w Leningradzie. 
po jednem w Mińsku, Taszkiencie, Kaza 
niu, Kijowie, Tyflisie, Bagu i Erywaniu). 
Fatalnie przedstawia się sprawa apara- 
tów do zdjęć filmowych, których ma tak 
duże państwo i ogrom różnorakiej pracy 
zdjęciowej, jest zaledwie 230 sztuk! OŚ- 
wietlenie atelier filmowych pozostawia 
jeszcze wiele do życzenia. Materjał uży- 
wany do zdjęć dźwiękowych jest zupeł- 
mie nieodpowiedni, zaś miezbędne żarów 
ki o wysokiej sile światła sprowadza się 
całkowicie z zagranicy. 

Materjal filmowy, t. j. taśma produ- 
kowana jest w ilości niewystarczającej 
(75 miljonów metrów rocznie). To też 
obecnie zwiększa się bardzo znacznie 
produkcję tego artykułu, a nowa pro- 
dukcja ma już w najbliższym czasie wy 
nosić 300 miljonów metrów rocznie. Ja- 
kość jego jednak nie jest pierwszorzęd- 
na. 

Sprawa laboratorjów, a w pierwszym 
rzędzie najnowszych kopjarek, została 
rozwiązana bardzo prosto: sprowadza 
się je z zagranicy. obiecując, że z cza- 
sem i one będą fabrykowane w kraju. 

Słowem rozwój techniki kinowej w 
Rosji. może spowodu zbyt zgwałtowne- 
go rozrostu tej sztuki, postępuje stosun 

    

     

  

  

  

  

   

kowo bardzo powoli. Z drugiej jednak 
strony należy przyznać, że utrzymanie 
ogólnej produkcji filmowej. mimo du- 
żych braków technicznych — na wyso- 
kim poziomie — świad o wielkiem 
zamiłowaniu do pracy przedewszyst- 
kiem o kwalifikacjach fachowych so- 
wieckich „ludzi 

   

  

   

  

Jak to się wam podoba? 
W „Cafe de Paris", znajdującej się na te- 

renie olbrzymiego studja Fox'a w Hollywood, 
spotyka się ośmioletnia gwiazdeczka Jane Wi- 
thers z Klarą: Trevor. 

pani jest mężatką, panno Trevor?— 
    

    

zapytuje 
jest mężatką, to się 

panią y j Klara Trevor. 
Tak. Ale ja nigdy nie wyjdę zamąż. Jak 

<łorosnę, będę odrazu wdową, — odpowiada те- 

zolutnie Jane. 

  

„KURJER* z dnia 14 czerwca 1935 roku. 

Kurier Filmowy 
  

Ploteczki z Hollywood 
Sekret „platynowej piękności* — Jean 

Harłow opowiada, że w roku 1953 — 756 procent 
listów adresowanych do Jean pochodziło od wiel 
bicielek, a tylko 25 proc, od wiełbicieli. W roku 
zaś 1934 stosunek ten wynosił 80 proc i 20 proc. 

Większość pytań, zwróconych w tych lis- 
tach do gwiazdy doty: czyła sposobu mycia i pie- 
ięgno a przez nią jej pięknych w: v, dużo 

ielbicielek pytało o zdanie w sprawie smukłej 
linji onalności „głodówek* i gimnastyki 
dla zwalczania otyłości, 

Jean Harlow otrzymuje przeciętnie od 300 
do 350 listów dziennie. W roku 1931 wysyłała 
Jean systematycznie 670 fotografij z dedykacją 
— miesięcznie. W. roku 1934 liczba ta wzrosła 

  

    

  

     

  

   

    

    

  

meryką i Anglją otrzymuje Jean li- 
sty również i z krajów bardzo odległych i eg- 

zotycznych: wysp Kanaryjskich, Marokka, In- 

    

   

dyj. Jawy, 

śród licznych wielbicieli gwiazd szczegól 
nie jeden młodzieniec z Nowego Yorku pobił 

  

rekord wytrzymałoś już trzeci rok wysyła do 
swego platynowego ideału codziennie gorący 
łist i to — pocztą lotniczą! 

Ostatnio Jean Harlow wzbudziła znów sen- 

sację w Holływood swym rozwodem trzecim 
skolei mężem — Hal Rossonem. Jako zasadniczy 
powód do rozwodu podaje Joan fakt, że Hal 
Rosson czyta po nocach, świecąc lampę do ra- 
na, i spędza przez to sen z oczu małżonki, We- 
dług praw kaliforn ch, rozwód będzie waż- 
ny dopiero w 1936 roku. 

Na zapytanie, dlaczego nie skierowała spra 
wy rozwodowej do stanu Nevada, gdzie k je 
te załatwiane są w przeciągu najwyżej sześciu 

  

    
    

      

tygodni ——gwiazda odpowiedziała: „Nie mam 
się czego Śpieszyć, gdyż narazie żadnego jeszcze 

, nowego męża nie mam na widoku”, 

DZIWACTWA i GUŚCIKI WIELKICH GWIAZD. 

Greta Garbo nigdy nie zabiera ze sobą to 
rebki ręcznej, z tego powodu, że gubi je natych- 
miast, 

Jean Harlow nie nakłada nigdy nowych rę- 
kawiczek. Jej pokojówika musi przedtem parę 
tygodni nosić nowokupioną parę, aż się zesta- 
rzeje i przetłuści, 

Myrna Loy nie znosi dotyku wełny. Wszys 
tkie jej ubrania wełniane muszą być podbite je- 
dwabiem. 

Szef kuchni w Metro wywiesił na ścianach 
pestanracyjnej sali kulinarne gusty gwiazd. I 
tak Clarke Gable nie lubi soli, Wallace Beery 
przepada za musztardą, Evelyne Lay nie lubi 
nadmiaru mięsnych dań, Joan Crawford lubi 
sałatę z cytryną, ete. Tylko Greta Garbo, jak 
zawsze tajemnicza, nie zdeklarowała swoich u 
podobań i wstrętów. 

Mary Pickford, która mając poważne udzia- 
ły w koncernie filmowym „United Artists" o- 
bejmie wkrótce w tem przedsiębiorstwie kie- 
rownicze stanowisko... handlowć, wyruszyła tym 
czasem na pięciotygodniowe tournee teatralne 
Będzie grała w sztuce „Coquette*. 

Max Reinhardt, który ukończył nakręcanie 
filmu „Sen nocy letniej'* według Szekspira, wy- 
sławia obecnie na scenie teatru nowojorskiego. 
„Opowieści Hoffmana”, Sztuka ta będzie przez 
niego następnie sfilmowana. 

  

Bezimienne twarze... 
iKażda z tych pięknych i 

zgrabnych dziewcząt mogłaby 
być gwiazdą. Marzy o tem, że 
iedyś zostanie „odkrytą* i za 

błyśnie na srebrnym ekranie. A 
tymczasem — nieraz głodne i 
zmęczone — czekają u wejścia 
do wytwórni na dzienne anga 
gement, które im przyniesie kil 
kudniowe wynagrodzenie. Wi- 
dzimy jednak, że nie tracą do- 
brego humoru i uśmiechają się 
zalotnie w stronę aparatu foto- 
graficznego. 

  

  

  

  

Co zobaczymy w sezonie 
1935-36 na ekranach 

wiłeńskich ? 
Z filqnów amerykańskich zapowiada Para 

nowy    
   

mou ży 

    
   

      

  

   

    

z Gary Cooperem, 
Cecil de Melle 

n Lloydem. pi 
Ё ša o Nilu“ 
hotelow 

    

   

  

    

   

    

   

  

zonie filmy 
i Loretta 

kolejeńc 
„Muzy 

     

  

g. „Piekło” 
z Janet Gaynor, 

„Wy 
zne 

р-2 
oł 

      
   

  

również 

    

   

ы czymy egzotyczny 
„Baboona 

Produkcj. 
„Żyd iss“ Z 

у A 

i nam sb 

aproszenie do“ w: 

any będzie przez 
ysem Karlofem, 

o 100 m 
‚ 7 fihnów 

   
   „Роуто! 

szpieg zowsk     
     

    

      
FraanieśChE) 

„Weisse 
oraz . 

   

   Majesta at“ 

zhopin — 
(tytuł poli nieusta 
piewca wolności*, Za- 

a Seguoia“ z Jean Parker. 
dokończona symfonja* —jeden z najwię 
sukcesów produkcji austrjackiej Willy 

           

Forsta. 

  

Kina i Filmy 

„KAPITAN KORKORAN* 

(Kino Pan). 

Vlasta Burian — to artysta komedjewy na 
wielką skalę, posiadający bardzo oryginalny i 
dość bogaty zasób własnych środków ekspresji 
oraz nieszablonowych tricków  komedjowych 

apitan Korkoran* — to film produkcji cze 
mapisany specjalnie dla tego zdolnego i 

ciekawego artysty. Scenarjusz opowiada nam 
ć pana Korkorana, kapitana małego sta 

erskiego, zawodowego niedołęgi i 
niącego o dalekich: wyprawach i bił 

Korkoran zoslaje przez zrozpa 
ni zwierzchników wysła 

nkową do modnego uzdro 
— by w ten sposób przygotować przenie 

sienie na ietieryttóg 1 uwolnić się od miedołężne 
so pracownika. Korkoran nie chcąc trafia za 

fast do pensjonatu Kasy Chorych, do najbar: 
ej luksusowego hotelu i przez nieporozumie- 

nie przy, jęty zostaje za kapitana marynarki wo- 
Następuje cały szereg zabawnych powi 

klai i nieporozumień, które kończą się zręcznie 

pomyślanym happy- -endem. 
w ony spotykamy się z pewnemi 

e "*ałszywego feldmarszałka". I 
о, wzięty za osobę wysokiej 

- korzysta z nieporozumienia, 
mie jak z nut. Ale „Kapilan Korkoran“ ustę 

n obrazom Vlasty Buriana. Za 
reżyserowi — przewlekłość obrazu, 

zwłaszcza pierwszej jego części, oraz nadmierną 
ć djalogów. Sam Burian trochę szarżuje, 

używając nieraz bardzo prymitywnych środków 
do wywołania efektów komicznych. Wogó:e 
jedynie postać Korkorana jest w tym filmie do- 
kładniej i wyraziściej ujęta. Wszystkie inne po 
słacie, są WAZNE — nijakie, i blado ode 
grane. A. Sid 

  

    

   
     

   

    

teczka pas 

marzyciela, 
wach morskich, 
czonych j      

    

      

    

   

  

    

   

  

rai 66 PRAW EAU KERR 

KRONIKA FILMOWA 
W! Warszawie wytwórnia filmowa „Panta- 

Film“ zrealizowała film p. t. „Dzień Wielkiej 
Przygoty“ według scenarjusza Ferdynanda Goe- 

  

РОН 

tla. Kierownictwo literacko - artystyczne tego- 
filmu spoczywało w rękach Wacława Sieroszew 

skiego, Reżyserem filmu — jest Józef Lejtes. 
W rolach głównych występują: Junosza-Stępow 
ski, Franciszek Brodniewicz, Antoni Różyckź, 
oraz „nowe twarze* filmu polskiego — Jędrzej 
Fronczysty góral, oraz Helena Roj-Rytardowa, 
kierowniczka teatru regjonalnego w Zakopanem. 

Ryszard Bolesławski, amerykański reżyser 
polskiego pchodzenia, napisał scenarjusz wojem 
ny, przedstawiający dzieje pułku ułanów pols- 
kich — w służbie rosyjskiej na początku woj- 
ny światowej. iPułk ten przebija się następnie 
wśród mstawicznych walk do kraju ojczystego. 
Według opini! fachowców, scenarjusz Bolesław 
skiego ma być jednym z najlepszych z zakresu 
„wojennych*. 

Przedstawiciele austrjackiego przemysłu fil- 
meowego pertraktują w Ameryce o udział kapi- 
tałów amerykańskich w produkcji wiedeńskiej. 
Jak donoszą pertraktacje są już ukończone. 

Berlińska „Ufa”* rozpoczyna nakręcanie 5 

filmów kulturalnych w Polsce. Reżyserować 
będą dr. K. T. Schulz i Willy Prager. Zdjęcia 
będą robione w Warszawie i Krakowie. Rów- 
SE, folklor innych dzielnie kraju będzie wyzy- 
skany. 

W mowym filmie czeskim režyserji M. Cė 
kana „Król ulicy”, w którym główną rolę od- 
tworzy Karel Haszler, weźmie udział aż 158 

paskich śpiewaków ulicznych. + 

Jedna z angielskich wytwórni wpadła na ory 
ginalny pomysł. Po sukcesie, odniesionym przez 
słynnego śpiewaka Ryszarda Taubera w fil. 
mie dźwiękowym, postanowiła powierzyć mu 
główną rolę w następnym filmie, ale wybór 
roli i filmu powierzono publiczności. Do wylo 
sowania przeznaczono następujące role: Rigo- 
letto, partja Cania w „Pajacach*, księcia Som- 
Chong w „Krainie uśmiechów*. Największe za- 

interesowanie wzbudził tytuł „Życie prywatne 
Ryszarda Taubera* z bohaterem w roli głównej. 

Myrna Loy zrzekła się głównej roli w an- 
gielskiej wersji filmu „Maskarada”, który obec 

      

nie będzie nakręcony w Ameryce. Rolę tę objęła 
młoda artystka wideńska Luise Rainer. O- 
becnie Myrna Loy nakręca dalszy ciąg filmu 
„Pościg za cieniem", który niedawno widzieliś- 
my w Wilnie, oraz obraz o tajemniczym tytule 
„Czarny pokój”. 

Premjera na „Normandie”. Podczas pierw- : 
szej jazdy do Nowego Jorku francuskiego oł- 
bkrzyma morskiego „Normandie*, odbyła się na 
statku premjera (morska) obrazu Saszy Guitry- 
ego p. t. „Pasteur“. 

Ameryka wprowadziła nową modę krótkich 
filmów: wywiady z ulubionemi gwiazdami fil- 

mowemi na taśmie dźwiękowej, w barwach na 
turainych. Dotychczas nakręcono filmy z Lupe 
Velez, Loretią Young, i Johnem Bolesem, Jest 

forma reklamy popularnych gwiazd 
fitmowych. 

Film „Śluby ułańskie* został niedawno о- 
cenzurowany przez cenzurę niemiecką i ukaże 
się wkrótce w jednym z reprezentacyjnych kt 
noteatrów Berlina. Film ten jest w Niemczech 
dozwolony dla młodzieży 

   

    

„Czarny charakter" o tkliwem 
sercu 

  Słynny amerykański aktor filmowy, Wallace 
Beery, odtwórca wielu ról „czarnych charakte- 
rów*, ma tkliwe serce i jak wiele innych gwiaz 
dorów filmowych. adoptował małą sierotę. 
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zdrową polityke zbożow 
Depesza Pata z Warszawy doniosła, 

że Komitet Ekonomiczny Rady Mini. 
strów ustalił wytyczne polityki interwen 
cyjnej w zakresie artykułów rolniczych 
na rok 1935-36. 

Na pozór uchwały te nie różnią się 
wiele od zasad i systemu interwencyjne: 
go stosowanego dotychczas. Został na- 
dal utrzymany zwrot ceł przy wywozie 
artykułów zbożowych, przyjęto zasadę 
zachowania w roku gospodarczym 
1935-36 dotychczasowego poziomu cen 
na artykuły zbożowe i dotychczasowych 
zakazów przewozu, zostały nadał utrzy- 
mane kredyty zastawne, zaliczkowe i 
tp. 

Jeżeli jednak Dliż przyjrzymy się 
tym uchwałom, przekonamy się że w 
rzeczywist zostały wprowadzone ra- 
cjonalne zmiany w dotychczasowej na- 
szej polityce zbożowej. 

Musimy niestety stwierdzić, że doty- 
chczasowy system interwencyjny, mimo 
że pochłaniał setki miljonów złotych 
rocznie nie odnosił prawie żadnego skut 
ku. Ceny artykułów zbożowych stale 
były na niskim poziomie, rolnik otrzy- 
mywał za swą produkcję zbożową mi- 
nimalne ceny i rynek w ciągu całego ro- 
ku wykazywał prawie stale tendencję 
zmiżkową. 

Zmonopolizowanie całego handlu i 
eksportu zbożowego w rękach PZPZ. u- 
sunęło z rynku zbożowego handel pry- 
walny. Żadne przedsiębiorstwo prywat. 
ne nie chciało lokować pieniędzy w zapa 
sy zbożowe, gdyż nie można było prze- 
widzieć, jakie ceny PZPZ. będą dyktowa 
ły. Państwowe Zakłady Przemysłowo 
Zbożowe nie posiadały matomiast ani 
tak wielkich kapitałów ani odpowied- 
nich magazynów, by mogły pochłonąć 
wszystkie ilości zboża, wyrzucane przez 
rolników na rynek i dlatego musiały od 
czasu do czasu przerywać akcję inter: 
wencyjną. Po każdej przerwie ceny rap 
townie znižkowaly. 

Zamiast pewnej stabilizacji rynku 
mieliśmy w ciągu całego roku nagłe } 
nieprzewidziane zniżki cen. Ten stan 

  

   

    

  

  

  

  

  

ku sezonu i jako tako uregulować sto- 
sunek popytu podaży wprowadzono kre 
dyty zastawne na zboże. Rolnik mógł 
otrzymać na początku sezonu kredyt pod 
zastaw zboża i „miał perspektywy, że zbo 
że swe spienięży w okresie przednówko- 
wym po wyższej cenie. Dziwna polityka 
PZPZ. narażała jednak rolników tylko 
na straty, byliśmy już kilkakrotnie w 
przeciągu ostatnich lat świadkami tego, 
że cena zboża na przednówku była niż- 
szą niż w jesieni i ci, którzy oddali swe 
zboże pod zastaw, na tej tranzakejį stra: 
cili. 

    

   

Sfery rołnicze przekonały się, że ten 
system interwencyjny do niczego nie do 
prowadzi, że rolnik z tej całej akcji ma 
minimalne Korzyści i że należy znaleźć 
jakąś inną drogę, która doprowadzi do 
podniesienia rentowności produkcji rol 
nej. 

Na plan pierwszy wysunięto sprawę 
zwiększenia konsumcji artykułów rol 
nych przez samego rolnika. Mimo, że 
zboże jest u nas takie tanie, mimo, że 
rołnik wyrzuca stale wielkie ilości żyta 
na rynek, komsumeja artykułów zbożo- 
wych przez samego rolnika jest dotych- 
czas minimalna. Niska cena zboża zmu- 
sza rolnika do sprzedawania całego swe- 
go plonu na pokrycie niezbędnych wy- 
datków, jak opłacenie podatków, kupno 
nasienia i niektórych artykułów przemy 

słowych. Ludność wiejska stanowi rezer 
wuar, który przy odpowiedniej konsum 
cji pochłonie duże ilości zboża, tak że 
nasze nadwyżki przeznaczone na eksport 
mocno się zmniejszą, a kurczenie poda- 
ży automatycznie wpłynie na mocniej- 
‘ха tendencję cen. 

Chcąc jednak podnieść zdolność ikon 
sumcyjną rolnika należy w pierwszym 
rzędzie dążyć do podniesienia dochodo- 
wości gospodarstw rolnych. 

Zwrócono uwagę na produkcję ho- 
dowlaną, która ma objektywnie większe 

zwiększenia dochodowośc 
solnika, niż produkcja zbożowa. Roz- 
wój produkcji hodowlanej pociągnie tak 
że za sobą zużytkowanie różnych zbóż 

   

  

  

   

    

   

dla inwentarza żywego i spowodujc 
zmniejszenie podaży tych artykułów. 

Dlatego też uchwała Komitetu Eko- 
nomicznego Rady Ministrów przewiduje 
znaczne zwiększenie funduszów na po- 
pieranie artykułów hodowlanych. Komi- 
sia popierania obrotów artykułami rolni 
czemi, urzędująca przy Ministerstwie 
Rolnietwa i Reform Rolnych dyspono- 
wać będzie na ie cele odpowiedniemi 
sumami. Prócz tego dla usprawnienia 
przetwórstwa i zbytu artykułów hodo- 
wli, które mogą być poważnem źródłem 
dochodu dła rolnictwa, podjęta będzie 
dalsza rozbudowa urządzeń  technicz- 
nych, jak chłodnie, mleczarnie, serowiar 
nie, i t. d,, które 'to inwestycje finanso- 
wane będą z kredytów specjalnie na ten 
cel przeznaczonych. 

Zamiast „rzucania pieniędzy na 
wiatr“ polityka interwencyjna pójdzie 
teraz w kierunku niesienia pomocy kon 
struktywnej i będzie dążyła do utrzyma- 
nia cen zboża na odpowiednim poziomie 
drogą zwiększenia konsumcji artykułów 
zbożowych w kraju. 

Ograniczenie (działalności PZPZ. do 
prowadzenia skupu jedynie w ramach 
normalnej kalkulacji handlowej przyczy 
ni się do uspraw nienia akcji interweneyj 
nej i zmusi PZPZ. do przystosowania się 
do ogólnych wymogów rynku. 

Depuszezenie do wywozu zbóż i prze 
z: obok PZPZ. na jednakowych 
warunkach także i handlu prywatnego i 
Šaliai Išešjo spowoduje większą ela- 
styczność rynku i większy dostęp kapi- 
tałów gotówkowych do tej branży 

Przyszła polityka zbożowa została 
dokładnie opracowana. przyjmując za 
zasadę zdrowe przesłanki idące w kie- 
runku usprawnienia rynku i zwiększe- 
nia konsumcji wewnętrznej. Udział rol- 
nictwa w sumach przeznaczonych na 
interwencję uzależniony będzie w pierw 
szym rzędzie od sposobu wykonania tej 
skeji. 

  

  

  

   

  

  

    

oże smutne doświadczenie lat ostat 
nich już teraz wpłynie na bardziej rze- 
czowe wykonanie tych postułatów. 

Sosn. 

  

Tajemnicza sprawa 
karteiu drożdżowego 
Do warszawskiego Sądu Okręgowego wpły- 

nela sensacyjna skarga przeciwko  kartelowi 
bWemu 

mianin 

    

Henryk arał się od    
    ać. Istniała znana umowa między 
ministerstwem Skarbu a kartelem drożdżowym. 
Według iej umowy minisierstwo Skarbu zobo- 
wiązało się nie udzielać nowych koncesyj na 
drož Sprawa ważności umowy z karte- 
lem M m była przedmiotem licznych 

ym Trybunałem Admini- 
e nie jest osłateeznie 

włocki postanowił 
ym Trybanałem Ad 

zeząć proces cywiiny z karte 
lem dro iżowym 0 odszkodowanie. 

ki twierdzi, że na jednym kilogra- 
kartel zarabia całego złotego. Dla 

jak wysekie skt przynosiły fabryki 
on w skardze, że jedna z 

mi na Pomorzu oirzymała 
na dwa lata, zrezygnowała 

   

      

   

  

   

   

        

   
mniejszych droż 
1.200.900 zł. za io, 
z produ 

Przewłocki narazie skarży o 10.009 zł. jako 
edszkodo e za stratę zysku, jakiby ist z 
produkcji drożdży w ciągu jednego miesiąca. 
Sprawa ta budzi olbrzymie zainteresowanie 

w kołach gospodarczych, które zresztą już od 
dłuższego ezasu żywo ko! zeniują tajemniczą 
sprawę kartelu drożdżowego. 

KRONIKA GOSPODARCZA 
— TRUSKAWKI BUŁGARSKIE PRZYBYWA 

JĄ DO POLSKI SAMOŁOTAMI. Od dłnżs; go 
zasu samoloty 'PLL. „Lot* przewożą stałe z 

Sofji do Warsza sporty Baka 
wek. Posz 

kilogramów, a tygodniowo 
ilka tonn truskawek. Dzię 

        

   

  

         

    

     

  

    

  

    

   

  

a około półtora tys. km., 
a 9 godzin, 
chłodnej 

  

7 nies» 
pr: zewozowi w 

a ni 

   
zupełnie świeże, 

— WYDATKI I DOCHODY KOLEI 
;statnich danych Głównego Urzędu Statys. 
nego, wydatki eksploat e kolei norr 

1 w Polsce wynos tyczniu rb: 
ysc. zł, z czego na emerytury wydatkowane: 

74 19 tys. zł. 
iDochody kolei normalnotorowych w tym sa 

mym. okresie wynosiły 67 
z osób przyniósł sumę У 

ażu 588 tys. zł., towarów i po: 
yS. oraz inne dochody 5.415 ty > 
tki kolei tskotorowych wynosiły 611 

I tys. zł, w tem z przewozu 
hodów 138. 

8 J W MAJU. Cukrownie 
polsk e sprzedały w maju rb. na rynku wewnę 
trznym ogółem 25.281 tonn cukru w wartości cu 

    

       
   

   

  

    
     

  

    

  

    

  

  

  
rzeczy zdezorjentował rolnika, który dą 
żył do jak najszybszego wyzbycia się 
swych zapasów zbożowych. Zwiększona 
podaż automatycznie wywoływała zniż- 
kę cen, tak, iż stale panowała na rynku 
zbożowym depresja. 

Chcąc zmniejszyć podaż na począt- 
 WORDPCEDTORWRI 

  

San Kuszel i Eugenjusz Bałucki 63 

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

W odpowiedzi dziewczyna wybuchnęła płaczem. 

Najpierw cichutko, potem coraz głośniej, wkońcu 

łkanie zaczęło przybierać coraz mocniejsze i wyższe 

tony. 

Pan Skałkowski nie lubił |płaczu, zwłaszcza w 

hallu hotelowym, dokąd lada chwila mógł ktoś na- 

dejść. Odprawił Andzię szybko spowrotem na górę. 

— Andzia coś wie — mruczał — jestem tego pe- 
wny. 

iKoło dziewiątej przyszedł Nabil. Znał Skałkow- 

skiego jeszcze z jego sławnych „dobrych 

Przywitał się, podał rękę i zaczął: 

— IPanie Skałkowski, przychodzę tu w trochę 

dziwnej sprawie... 

— Barczyński? 

W odruchu zdumienia brwi pana radcy tak 
gwałtownie podniosły się do góry, że monokl wyle- 

ciał mu z oka. Opanował się szybko. 

— Tak — odpowiedział. — Widzę, że pan już 
wie o całej historji — znacząco skinął głowę w Stro- 
nę porzuconego dziennika. — Kiedy go pan widział 
po raz ostatni? | 

— Wczoraj rano koło dziesiątej. Po jechał wprost 
do Łazienek. I dotychczas nie wrócił. 

— (zy zgłaszał się kto ido- niego? 
— Chyba nie. Ale... właśnie... przypominam so- 

bie... właśnie wczoraj wieczorem koło dziewiątej był 
tu pan Olcha-Lipowiecki i pytał o Barczyńskiego. Ale 

  

czasów. 

” 

  

Złóż datek na pomnik Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w Wilnie 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 146.111 
  

właśnie nic nie mówił o zniknięciu. 

— Co mu pan powiedział? 

— Nic. Powiedziałem, 

bie. 

Nabil czuł. że tutaj niczego się nie dowie. Po- 

żegnał Skałkowskiego i poszedł do biura. Właściwie 

dziś zaczynał się jego urlop i mógłby przez cały mie- 

siąc nie oglądać apartamentów przy ulicy Wierzbo- 

wej, lecz wypadek z Barczyńskim nie pozwolił mu 
na wydalenie się z Warszawy. 

W poczekalni zastał Lipowieckiego. 

— Pan do mnie? 

— Właściwie nie. 

na ulopie. 

— (o pan na to wszystko? 

Weszli do gabinetu Nabiła. 

frasowaną. 

— (o pan na to wszystko? — powtórzył pyta- 
nie radca. 

— (oś tu jest niezrozumiatego. 

— To bardzo pięknie, ale tymczasem Gordon jest 
za granicami Polski. 

— Skąd możemy o tem wiedzieć? 

— Ale wiemy, że go niema w Warszawie. 

— I tego nie wiemy. 

Nabil zniecierpliwił się. 
— Do czego pan zmierza, panie Olcha? — spy- 

tał. 

— Zgódźmy się na jedno — odpowiedział fle- 
gmatycznie agent. -- Zobowiązaliśmy się, że Bar- 
czyński nie wyjedzie z Polski. Póki nam nie udowod- 
nią, że wyjechał, nie mamy się czem denerwować. 

— To jest pańska cała odpowiedź? 
— Nie cała. Wszelkie dane logiczne przemawia- 

że go niema i poszedł so- 

Myślałem, że pan radca już 

Agent miał minę za- 

już 

  

kru białego, wobec 24.051 tonn w maju poprzed 
niego roku. Ozna: 'to wzrost konsumcji o 5.10/0 

— SOWIECKIE AUKCJE FUTRZANE. W 
i zostanie i 

a. Na aukcej 3 6 
ści futer, znacznie większe niż na poprzed 
a w pierwszym rzędzie 150.000 sztuk ро- 

zeszło 40.000 lisów w stanie surowym 
oraz olbrzymie ilości futer. 

   
   

    

    
    

ją za tem, że Barczyński jest w Polsce. 

- A wszelkie fakty wprost przeciwnie. 

- Fakty mogą być fałszywe, a logiczne rozumo-— 

wanie jest zawsze pewne. 

Nabił wstał i począł przechadzać się po pokoju. 

— To są żarty — rzucił. 

— Chyba niezupełnie. 

  

Zresztą. panie radco. 
w wy, rozpoczął pan urlop, więc za pana urzędo- 

wania Barczyński nie umknął. 

Przenikliwy agent dobrze trafił. Było to rzeczy- 
wiście pewną ulgą dla wytwornego pana radcy, że 
„katastrofa“, jak nazywał to wszystko w duchu, zda- 
rzyła się w czasie jego nieobecności. Niech teraz Bis 
lewicz i Lipowiecki piją piwo, którego nawarzyli. 

'Więc pan nie będzie go szukał? — spytał. 
— O, to inna sprawa. Mam nawet nadzieję. że 

go wkrótce znajdę. 

Nabil wzruszył ramionami. 

— Wiecznie te przechwałki — pomyślał; spoj. 
rzał na Olchę i dodał głośno: — ale jakoś nie ma pam 

zbyt pewnej miny. 

— Obawiam się trochę 

i może tu nieco zawiniłem. 

— (o takiego? Niechże pan mówi! 
— To tylko przypuszczenie. Wiem, żę Barczyń- 

skiemu deptało stale po piętach dwóch Anglików. 
Niejaki John Perkins, mieszkający w Rzymskim, ni- 

by przedstawiciel firmy samochodowej i Archibałd' 
Barker, ciekawa figura. Właśnie wybierałem się do 
radcy Bilewicza, by w razie interwencji w sprawie- 
zniknięcia Barczyńskiego zapytał śmiało o rolę tych 
dwóch panów. Mam w ręku ciekawe dowody. Panu 
radcy radzę spokojnie jechać na urłop. 

(D;' e. n.). 

  

o życie Barczyńskiego
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2 RADY MIEJSKIEJ 
Wnisssk 5 wykluczenie rzón. К 

Po dłuższej przerwie odbyło się wcze 
raj plenarne posiedzenie Rady Miejskiej. 
Z.9 panktów porządku dziennego — ża- 
den nie wywołał żywszego zainteresowa, 
nią — wszystkie szybko i bez dyskusji 
uchwalono. Posiedzenie zakańczyłoby 
się wyjątkowo szybko, gdyby na wokan- 
dę całkiem niespodziewanie nie wypły- 

nęła przykra sprawa radnego adwokata 
Kownackiego, który w tragicznym dniu, 
gdy zwłoki Wodza Narodu składane by- 
ły na wieczny spoczynek wyraził się o 
Nim w sposób uwłaczający Jego pamię- 
ci. 

W związku z tem przed rozpoczę- 
ciem posiedzenia Klib Gospodarczego 
Odrodzenia Wilna zgłosił nagły wniosek 
następującej treści: 

„Według wiadomości jakie posiada- 
ją niżej podpisani radni, p. Kownacki w 
dnach żałoby narodowej pozwolił sobie 
odezwać się w sposób uwłaczający pa- 
mięci Marszałka Piłsudskiego. Czyn po- 
dobny o ile został popełniony, byłby 
sprzeczny z elementarnemi zasadami 
etyki i hańbiłby jego sprawcę. 

Wobec powyższego i ma zasadzie art. 
36 ustawy samorządu miejskiego niżej 
podpisani wnoszą: 

TEATR POHULANKA: 14 Vl.o z. 8 30 
po cenach propsgand. „MORFIUM* 

LL mi A SDI ФФФ Ьр - 

TEATR LETNI: Driś, 14VI. o g. 8.30 
1 po cenach zniżonych „ROZWOD“ i 

  

pm anny W 0 PICO NPR NNKT MK 0 

RAD Jo 
WILNO 

„, dnia 14 czerwca 1935 roku,    PIĄTE 
6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka do gimnastyki; 

4.36: Gimnastyka; 6.50: Muzyka; 7.20: Dziennik 
poranny; 7.30: Pogadanka sportowo-turystyczna; 

35: Muzyka; 8.00: Audycja dla szkół; 8.05: 
a dla poborowych;8.20: Program dzienny; 

8.25: Giełda rolnicza; 8.30: Przerwa; 11.57: Czas; 
12.00: Hejnał; 12.03: Kom, met. 12.05: Dziennik 
południowy; 12.15: Koncert; 13.30: Z rynku 
pracy; 13.35: Przerwa; 15.15: Pogadankń mu- 
zyczna prof. Michała Józefowicza; 15.25: Życie 
artystyczne i kulturalne miasta; 15.30: Gounod, 
którego nie znamy (płyt); 16.00: Odczyt „Jedźmy 
na kolonje letnie. 16.15: Pieśni w wyk. Eugenji 
Hoffmanowej; 16.36: Pogawędka dla chorych; 
16.50: Recytacje proz „Kociak*, 17.00: VIII kon 
cert z cyklu „Pięć wieków muzyki kameralnej"; 
17.30: Na Litwie Kowieńskiej — reportaż wygł. 
M. B. Lepecki; 17.40: Pieśni z całego Świata 
(płyty): 18.00: Piękność i brzydota polskiego 
miasteczka; 18.15: Cała Polska śpiewa; 18.30: 

Ciężka woda (odcz.); 18.45: Współczesne oblicze 
muzyki kameralnej (płyty); 19.05: Program na 
sobotę; 19.15: Koncert reklamowy; 19.30: Recital 

fortepianowy; 19.50: Fragm. z poematu J. Sło- 
wackiego „Król-Duch* w wyk. Stefana Jaracza; 

20.00: Skrzynka muzyczna; 20.10: Wielkie Re- 

quiem; 20.45: Dziennik wiecz. 20.55: Obrazki z 
życia dawnej i współczesnej Polski; 21.00: 
Transm. z Filharm. Warsz. 22.00: Wiadomości 
sportowe; 22.10: Koncert Małej Ork. P. R, 2300: 
Kom. met. Do godz, 23,30 d. 'c. koncertu. 

   

  

          

SOBOTA, dnia 15 czerwca 1935 r, 

6.30: Pieśń; 6.35: Pobudka do gimnastyki; 
6.36: Gimnastyka; 6.50: Muzyka; 7.20: Dziennik; 
7.30: Pogadanka sportowo - turystyczna; 7.85: 
Muzyka; 8.00: Audycja dla szkół; 8.05: Audycja 
dla poborowych; 8.20: Program dzienny; 8.36: 
Giełda rolnicza; 11.57: Czas; 12.00: Hejnał; 12. 
Kom: met; 12.05: Dziennik południowy; 1215: 
Koncert dła letnisk i uzdrowisk; 13.00: Chwilka 
dla kobiet; 13.05: Orkiestra mandolinistów; 13.30 
Przerwa; 14.30: Nowości z płyt; 15.15: „Ulicami 
— zaułkami* pog. wygł. Zbigniew  Kopalko; 
15.25: Życie artystyczne i kulturalne miasta; 

15.30: Słuchowisko dla dzieci pt. „Młodszy ma- 
rynarz*; 16.00: Skrzynka techniczna; 16.15: Mała 
6rvk. P. R. pod dyrekcją Z. Górzyńskiego:; 16.50: 
„Okrucieństwa morza" — fragment z książki; 
„Zwierciadło morza” Józefa Conrad — Korze- 
niowskiego; 17.00: Koncert wyk. ork. P. R. pod 
dyr Stanisława Nawrota; 17.45: Preludja Clau- 
de Debussycgo — wyk. Bolesława Woytowicza 
(fort); 18.00: Poradnik sportowy; 18.10: Minu- 
ta poezji; 18.15: Cała Polska Śpiewa. Pieśni w 
wykonaniu Chóru męskiego „Echo*; 1830: Au- 
dy cja literacka „Muzy“ p-g Orzeszkowej w opra 

cowaniu Haliny Hohendlingerówny; 18.45: Ży- 
dowski koncert religijny. Przy fort. S. Durmasz 
kin; 19.05: Program na niedziele; 19.15: Koncert 
reklamowy; 19.30: Nasze pieśni — wyk. Anieli 

Szlemińskiej; 19.50: Pogadanka aktualna; 20.00: 
Przegląd prasy rolniczej krajowej i zagranicz- 

nej; 20.19: Koncert poznańskiego chóru katedral 

nego; 20.45: Dziennik wieczorny; 20.55: Obraz- 

ki z-życia dawnej i współczesnej Polski; 21.00: 
Audycja dla Polaków zagranicą; 21.30: Echaleś 
ne — koncert; 22.00: Wiadomości sportowe ogól 
nopolskie; 22.06: Wil. wiad. sportowe; 22.10: 
audycja muzyczno - słowna; 22.30: Mała ork 
P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego; 23.00: Komu- 

nikat met.; 23.30: D. c. koncertu Małej Orkie- 
stry PR. 

   

    

   

  

Wysoka Rada Miejska uchwalić ra- 
czy: Powołać na dzisiejszem posiedzeniu 
Komisję w składzie 7 osób dla zbadania 
sprawy odezwania się radnego Kownac- 
kiego, uwłaczającego pamięci Marszał- 
ka Piłsudskiego i w razie stwierdzenia 
czynu — zgłoszenia wniosku 0 wyklu- 
czenie radnego Kownackiego z grona 
radnych“. 

Wniosek ten zaopatrzony został w 30 
podpisów. 

Przed przystąpieniem do rozpatrze- 
nia tej sprawy ławnik Federowicz w 
imieniu endecji poprosił o 5-cio minuto- 
wą przerwę dla zajęcia stanowiska Po 
przerwie radny Fedorowicz, opicrając 
się na paragrafie 34 regulaminu obrad 
Rady Miejskiej zgłosił sprzeciw prze- 
ciwko powoływaniu Komisji bez u- 
przedniego wypowiedzenia się Prezyd- 
jum Zarządu Miejskiego. 

Wywiązała się krótka, lecz bardzo na 
miętna dyskusja między mec. Olechno- 
wiczem (BB.) i mec. Kiersnowskim 
(end.) na temat interpretacji tego para- 
grafu. 

Decydujący głos przypadł w udziale 
przewodniczącemu prezydentowi dr. Ma 
leszewskiemu, który w sposób jasny i do 
bitny przeciął wszystkie wątpliwości. 
wskazując na to, że powołanie Komisji 
nie jest sprawą wiążącą, natomiast może 
być decyzja Rady Miejskiej. 

Trafne z punktu widzenia prawnego 
rozwiązanie nasuwających się wątpliwo 
ści jak też i całe przemówienie prez, Ma 
leszewskiego nagrodzone zostało przez 
Radę Miejską hucznemi oklaskami. 

Kownackiego z grona radnych 
Wobec przesądzenia sprawy wyboru 

Komisji merytoryczna dyskusja stała się 
zbędną, zresztą cała Rada Miejska wypo 
wiedziała się przeciwko kontynuowaniu 
dyskusji zainicjonowanej przez radn. 
mec. Kiersnowskiego. Przystąpiono wo- 
bec tego do wyborów, przyczem miejsce 
przewodniczącego zajął prof. Iwo-Jawor 
ski. 

Wyborów dokonano systemem kluczo 
wym. W skład Komisji weszli radni: Iwo 
Jaworski, Seweryn Wysłouch, Jan Wró 

bel, Kazimierz Luboński (BB.), Fedoro- 
wicz i Kiersnowski (end.) oraz dr. Wygo 
dzki (frakcja żydowska). 

Komisja ta zbada stawiane Kownac- 
kiemu hanbiące zarzuty i na jednem z naj 
bliższych posiedzeń Rady Miejskiej wy- 
stąpi z odpowiednim wnioskiem. 

Dodać mależy, że podczas dyskusji 
mec. Kiersnowski oświadczył, że sprawa 
przeciwko Kownackiemu znajduje się 
już w Sądzie Dyseyplinarnym Rady Ad- 
wokackiej. 

INNE SPRAWY. 

Z wokandy wczorajszej Rady . Miej- 
skiej zanotować jeszcze wypada uchwa 
łę zaciągnięcia pożyczki w wysokości 
30.000 zł. na sporządzenie planu zabudo- 

miasta, którego brak dawał się dotych 
:zas bardzo poważnie odczuwać oraz 0 
otrzymaniu przez miasto od Banku Komu 
nalnego 55.000 zł. w formie ekwiwalen 
lu za skasowanie podatku komunalnego 
od przewozu ładunków kolejami, 

Posiedzenie zamknięto o godz. 11 w. 

  

  

Święte patrjotyczne w Genewie 

  

bus 

  

Członkowie związków chłopskich ze sztandarami defilują przez ulice Genewy w dniu narodo- 
wego święta szwajcarskiego. 

Tajemnica cmentarza 
  

ewangelickiego 
Przy jednaj z mogł zneleziane trupa młedej dziewtezyny 

Wczoraj około godz. 13-tej na ementarzu 
Ewangelickim, przy uliey Zakretowej, znalezio 
no zwłoki młodej niewiasty z raną postrzałową 
w głowie. 

Zmalazł je jeden z uczniów, spacerujących po 
ementarzu przy jednej z oddalonych 

Władze śledcze stwierdziły, że jest te młoda 

niewiasta w wieku 20—22 lat. Ubrana była w 
granatowy, eleganckiego kroju kostjum, grana 
twy beret z brośzką w postaci płaszka, białe 
skareptki i białe pantofelki. Po lewej ręce zmar 
łej leżał zerdzawiały rewolwer bez nabojów. 

adzona przez rusznikarza ekspertyza 

Lewin w domu 
W tych dniach zakończone zostało śledztwo 

w sprawie magistra filozofji oraz studenta medy 
cyny USB, Rachmięla Lewina, który przed paru 
miesiącami zamordował w bestjalskt sposób 
swych rodziców. 

Psychjatrzy z. całą stanowczością stwierdzili, 
iż Raąchmiel Lewin jest obłąkany i że czynu 
swego dokonał w stanie niepoezytałnym. 

Wieeprokurafor skierował w tych dniach 

Ra prmnik Marszałka 
— Prezes i pracowniey Okr. Izby Kontroli 

Państwowej w Wilnie przyłączając się do akcji 
miejscowego Komitetu Organizacyjnego uczcze 
nia pamięci I-go Marszałka Polski ś. p. Józefa 
Piłsudskiego, złożyli na budowę pomnika w 
Wilnie kwotę zł, 1.050, stanowiącą 6 proc. mie 
sięcznych uposażeń i wpłacili w dniu dzisiej 
szym na konto czekowe w PKO. Nr. 146.111. 

      

stwierdziła, że rewołwer miał jeden nabój, któ 
rym nieznajoma popełniła samobójstwo. Żadnych 
dokumentów przy samobójczyni nie znaleziono. 
W torebce znajdowała «ię jedynie jedwabna 
ehusteczka » monogramem „Z, Z.* oraz małe 
lusterko. 

Lekarze stwierdził, że nieznajoma wystrzeli 
ła do siebie z bliskiej odłegłości w skroń. — 
Kula przeszła nawylot, powodujące natychmia 
stową śmierć. 

Zwłoki samobójczyni przewieziono do kost 
nicy przy szpitalu św. Jakóba. (e). 

dla obłąkanych 
do władz sądowych wniosek o umorzenie prze 
ciwko Rachmielowi Lewinowi postępowania kar 
nego oraz © przesłanie go na całe życie do pań 
stwowego szpitala psychjatrycznego, gdyż jake 
niebezpieczny chory powinien znaleźć się w do 
żywotniej izolacji. (e). 

Książka — to pierwsza potrzeba 

człowieka kulturalnego 

NOWA 
WYPOŻYCZAŁNIA KSIĄŻEK 

Wilno, Jagiellońska 16 — 8 

tani łowośc- Bibljoteka da ОНЕ 
į Kaucja 3 zt.- Abonament 2 zł. 
  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA: 
Dziś o godz. 8-cj 

Gospoda pod 
Białym Koniem 

Teatr i muzyka 
TEATR MIEJSKI POOL 2 

— 8 ostatnie przedstawienia n — 
po eenach propagandowych. Dziś, w S aa dn. 
14 bm, o godz. 8 m. 30 wiecz., jedno z ostatnich 
przedstawień doskonałej sztuki, o wielce intere 

sującej trešci p. t. „„MORFIUM“ — L. Herzera. 
Rolę główną kreuje znakomity artysta teatrów 
łódzkich i lwowskich — Edward Żytecki, W po 
zostałych rolach pp.: T. Suchecka, K. Vorbrodt 
i St. Skolimowski, Ceny propagandowe. 

Jutro, w sobotę dn. 15 hm. o godz 8 m 30 w. 
„Morfium“. 

   

      

  

MIESKI TEATR LETNI W OGRODZIE PO-BER- 
NARDYŃSKIM. 

Dziś, w piątek dnia 14 bm. o godz. $.m; 36 
wiecz., po raz drugi świetna komedja. współczes 

na Z. Marynowskiego „ROZWÓD”* — w wyko- 
naniu pp.: H. Skrzydłowskiej, M. Bay - Rydzew 
skiego, W. Ścibora (zarazem reżysera sztuki), J, 
Kersena i T. Surowy. Doskonała gra, werwa i 
humor akcji, odbywającej się na pokładzie pa 
rowca transatlantyckiego — wszystko to składa 
się na miłe spędzenie wieczoru w Teatrze Let 
nim. Ceny zniżone. 

Jutro, w sobotę dnia 15 czerwca o godz, 8 
m. 30 wiecz. „Rozw6d“. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze Let 
. W” niedzielę dnia 16 czerwca o godz. tej 
dao popołudniowe w Teatrze. Letnim 

wypełni sensacyjna sztuka „TAJEMNICZY 
DŽEMS“ — po cenach propagandowych, 

— Zespół Reduty w Wilnie! W przyszłym tyż 
godniu pržyježdža do Wilna zespó Reduty. z do 
skonałą komedją A. Cwojdzińskiego p. t. „TE 
ORJA EINSTEINA* — która w Warszawie cie 
szyła się ogromnem powodzeniem. Kupony — 
nieważne, 

"TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— „Gospoda pod białym koniem”. Dziś o g. 
8.30 wiecz., wznowioną zostanie czarująca op. 
Benatzkiego „Gospoda pod białym koniem*, któ 
ra odniosła w ubiegłym sezonie wielki sukces 
artystyczny. Operetka ukaże się w wykonaniu 
całego zespołu artystycznego z Halmirską, Ła- 
sowską, Lubowską. Dembowskim, Domosława 
skim, Szezawińskim i Tatrzańskim na czele. W 
akcie 3-cim zespół baletowy wykona efektowne 
go walca „Nad modrym Dunajem*. Opracowa- 
nie reżyserskie M, Tatrzańskiego. Ceny letnie— 
zniżone. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni. W 
niedzielę nadchodzącą ujrzymy na przedstawie= 
niu popołudniowem wartościowy utwór J. Straus 
sa „Baron eygański*, który zyskał uznanie pu- 
bliczności i prasy. Obsada premjowa. 

NOWY PUDER 
DO TWARZY 

0 „MATOWYM 

WYGLĄDZIE" 
na Podwójnej Diane kremowej 
Wynalazek Paryskiego Chemika 

Przewrót w dziedzinie 

pudrów do twarzy 

Stary jak świat, kobiecy problem „świecącej sią 
skóry”, SCE zięki nauee, T 

wym sposobem—który jest wynikiem 
letnich dociekań fpocwakcjih chemików—najcień- 

ь przesiewany siedmiokrotnie przen. 
RE sita, jest WSJ x Pw m 
remową“. Ten sposób fabrykacji 

przez firmę Tokalen. Nowy Puder dat ? 

  

  

  

  

łynym pudrem, który można zatosować ras i 
pozbawWioną jaz] nosa przex cały dzień, 

  

niezależnie od swego zajęcia. Jedyny puder, który 
nadaje cerę o „matowym wyslądz jdzie" i wspaniałi 
świeżość dziewczęcej urody. Wypróbuj go 
jeszcze, a zobaczysz, jakie ci nada asg 
pięłeno. Skonstatujesz, jak eałkowłeie ei 
jest nowy Puder 'okalon od wszy! padla 
pudrów, ponieważ jedynym porem 
па tajemnicy „matowego wyglądu” — 
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= 

b; Bazylego Wielk. 

fstror Wita, Modesta 
Piątek 

14   

Wschód siońca — godz. 2 m. 44 
Czerwiec | z akód słońce — zedz. 7 m. 54 

Spestrzeżenia Zakładu gzornaj U. 8 В. 
w Wilnie z dnia 13/V! — 1935 reku, 

Ciśnienie 764 
Temperatura średnia + 16 
Temperatura najwyższa + 19 
Temperatura najniższa > 11 
Opad — 10,3 
Wiatr — zachodni 
Tend.: wzrost 
Uwagi: pogodnie. 

  

2 

* — PRZEPOWIEDNIA POGODY według 
PIM-a do wieczora 14 czerwca 1935 r.: 

Pogoda słoneczna. Ciepło. Słabe wiatry z po 
łudnio-zachodu, 

f — Dziś dyżurują apteki: 1) Rodowicza — 
Ostrobramska 4; 2) Jurkowskiego i Romeckiego 
— Wileńska 8; 3) Augustowskiego — Mickiewi 
cza 10; 4) Sapożnikowa — róg Zawalnej ś Stefań 
skiej | 

KOŚCIFLNA 
— W DNIU BOŻEGO CIAŁA. Uroczysta 

Msza św. w dniu Bożego Ciała, koncelebrowana 
przez Arcybiskupa Metropolitę, rozpocznie się 
© godzinie 10 w Ostrej Bramie. Po Mszy świę- 
tej odbędzie się procesja ul. Ostrobramską, Wiel 
ką, Zamkową, przez plac Katedralny, ul. Mickie 
wicza i Orzeszkową, ze siacjami przy kośc. św 
Kazimierza, św. Jana, przy Bazylice i, wreszcie 
przy kośc. św Jerzego 

MIEJSKA 
— RUCH POPULACYJNY W WILNIE. — 

Zarejestrowane urodziny: 1) Dobrzański Luc- 

  

    

„KURJER* z dnia 14-go czerwca 1935 r. 

KA 
jan — Ea 2) Subocz Jerzy; 3, Linow Jen; 
4) Kurowska Krystyna — Marja, 

Zaślubiny: 1) Sturlis Konstancja i Fieodor 
Aleksander; 2) Bartoszewiczówna Marja i Swa 

racki Stanisław; 3, Kowarska Rywa i Arkin Ez 
ro; 4) Czabanowska Marjanna i Strawiński Wła 
dysław; 5) Wirzinkiewicz Stefanja i Bobrowicz 
Wacław; 6) Łomasówna Chaja i Filer Anszel; 
7) Żukowska Aleksandra i Gołębiowski Józef. 

Zgony: 1, Lewin Izrael, zecer, 48 lat; 2) Za- 
borowski Juljusz — Tadeusz, 3 i pół mies.; 3) 
Rusiecki Stanisław, rolnik 29 lat; 4) Bogdańska 
Halina — Anna, uczenica; 5) Urbanowicz Jan, ro 
botnik, 47 lat; 6) Blacher Kopel, garbarz, 64 lat, 

— APARAT RENGTGENA W SZPITALU 
ŚW. JAKÓBA. Magistrat kosztem dwudziestu kil 
ku tysięcy złotych nabył dla szpitala św. Jakó- 
ba aparat Roentgena, który umieszczony został 
w specjalnej sali. 

— BUDOWA NOWEJ ULICY. Magistrat czy 
mi już przygotowania do budowy nowej ulicy, 
która będzie przebiegała wzdłuż brzegów Wilji 
od szpitala św. Jakóba aż do mostu Zwierzyniec 
kiego. W tym celu w najbliższym już czasie bę- 
dą zniesione budynki, które znajdują się na te 
tenach, przeznaczonych pod nową ulicę. Są to 
przeważnie budynki należące do miasta, wyko 
Tzystywane obecnie przez szpital św. Jakóba. 

Nowa ulica będzie miała charakter alei spa 

cerowej, stanowiąc całość obecnie budowanemi 
nad brzegami Wiilji bulwarami. 

KAPITALNE INWESTYCJE W SZPITALACH 
MIEJSKICH. Magistrat opracował plan kapitat- 
nych inwestycyj w szpitalach miejskich, którego 
realizację obliczono na kilka łat, Inwestycje te 
dotyczą wszystkich szpitali miejskich, przede- 
wszystkiem zaś szpitala św. Jakóba. 

M. im. w szpitalu św. Jakóba ma być wybu 
dowana i odpowiednio urządzona jeszcze w roku 
bieżącym specjalna sala sekcyjna i wybudowana 
nowa kuchnia szpitalna. 

Ponadto w najbliższym czasie Zarząd miej. 
ski na terenach, zajmowanych przez szpital św. 
Jakóba, przystąpi do budowy kaplicy szpitalnej. 

    

GERLACHA 

  

MIARY 

  

       
    

  stalowe i parciane 
zwijane i sztywne 

Łaty i Żaleny 
SKALE 
PRZENOŚNIKI 

WILNO 
Mickiewicza 24 

mopouny CF 
NIWELATORY, 
CYRKLE 

    

LM. Z ŻEJM 
  

Premjera. Wielki podwójny program: 

Człowiek, który sprzedał głowę 
< | 2 оь Małżeństwo z ogranicz. oópt wiedzie Inością 
8. Nad progiam: ATRAKCJE, Ceny zniżone: Dzlenne od 25 gr., Wleczorcwe od 40 gr. 

REWJA| + ZIELONA PARADA 
Wesoły XXV prcSrą m z udziąłem Janusza Sciwiarskiego, J. Dorisni 4 W. Morawskiej oraz 
całego zespołu. Bal kon 25 groszy. Codziennie 2 seanse: o g. 6.30 i 915, w niedziele i święta 

seanse: o g. 4, 6.30 i 9-ej. Szczegóły w afiszach. W soboty kasa czynna do 10.15. 

Monumentalny film produkcji 1935 roku w-g nieśmiertelnej PELIOE! it, HRABIA MONTE CHRISTO Aloks. 
Bumasa 

(Całość). Daieje miłości, intrygi i zemsty. W roli gł. bchat. amant Robert Donat i prześlicz- 
na Elissa Landy. Miljonowa wystawa. Szczyt emocji. Sesnse o godz. 4—6—8—10.20 

Uwaga! Nad program: 1) PAT.—Przewie- 
zienie do Wilna SERCA oraz proch. Matki 
ś.p. Marszałka Piłsudskiego 2) kiki kolutra 

<s zniżone na wszystkie seanse: Balkon 25 gr. Parter od 54 gr. 
Dziś Nowoczesny sensacyjny film p. t. САЗНКО NIEBEZPIECZNA PIĘKNOŚĆ 

W rolach głównych: 6. Michael : Cavanach. Świat przestępczy w sidłach zasadzek najnow- 

szej techniki. Najbardziej emocjonujący sp.ot zdarzeń. ZEMSTA! ZDRADA! TEMPO AKCJI, 

Nad program: Aktualja Seanse o godz. 4—6—8—10,15 

OGNISKO | „DOBRAKOG WIEDNIU” 
dramat w 9 aktach Jack Buchanan o m gołe az oraz Ann & Neagle w rol. głównych 

: 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. rocz. sesnsów codz. o g. 6-6) p.p w niedzielę o 4 

1) Film wiel- 
kich emocyj 

  

  

  

  

Dziś najpotężniejsze 

arcydzieło filmowe p. t. 

WOJSKOWA 
— KTO STAJE DZIŚ PRZED KOMISJĄ PO- 

BOROWĄ? Driš przed Komisją Poborową mu- 
szą stawić się wszyscy mężczyźni urodzeni w 
roku 1913-ym, a zakwalifikowani w roku ub'e- 

głym jako czasowo niezdołni do służby wojsko- 
wej (kat B) z nazwiskami, rozpoczynającemi się 
"na litery: od R д0 5 włącznie. Komisja Poboro- 
wa urzęduje od godz. 8 rano w lokalu przy ul. 
Bazyljańskiej 2. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne Zebranie Wileńskiego Komitetu do 

Zwalczania Nowotworów odbędzie się dn. 17 
czerwca rb. o godz. 18 w Małej Sali Konferen 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie (uł. Ma 
gdaleny 2). 

Porządek obrad: 1) Odczytanie protokółu z 
poprzedniego zebrania. 2) Sprawozdanie z dzia 
łalności Komitetu, 3) Sprawozdanie finansowe 
za rok budżetowy 1934—35, 4; Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej. 5) Preliminarz budżetowy 
na rok 1936—37. 6) Wybory do Komisji Rewi 
zyjnej. 7) Wolne wnioski. 

— Nadzwyczajne Wałne Zebranie Członków 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich odbędzie 
się we czwartek, dnia 20 bm, o godz, 15,30, ewen 
tualnie w drugim terminie o godz. 16, w sali 
Stowarzyszenia Techników Polskich (Wileńska 
33). Porządek obrad: 1, Zmiana statutu Kasy Sa 
mopomocy; 2) Sprawy organizacyjne i 3) Wolne 
wnioski. 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W dniu dzisiej- 
szym, w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie 
się 191 zebranie Klubu Włóczęgów. Na porząd- 
ku dziennym ref. dyr. Instytutu NBEW. p. Wł 
Wielhorskiego p. t. „Zagadnienie prawosławja w 
Polsce". Początek o godz. 19 min. 45. 

SPRAWY ZYDOWSKIE 
— ZJAZD ŻYD. KUPCÓW ARTYKUŁÓW 

DRUGORZĘDNYCH. W Centrali Związku Kup- 
ców Żydowskich odbył się zjazd organizacyjny 
kupców artykułów drugorzędnych (branży szma 
cianej i żelaziwa) wileńskiego i nowogródzkiego 
wojew. Zjazd miał na celu zorganizowanie wy- 
mienionych branż, by w ten sposób usunąć wal- 
kę konkurencyjną. Powołano do życia centralę, 
która będzie dbała zarówno o organizacyjne jak 
i ekonomiczne interesy zrzeszonych. 

g
n
 

e szukam 
innych środków 
na świeżość 
i powab cery 
Wypróbowa- 

łam i słosuję 
tylko delikatny, 
miałki, przyle- 
gajacy,nieszko- 
dliwy, roślinny- 
liljowy w 14 
odcieniach 

   

  

   
   
     

   

     

DLA OPALONEJ CERY BLONDYNEK 
DQLECAMY KOLOR „PASTEL.” 

Przetarg 
Dnia 1 lipca 1935 roku o godz, 9 odbędzie 

się w Świetlicy 85 Pułku Strzelców Wileńskich 
w Nowej Wilejce przetarg na dostawę mięsa, 
artykułów żywnościowych i paszy na czas od 1 
lipca do 30 września 1935 r. dla oddziałów gar 
nizonów Nowa Wilejka i Podbrodzie. 

Bliższych informacyj udziela oficer žywn. 85 
p. p. w Nowej Wilejce w dnie powszednie od 
godz. 11 do 12. 

Druki ofertowe do nabycia tamże, 
Składanie ofert do dnia 1, 7. 1935 r. godz, 

8,30 w Kwatermistrzostwie 85 p, p. w Nowej Wi 
lejce. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa zastrze- 
ga sobie prawo wolnego wyboru oferentów bez 
względu na wysokość oferowanych cen. 

Przewodniczący Garn. Kom. Żywn.   Newa Wilejka. 

  

ROŻNE 
— WYCIECZKA DO PARYŻA -od 22 czerw- 

<a do 5 lipca r. b. przejazd, paszport i wizy 29% 
zł, Zapisy do 18 czerwca r. b. w Orbisie, Mic- 
kiewicza 20 tel. 883. 

RZ EN SPOŁECZNA W 
skierowuje do egzekucji ra t 

płatników, którzy zalegają z opłatą skład jek ale 
pieczeniowych. Pozatem Ubezpieczalnia Społecz- 
na przyśpiesza względnie wynawia postępowanie 
egzekucyjne w stosunku do płatników, którzy w 
terminach nie płacą rat, uzyskanych na skutek 
rozterminowań. 

Niezależnie od tego przeciwko pracodawcom, 
którzy nie wpłacili części składek, potrąconych 
ubezpieczonym przy wpłacie 'wynagrodzenia: 
Ubezpieczalnia Społeczna wytoczy sprawy karne, 
grożące karami aresztu do 3 miesięcy lub grzyw 
ną do 3000 złotych. 

— OTWARCIE WYSTAWY SPRAWOZDAW 
CZEJ Wydziału Sztuk Pięknych USB. nastąpi w 
sobotę dnia_15 czerwca r. b. o godzinie 13, w 

murach gmachu Wydziału (wejście od ogrodu 
Bernardńskiego), Wystawa będzie otwarta de 
dnia 30 czerwca włącznie. W dniu otwarcia od 
godziny 3 do 5-ej i w następne dni od godziny 
10 do 5-ej popołudniu wstęp dla zwiedzających 
wolny. 

— Dyrekcja Gimnazjum Zawodowego w 
Wilnie (ul. Kopanica 5) z wydziałami mechani 
cznym i elektrycznym podaje do wiadomości, 
iż egzamina wstępne do klas pierwszych odbędą 
się w dniach 17, 18 i 19 czerwca. 

Od kandydatów wymaga się: 1, odpowiedmi 
rozwój fizyczny i umysłowy, 2) wiek od 14 do 
17 lat, 3) ukończenie conajmniej 6 oddziałów 
7-mio lub 6-cioklasowej publicznej szkoły pow 
szechnej. Sprawdzający egzamin wstępny obo- 

wiązuje wszystkich kandydatów, Egzamin piś 
mienny obowiązuje z języka polskiego, arytme 
tyki z geometrją i geografji. Przy egzaminie 
z języka polskiego sprawdza się przygotowanie 
kandydata z historji, przy egzaminie z geograf 
ji — z przyrody. Podania należy składać na imię 
Dyrekcji do dnia 16 czerwca. 

Do podania należy załączyć: 1) świadectwo 
szkolne, 2) metrykę urodzenia, 3, 5 (pięć) zł. 
za egzamin wstępny. Badanie lekarskie przep 
rowadzi lekarz szkolny w dniu 17 czerwca od 
godz. 8 rano. Zgłaszający się do egzam nu winni 
mieć własne ołówki rysunkowe i obsadśi. 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Da sprzedania 

7 ha ZIEMI 

  

možas aa pėrediė; od 
50 gr. metr, przy ulice 
Wiłkomierskiej nr. 161. 
Dowiedz się: Szesz- 

8—2 

Letników 
z całodziennem dobrem 
utrzymaniem poszuku- 
je się w majątku o 
półtora godziny koleją 
od Wilna, bliższe szcze 
góły od 14—16 codzien 
mie, ułica Zygmuntow- 

ska nr. 8 m, 6. 

Letnisko 
Pokoje słoneczne, oko- 
lica malownicza. rzeka, 
lasy, dogląd sumienny. 
Całkowite utrzymanie 
2 zł. 50 gr, w pokoju 
wspólnym 50 zł. mies, 
Wiadomość: Poczta Jo- 

dy KM“ 

Letnisko 
na Wileńszczyźnie w 
maj Cerkliszki, pow. 
Święciany. Pokoje z cał 
kowitem utrzymariem 
3 zł, 50 gr, Miejscowość 
ładna, sucha, dużo owo 
ców i jarzyn. Dowie- 
drieć się: ul, Wileńska 

42 m. 33, lub Cerkliszki 
poczta Święciany. 

Do wynajęcia 

lokal szkolny 
składający się z 19—25 
pok. (650 m?) z wygo- 
dami słoneczny system 
korytarzowy. Tamże 
mieszkanie 3 pok. fron- 
towe z wygodami przy 
ul. Piwnej Nr 3/5 prze” 
ciwko Ostrej Bramy 
Informacje ul. Wielka 

21 skład mebli. 

  

   

  

  

  

  

starsza, z poważnemi 
referencjami, poszukuje 
posady gospodyni do 
samotnych, zna krawie- 
czyznę, zgodzi się pil- 
nować mieszkanie. Zgło 
szenia: ul. Uniwersytec- 

ka 7—12   

skórne, wenzrycz- 

iządów moczow, 
kd god: S—1i 5-8 

DOKTOR ‚ 

Zejdowiczowa 
Choroby kcbiece, ekór- 
nc, vreneryczse, NAIzĄ” 

dów moczowych 
ad godz. 12—2 i 4—7 w, 
ul. Wileńska 28, m. 8 

tel. 2-77 

AKUSZEBKŻ 

Baa LabRETOWA 
Prryjmuje od 9—7 w, 
ul. 3. Jestńskiego 5-26 
róg Ofiaruej (obok Sądu) 

Kilimy potaniały 
D.-H. „T. ODYNIEC* 

Wilno, Wielka 19 
tel. 4.24. Užtędnikom 

na długie raty. 
Korzystajcie z okazji 

          

Pierwszorzędny 
Zakład Fryzjerski 

„ITALJA* 
Wielka 49 

Golenie 15 zr. 
Strzyżenie 25 gr. 
Fryzowanie 50 gr. 

  

8-mio pokojowe 

MIESZKANIE 
z wygod:mi do wyna- 
jęcia. Gimrazjalna 4 

  

Tanio do sprzedania 

samochód 
„Chevrolet“ — otwarty 
4 cylindrowy w b. do- 
brym stanie, Maj. Mej- 
łuny, poczta Dukszty 

k/Turmont, Szejko 

Poszukuję pracy 
Zgodzę się 

na wszelkie warunki 
wynagrodzenia. Zgło- 
szenia do administracji 

„Kurjera“ pod „I. Z.“ 

Zgubioną 
zniżkę kolejową, wyd. 
przez gimn. Zygmunta 
Augusta w Wilnie na 
imię Zbigniewa Łanowa 

unieważnia się 

fizycznej. 

  

  

SUDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilne, Bist. RSI 4, 

  

a jegłoszenie ;cyfrewe i isbelaryczne 50% 

HT i 0. 1000000 НЕО si LS 

Mya. „Karjes Wileński" Sp 

ch miedzielnych i „świątecznych 25%, «zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%, Dla posznknjących pracy 50% zniżki. 

Układ ogłoszeń w tekście 4-1: ław: *;, Za tekstem Ki-mio łamowy. Administracja a sobie owo zmiany terminn druku ogł szeń i nie pr: zyjmoje zastrzeżeń AR: 

Redakter a 

telefony : Redekch 79,: Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmaje od g. 2—3 ppoł. Sekretar: redakcji przyjmuje od g. 1-3 8 ppoi 

nazi: |схупия ed godz. 9'/, —3'/, ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenie są przyjwowame: od godz. 91/,— 3%, 1 7 — 3 wiees 

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

Gira PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszenie do domn lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł, CENA OGŁOSZEN: Za wiersz 

"milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr. za tekstem—30 gr., kronika redakc., komnnikaty — 70 gr. a mum. jednoszp., ogłoszenia ziieszkaniowe — 30 gr.za wyraz, Do tych cez dolicza #'6 

Za name: dowodowy 15 _£! 
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