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Husolini przemawia coraz bardziej wojownizo 
Abisynia nie zgodzi się ani na prote- PARYŻ, (Pat). „Echo de Paris* za- 

mieszcza wyw w z Mussolinim. Musso- 
lini oświadczył m. in., że należy zapytać, 
czy Europa godna jest jeszcze spełniać 
'w świecie rolę kolonizacyjną, która w 
ciągu wieków stanowiła o jej wielkości. 
Jeżeli Europa nie jest już tego godna, to 
wybiła godzina jej upadku. 

Czy Liga Narodów została stworzona 
celem stwierdzenia tego właśnie upadku, 
czy Liga Narodów będzie trybunałem, 
przed kióry murzyni i narody zacofane 
pozywać będą wielkie narody, które zre 
wolucjonizowały świat i przekształciły 
fudzkość? Czy Liga Narodów stanie się 
parlamentem, w którym Europa zginie 
wobec prawa liczby. 

Włochy mają pewność, że potrafią 
narzucić swą wolę, przyczem powołał 
się na przykład pracy kolonizacyjnej w 
Libji. 

W zakończeniu wywiadu na zapyta- 
nie dziennikarza, czy mimo sprawę abi 
syńską utrzymanie niepodległości Au- 
strji pozostanie w dalszym ciągu czynni 
kiem dominującym w polityce włoskiej, 
Mussolini odpowiedział twierdząco. Zre- 
sztą czyny znaczą więcej niż słowa. W 
końcu sierpnia będą wielkie manewry 
armji włoskiej w północnych Włoszech, 
w których weźmie udział 500.000 żołnie 
rzy. W październiku  1.000.000 Wło- 
chów znajdować się będzie pod bronią. 

Wywiad zakończył Mussolini: Nie 
boję się nikogo! 

120.000 włochów 
przetransportowano już 

do Abisynji 
KAIR, (Pat). Wedle wiarogodnych 

źródeł, przez kanał Sueski przetranspor 
towano dotychczas 120.000 Włochów, a 
10.000 znajduje się w drodze. 

POSEŁ WŁOSKI PROTESTUJE 
PRZECIWKO PRZEMÓWIENIU 

CESARZA. 
RZYM, (Pat). Poseł włoski w Addis 

Abebie złożył w abisyńskiem minister- 
stwie spraw zagranicznych ostry protest 
przeciwko przemówieniu cesarza abisyń 
skiego w parlamencie, Poseł włoski za- 
strzegł się, że zakomunikuje rządowi abi 
syńskiemu dalsze decyzje swego rządu. 

Zatarg 
mandżurskó - mongolski 
LONDYN, (Pat). Agencja Reutera do 

nosi z Dajrenu: Zatarg między państ- 
wem mandżurskiem, popieranem przez 
Japonję i Mongolją przybiera groźniej- 
szy obrót. 

Armja Kwantungu wystosowała do 
Mongolji prawdziwe ultimatum, oświad 
czając, že calkowicie popiera sianowi- 
sko Mandżurji w ostatnim zatargu grani 
cznym. Mimo że Mongolja zgadza się na 
rozważenie przez specjalną komisję tego 
zatargu, w ultimatum armja kwantuń- 
ska zapowiada, że siłą usunie wojska 
mongolskie z okręgów pogranicznych. 

Polskie łodzie podwodne powracają 
z Estonji 

TALLIN, (Pat). Dziś rano polskie 
łodzie podwodne opuściły. Tallin, żegna- 
ne przez posła Rzeczypospolitej. Prze- 
smyckiego, attache wojskowego L'ebi- 
cha oraz oficerów marynarki estońskiej 

_z komandorem Grenzem na czele. 

Ktorat, ani na 
LONDYN, (Pat). W wywiadzie z 

przedstawicielem agencji Reutera ee- 
sarz abisyński oświadczył, co następuje: 
Uważam za niezbędne podać do wiado- 
mości w sposób kategoryczny nasz za- 
miar odrzucenia jakiegokolwiek rozwią 
zania koniliktu, któryby przewidywał 
protektorat bądź mandat włoski, czy in- 

LŽ 

mandat włoski 
ny, niszczący niepodległość, suweren 
ność i wolność naszego narodu. 

ABISYNJA ZAMAWIA SZABLE 

W JAPONII. 

LONDYN. (Pat.) Agencja Rentera donosi, że 
izba handłowa w Osaka otrzymala powažne 

zamówienie na szable dla Abisynji. 

  

Watykan protestuje 
przeciwko ostatnim zarządzeniom Rzeszy 

BERLIN, (Pat). W urzędzie spraw za 
granicznych złożona została nota prote- 
stacyjna Watykanu. 

'fekst noty nie został podany do wia 
domości publicznej, jak również nie pe 
dano faktu jej złożenia. Wedle nieurzę- 
dowej informacji, w nocie tej w dobit- 
nej termie złożono protest przeciwko 0- 
statnim zarządzeniom rządu Rzeszy w 
stosunku do duchowieństwa katoliekie- 
go w Niemezech. 

Nota wskazuje m. in, na te punkty, 
które uważa za naruszenie postanowień 
konkordatu z Rzeszą, wyliczając ograni 
czenie swobody działania organizacyj 

  

młodzieży katolickiej, dalej pozbawienie 
duchowieństwa katolickiego wolności 
nauezania oraz wymienia przeprowadze 
nie ustawy sterylizacyjnej. 

NARADA BISKUPÓW. 

BERLIN, (Pat). W Fuldzie odbywa 

się obecnie konferencja biskupów kato- 
liekieh. Na konferencji tej opracowuje 
się odezwę w związku z ostatniemi wy- 
stąpieniami rządu Rzeszy przeciwka du- 
cehowieństwu. Odezwa ta ma być odczy- 
tana z ambon kościołów katolickich Rze- 
Szy. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 

Dwulicowa 
Jak wiadomo, Str. Narod. ogłosiło 

abstyneneję wyborczą. Tymczasem, jak 
słychać, wiadze naczelne tej partji zwró 
ciły się do swoich oddziałów prowincjo- 
nainych z pytaniem, czy i jakie istnieją 
możliwości przeprowadzenia na prowin- 
cji swoich kandydatów. 

gra endecji 
Jak widać więc, endecy rzucili dema 

gogiezne hasło abstynencji, z drugiej zaś 
strony usiłują wejść do Sejmu za pośred 
niectwem różnych organizacyj. Jest to 
więe gra dwulicowa i b. charakterystycz 
na dla metod działania tej partji. 

NIEMY KONGREŚ 
B. pos. „wyzwGlenia* Łypacewicz o taktyce Stron. Ludowego 

Agencja „Iskra* zwróciła się do b. 
posła z Wyzwolenia p. Wacława Łypace 
wieza z prośbą o wyjaśnienie jego stano 
wiska na ostatnim kongresie Stron. Lu- 
dowego. 

Na pytanie dlaczego głosował prze- 
ciw uchwałe kongresu dotyczącej absty- 
nencji wyborczej p. Łypacewicz odpo- 
wiedział: 

Umiem być sam swego zdania. A że 
uchwała kongresu wydawała mi się błę- 
dem politycznym, uważałem za swój 
obowiązek dać wyraz temu zdauiu 

    

wbrew rzekomej jednomyślności kongre 
su. 

Uchwałę kongresu p. Łypacewicz u- 
ża za błąd polityczny dlatego, że jest 

to — jego zdaniem — dobrowolne zrze- 

czenie się tych praw politycznych jakie 
pozostały drobnemu rolnikowi. co 
zmniejszy możliwość obrony inieresów 

  

wsi. Przedstawiciele robotników mogą 
wejść do Sejmu z ramienia związków za 
wodowych. Chadecy i narodowcy wejdą 

jako niezależni działacze samorządowi. 
Jedynie Ludowcy będą radykalnie wy- 
kluczeni z Sejmu. 

Zdaniem p. Łypacewicza Ludowey 
powinni stanąć do wyborów i innej dro- 
gi nie widzi. 

Co do samego przebiegu kongresu to 
p. Łypacewicz twierdzi, że ostatni kon- 
gres był niemym i wolności demokraty- 
cznej było na nim dużo mniej niż w 
ostatnim Sejmie. 

— Pozwolono wprawdzie — mówił 
— jednemu z mówców opozycyjnych 
przemawiać przez kilka minut, ale 
wśród hałasu, krzyku i pogróżek. Poza- 

tem delegaci byli mylnie poinformowa- 
ni przez referenta p. Rataja co do szcze 
gółów Ordynacji Wyborczej. 

Konkurs na rozplanowanie Zułowa 
Komitet odbudowy Zułowa przystą 

pił już do swoich prac. Po zasięgnięciu 
opinji konserwatorów, postanowiono roz 
pisać konkurs zamknięty na ostateczne 

rozplanowanie Zułowa. 
W związku z ogłoszonym konkursem 

19 b. m. w Zułowie bawiła wycieczka 
członków sądu konkursowego. 

W skład sądu konkursowego wcho- 
dzi kilka osób, a przewodniczy mu min. 
Kościałkowski. 

    

Włoscy żołnierze jadą 
do Afryki 

zp 

     

  

szu Ar na granicę abisyńską. > 

żołnierz włoski na znak poż 
sztandar jednego z oddziałów 

Młodzież z zagranicy 
u p. min. Becka 

WARSZAWA, (Pat). 19 lipca o godz. 
17 minister spraw zagranicznych Beck 
przyjął delegację młodzieży polskiej z 
zagranicy, przybyłej na zlot do Warsza- 
wy. 

Delegację prowadził pan Kawalec, 
wiceprezes biura światowego Polaków z 
zagranicy. 

Przedstawiciele młodzieży wręczyłi 
panu ministrowi srebrną plakietę pamiąt 
kową. ; 

Ukazało się już rozporządzenie 
o klasyfikacji gruntów dla podatku 

grantowego 
WARSZAWA, (Pat) W Dzienniku Ustaw 

52 opublikowane zostało rozporządzenie mi- 
nistra skarbu z dnia 12.VII r, b. wydane w po- 
rozumieniu z ministrami rolnictwa i spraw we- 
wnętrznych w sprawie wykonania ustawy o kla- 
syfikacji gruntów dla podatku gruntowego. 

Nowa fala antyse- 
mityzmu w Niemczech 
KSIĘGARZE ŻYDZI BĘDĄ MOGLI 
SPRZEDAWAĆ TYLKO DZIEŁA 

ŻYDOWSKIE. 
BERLIN, (Pat.) Jak słychać w najbliższej 

przyszłeści ma być zorganizowana akcja, celem 

uszezuplenia interesów żydowskich w dziedzinie 
księgarstwa, 

Księgarzom i wydaweom aryjskiego poche- 
dzenia zabre być współpraca z księ- 
garzami i wydawcami pochodzenia niearyjskie- 
go. Księgarze żydowscy będą mogli wyduwać 
i sprzedawać jedynie dzieła autorów żydow- 
skieh, 

    

   

OGRANICZENIE DLA ŻYDOWSKICH 

KAWIARNI. 
BERLIN. (Pat.) Nowy prezydent policji ber- 

Jińskiej hr, Heildorf ogłosił dziś rozporządzenie, 
którego mocą usianawia się tak zwaną godzinę 
policyjną dla wszystkich żydowskich kawiarni 
w ckręgu berlińskim, Po tej godzinie, k.ėrą 
maznaczeno na 19-tą, kawiarnie te będą zamy- 
kane. Rozporządzenie obowiązywać będzie od 
,20—28.VII, 

W uzasadnieniu powiedzieno, że rozporządze 
nie wydane zostałe w interesie spokoju i porząd 
ku publicznego oraz celem niedopuszezenia do 
dalszych niepożądanych demonstraeyj.



MANIFESTACJE 
antydekretowe w Paryżu 

„KURJER* z dnia 21-go lipca 1935 roku 

Urzędnicy państwowi, kolejowcy, pracownicy monopolu i inni, oraz Kom- 
batanci protestują przeciwko oszczędnościowej akcji rządu 

Niepokój wśród radykałów 
PARYŻ. (Pat.) Wezprajsze manifestacje w ©- 

kolicy Placu Opery zgro ziły, według obli- 
„weń organizatorów demensiracji, okcło 50.000 
©sób, podczas gdy prefekiura polieji określa 
Viczbę manifestantów na 12.000 osób. 

Manifestacje trwały 2,5 godziny, mimo, iż 
połieja kilkakrotnie inierwenjowałaą usiłując roz 
proszyć większe grupy manifestantów, W de- 

„monstracji wzięli udział nietylko urzędniey pań 
„Stwawi, ale także i kolejarze, pracownicy mono 
,połu tytoniowego, pracownicy koleżki podziem- 
mej i t, p. 

Dzięki silnym oddziałom policji, jakie zno- 
„bilizowano w okolicy Placu Opery, nie doszło 
do większych incydentów. Pierwsze słarcia wy: 
„darzyły się na rogu bulwaru Hausmanna, gdzie 

„ Aresztowano około 10 esób. Manifestanci wzno- 
sili jednak w dalszym ciągu okrzyki przeciw rzą 
„dowi domagając się dymisji premjera Lavala 
i Spiewali międzynarodówkąę. 

Nastąpiła wtedy szarża, gwardji republikań- 
skiej, która odpierała manifestantów, przepro- 
„wadzając wiele aresztowań, Policja umieszczała 
aresztowanych w pociągach policyjnych t odwo- 
„ła ieh do pobliskich komisarjatów, gdzie za- 
„łrzymano ich kilka godzin, względnie do rana. 

2 W tym samym czasie doszło na Avenue 
, de FOpera do innego starcia z polieją, ale głów- 
ma masa manifestantów w dalszym ciągu usi- 
„łowała przedostać się na place Opery ed strony 
bulwaru Hausmanna, Policja cdparła jednak 
manitestantów, którzy około godziny 20 zaczęli 

„Bię rozchodzić. 
Według „Petit Journal" ogólny bilans mani- 

„ festacji można wyrazić w ten sposób: 6 policjan 
„tów i 20 manifestantów odniosło rany, areszto- 
"wano przeszło 1.200 osób, 

PARYŻ. (Pat.) W czasie wezorajszej mauife- 
stacji aresztowano ogółem 1.537 osób. Obecnie 
prowadzone jest dochodzenie. 

„,, PARYŻ. (Pat.) Według komunikatu agencji 
Havasa, wydanego dziś wieczorem, ogólna liczba 
swesztowanych w dniu wczorajszym manifestan 
tów wynosi 2.090 osób. 9 osób zatrzymano w 
areszcie. 18 eudzoziemców czeka w lokalach pre 
fektury policji ustalenia sankcyj, jakie zostaną 
przeciw nim powzięte, Przytrzymani iw areszcie 
siedzą za obelgi i epór władzy. 

PARYŻ, (Pat.) Spośród aresztowanych za u- 
dział we wczorajszych manifestacjach na placu 
Opery zatrzymam? iłotychczas 8 Gsób. Wszyscy 
awolnieni będą musieli wytłumaczyć się wobec 
władz za udział w zakazanej manifestacji. 

INWALIDZI PROTESTUJĄ. 
PARYŻ. (Pat.) Zarząd unji narodowej iawa- 

„ Aibtów wojennych postanowił zorganizować ma- 
-, mifestację protestacyjną i poprzeć akcję konfe- 

„ deracji narodowej byłych kombatantów przeciw 
dekretom oszczędnościowym. 

KOMBATANCI PODZIELILI SIĘ NA 
DWA OBOZY. 

: PARYŻ. (Pat.) Unja narodowa byłych kom- 
„batantów ogłosiła komunikat wzywający swych: 
„członków do powstrzymania się od udziału w 
mamifestacjach, erganigowanych przez konfe- 
„derację narodową hyłych kombatantów. Ta 
decyzja jest wynikiem ostatnich zajść na terenie 
hali Baliier oraz spowodu przyjęcia, do konfe- 
deracji stowarzyszenia republikańskiego byłych 
kombatantów, która grupuje elementy komuni- 

„styczne, Zarząd unji narodowej b.kembatantów 
zapowiada również złożenie na, ogólnem zebra- 

„, mil rady tej organizacji wniosku zmierzającego 
do wystąpienia z konfederacji, 

   

   

  

  

PARYŻ, (Pat). Dekrety oszczędnoś- 
ciowe rządu wywołały pewne zaniepoko 
jenie wśród deputowanych radykalnych. 
Kilkunastu deputowanych tej grupy ze- 
brało się w kuluarach Izby w celu zasta 
nowienia się nad tem, czy należy zwołać 
ogólne zebranie parlamentu, by omówić 

      

   

dekrety oszczędnościowe. Jednakże takie 
zebranie nieprędko będzie mogło się cd 
być, ponieważ wiełu deputowanych roz- 
jechało się do swoich okręgów, inni zno 
wu wyjechali na wakacje. Deputowany 

radykalny Catalan złożył już interpela- 
cję w sprawie dekretów rządowych. 

  

   

P. Marszałkowa Piłsudska z córkami 

w Pikiliszkach 
Wczoraj rano pociągiem pośpiesznym 

przybyła do Wilna wraz z córkami 
Wandą i Jadwigą p. Marszałkowa Pił- 
sudska. 

  

Wielowieyski i inni. 
P. Marszałkowa po krótkimi pobycie 

w Wilnie, gdzie odwiedziła kościół św. 
Teresy, w którym spoczywają: Urna z 

Na dworeu p. Marszałkową powitali: Sercem Marszałka oraz prochy Jego 
wojewoda wileński Jaszczołt, płk. Przy- Matki, odjechała do Pikiliszek. 
jałkowski i Pakosz, starosta grodzki 

ga Zl A M V i i J M a V E 
Е 

kancelaryjne, listowe, PAPIERY 

TOWAR NAJLEPSZEGO GATUNKU. 

  

ČK K i treat 5 

NA SEA HURTOVNA PPP ABS EPR S.A. 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 13. Tel. 501. 

HURTOWY SKLAD PAPIERU i MATERJALOW PIŠMIENNYCH ORAZ WLASNA 
WYTWÓRNIA ZESZYTÓW i WYROBOW INTROLIGATORSKICH 

POLECA: 
КО! drukowe, 

pakowe, pergaminowe, ice ktos SRR PAPIERY 

MATERJAŁY PIŚMIENNE. — PRZYBORY KANCELARYJNE i SZKOLNE 

WYROBY INTROLIGATORSKIE: księgi rachunkowe i buchalteryjne, teki rozdzielcze, 
skoroszyty, teczki, zeszyty, bruljony, notesy, kwitarjusze i t. d. 

Konto czekowa P.K.O. 80.21T 

  

CENY NISKIE Ė 

W hołdzie Marszałkowi 
KRAKÓW, (Pat.) Celem złożenia hołdu Mar- 

szałkowi iPiłsudskiemn przybyła dziś do Kra- 

kowa druga grupa urzędników prezydjum ady 

ministrów w liczbie 50 osób. Pozatem preią- 

gami popularnemi z Łunińca, Bydgoszczy i San- 

domierza przyjechało przeszło 1.400 osób: Przy- 

była również delegacja P. p. ze Stryja i 

granci gruzińscy z Warszawy, Żołnierze 53: p. p' 

złożyli w kopcu piękmą alabastrową trimnnę. 

  

Również Gruzini przywieźli urnę z ziemią; Po 

złożeniu hołdu w krypeie na Wawelu. uczest- 

nicy wycieczek sypali kopiec. na Sowińcu.: 

ZIEMIA Z POD VERDUN. 

PARYŻ, (Pat.) W dniu dzisiejszym na: emen- 

tarzu słynnego fortu Douaumont pod Verdun 

zabrano w uroczysty sposób ziemię na: kopiec 

'Marszałka Piłsudskiego honorowego obywatela: 

  

Podaję do wiadomości Szanownej Klienteli, że z dniem 20 lipca r. b. wyjeżdżam 
- zagranicę, cełem pogłębienig. wiedzy fachowej w wyższej szkole zawodowej. 

Z poważaniem W. DOWGIAŁŁO 
właściciel Zakładu Krawieckiego: 

Wilno, Świętojańska 6. 

Skauci zagraniczni w Warszawie 

  Do Warszawy przybyła grupa około 1.500 skautów i skautek zagranicznych obozują :ych 

w Spale, aby zwiedzić stolicę Polski. Na zdjęciu — delegacja skautów zagranicznych u grobu 
Nieznanego Żołnierza. * 

miasta Verdun, Uroczystošė zorganizowalo t-wo 

przyjacióbk Polski oraz porozumienie  polsko- 

francuskie i stowarzyszenie przyjaciół Francji 

w Polsce. 

    

przy waoroznowoć 
BÓLACH 
GŁOWY 

TOSUJE SIĘ PROSZKI 

SZCZÓŁKA 

  

LAB. FARMACEUTYCZNE .POLLABOR" WARSZAWĄ 

  

Wiadomości z Kowna 
„NIESŁUSZNIE ZAPOMNIANA IDEA*. 

Artykuł Testisa który (pod powyż- 
szym tytułem ukazał się w „Kurjerze 
Wiileńskim' dnia 12 b. m. został niemal 
in extenso przedrukowany przez „Lie- 

tuvos Aidas“. 
Dziennik litewski żadnych komenta- 

rzy od siebie nie dodaje. 

ZMNIEJSZENIE KAR NEUMANNOWCOM. 

Prezydent Państwa darował karę skazanemu 
ww sprawie Neumanna, Sassa i in. Schneidereito- 
wi. Jednceześnie zmniejszył Prezydent Karę 
mieszkańcowi Kłajpedy Johnke, który zestał 
skazany na trzy iata ciężkiego więzienia z po- 
zbawieniem praw. Obeenie wypadnie Johnke sle 
dzieć w więzieniu jeszcze 4 miesiące, a prawa 
mienia | stanu zachowa, 

WIZYTA FLOTY ŁOTEWSKIEJ. 
W KŁAJPEDZIE. 

Na początku przyszłego miesiąca ma zawi- 

uąć do portu kłajpedzkiego łniewska tloła wo- 

„jenna. Zatrzyma się ona w porcie kłajpedzkim 

ed 4 do 5 dni. Pozatem przewidziane są wizyty 

statków wojennych kiłka innych państw. 

TĘPIENIE „CHUŁIGANIZMU*, 

Jak wiadomo, sądy wymierzają obecnie bar- 

dziej ostre niż dotąd kary za wszczynanie awan 

tur, bójek i t. p, wykroczenia. W; tych dniach 

zamieszkały w Kownie Urbonas został skazany 
na 1 rok więzienia za udział w bójce. 

„OSTSEE BEOBACHTER* ZMIENIA NAZWĘ. 

Od dn, 20 b. m. zostało zawieszone wyda- 
   

   
wanie w Kłajpedzie dziennika niemieckiego 

„Ostsee Beobachter*. Zamiast zawieszonego 

dziennika, wydawany będzie dziennik p. t, „Me- 

meler Beobachter“, 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od |—Vili klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(opecjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczycieli gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wymi- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenizs 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 18. 

  

      
Znaczne ulgi dla ubezpieczonych w P.Z.U.W. 

WARSZAWA, (Pat). Powszechny za 
kład Ubezpieczeń Wzajemnych, przyłą 
zające się do ogólnej akcji oddłużenio- 
wej, wszczętej przez rząd, wystąpił z ini 
cjatywą udzielenia daleko idących uig 
ubezpieczonym, którzy załegają z opłatą 
składek za lata ubiegłe z tytułu przymu- 
sowego ubezpieczenia od ognia budowli 
i ruchomości rolnych. 

OGÓLNA KWOTA PRZYZNANYCH 
ULG WYRAŻA SIĘ CYFRĄ OKOŁO 

ZŁ. 32.000.000. 

Uigi te obejmują 70 proc. wszystkich 
zaległych składek za łata ubiegłe do ro- 
ku 1933 włącznie i PRZYSŁUGUJĄ ZA- 
SADNICZO WSZYSTKIM UBEZPIE- 
CZONYM, KTORZY OPŁACAĆ BĘDĄ 
TERMINOWO SKŁADKI BIEŻĄCE. 
Umorzone zaległości rozłożone będą na 
trzy lata: 1935, 36 i 37. Jednocześnie u- 
morzone będą odsetki zwłoki od należ- 
ności po dzień 1 lipea r. b. 

Oceniając szczególnie ciężkie warun- 
ki rolnietwa w okresie przednówkowym, 
PZUW. postanowił narazie nie wycofy- 
wać z urzędów gminnych rejestrów 
składki za 1935 r. i nie przekazywać о- 
ik TSS IKO" Rai SARAS TAPK RKNES ESA 

Jędrzejowska ponownie mistrzem 
Walji 

ŁONDYN. (Pat.) W dniu dzisiejszym w Rew 
Port rozegrane zostały mistrzostwa tenisowe 
Walji, Tytuł mistrzyni zdobyła ponownie Jędrze 
jowska, hijąc w finale Angielkę Noel 6:3, 6:2. 
Pczatem Jędrzepowska uzyskała tytuł mistrzow 
ski w grach podwójnych, Mianowicie w parze 
z Angielką Noel pokonałą siostry Green 6:2, 6:1, 
a w grze mieszanej z Ausfrjakiem Artensem 
zwyciężyła parę angielską Barlow—Green 6:1, 
6:1. 

Obecnie Jędrzejowska udaje się do Shefieldu, 
gdzie weźmie udział w rozgrywkach tenisowych 
północnej Anglji. 

becnie do egzekucji nałeżności pierwszej 
raty. Obecnie taryfa obniżona jest o bli 

sko 40 proce. w stosunku do 1926 r. za 

ubezpieczenie od ognia budowli wiej- 

skich oraz obniżono szacunek budowli 

do 40-kilka proc. Dzięki temu suma prze 

ciętnej rocznej składki od budowli wiej 

skiej obniżona została do zł. 8.60 wobec 

17.43 w 1930 r. 
—o00— 

Książe Yorku — 
przybędzie do Rumunji 

BUKARESZT, (Pat). „Adverul* do- 
nosi, że wkrótce ma przybyć do Rumunji 

w misji oficjalnej książe Yorku. 

Niszcząca burza $radowa 
w pow. suwalskim 

BIAŁYSTOK, (Pat.) Burza gradowa jaka oneg 
„daj przeszła nad powiatem suwalskim, wyrzą- 
dziła wielkie szkody w zasiewach. W niektórych 
wsłąch zasiewy zniszezone zostały w 1009/4, Sira- 

ty wyrządzone przez burzę sięgają zgórą zł. 

100.000, 

Giełda warszawska 
Dolar 5.25 3/4 do 5,26. Rubel 4,70 do 4,71. 

Dolar zł, 9,05. Czerwońce 1,%. Funt szterling 

26,10, Budowlana 43,00. Dołarówka 53,25. 

BLACHA OCYNKOWANA 
w arkuszach i rolkach 

I. CHELEM Sp-cy 
Wilno, ul. Końska 16 

  

LEKARZ DENTYSTA 

J. FELDSZTEIN 
powrócił 

i wznowił przyjęcia  Wiłeńska 16, teł. 15-30



„KURJER“ z dnia 21-go lipca 1935 r. 3 

„NIE CHCEMY WOJNY, ALE..." 
(Od własnego korespondenta) 

Kowno, w lipeu 1935 r. 

Rok bieżący upływa w Litwie pod 
znakiem wzmożonego zainteresowania 
zagadnieniami wojskowemi. Zapowie- 

  

Litewski minister obrony narodowej 
gen. P. Szniukszta, 

dzią akcji rządu w tym kierunku było 
zwiększenie budżetu ministerstwa obro 
ny kraju o 18,09 milj. litów w porówna 
niu z r. ub. (z 40,47 do 44,43 milj. It. w 
rubryce wydatków zwyczajnych i z 10,87 
do 25 milj. lit. w rubryce wydatków nad 
zwyczajnych). 

Skolei, w drodze wydania specjalnej 
ustawy nastąpiła reorganizacja dowódz 

twa wojskowego. Ustawa ta, pozostawia 
jąc prezydentowi republiki tytuł naczel- 
nego wodza wszystkich sił zbrojnych, a 
ministrowi obrony kraju zwierzchnictwo 
administracyjne nad armją, przewidzia- 
ła utworzenie stałego stanowiska dowód 
cy armji, który ma czuwać nad jej goto 
wością i sprawnością bojową. Pozatem, 
jako organy doradcze, powołano do ży- 
cia radę obrony państwa przy prezyden 
cie i radę wojenną przy ministrze obro- 
ny kraju. а 

Zwrócono również miemałą uwagę 
na przygotowanie ludności cywilnej do 
wojny. Przedewszystkiem zostało poru- 
szone zaniedbane dotychczas zagadnie- 
nie obrony przeciwłotniczej i przeciwga 
zowej. Ukazała się więc ustawa o ochro- 
nie przed napadami lotniczemi, przy mi 
nisterstwie obrony kraju powstała komi 
sja bezpieczeństwa powietrznego. Przy- 

JAK PRACUJE 
IMPRESARIO 

Bawiący w Wilnie przed kilku dnia 
mi znany impresarjo amerykański Mr. 
Hurok w rozmowie z niżej podpisanym 
m. in. powiedział: 

„Wie Pan, uważam zawód impiesar 
ja za wysoce odpowiedzialny i ważny, 
szczególnie w naszych czasach. Przecież 
impresarjo spełnia w 100% misję, o re- 
alizacji której marzą wielcy mężowie 
wszystkich narodów, zasiadający w Li- 
dze Narodów. Impresarjo pracuje nad 
zbliżeniem kulturalnem narodów całego 
świata. Z takiego zbliżenia samo przez 
się wypływa braterstwo narodów, zawie 
szenie broni, zaniechanie wszelkiej wal- 
ki, wogóle, pacyfizm. Szary tłum niemie 
cki w zachwycie oklaskuje artystów 
francuskich. Czy Liga Narodów może po 
szczycić się takim rzeczowym rezulta- 
tem swojej pacyfistycznej działalności? 
Zdarzyło się tto w mojej praktyce impre- 
sarskiej w Berlinie oraz w Kolonji, gdy 
przywiozłem tam w r. 1929 słynnego 

francuskiego clowna Grocka'. 

Istotmie, Mr. Hurok ma całkowitą ra 
cję. Pierwszym warunkiem braterstwa 
narodów jest ich wzajemine kulturame 

stąpiono do urządzania próbnych alar- 
mów przeciwlotniczych w Kownie i na - 
prowincji i t. d., a z drugiej strony litew 

„ski związek strzełecki („szaulisów*) zor 
gamizował stałe kursy ochrony przeciw 
gazowej, przez które przeszły już setki 
osób z najrozmaitszych sfer oraz wespół 

z aeroklubem litewskim — wędrowną 
wystawę przeciwłotniczą i przeciwgazo- 
wa, która, po dłuższym pobycie w Kow 
nie odwiedza obecnie prowincję, ciesząc 
się wszędzie ołbrzymią frekwencją. W 
dziedzinie projektów pozostają dotych- 
czas przymus budowy schronów przeciw 
lotniczych i zaopatrywanie się w mask 
przeciwgazowe, masowa produkcja ma 
sek w kraju, urządzanie próbnych ata- 
ków gazowych w miastach i miastecz- 
kach. 

Niemałą roię wśród tych poczynań 
odegrywa także przysposobienie wojs- 
kowe ludności cywilnej. Dla ilustracji 
wystarczy tu wspomnieć całkowite zmi 
litaryzowanie związku strzeleckiego — 
przez oddanie go pod bezpośrednie 
zwierzehniciwo dowódcy armji, wpro- 
wadzenie doń zasady nominacji na wszy 
stkich szczeblach hierarchji organizacyj 
nej i podziału na jednostki, odpowiadają 
ce jednostkom wojskowym oraz przyró- 
wnanie w wielu wypadkach członków 
związku pod względem praw i obowiąz- 
ków do wojskowych ze służby czynnej, 
— lub urządzenie letniego obozu przys- 
posobienia wojskowego dla studentów w 

Nidzie. 
Nie poprzestając na zarządzeniach 

zgóry, zmierza się-również do obudzenia 
iniejatywy społecznej. W tym celu w o- 
statnią niedzielę maja odbyły się w ca- 
łym kraju obchody święta zbliżenia wojs 
ka ze społeczeństwem oraz utworzono 
związek popierania sił zbrojnych, do 
którego przystąpiła już znaczna część 
litewskich  organizacyj społecznych, 
a którego celem jest stworzenie 
funduszu obrony kraju. Fundusz ma 
być oddany do dyspozycji władz wojsko 
wych, zadanie zaś związku ogranicza się 
do propagowania jego idei i zbierania o 
fiar. 

Jakiż cel ma ta, na szeroką — jak 
widzimy — skalę zakrojona akcja przy- 

gotowania do wojny? Odpowiedź na to 
daje dowódca armji pik. gen. szt. Stani 
sław Rasztikis, który w dniu święta zbli 

żenia wojska ze społeczeństwem mówił 
przy grobie Nieznanego Żołnierza w Ko 
wnie: 

„.„Nie chcemy wojny, nie przychodzi 
nam na myśl napadać na kogobądź, lecz 
jednocześnie musimy jak najbardziej sta 
nowczo stwierdzić, że pragniemy na wie 
ki pozostać wolni w swej ojczyźnie i dla- 
tego w wypadku zamachu na naszą wol- 
ność czy niepodległość będziemy się bro 
nuli, bronili do ostatniego". 

A zaproszenie na zebranie organiza 
cyjne związku popierania sił zbrojnych 
podkreśla „pogróżki pod adresem Litwy 

   
  

zbliżenie, wiełcy impresarja zaś mają tu 
poważny głos. 

O zawodzie imipresarskim publicz- 
ność naogół nic nie wie. Nic dziwnego 

gdyż działalność impresarja jest ukrywa 
na przed publicznością. Upływa ona za 
kulisami. Jest to prawdziwa „garkuch- 
nia” teatru. W zawodzie tym istnieją ró 

żne gradacje. Od drobnych geszefciarzy, 
objeżdżających małe miasteczka z przy 
godnym zespołem „artystów, aż do ta 
kich potentatów, jak już wspomniany 
wyżej mister Hurock, dla których cały 
świat stoi otworem. 

Zasadnicze zadanie impresarja pole- 
ga na opiekowaniu się artystą, ułatwie- 
niu mu występów w poszczególnych mia 
stach oraz krajach, prowadzeniu całej 
gospodarki (podobnego objazdu, załat- 
wienia wszelkich formalności natury 
handlowej lub administracyjnej i t. p. 
Impresarjo jest to prawdziwy anioł stróż 
artysty, który z chwilą podpisania kon- 
traktu z impresarjo pozbywa się wszel- 
kich trosk codziennych. 

Tak wygłąda działalność impresarja 
zdaleka, lecz, niestety, rzeczywistość 
przedstawia się nieco inaczej. Z chwilą 
podpisania kontraktu artysta w większo 
ści wypadków staje się prawdziwym nie 
wolnikiem impresarja. Anioł-stróż prze 
istacza się w pana i władcę. Związany u 
mową artysta pracuje jak „biaty mu- 
rzyn“. Coprawda jest on pozbawiony co 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 
PRZY STACJI KOLEJOWEJ DRUSKIENIKI 

WAGONY BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI Z WILNEM 

KĄPIELE 
HYDROTERAPJA, 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. : 

WYCIECZK! statkiem po Niemnie, samochodowe i konne do pobliskich jezior 
i lasów. — Wszelkich informacyj udziela bezpłatnie Komieja Zdrojowa. 

  
  

         
SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 
PIAKKOWE 

   

       
    
    
    

        
  

dziennych trosk, dostaje umówione wy- 
nagrodzenie lub lub procenty z ogólnej 
kasy, lecz na cały czas ściśle określony 
w kontrakcie, zamienia się w niewolni- 
ka. W sferach artystycznych krążą le- 
gendy dookoła tych kontraktów impre- 
sarskich. Są tam częstokroć punkty, któ 
re całkowicie odbierają wolność działa- 
nia artyście. Oczywista, iż te punkty, 
spreparowane nieraz przez wytrawnych 
prawników, są zręcznie zawoałowane, a 
to w tym celu, aby artysta w chwili pod 
pisywania umowy, widział wszystko w 
różowem świetle. Kontrakt, (podpisany 
przez znanego artystę niemieckiego Zon 
nentala z impresarjem Bermanem i doty 
czący występów Zonnentala w Rosji, w 
r. 1898 zawierał takie np. punkty: Zon- 
nental jest obowiązany o każdem swo- 
jem oddaleniu się z domu powiadomić 
Bermana, przyczem takie oddalenie nie 
może trwać dłużej niż godzinę. Zonnen- 
tal powinien na cały czas 'występów ści 
śle stosować się do wskazówek Bermana. 
Ilość występów scenicznych zależy od 

Bermana. Za każdy występ Zonnental o 
trzymuje od Bermana 150 rubli i to nie 
zależnie od ogólnej kasy i t. p. WI rezul 
tacie Zonnental musiał nieraz występo- 
wać do trzech razy dziennie, ciągle jež 
dzić z miasta do miasta, wskutek czego 
wreszcie ciężko zachorował z przemęcze 
nia. Na tej tranzakcji Berman zarobił 
16.000 rubli, natomiast Zonnental — 

ze strony zachodniego i niebezpieczeńst 
wo ze strony południowego sąsia- 
da*. (? red.). : 

W szerszą opinję wmówić niebezpie 
czeństwo agresji z południa trudno — 
zbyt dobrze pamięta ona, że jeszcze w 
grudniu 1927 r. wielki Twórca polskiej 
polityki zagranicznej tylko po to jeździł 
do Genewy, aby usłyszeć słowo „pokój 
z ust ówczesnego szefa rządu litewskie- 
go i wie, że nie się od tego czasu po tam 
tej stronie w stosunku do Litwy nie 
zmieniło. Natomiast mierozproszone do- 
ląd ehmury na zachodzie rzeczywiście 
mogą spędzać sen z oczu spokojnego 
„pilietisa* (obywatela) litewskiego. Tru 
dno jednak przypuszczać, by nie zdawał 
on sobie sprawy, że siła zbrojna — szcze 
gólnie dla państw mniejszych — nie mo 
że być wystarczającym instrumentem 
samoobrony i nie widział (potrzeby szu- 
kania dla siebie i swego kraju bezpie- 
czeństwa również w drodze dyplomatycz 
nej. Z. Niemeński. 
KTS FOO T AIR AKTAI TS, 

Złóż datek na pomnik 
Marszałka w Wilnie 
Konto P. X. O. 146117 

NRODASDWOZOOET TONE WOZY SZT RODEO) 

Nie kupować tandety 
wyobraża jącej 

Marszałka Piłsudskiego 
Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego komunikuje: Wydział 
Wykonawczy Naczelnego Komitetu otrzymał do 
tychczas od osób prywatnych i różnych firm 
handlowych szereg propozycyj dzielenia pro: 
tektoratu komitetu dła różnych imprez handło- 
wych, wzamian za udział w zyskach. 

Nie podając w wątpliwość intencyj tych pro- 
pozycyj, Wydział odrzuca zasadniczo możliwość 
wchodzenia przez Komitet Naczelny w jakiekoł- 
wiek spółki handlowe, lub udzielanie jego pro- 
tektoratu dla imprez, podejmowanych poza nim. 

Stanowczo zaś przeciwstawi się opatrywaniu 
podobizną, lub inicjałami Marszałka przedmio- 
tów codziennego użytku, produkowanych ma- 
sowo, oraz przestrzega obywateli przed naby- 

waniem pseudoartystycznej tandety „pod posta- 

cią wszelkiego rodzaju biustów, figurek i podo- 

bizn Józefa Piłsudskiego, fakrykowamych przez 

różnych anonimowych przedsiębiorców. 

Sekcja plastyczna Naczelnego Komitetu pro- 
wadzi prace nad przygotowaniem do użytku 
powszechnego artystycznych rzeźbiarskich i ma- 

larskich wizerunków Marszałka. O rezultatach 

tej pracy ogół będzie informowany w miarę 

jej postępów. 

7.000 rubli. Po powrocie do Niemiec, 
Zonnental na pytanie: „Co pan widziaž 
У Rosji?“ — odpowiedział: „Bermana, 
kulisy różnych teatrów, kolej i znów 
Bermana!“. 

Oczywiście, podobna umowa stano- 
wi euriosum, lecz zarazem jest ona jas 
krawym przykładem praktyk impresars 
kich. O ile artysta ma do czynienia z ja- 
kimś pokątnym, nieznanym, przygodnym 
imjpresarjem, może on dochodzić swo- 
ich praw w drodze sądowej. Nieraz cała 
sprawa kończy się na pobiciu, wogóle 
skandalu, mającym finał w policji. Po- 
dobne wypadki często się zdarzają ipod- 
czas „objazdów'* takich miasteczek, jak 
Mejszagola, Lyntupy, i t. p. 

O wiele trudniejsza jest sprawa wte 
dy. gdy jakiś znany artysta ma do czy 
nienia z potentatem impresarskim, Po 
stronie takiego potentata są wszystkie a 

tuty. Nieraz ma za sobą nawet prawo. 
Rozwiązując umowę, artysta musi zapła 
cić imjpresarjo grube odszkodowanie. Ma 
ło tego! Zawiedziony w swoich nadzie- 
jach zarobku impresarjo zaczyna mścić 
się na artyście. Zemsta bywa nieraz stra 
szna. Związany węzłami wspólnych imte 
resów z impresarjami różnych krajów, 
utrudnia on artyście występy wszędzie, 
gdzie tylko może, wskutek czego pozba 
wia go zarobków. Dlatego właśnie artyś 
ci wolą żyć z magnatami impresarskimi
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RJER“ z dnia 2i-50 Преа 1935 r. 

"Samobėstwo Marty Hanau 
Marta Hanau lub poprostu: Madame Hanau. 

uzd któryby nazwiska tego nie wy- 
mówił z przekleństwem lub podziwem, Madame 
Hanau. Niepospolijy łinansisia w spódnicy i 
genjalna. prekurcorka Stawiskiego, 

Dzisiaj Maria Hanau jaż nie żyje. Otruła się 
w Szpiizlu więziennym, zażywająe Śmiertełną 
dczę weronalu, Sekeja zwiok stwierdziła zmiany 
„w narządach wewnętrznych typowe dla zatrucia 
narkotykiem. Cichy pogrzeb, Może trochę kwia- 
tów cd życzłiwych. A potem Martę Hanau przy- 
prószy pył zapemnienia jak przyprószył już tyłu 
większych ad niej, 

    

   

WIRTUOZI AFERY. 

Charakterystycznym chjawem ducha powojen 
, nej epoki było pojawienie się na horyzoncie eu- 
„nopejskim i pozaeuropejskim szeregu gwiazd 

, pierwszorzędnej wielkości, jaśniejących wśród 

finansjery i przemysłu, a petem zapadających 
„się gwałtownie w nicość, Upadkowi tych gwiazd, 
,a raczej przelotnych metevrów towarzyszyły z 
reguły huczek I wrzawa, larum chburzonych i ję- 
ki pokrzywdzonych sateliiów, Sparzenie się na 
jednej gwieździe, nie przeszkadzało ludziom 
dgnąc do następnej, zwykle jeszcze błyskotliwej. 

„ Zbyt wielka widać była. siła itacji meteorów, 
by się można byłe jej opr: 

Hugo Stinnes, bracia Barmaft, Gualino, Mar 

ta Hanau, Ousfrie, Kreuger, Stawiski — ig garst 
ką najwspanialszych powojennych okazów ga- 
tunku ludzi, którzy mające znacznie więcej zdol- 

ności i tupetu, aniżeli skrupułów moralnych że- 
rować zwykli ma swych naiwnych bliźnich i żo 
w zadziwiającem powodzeniem, Istni wirtuozi 
afery, ludzie © szerckim rozmachu, nieograni- 
czonych aspiracjaeh, kcłosalnej inicjatywie, 
olšniewajacym sprycie, no i przysłowiowym łu- 
cie, ba, tonnie szezęścia. Taki Stinnes był vie- 

koronowanym władcą i dyktatorem porewolu- 
cyjnych Niemiec z ekresu inflacyjnego, Taki 
Gauline trząsł wieskim przemysłem. zapędzając 
w kozi róg najięższe głowy giełdy, Taki Kreuger 
„epasał mackami swych zapałek literałnie cały 

świat, nie wyłączając egzotycznych krain, o kżó 
rych mało kie słyszał, Taki Stawiski wstrząsnął 

Francją tak potężnie, że po dziś dzień jeszcze 
mie może ona przyjść do siebie. 

    

   

    

-O POTRAFI KOBIETA,., 

W takiem te gronie mistrzów hochstaplerst- 
„wa, wituozow afery, królów błuffu, książąt 
panamy znalazła się również kobieta, zadająe 
kłam twierdzeniem o rzekcmej niezdolności płei 

_ pięknej de £, zw. inieresów. Madame Hanau po- 
prowadziła swoje i nieswoje interesy finansowe 
i to tak, że eszełomiła nawet zbłazowany Paróż. 

Ziūaje się, że całokształt działalności finan- 
sowc-giełdowej Masty Hanau nie został dotąd 

„naležycie wyświetlony ani przez czynniki po- 
licyjne, ani przez sąd, ani wreszcie przez pry 
wainego bezstronnego biografa. Podawano © 
Marcie Hanau informacje fak obfite i relacje 
tak nieraz Sprzeczne że trudno się laikowi w tej 

, gmatwaninie połapać, Zanim przeto nie znajdzie 
się jakiś Plułarch, który ujmie żywoty wielkich 
aferzystów powojennych w jedną porządną i to- 
gieznie ze scbą powiązaną eałość wypada w tej 

„‚ małerji operować jedynie ogólnikami. 
Zgrubszą, rzecz biorące, Madasne Hanau po- 

trafiła rozwinąć kolosalną reklamę w Paryżu 
i na prowineji, budzące it poięgując zautanie sze- 

ęckich mas do swych naogół bardzo niepewnych 
przedsięwzięć finansowych, Madame Hanau sku- 
„powała czy emitowała jakieś akcje, o których 
,wezoraj nikt jeszeze nie wiedział, a które dzi- 

siaj szły w górę z zawrotną szybkością, Madame 
, Hanau zakładała jakieś przedsiębiprstwa o sza- 
„łcnym zasięgu działania i niespotykanych uig- 
dzie dotąd dywidendach, Madame Hanau kupo- 
wała i sprzedawała, domy, place, zamki, tabryki, 
"debra ziemskie, kopanie, stocznie, winnice, plan 

tacje, Madame Hanau redagowała pisma (np „Ga 
zeite du Franca"), roztaczając w nich oszała- 
miające perspektywy i snująe zgoła napoleoń- 
skie plany. 

I że wszystko brało Francuzów. Do kieszeni 

"Madame Hanau wędrowały milojńy, dziesiątki 
miljcnów. Konta bankowe Madame Hanau pecz- 
niały i rosły jak na drożdżach, Opinja Madame 
Hanau jako geunjalnej finansistki zamieniałą się 
w sławę, której kręgi rozchodziły się daieko po- 

„za Paryż, aż po Lion, Tuluzę, Nantes, Bordeaux, 
Marsylję, przekrzczały granice Francji i odbijały 
się echem hen: w dalekich krajach półnucy, 
wschodu, południa. 

Gwiazda skupiała przy sobie satelitów Lu- 
dzisky/ ubijali przy heku Madame Hanau świetne 
interesy. Niejeden dziesiątek bussinessmenow, 
idąc za wskaązówkami aterzystki podwoił i po- 
troił swój majątek. Z niejednej batalji giełdowej 
wychodzili stronnicy Madame Hanau zwycięsko, 
chwaląc sobie nes swej patronki i własne wzglę 
dem niej posłuszeństwo, 
    
    

BOMBA PĘKA, 

Przyszedł jednak dzień w którym się wszyst- 
ko załamało. Bomba pękła. Afery zestały njaw- 
nione. Miijony prysły. Sny o potędze też, Wrzask 
oburzenia, Larum zawiedzionych Policja. Aresz 
iowanie, Wiiezienie. 

Madame Hanau nie upadła zrazu na duchu. 
Jak niesamowity dr, Mabuze z domu obłąka- 
nych, fak ona z cel! więziennej usiłowała dyry- 
gować ocalałemi z pogromu oterami, próbowała 
tworzyć mowe kombinacje iinansowe, odzyskać 
władzę nad duszami ludzkiemi, giełdą, miljona 
mi. I rzecz dziwna — zaczęto jej znowu wierzyć, 
Rozległy stę głosy, demagające się jej zwoinia- 
nia, jej rehabilitacji. 

Potem się to wszystko znowu jakoś spłąiało, 
aż przyszła historja Stawiskiego, która odsuuęła 
w głęboki cień Martę Hanau i jej interesy. . Za- 
'wariłaś kasza*., — jąk powiadają Rosjanie. 
Stawiski, Prince, roła ministrów... Madame Ha- 
nau przypomniała się dopiero teraz, połykając 
zabójczą dawkę weronalu, NEW. 

  

Uczestnicy „Tour de France* mają do przezwyciężenia na swej trasie wielkie trudności tere- 
nowe. Na zdjęciu przebywanie jednego z etapów górskich. 

  

W kołowrotku tygodnia 
Nadchodzi przykry najdokucezliwszy ze wszy- 

stkich tydzień miesiąca. Od pierwszego dzieli nas 

pokaźna suma wydanych i roztrwonioych pie- 

niędzy, a następnej „mety* w budżecie jeszcze 

nie widać spod kartek kalendarza. W płaskich, 

jak flondry, kieszeniach inteligenta wstydliwie 

brzęczą ostatnie złotówki, czy [poprostu grosze. 

Nawet konie na Pośpieszce spasowały — wy- 

ścigi mają się ku końcowi, 

iPołowa mieszkańców Wilna siedzi w domu, 

albo żuje czarne myśli przy półczarnej, złożona 

ciężiką niemocą finansową — i czyta... czyta..: 

Redakcje powinny brać pod uwagę fakt uzna 

nia czytelnictwa pod koniec miesiąca — i w 

tym czasie wydawać zwiększone nakłady. Kon- 

juniktura kalendarzowa relacje zmienia w re- 

wełacje — na gruncie rodzimym grasują wszy- 

stkożerne rekiny dziennikarskie, usiłując uwieść 

czytelnika wątpliwą „muzyką przyszłości”. 

Wilnianin, sercem związany ze swojem mia- 

stem, interesuje sie wszystkiem i nic mu, co 

ludzkie nie jest obojętne. Dlatego też poważne 

obawy budzi łos naszych dzielnych strażaków. 

Ukazała się wiadomość że „w najbliższym cza- 

  

  

Schorzenia serca, nerwowe i porażenia 

należy leczyć w Zdrojowisku 

INOWROCŁAW 
sie magistrat przystąpi do odmładzania persone- 
lu straży ogniowej*. Przedsięwzięcie, trzeba 
przyznać, poważne, Kuchty, młodsze i do wszy- 
stkiego przyjmą to zapewne z entuzjazmem, 
czegoby nie można powiedzieć o małpkach ze 
stołecznego Zoo. Żal, zawszeć „żywioła*! 

1 nietylko małpek żał! 

Wprawdzie na kotach w Wilnie nam nie 
zbywa, ale regulacja miejscowego „kotostanu* 
powinna spoczywać w rękach specjałnych łapa- 
czy miejskich, oltjeżdżających co rana dyliżan- 
sem ulice. „Wolna konkurencja* w tej dziedzinie 

nikomu sławy nie przynosi. To też pewien 
raubszyc, polujący ma koty z rewolwerem, od- 
siedzi słusznie dwa tygodnie w areszcie. Kto wie, 
może po dłuższej przymusowej kontemplacji za 
pisze się do Tow, Ochrony nad Zwierzętami? 

Dzieją się różne paradoksy. Zdawałoby się, 

że Wilno, miasto Mickiewicza, Wilno które wie- 

szczem się chełpi ń czci jego pamięć specjalne 

mi wieczorami — powinno słowa poety szano- 
wać, jalk przykazania. Jest taka scena w „Dzia- 

dach*, zakończona przestrogą, że Bóg stworzył 

owoce ku wspólnemu pożytkowi wszystkich lu- 

dzi. Słowa te w transpozycji życiowej wygląda- 

ją, jak następuje: Kilku wyrostków przesadziła 

mar ogrodu, należącego do przytułku Dz. Jezus 

— i urządzili sobie ucztę agrestową, Za to, oczy- 

iście, należałoby amatorom witamin uszu na- 

trzeć, ale zabijać?... Stało się to w sezonie, gdy 

kilo agrestu kosztuje 80 groszy. 

  

    

A pozatem poco wogółe urządzać polowanie 

na chłopców, kiedy można na... podlotki. Od 

kilku dni rozpoczął się właśnie sezon na kaczki. 

Jesi nadzieja, że zapaleni myśliwi wyemigrują 

za miasto. Żony-gosposie no i koty, napewno się 

z tego ucieszą. 

Najbardziej pomysłowi i dowcipni są zło- 

dzieje — nie tak jak nasi... humoryści. W oósta- 

tnich dniach w Wilnie wydarzył się wypadek, 

dowodzący niesłychanego sprytu. Opryszek, ob- 

darzony zdolnościami muzycznemi, wyczarowy- 

wał fletem lokatorów na podwórko, a tymcza- 

sem „kołedzy* czyścili mieszkania. Nie należy 

więc iść za głosem piszczałki, lepiej za. głosem 

rozsądkiu. 

O tem widać zapomniał pewien dobroduszny 

obywatel, nalepiając przed wyjazdem na 

drzwiach kartkę tej treści: „Właściciel mieszka- 

nia przebywa na letnisku. Listy kierować do... 

itd... I czyż.można się dziwić, że anons od- 

niósł skutek w postaci wizyty złodziejskiej? 

Raz po raz przeprowadzone obławy unie- 

szkodliwiają — przynajmniej na pewien czas— 

poważny odseiek szumowin miejskich. Wypły- 

wają przytem na światło dzienne sensacyjne za- 

kulisy etyki „tamitego Świata. Osadzono np. 

w areszcie za uporczywą żebraninę jegómościa, 

który szczyci się pysznym pseudonimem „Raspu- 

tin*. Posiada on 7 żon, ciągnąc z ich żebraniny 

pokaźne zyski. No! No! Ciekawy musi być mon- 

taż takiego ośmiokąta małżeńskiego. 

I poco jeździć do Turcji czy innych mina- 

retów kiedy sprawnie funkcjonujące „haremy* 

„mamy na miejscu. Wanda Boyć. 

w przykładnej zgodzie i o wielu ,„spra- 
wach* przemilczeć. 

Wielcy impresarjo o światowym roz 
głosie często tworzą potężne trusty, któ 
rych zadaniem jest wzajemna wymiana 
artystów. Zawód imipresarja jest uciążli 
wy i 'trudny, chociaż nieraz bardzo zys- 
kowny. Pierwszym 'warunkiem do upra 
wiania tego zawodu jest posiadanie о- 
sobliwego „wechu“, szóstego zmysłu by 
strej orjentacji w gustach publiczności. 

Da najbardziej znanaych impresarjów 
należą: słynny „fabrykant gwiazd Ar- 
luk, (Rosjanin Leonidow oraz wyżej 
wspomniany Hurok. Impresarjo powi- 
nien być niełada znawcą psychologji pu 
bliczności światowej, poisadać siecajen 
tów w różnych krajach oraz. rozległe sto 
sunki w prasie międzynarodowej. Asy 
impresarskie w rodzaju naszego gościa 
M. Hurok'a nieraz tworzą nowe sławy 
artystyczne z zupełnie mieznanych arty 
stów, widzianych przgodnie w jakimś te 
atrze. Oczywiście, iż talki artysta musi 
posiadać ukryte zdolności, które w nim 
podświadomie wyczuwa doświadczony 
impresarjo. (W „poławiacza gwiazd” 
szczególnie lubi zabawiać się słynny pa- 
ryski impresarjo Arluk. Z nocnego kaba 
retu w Marsylji w swoim czasie wyciąg- 
nął on do Paryża skromną młodą pie- 
śniarkę. Wstępna reklama kosztowała 

go sporo piemiędzy, lecz Arluk nie za- 
wiódł się w swoich nadziejach. Wkrótce 

cały Paryż mówił o tej pieśniarce. Była 
to Raquel Meller. 

Mówięc żargonem impresarskim, „ro 
bić* artystę, to znaczy stwarzać mu roz- 
głos i sławę. Podczas swojej ciekawej 
rozmowy z niżej podpisanym mr. Hurok 
powiedział: 

„Wie pan, jak ja „robię* artystę? 
Przedewszystkiem, (powiadam mu: 
„Siedź pan cicho bez względu na to co- 
by o panu nie pisano, to już moja rzecz”. 
Potem zabieram się do pracy. Szefowie 
propagandy mego biura piszą metrowe 
artykuły, poświęcone danemu artyście. 
Oddają je do prasy. Następnie zapra- 
szam dziennikarzy z różnych gazet ce- 
lem zrobienia wywiadu z artystą. Przed 
wizytą dziennikarzy pouczam artystę, co 
ma mówić i, niech się pan mie śmieje, od 
powiednio go ubieram. Wie pan, jak ka 
załem ubrać się Szaliapinowi podczas wi 
zyty dziennikarzy w New Yorku? W ro 
syjską haftowaną koszułkę, proszę pa- 
na. Tak, 'w koszulkę. A jeszcze powie- 
działem: „Opowiadaj pan o Wołdze, o 

stepach, wogóle o Rosji". To było bar- 
dzo na czasie. Nazajutrz zjawiły się we 
wszystkich pismach metrowe artykuły, 
których tematem była właśnie ta koszul 
ka i „rosyjska dusza“ Szaliapina. O, pra 
sa — to wotęga. Ma znaczenie mawet dla 
Szaliapima, chociaż ten artysta jest daw 

no już „zrobiony* i nie połrzebuje zbyt- 
niej reklamy. 

Jak wysokie są: zarobki impresars- 
kie? Na 'to pytanie niełatwo dać odpo- 
wiedź. Wysokość zarobków zależy cał- 
Kkowicie od zdolności samego impresar- 
jo. Potentaci zarabiają nieraz bajeczne 
sumy. Włyżej wspomniany Arluk doro- 
bił się wielkiej fortuny, Sam Caruso 
przyniósł mu 1.300.000 franków. Obec- 
nie impresarjo zawiera kontrakt z artys 
tą w ten sposób, iż wypłaca mu za wy- 
stęp lub za cały czas trwania umowy pe 
wną zgóry gwarantowaną sumę. Dotyczy 
to nietylko pojedyńczych artystów, lecz 
również i większych zespołów. Podział 
procentowy jest uznamy za mało zyskow 
ny. 

Minimum zarobku aktorskiego w A 
meryce wynosi 150 dołarów za występ. 
Zarobek impresarjo przy takiej kalkula 
cji waha się do 200 do 500 dolarów za 
wieczór. Impresarjo na wielką skalę ni 
gdy nie „pracuje z jednym tylko arty 
stą. Prowadzi interesy jednocześnie z 
wielu artystami lub zespołami w kilku 
różnych krajach. 

Wśród impresarjo niema prawie kom 
kurencji, a to wskutek tego, iż wszyscy 
niemał pracują na spółkę. W każdym ra 
zie łatwo dochodzą między sobą do po- 
rozumienia. Na zakończenie, pozwolę so 
vie przytoczyć urywek podsłuchanej roz 
mowy, która toczyła się między kilku 
znanymi imipresarjami na tematy zawo 
dowe. Byłem mimowolnym świadkiem o 

wej „konferencji rzucającej nieco św': 
tła na zakulisową stronę działalnośc: im 
presarskiej. 

Było to kilka lat temu w Brukscii, w 
znanej kawiarence „Metropol, do któ- 
rej uczęszczają przeważnie sfery artysty 
czne. Popijałem kawę. Nagle msłysza- 
łem podniecony głos, który odrazu poz- 
nałem; należał do mego znajomego im- 

presarja międzynarodowego. Impresarjo 
siedział w towarzystwie jakiegoś grubas 
ka (później się okazało, iż był to również 
znany impresarjo), z którym jprowadził 
ożywioną rozmowę. Przyznam się, treść 
tej rozmowy niesłychanie mnie zacieka 
wiła: 

— Sprzedam panu Wertyńskiego na 
Łotwę — podnieconym głosem powie- 
dział do grubaska mój znajomy. 

— (o? Wertyńskiego za Hubermana?! 
— oburzył się grubasek — pan żartuje. 

— Dodam jeszcze Argentynę i 1000 

dolarów. 
— Ależ panie, Huberman w Anglji 

jest wart conajmniej 15 tysięcy. A pańs 
ki Wertyński i to jeszcze na Łotwie... 

2 tysiące i basta! Pamiętaj pan, że 
w jesieni dzielimy się baletem!. 

— No chyba, że baletem — westch- 
nął grubasek, — a to się panu udało! 

Autentyczne.  Jaskrawy obrazek z 

natury! 

  

S. Powotocki.



„KURJER* z dnia 2i-gu lipca 1935 roku > 

Zarządzenia Wojewody Wileńskiego 
o wyborach do zgromadzeń w okręgach A 47, 48 i 49 

  

„Wilenski Dziennik Wojewódzki* Nr. 10 z 

dn. 19 lipca r. b, przynosi zarządzenie wojewody 

  

wych, Dziś prz 

reszty okręgów wybor wiłeńsk.em. 

  

żych w woj, 

. Zarządzenie Wejewody Wileńskiego z dnia 
19-go lipea 1935 roku e wyborach do zgroma- 

z siedzibą w Wilnie, obejmu, 
wiłeńsko-trocki bez m. N. Wilejki, 

Na podstawie art. 
   

ordynacji wyborczej do 

  

    

  

Sejmu z dnia 8.VII 1935 r, (Dz. Ust. R. P Nr. 47 
poz. 319), oraz $ 1 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wiewnętrznych z dnia 11 lipca 1925 r 
Regulamin do zg dzenia okręgowego — Dz 

Ust. R. P. Nr. 48 poz. 324) zarządzam wybory 
de slegatów do zgromadzenia okręgowego w okrę 

gu wyborczy, 'm Nr. 47 z siedzibą w Wilnie, o 
y: wileńsko-trocki bez m. N. 

iański. 
Zgodnie z art, 32 cytowanej ordynacji wył. 

czej oznaczam poniżej organa, mające dokvna 
wyboru delegatów do zgromadzenia okręgowego; 
terminy zebrania każdego z tych organów 
by delegatów, przypadające na każdy organ, do- 
konywujący wyboru, a mianowicie: 

  

Om 

        

       

    

   

  

  

    

1. SAMORZĄD TERYTORJALNY 

Pewiat wil.-trocki: Rada Powiatowa w Wil- 

  

        

   

     

    

     

      

     

      

Podbrze 
Rzesza — 

«ie — VII 1935 r. — wybiera delegatów 10. 
Rada Miejska w Trokach — 25.VII 1935 — 1. 
Ra Gminna gm. Olkieniki 22.VII 1935 r. 
Rada Gminna gm. Rudziszki — 
Rada Gminna gm. Mickuny 2: 
Rada Gminna gm. Orany 2. 
Rada Gminna gm. "Niemenczyn —24.VII 1935 r. 2 
Rada Gminna gm. Szumsk — 24.VII 1935 r, -— 2 
Rada Gminna gm. J 2. 
Rada Gminna gm, 2 2 

2. 
2 

Rada Gminna gm. 
Rada Gminna 
Rada Gminna 

Rada Gminna 
Rada Gminna 
Rada Gminna 
Rada Gminna 
a świ ięciań: 

gm, 

gm. 
gm. 
gm Soleczn 

gm. Turgiele — 
gm. Rudomino— 

: i: Rada swiatowa I w 

     

  

Rada l 
Rada Mi 
Rada Miejs 
Rada Gminna 
Rada Gminna gm. 
Rada Gminna gm. Ś 
Rada Gminna gm, K 
Rada Gminna gm, 
Rada Gminna gm. 
Rada Gminna gm. 
Rada Gminna gm. Twcerecz 
Rada Gminna gm, Hoducis 
Rada Gminna gm. Komaje — 
Rada Gminna gm. Świr — & 
Rada Gminna gm. Szemetowszczyzna 

     

  

gm, Ż 

     

58.VII 1935 r 2 
-—29.VII 1935 r 2 

Mieiegidn jy 29VII 1935 

      

31 VII 

    

  

1935 r, — 1, Rada Gminna gm, Kiemieliszki — 

1.VHI 5 r. — 2. Rada Gminna gm. Podhro- 

dzie — LVI 1935 r, — 2. 

SAMORZĄD GOSPODARCZY. 

Rada Izby Rolniczej w Wilnie—3.VIII 1925 r 

wybiera delegatów 9. Zebranie Plenarne lzby 

Przemysłowo-Handlowej w Wilnie — 1.VITI—6. 

Zebranie PORE Izby Rzemieślniczej w Wilnie 

29.VII — 

IH. ORGANIZACJE ZAWODOWE. 

A. Organizacje zawodowe pracowników 

tizycznych, 

Zarząd Oddziału Zjednoczenia Kolejowców 

Polskich w Święcianach — 27.УП 1935 г. — 1 

Zarząd Okręgowy w Wilnie Związku Zawodowe 

go Robotników Rolnych i Leśnych — 27. Vl 

1935 r. — 1. 

B. Organizacje zawodowe pracowników 
umysłowych, 

Zebranie przeds cieli Zarządów Powiato- 
wych Związku Nauczycielstwa Polskiego powia- 

tów zyileńs trockiego 153 iańskiego po 2-ch 

przedsta i każdego Zarządu. przewodn* czy 

przedst iel Zarządu powiat. wileńsko iroc- 

kiego 2.VIII 1935 r. w Wilnie wybiera delega* 

ta 1. 

   

  

     

   

  

» Wojewoda 
(—) WŁ. Jaszezołt. 

Zarządzenie Wojewody Wileńskiego z dnia 

19-ge lipca 1935 roku o wyborach do S 

dzenia okręgowego w okręgu wyborczym Nr. 48 

z siedzibą w Głębokiem, obejmującym powiaty: 
dziśnieński, brasławski i postawski 

Na podstawie art. 35 ordynacji wyborczej 

do Sejmu z dnia 8.VII 1935 r. (Dz, Ust R. P. 

19) oraz $ 1 Rozporządzenia Mini- 

  

     

        

IDEALNA KĄPIEL 
CZ! 

      

slrzegač się 

naśladowniciw ! 

   

  

stra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 
roku (Regulamin do zgromadzenia okręgowego 

—Dz, Ust, R. P. Nr 48 pz: zarządzam 

okręgowego 

  

    

     
    

w Kokrę gu 

y: dziś! ki, braslawski i postawski 

  

godnie z art. 32 cytowanej ordynacji wybor- 

czej oznac: ej orga mające dokonać 
wyboru delegatów do zgromadzenia okręgowego, 
terminy zebrania każdego z tych organów i licz- 

ające na k organ, do- 

konywujący wyborów a mianowie 

  

    

   
      

1. SAMORZĄD TERYTORJALNY. 

Powiat dziśnieński: Rada Powiatowa w Głę- 
bokiem - — rybiera delegatów 8 

ka w Głębokiem — 24.VII 14 : 
Rada Miejska w Dokszycac h—26 V П 19 
Rada Miejska w Dziś 
Rada Gminna gm. Zalesie — 

Rada Gminna gm, Głębokie —— 2 
Rada Gminna gm. Szarkowszczyzna 

Rada. Gminna gm, Hermanow 

Rada Gminna gm. Porplis 
Rada Gminna gm Parafjs 

. Rada Gminna gm 
у Rada DA gm PI 

. Doks 
2 Rada Robią gm Holubic 

Rada Gminna gm Jazno — 2 

Rada gminna gm Ppozorok 

5 r—2. Rada Gminna gm. Mikołajewo— 
27.VII 1935 r, 

Powiat brasławski: Rada Powiatowa w Eras- 
ławiu — 3.VIII 1935 r. wybiera delegatów 8 
Rada Gminna gm. Bohiń — 
Rada Gminna gm Brasław — 
Rada Gminna gm, Druja — 
Rada Gminna gm, Dryświaty—29.VII 1935 r- 
Rada Gminna gm. Jody 29.VII 1935 r — 2. 

BRZEGI 

    

      

      

   

      

   
   
   

    

    

     
     

     

    

  

          

  

gm. Leonpol — 29.VII 1936 r—2 
gm 

gm, N. 

gm 
gm. 

gm. 
gm, 

Rada Gminna 
Ra Gminna 

Gminna 

Gminna 
Gminna 
Gminna 

Gminna 
Gmin 
Gmin 

E    . Smolwy 
Rada Gminna gm 

  

Widze — 29V li 

      

  

   
   
    

    1985 1, — 2. 

Rada Powiatowa w Posta- 
r. wybiera de 

Pewiat postawski: 
wach — 31 VII 1935 

Gminna gm. Łu 

  

      

  

  

   gm Słoboda Żośni: 
Rada Gminna gm, 
Rada Gminna gm. 
Rada Gminna gm. 
Rada Gminna gm, 
Rada Gminna gm, 

Wołkoła 

Kobylnik 
Miadzioł — 
Hruzdowo— 
Postawy — 28.VII 1935. R: 

11. SAMORZĄD GOSPODARCZY. 

Rida Izby Rzemieślniczej w Wilnie — 3 VIII 
1935 r. wybiera delegatów 11. Zebranie Ple narne 
[zby Przem.-Handl. w Wilnie 1.VIIT 1935 r 
Zebranie Plenarne Izby Rzemieślniczej w W 
29.VH 1935 r. — 

  

   

nie 

     

MI. ORGANIZACJE ZAWODOWE. 

A, Organizacje zawedewe pracowników 
fizycznych, 

Zarząd Oddziału Zjednoczenia Kolejowców 
Polskich w Królewszczyźnie 27.VII 1935 T. 
w Królewszczyźnie — wybiera delegatów 2 

  

      
    

Wiżyta polskich łodzi podwodnych w Estonji 
  

  

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
— OFIARA WIEŚNIAKÓW UKRAIŃ 

SKICH NA KOPIEC MARSZAŁKA. Przy 
była do starostwa w Dubnie delegacja 
wieśniaków ukraińskiej wsi Tuszehina, 
która na ręce starosty złożyła sumę 
291,18 gr. jako pochodzącą z ofiar całej 
gromady wsi, zebranych na budowę kap- 

ca Marszałka Piłsudskiego. Okoliczno- 
ściowa deklaracja, podpisana przez kil- 
kudziesięciu gospodarzy wsi głosi, że 
myśl uczczenia Marszałka została przy- 
jęta jednomyślnie. 

— TARG PSZCZELARSKI W TARNOPOLU. 
„Małopolskie Towarzystwo Rolnicze* we Lwo- 
wie urządza w Tarnopolu w dniach 4 i 5 sierp- 
nia, w czasie dorocznego jarmarku Św. Anny— 
targ miodowy. Celem targu jest zbliżenie kon- 
sumenta i większego odbiorcy do producenta. 

‚ — STRAJK OKUPACYJNY W. FABRYCE 
ŁÓDZKIEJ, Wybuchł strajk 1300 robetników 
w zakładach przemysłu gumowego „Gentleman 

  

/przy ul. Limanowskiego 156 w Łodzi, Robotnicy 
nie opuszczają terenu fabrycznego, Przyczyną 
zatargu jest wypowiedzenie pracy i zapowiedź 
unieruchomienia fabryki. 

— ZNAKOMITE ZBIORY NA POMORZU. 

W, okolicach Pomorza w ostatnich dniach roz- 

poczęto już żniwa. Wskutek dobrych warurków 

atmosferycznych i deszczów zapowiadają się 

znakomite i obfite zbiory. 

— NADZWYCZAJNE RĘCE CZŁOWIEKA 
BEZ NÓG. W województwie pomorskiem gra- 
suje pozbawiony nóg esobnik o atletycznej bu- 
dowie i rzadko spetykanej siłe fizycznej. Osob- 
nik ten, żebrząc po różnych miastach, posługuje 

) się zamiast utraconych nóg, rękami. 
Jak wielką rozporządza siłą i zwinnością. 

byli tego Świadkami mieszkańcy Starogardu, w 
oczach których beznogi włóczęga z kocią zwin- 
neścią wskoczył do będącego w biegu pociągu 
towarowego, którym jeździ „na gapę'. O zwin- 

  

ności jego świadezy również inny fakt, zauwa- 
żony na przestrzeni kolejowej Tezew—Gdańsk. 
gdzie ujęty w czasie jazdy „na gapę* w pocią- 
gu towarowym i zamknięty przez konduktora 
na klucz w przedziale, kałeka przed wjazdem 
pociągu na jedną ze stacyj w pełnym biegu wy- 
skoczył z pociągu i uciekł na rękach w pole. 

— KIEPURA W KRAKOWIE. Przybył z Ber- 

Hna do Krakowa Jan Kiepura na kilkudn'owy 

pobyt. Kiepura wyjedzie z Krakowa nad morze, 

a następnie wraz z Adamem Didurem uda się 

do Hollywood. 

— LWÓW MA Z „KOPYTKOWEGO* PONAD 

  

" 400.600 ZŁ. ROCZNIE. Komisja budżetowa Rady 
m. Lwowa uchwaliła sprzeciwić się zniesieniu 
kopytkowego, które przyniosło w ubiegłym roku 
ponad 400 tys. zł. dochodu. 

— JESZCZE „SKARB Z CZASÓW WOJNY”. 
iNa jednem z pól przedmieście Szydłowca (woj. 
kieleckie) według wersyj, ma być zakopany 
skarb. Zawiera on rzekomo kilkaset tysięcy zło- 
tych i srebrnych rubli, które należały do jednego 
ze sztabów armji rosyjskiej, walczącej w kie- 
leckiem, Twierdzą, że skarb ten ukrył kpt. wojsk 

ro: kich, niejaki Siemion Ław rentjewicz Łu- 
in, pochodzący z Nowgorodu Siewierskiego. 

Łukiskin padł na: wojnie i wobec tego miejsce 
ukrycia skarbu pozostało tajemnicą. 

Pewnego dnia robotnicy, pracujący w ka- 
mie niołomach, przybywszy do roboty, zauważyli 
ślady kopania w różnych miejscach. Jak z iego 
wynika, poszukiwacze skarbu, przyjeżdżają w 

nocy, 

— WARSZAWSKI OGROD ZOOLOGICZNY 
znów wzhogacil sie o nowe okazy, a mianowicie 

przybyły z Azji Wsehodniej z okolie Imańto 

trzy młode niedźwiadki tybetańskie w wieku 

ed 4 do 5 miesięcy. Są to pierwsze w Warszawie 
niedźwiadki tego redzaju. Odznaczają się one 
tem, że są całe czarne, jedynie pod szyją mają 

biały żabot. Niedźwiadki długą podróż przez 

Sewiety przebyły bardzo dobrze i mimo, że po- 

chodzą z różnych gniazd, oba samce i sareiea 
żyją w największej przyjaźni i zgodzie. 

    

    

    

B. Organizacje zawodowe praćowników 
umysłowych, 

Zebranie przedsta 
wych Z 

ieli zarządów powiato- 
twa Polskiego powi 

tów: d nienskiego, brasla iego 1 postawsk 
go po ch przedstaw li każdego Zarządu; 

przewodniczący iprzedstawiciel Zarządu pow:atu 
dziśnieńskiego — 2.VIII 1935 r. w Głębokie 
wybiera delegata 1. 

        

       

    

Wojewoda 
(—) Wł. Jaszezełt. 

Żarządzenie Wiejewody Wileńskiego z dnia 
19-gc lipea 1935 roku o wyhorach do zgrema- 
dzenia okręgowego w okręgu wyborczym Nr. 49 
z siedzibą w Oszmianie, obejmującym powiaty: 
cszmiański, wilejski i mołodeczański. 

Na podstawie art. 35 urdynacji wyborczej 
do Sejmu z dnia 8.VIA 1935 r, (Dz, Ust R. P. 
Nr 47 poz. 319) oraz $ 1 Rozporządzenia Mini- 

stra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 
roku (Regulamin do zgromadzenia okręgowego 
—Da. Ust, R. P. Nr 48 poz. ! zarządzam 
wybory delegatów do zgromadzenia okręgowego 
w okręgu wyborczym Nr, 49 z siedzibą w Osz- 
mianie, obejmującym powiaty: oszmiański, Wi- 
lejski i mołodeczański, 

Zgodnie Z art. 32 cytowanej ordynacji wybor- 
czej oznaczam poniżej organa, mające dokonać 
wyboru delegatów do zgromadzenia okręgcwego, 
terminy zebrania każdego z tych organów i Jicz- 
by delegatów, przypadające na każdy organ, do- 
konywujący wyborów a mianowicie: 

  

   

  

    

  

   

  

1. SAMORZĄD TERYTORJALNY, 

Powiat eszmiański: Rada Powiatowa w Osz- 
mianie — 25.VII 1935 r. wybiera delegatów 6. 

  
Rada. Miejska w Oszmianie — 26.VI1 1935 r-—2, 

Rada Miejska w Smorgoniach 27.VII 193% r 1, 
Rada Gminna gm..iPolany — 26.VI£ 1935 r—2. 
Rada Gminna gm. Soły — .27.VII 1935 r — 2. 
Rada Gminna gm. SMmorgonie—27.VII 1935 r-—2, 

  

Rada Gminna gm. Kucewic 
Rada Gminna gm (Krew в 
'Rada Gminna gm. Grau: 29.V1I 1935 r.—2, 
Rada Gminna gm. Dziewieniszki 29.VII 1935 r. 2. 
Rada Gminna gm. Holszany — 27.V11 1935 r —2. 

    

   

    

28.VII 1935 
8.VII 1935 r.     

  

  

Pewiat wdejski: Rada Powiatowa w Wiłejce 
2.VIH — wybiera delegatów 7. Rada Miejska 
w Wilejce 31.VLI 1935 r. 1. Rada Gminna 

        
gm. Krzywicze — 25.VII 1985 r, — 2. Rada 
Gminna gm. Dołhinów — 25.VH 1935 r. -- 2, 
Rada Gminna gm. Budslaw — 25.VII 1925 r.-—2. 
Rada Gminna gm, Kurzeniec--26.VII 1935 r.—2. 
Rada Gminna gm, Kościeniewicze—26.VII 1935 r. 

Rada Gminna gm. Kołowicze 5 
Rada Gminna gm, Wiiaż 

Rada Gminna gm, Ilja — 
Rada Gminna gm. Chocień 

Rada Gminna gm Wc З5 r. 
Rada Gminna gm. Żodziszki—28.V1I 19%%5 r. 

2 Rada Gminna gm. Wiszniew — BM 1935 
ее 

  

   

  

   
  

    

27 VII 1935 r. —- 2. 
zyce—27.VII 1935 r. 

  

         

Powiat mełodeczański: Rada Powiatowa w 
Molodecznie — 2.VIII 1935 r. wybiera dele- 
gatów 5, Rada Miejska 'w Mołodecznie — 30 VII 
1935 r.—1. Rada Miejska w Radoszkowiczach— 

V r. — 1 Rada Miejska w Rakowie— 
. — 1, Rada Gminna gm. Kraśne— 

Rada Gminna gm Radosz- 

  

  

i 
6.V1I 1935 r 

25.VII 1935 r: — 2. 
kowicze — 25.УМ 1935 r, — 1. Rada Gminna gm. 
Gródek — 26.VII 1935 r. — 2. Rada Gminna gm. 
Raków — 26.VII 1930 r, — 2. Rada Gminna gm. 
Lebiedziewo — 27.VII 1935 r. — 2. Rada Gminna 
gm, Bienica — 27.VLI 1935 r. — 2. Rada Gm nna 

gm, Połoczany — 27.VII 1935 r — 2. Rada 

Gminna gm, Mołodeczno — 30.VII 1935 r. --: 2. 

   

  

      

П. SAMORZĄD GOSPODARCZY. 

Rada Izby Rolniczej w Wilnie—3.VIII 1935 r. 
wybiera delegatów 9. Zebranie Plenarne [zby 
Przemy słowo-Handlowej w Wiłnie — 1.VIII 1935 

Zebranie Plenarne Izby Rzemieślniczej 
w w iinie — 29.VH 1935 r. — 3. 

> II. ORGANIZACJE ZAWODOWE. 

A, Organizacje zawodowe pracowników 
fizycznych, 

Zarząd Oddziału Związku Zawodowego Pra- 
cówników Kolejowych R, P. w Mołodecznie — 
2.VIII 1935 r. wybiera delegatów 2. Zarząd Od- 
działu Zjednoczenia  Kolejowców Polskie! w 
Mołodecznie 2.VIH 1935 r. w Mołodecznie -- 2, 

B. Organizacje zawodowe pracowników 
umysłowych, 

Zebranie przedstawicieli Zarządów Powiato- 
wych Związku Nauczycielstwa Polskiego powia- 
tów: oszmiańskiego wilejskiego, mołodeczań- 
skiego po 2-ch przedstawicieli każdego Zarządu; 
przewodniczy przedstawiciel Zarządu pow. о5- 
miańskiego — 2.VIII 1935 r, w Oszmianie — 

wybiera delegatów 2. 

  

   

    

Wojewoda 
(-) WŁ Jaszcezołt. 

MT ` / 
` 2 dlasjortowia. .. 

— е 

Ра 
4 

PUDEŁKO 
10 GROSZY



    

W ILUSTRACJI 
  

  

  

  

    

  

Na plaży. W dniach upałów wszystkie plaże roiły się od kąpiących się, którzy w falachfqmorza lub rzeki szukali 
Olbrzymia powódź w Chinach. Dzienniki całego świata przynosiły wstrząsające opisy powodzi spowodowanej ratunku przed skwarnem słońcem. Na naszem zdjęciu — obrazek z minionych gorących dni 
przez wylew Jan-Tse-Kjangu. Na zdjęciu widzimy scenę z akcji ratunkowej: łódź z chińskimi żołnierzami wiezie 

środki żywności dla głodujących powodzian. : 

  

© Nad morzem. Gdy tylko lato nadchodzi każdy kto ma pieniądze lub najdzie Źródło skąd pożyczyć śpieszy nad a” bo tam dopiero 
! w naprawdę można odpocząć i spędzić mile czas. Na zdjęciu ci szczęśliw, SŁONIA PE OD aa Ge Gl PORE 

pływania na desce ród fal oceanu. 3 

| — e 
ZZL 

  

  

      d 

Spotkanie trzech eksmistrzów. Podczas ostatniego meczu bokserskiego į 
w Ameryce spotkali się — prywatnie, nie na ringu — trzej byli mistrzowie 
świata, Na zdjęciu od lewej: Gene Tunney, Mikey Walker i Jack Dempsey. 

: ° : e SA : Ё Przeciw porywaczom dzieci. W razie + 
Król Borys z wizytą na torpedowcu francuskim. Francuski Wyścigi kolarskie „Tour de France*, porwania dziecka w St. Zjednoczonych 
torpedowiec „Verdun* odwiedził Czarne Morze i zawinął do jeszcze trwają. Odbywają się one eta- wyrusza na ulice miasta samochód 'po- Ю 
Warny. Korzystając z tej sposobności zwiedził okręt król Borys pami (ogółem 26 etapów, czas przewi- licyjny, skąd przez megafon mobilizuje 
wraz z swoi u bratem ks. Cyrylem. Na zdjęciu król w'rozmowie dziany na ich przebycie — 1 miesiąc). się Bao do pogoni za bandytami. 

z dowódcą torpedowca. Na zdjęciu — zwycięzca 6 etapu, Vietto. е 4 

  

  

: = > 3 2 R: * ` PA RU 

: : Sta niedzw : ; KA 
ZN 3 Rozsadzanie skał na Niagarze. Wpobliżu wodospadu Ni 9 hiedawno przy pomocy dynamitu rozsadzono część ON rz; | . 5 b "Ei 

otaczających ten wodospad skat. Ilustracjė edstawia jedną z licznych eksplozyj. 

  

  

  
  

  
  

     „Lusitania“, okręt amerykański, zato- AŽ 

piony podczas wojny światowej, ma * й           

być obecnie wydobyty z dna morza. 3 Zawody doboszów. W wielu pułkach 
Prace w tym kierunku już się rozpo- ` angielskich stanowisko dobosza według 

częły. Na zdjęciu — opuszczanie się: tradycji można objąć jedynie z kon- 

nurka na poszukiwania zatopionego kursu. Doboczem zostaje ten, kto z : a : = х ‹ . я 3 S BR : 

statku. Udziela mu wskaz6wek jeden bębnem przed sobą zwycięży w biegu. Do Afryki. Generalny sekretarz partji 5 2 : P si i : :Ьяіущйа a ble AA ao ei Es A > Ja 
z uratowanych oficerów „Lusitanji* Na zdjęciu przedstawiony jest właśnie 45 faszystowskiej Staracace żegna oddzia- Ы. | Wsi abisyfskich. rołani pod broń 3 г:есіо;[1 sa R: z je 25 dzieci S a i udział 2 A a: WRA 

(w uniformie). kandydat na dobosza podczas konkursu. oddziały włoskie, udające się do Afryki, — Z Abisynji. Mieszkańcy jednej | ВОНа РО A 4 Р NA YA 3 7 ZE 4 150 okrętów. 
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KURJER SPORTOWY. 
SCHNEIDER USTANOWIL NOWY 
REKORD POLSKI W TYCZCE. 
W Katowicach odbyły się zawody lekkoxtie- 

tyczne z udziałem najlepszego polskiego średni 

  

dystansowea Kuchzrskiego. W zawodach 
rekcrd Pelski w tyczce, 

Rekcrd Polski ustancwił Schneider (Pegeń), 
ik osiągając w skoku o tyczee wspaniały 

„KURJER% z dnia 21-go lipca 1935 roku 

mistrzostwo 

W. Me 
sowym (1:1).. Wynik 
niespodzianką sportow: 
w pierwszej turze w 

     
powita 

     J 
w; i 

397,5 mir, Mistrz i rekordzista Polski w tej kon- 
kurencji Marończyk nie przyjechał, 

W biegu na 800 mtr. pierwsze miejsce z 
oczywiście Kucharski w dobrym, czasie 
drugie miejsce zajął Orłowski (KPW Katowice) 
„w czasie 1:58,6, 

Kucharski z Katowie zamiast do Budapesztu 
jedzie de Stekholmu, a ze Stokholmu udaje się Na 
na trójmecz bałtycki do Tallina, 

Pełna tabela wygranych 

   

jest następujący: 

  

I i ll-gie ciągnienie 

GŁOWNE WYGRARE 
Zł. 100.000 na n-ry: 23864 41096 
ZŁ. 10.000 na n-ry: 53708 179343 

Zł. 5.000 na n-ry: 117884 180403 

ZŁ. 2.000 na n-ry: 87589 109070 124930| 139536 148266 

Zł. 1.000 na n-ry: 1269 57960 113772 

Zł. 500 na n-ry: 56583 6567! 86281 

421276 130363 131148 138784 173872 

Zł. 400 na n-ry: 24905 48198 65646 

13059 83602 88596 92902 95060 124379 

126898 127502 130494 134632 152390; 
175055 

Zł. 250 na n-ry: 5919 27739 37339 
77019 119123 123485 126652 133639 

168434 
Zł. 200 na n-ry: 1900 11987 13299 

14212 16803 52969 57475 58350 58817 
64191 69104 70715 74307 82419 95250 
105732 111569 122268 135487 137912 
139746 142970 152411 166232 169985 
183499 183825 

  

Wygrane po 150 zł. 

41 204 2090 691 3560 4519 830 5090 

274 696 884 6589 7217 603 863 94 8166 

894 9110 812 
10207 11090 12293 13112 200 441 669 

1879 14359 15282 16003 674 909 22 17207 

474 18049 19535 RE 
22189 298 348 23551 64 24445 525 74 

25393 494 633 872 27038 124 30 48 51 

588 780 940 28228 94 790 873 29832 937 

'30136 31539 63 32821 970 33016 34279 303] 

510 35005 27 341 36185 556 610 37045 

1344 523 
38052 70 646 944 39208 475 875 920 38 
40095 192 391 41383 42085 235 73 337 

664 777 91 99 43123 419 44008 339 45783 

46065 330 448 649 65 47498 601 78 963 
48574 78 712 902 49071 255 561 737 

50351 74 690 51177 53310 633 54138 

548 901 10 55759 56030 98 594 57794 
58187 821 78 59040 364 
„ 60031 166 455 506 672 61437 532 77 

62305 511 639 98 63036 116 265 934 52 
64007 105 291 666 740 820 65038 283 

355 800 66778 67009 68 536 68071 297 
525 55 617 796 976 69017 443 

70756 955 85 71147 314 585 627 72090 

100 25 201 376 435 44 760 917 31 73243 

685 718 999 74107 437 741 844 75036 336 
606 803 67 $ 

76014 116 571 721 66 86 836 

77100 483 78829 79125 400 734 

76 835 80137 57 228 606 874 90 

81144 82097 104 66 601 83066 474 

84356 478 542 724 981 85008 $26 

186332 66 87335 670 797 88220 719 

89228 635 958 90000 472 698 91334 
57 92118 279 349 590 93214 592 697 

94050 95153 232 87 909 98 96143 
844 940 97248 420 548 803 98466 666 

99020 32 709 957 100225 420 604 870 

101679 102392 581 103235 528 104503 

824 105017 106064 173 755 107362 
696 933 76 95 108377 426 656 70 89 

109065 602 110096 452 111194 374 
755 112032 135 113139 201 851 

114669 759 898 904 115528 609 116803 
117265 322 474 573 716 118014 233 72 

531 119275 120473 540 707 10 121830 
1122758 124317 442 990 590 125181 840 
944 126459 682 127010 71 187 207 648 
128230 400 50 724 32 129089 437 983 
130201 51 367 131635 132126 133048 94 
332 134227 319 424 898 135845 136759 
137434 133124 202 12 350 57 139423 534 
973 140169 363 598 812 141254 774 800 
71 969 142094 227 430 704 143965 144934 
145233 940 146418 794 860 147616 904 
148103 474 629 973 149229 465 -150122 
573 829 151036 276 583 
152430 602 86 786 153381 576 154531 96 
721 155493 522 665 156338 39 441 565 
'70 839 955 157668 158175 327 562 

sza 550 77 735 160564 161316 824 
162060 746 77 901 163686 164004 161 

814 165010 287 166488 682 959 167750 

168370 565 169654 84 877 170320 774 
171018 935 172033 262 173795 174123 
674 701 175041 388 526 176016 126 654 
710 177073 132 201 568 902 179141 418 763 
79 807 84 180129 426 181442 980 182096 
611 183278 184184 590 621 931 

- Wygrane po 50 zł. 
786 902 1164 283 2890 969 3258 567 75 

875 89 4121 5779 888 994 6267 349 417 
7324 561 8612 906 21 9026 336 

11045 127 822 74 12003 303 737 13364 
495 505 14167 584 716 23 16084 532 
17334 18185 231 83 354 874 19096 514 
20102 452 21133 96 440 807 22069 443 
64 536 23061 152 420 556 665 707 29 
24036 55 571 85 655 25288 479 770   958 73 26028 245 425 687 844 27032 269 
302 5 587 28125 29026 565 

30095 566 809 31561 802 32259 33129 | 

  

Dó daleka pomnik Warzałka w Winie, Konto PAD. 6. 

44 86 258 517 640 734 883 934 34276 389 
482 955 69 82 35073 347 461 780 895 
36552 647 788 928 37241 441 
38299 794 947 39746 815 

40394 41241 506 14 42087 748 75 876 
43174 218 30 40 65 342 422 872 902 44151 
277 45040 409 561 46623 855 47178 543 47 
811 20 912 87 48055 183 255 752 848 99 
49296 432 604 41 56. 

50347 985 51517 688 810 61 927 52964 
75 53141 95 200 322 54303 55 512 81 
639 80 711 853 55338 983 56604 843 95 
962 94 57015 410 665 902 33 73 58006 
310 712 35 815 22 59508 46 68 940 97 

60404 52:653 755 940 61464 586 649 
868 62143 233 410 90 520 827 32 985 
63306 478 859 64013 29 163 221 353 404 
30 954 65213 63 450 91 66179 214 76 
517 718 823 67172 806 29 965 68030 132 
72 318 50 916 69046 421 52 738 

70116 222 51 546 781 892 71794 975 
12437 623 47 798 73119 78 441 531 663 
719 927 74224 304 16 531 873 75038 560 
638 941 

76082 130 87 338 40 79 405 586 
602 21 77036 81 227 349 991 78285 
901 22 79203 76 535 40 80607 803 52 
979 81548 633 53 82193 201 534 779 
819 83171 720 84116 460 779 837 
85092 913 86138 87012 409 770 870 
88124 335 570 960 61 89913 90012 316 
62 410 13 91492 505 37 664 68 841 952 
92341 44 66 779 97 831 68 93000 288 
473 567 667 783 94184 274 400 827 
95388 96188 356 69 820 97290 385 
436 522 710 98619 751 844 82 99204 
899 100015 16 236 352 583 733 101658 
102221 395 103524 819 26 104015 574 
105206 501 735 106283 403 643 
107132 312 406 34 664 916 108592 
621 757 842 64 109114 391 623 855 
110311 19 863 111353 709 829 112287 
745 837 97 113638 51 54 899 

114360 70 617 115046 228 348 523 675 
116309 630 959 117321 400 118262 303 
497 919 119143 209 587 628 791 890 

120037 158 61 272 411 34 521 611 822 
25 121198 308 74 984 122009 132 237 52 
600 51 61 779 999 123118 278 378 599 
124070 198: 698 940 125388 460 911 79 
126229 572 127535 659 931 94 128622 
93 129335 280 436 664 906 | 

130113 60 483 520 887 985 131386 505 
132266 96 388 685 861 133010 79 95 159 
299 712 968 88 92 134088 323 666 71 314 | 
972 135073 91 398 443 136200 384 635 82 
808 49 957 137116 59 390 598 796 138243 
402 750 942 139099 145 786 

140179 270 441 614 840 141379 505 613 
840 142223 568 835 58 989 143182 260 
375 144038 294 331 536 145362 692 845 
146168 693 800 989 147157, 555 804 
149076 114 92 444 45 784 803 

150722 151148 243 463 730 
152019 575 708 876 153390 585 739 

955 61 154122 855 155351 55 434 76 
603 835 156150 333 447 157400 678 819 
158819 84 159459 160163 425 584 673 
973 161184 258 162993 163118 678 990 

164393 968 165126 631 96 738 976 
166408 750 167823 978 169053 138 572 
617 30 936 170837 171081 487 172310 
862 173784 99 913 175012 73 94 110 604 

757 176273 867 177403 86 627 774 
178527 179115 559 180207 19 525 714 
49 181230 372 433 60 651 700 9 182558 
67 610 764 999 183184 206 483 951 
184260 644 723 837 86 

III ciągmienie 
Wygrane po 150 zł.: 

1884 2044 4510 628 8130 301 
10209 443 12372 13256 14406 

|17424 18512 19234 958 
21150 22076 23060 789 25046 789 27091 

ą, gdyż na wiosnę 

3 tadjonie Wojska Polskiego torowe xrót- 
kodystansowe mistrzostwa kolarskie Polski. 

  

W. K. S. Smigły — Ognisko K. P. W. 2:2 
Wczoraj odbył się mecz piłkarski o 

„okręgu wileńskiego mię- 
dzy W.K.S. Śmigły, a Ogniskiem K.P. 

kończył się wynikiem remi- 

kolejarzy 8:0. 

stwa piłkarskie 

ten jest wielką na   

owi pokonali 

Niedziela na boiskach sportowych 
Program niedzielnych imprez sportowych 

10 ur 

    

   

ich, 

do Ligi. 

Mecz ten zakończył oficjalnie mistrzo 

do rozegrania dwa mecze mistrza , Wil- 
WKS. Smigły z mistrzem podokrę 

gu — KPW, Baranowicze. 

Na Strzelnicy przy ul, Zielenieckiej 0 gedz. 
yste otwarcie X Narodowych Zawodów 

boisku Skry mecz rewanżowy Sko: 
Sarmata o prawo udziału w walkach o wej 

Wilna. Pozostały teraz 

ków. 
Na Warcie pod Poznaniem 

regaty wioślarskie. 

z udzia 

W Rydze mistr 
działem Pop 

   

Zagranicą: 

W, Spaa między 

      

kowej. Ferencva 

Na prowineji: 

'W Krakowie mecz o mistrzostwo Ligi (ra- 
covia—Legja i międzymiastowy piłkarski mecz 
cobotniczy Kraków—: k 

We Lwowie mecz pomiędzy wiedeńskim Wa- 
ckerem a Pogonią. 

W Wielkich Hajdukach mecz o mistrzostwo 
Ligi Ruch—Warszawianka, 

    
sk, 

W Katowicach mecz waterpolo Śląsk—Kra- 

ogólnopo!skie 

   

  

   

  

naródowe zawody hippiczne 

jeźdźców. 

stwa tenisowe Łotwy z u- 
>» i Hajewskiego. 

półfinał o puhar Europy środ 
s—Austrja, 

  

885 28736 91 993 20298 798 
32043 747 830 33114 523 893 34060 

35738 36592 37202 68 632 83 964 81 
38847 39901 

41175 42524 43072 253 44718 46421 
734 910 47466 788 821 998 48058 393 
49336 

51499 780 52336 886 53422 67 55389 
472 996 56445 710 57812 58159 263 651 
59597 667 

60050 127 814 61195 63247 64302 461 
65033 66149 733 67383 520 778 825 68471 
894 

10323 793 997 71695 811 74244 75989 
76611 972 77132 78067 79299 746 

80286 81370 712 83196 203 841 84186 706 
822 950 85443 96 86162 87279 95 502 
88067 89733 90072 360 533 871 92111 230 
464 662 93954 94076 840 95292 97299 
516 739 98055 379 429 742 100534 936 37 
101715 51 103633 956 104014 107410 20 
627 108132 201 688 109098 110607 111596 
929 112335 

114509 116233 421 117278 674 118052 
156 761 119757 120327 984 121072 217 
301 122260 789 123186 206 576 124568 
715 966 125311 430 126593 129018 590 
130035 95 570 769 131765 132561 850 
133276 892 135252 136165 715 23 137073 
301 559 138186 491 139147 377 140948 
142244 642 826 143274 395 144540 145099 
414 146243. 147037 51'165 148599 604 
96 150801 152067 153406 769 154253 417 
539 155330 156342 157870 158488 563 
159346 160282 548 161311 55 619 829 
162254 733 163691 164069 155 227 337 
803 165237 545 166992 169006 512 170204 
336 41 571 937 171741 172125 542 173450 
174087 781 175567 176161 523 618 726 
177818 178947 180631 181144 852 182391 
183773 872 ŠE 

Wygrane po 50 zł.: 
1031 2463 810 957 85 3682 5189 6323 

437 45 89 747 8255 831 9700 
10385 13394 926 14240 50 374 15005 

16054 614 17197 19643 
20876 21263 312 22903 23072 169 71 

444 69 956 24022 355 928 25207 33 834 
26404 632 973 27863 28941 29210 587 

30188 323 888 31017 704 25 32371 478 
785 33145 231 34906 35875 84 925 36130 
37357 38229 369 39126 39 853 

40061 41078 394 882 42186 44453 661 
830 45142 595 46611 969 47299 271 72 
48190 49516 45 954 

50219 51655 52095 151 355 454 986 
53101 444 54014 454 55655 56068 58100 
869. 909 59120 760 
60869 -61052 179 333 834 62354 675 

906 63351 889 64229 74 635 65419 735 
67135 333 405 759 68912 69291 793 

10336 449 569 914 71848 952 72082 873 
988 73093 295 772 81 75939 

76058 933 77306 638 776 828 78247 501 
932 79107 516 69 98 797 893 80860 81684 
82338 940 83393 578 84959 85026 105 
747 887 86408 55 533 698 87183 88328 
51 89631 90261 854 91131 71 92291 573 
707 93455 94589 95195 244 84 443 97049 
404 869 98224 100126 102378 103865 97 
104027 286 106054 576 689 791 107007 
313 755 883 108101 345 885 109160 327 
853 969 110167 289 722 896 111283 372 
86 432 774 86 911 112709 54 85 113063 
880 84 я 

114552 651 794 115928 
118545 748 966 119730 ‚ 

121313 73 841 122787 124220 125497 
663 76 126118 568 127119 254 427 518 
128605 25 940 129605 894 

130541 131254 868 132170 96 133762 
867 134052 884 02 135457 827 136895 
137062 138379 828 139394 

140291 480 883 142042 89 958 143578 
145873 146153 779 147030 285 422 148076 
536 828 149041 396 481 631 150226 69 
512 789 151569 988 152692 153147 878 
154083 773 155373 807 156253 722 157136 
724 158076 87 642 797 935 159317 424 

160593 615 161855 162099 399 551 
163226 601 164471 959 165667 166170 
367 167332 850981 169673 733 

170390 657 715 863 171885 172912 
173172 623 991 174814 175245 516 
176031 177233 371 930 48 179415 

181018 216 387 565 182433 519 183294 
827 959 184339 

GŁOWNE WYGRANE 
IV ciągnienie 

Zł. 50.000 na nr. 84715 
Zł. 10,000 na n-ry: 36330 84699 

117040 241 

  

w 3-m dniu ciągnienia 2-ej klasy 
33 Państwowej Loterji Klasowej 

Zł. 5.000 na n-ry: 90172 112620 

Zł. 2.000 na n-ry: 66492 71128 

Zi. 1.000 na n-ry: 81193 153752 162323 

Zł. 500 na n-ry: 2823 29126 41267 

84758 93355 115737 128972 135051 169209 

Zl. 400 na n-ry: 189 16345 53938 86661 
92121 111724 133852 141028 182361 

Zł. 250 na n-ry: 14440 31381 32801 
48765 74996 84863 85334 93123 109017 
120578 145336 152874 170311 176383 

Zł. 200 na n-ry: 9182 11733 25175 
34029 38351 43858 44855 57445 58475 
65417 66945 67074 69542 82709 84743 
95805 98839 127574 134234 140449 
153104 156738 157871 162980 164836 

iż 172256 175325 176061 176292 

Wygrane po 150 zł.: 

627 2452 4583 7222 8948 9088 10071 
122 92 11978 14192 19217 21744 857 
23411 25540 26191 28118 31197 32129 
33027 569 781 34150 317 36173 37175 
332 819 76 38946 40149 41221 305 42452 
43135 875 936 44895 46634 761 48106 
896 54669 56458 556 750 58253 59809 
61771 63220 645 707 64536 65220 66339 
501 67276 79183 70092 573 603 71170 
903 72413 729 38 73035 220 677 75146 
221 403 

76591 880 77020 822 80344 508 724 995 
81181 82333 528 648 960 84645 85781 
867 89943 90708 91583 92459 512 93448 
716 99148 622 830 103539 104356 106693 
763 107350.767 111246 683 113361 

114857 116332 117059 173 327 118132 
291 458 119840 

120145 47 612 121952 124176 128249 
472 821 95 129176 

131217 912 925 132978 133734 134073 
134148 760 135698 137032 910 88 138800 

_ 140140 724 67 145253 147019 753 148010 
149539 76 785 

150060 151955 152744 154305 155028 
832 156097 412 157387 159572 97 

160686 163638 164564 165625 832 
166276 991 167005 361 951 168348 

170910 171435 932 172043 881 994 
173086 738 174630 175231 176147 56 270 
773 177475 607 178222 179102 410 728 

180143 183548 184583 647 787 

Wygrane po 50 zł.: 

175 2363 4267 848 5818 6841 7762 8769 
11057 73 12010 13635 808 29 16042 441 
17443 20613 831 21592 959 22338 23246 
386 5380 24154 382 772 872 25967 26907 
21876 28184 265 561 67 29430 673 753 
71 31234 89 342 33827 933 34200, 678 
35297 36493 616 37176 526 726 996 38180 
739 39988 40002 41605 42476 44365 433, 
679 46276 47242 48151 519 974 149000 
552 640 50167 51007 726 51 52654 54733 
96 55726 995 -57331 528 58267 443 772 
59092 347 610 872 60305 481 629 730 55 
840 61214 565 63135 396 493 836 64344 
472 502 67023 69255 70654 71094 821 
72903 73016 43 625 74321 429 607 

76848 994 77922 82 89 78327 416 79614 
80476 81237 492 82672 786 85521 25 

86425 776 87390 
90100 91017 557 77 888 92139 215 62% 

762 879 93241 332 571 94776 95268 472 
786 96905 97571 98510 

101420 978 102016 103088 104053 
105092 106100 212 107137 273 832 50 
108429 109710 

110019 299 111883 112271 113316 69 
114004 78 686 116328 117623 
121577 122539 722 123725 

125405 126241 127687 829 129613 
130016 522 131663 132155 468 648 845 

988 133116 135126 216 674 893 926 136536 
724 137186 470 139109 

140232 514 141227 142370 447 730 
143856 144221 146100 148444 975 

150344 151328 152058 908. 153060 796 
154027 155059 164231 156792 157634 804 
158437 834 159379 

160338 482 590 161319 162308 164577. 
165596 166466 551 663 176323 635 

170033 438 711 171381 172962 173051 
ae 174303 39 176285 444 178886 

181234 404 183226 439 549 184995 

124187 

    

Nowości wydawnicze 
— Budewa Żeglowych Modeli 

Jachtowych — Inż. Jen Czar- 
necki, Cena zł. 3,20. (I 
tec harcerskich dr 

larskich pod redakcje 
skiego). | Pc 

ladem nar 

aopatrzona 
ami  rysunkow z 

\ rysunek przedštawia 

teoretyczny jachtu, a za- 
zem i plan zy. Plan 

teoretyczny pod im kształt 

kadłuba, robo Jego wy 
i terjał oraz sposóh wy 

       
    
   

  

    

  

      

  

   

  

   
    

    

   

    

  

    

a trzy modele 
jachtów, Ma 

do ich budowy į 3 
szytowy lub rysunkowy 
no lub drze Do budowy mo- 
deli papiero В ше są potrze 

     
    

ka do 
ia, wiertarka i śrubo- 

adłuby modeli z papie- 

  

    

  

   

    

rannem odpowiednią 
ałemi godzi 
w wodzie. Ks 
jest ze znajomoś 
»z doskonałego 

c wskazówki w foimie 

     

   
     

  

  

  

Budowanie modeli ma 

    
     

  

wójne znaczenie  pedagogi: 
—raz, že jest doskonal 

zami morskie-     miania się z rze 

Wśród pism 
— Ostatni numer tygodaika 

„Šwiat“ przynosi artykuł wstęp- 
ny L. Chrzanowskiego p. t. Od 
Bastylji do Etoile, w którym 
autor omawia ostatnie wy 

ia polityczne we Francji, Ko- 
ondencja w: a z Portu- 

galji daje qiekam bogato ilu- 
strowany opis qTfochodu śred- 
niowiecznego podczas zielone- 
go karnawału w Lizbonie. Dr. 
Jerzy Baumgarten w artykule 
p. t. „Z tysiąca i jednej nocy 
XX wieku* omawia ostatnie 
zdobycze naukowe techniki. 
J. Kiewnarska opisuje swoje 
wrażenia z podróży po Majorce 
i smutny stan pseudo muzeum 
Szopena w klasztorze w Valde- 

nosie. Świat Wielkiej Warsza- 
wy przynosi wiadomości z Sa- 

skiej Kępy. Nowela Slessingera 

„Po kuracji*, Świat książki, 

Sport, Moda, oraz liczne ilu- 

stracje uzupełniają ten ciekawy 

numer „Świata”, 

   

  

  

    
   

      

   

  

BEZ DZ ekiekinvisieta ИИ 

|| DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 

| „ZNICZ" 
i Wilno, ul. Biskupla 4, 

Telefon 3-40 
Dziela ksiąžkowe, ksiąžki 

dla urzędów, bilety wizy” 

towe. prospekty, zapro- 

| TANIO i SOLIDNIE 

| szenia, afisze i wszelkiego 

L + i 
TTT a 

rodzaju roboty drukarskie 

wszelkiego rodzaju 
gwarantowane, eleganckie, mod- 
ne i tanie nabędziesz tylko 

w pracowni: 

Wincentego Pupiałły 
Wilno. Ostrobramska 25 
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ha. 

> dowa*. 

„obszerniej w specjałnym artykule. 

„KURJER“ z dnia 21-go lipea 1935 roku 9 

KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

POUFNE I SAMOLUBNE Wiersz 
wv rasei jo 

Rola poezji w radjo ypomina nieco rolę 
krawata w ubraniu męskiem. — Właściwie zby- 

  

teczny ale mieć wypada. Ponieważ zaś jest już, 

przeto wyczynia się z nim przeróżne ekspery- 

menty — bywa to motylek, lub krawat nor- 

malny raz się nosi taką rzecz w kratkę, kiedy- 

indziej w groszki... Kiedy przeglądam program 

„minut poezji”, to się przypomina właśnie gro- 

szek, Lenartowicz... Szemplińska... i ktoś tam 

jeszcze — przeplatają się nawzajem, spłacając 

dług postulatowi Kompromisus 

  

Niema co tu się dziwić — poprostu taki jest 

faktyczny stan rzeczy. Radjo jest magazynem 

uniwersalnym — ma zadowolić całą klijentelę. 

Krytykom bardziej niecierpliwym, którzy chcie- 

liby tu jakiejś „linji*, planu — tłumaczą fa- 

uprzejmie i wyrozumiale że trudno, że 

  

<chowc 

marazie że z czasem, że się publiczność wychowa 

a wiedy... i t. d. Otóż łatwiej jest zrozumieć 

argumenty, które przemawiają za chaotycznym 

eklektyzmem i kompromisowością, niż zgodzić 

się na takie „wychowanie*. Mamy już w tej 

dziedzinie wychowawczo-radjowej inne doświad 

czenie — z muzyką. Tam więcej może jeszcze 

   
  

= mówiło się, niż gdzieindziej o wychowaniu radjo 

stuchacza, tam istotnie pracowano mad tem. 

Były przeróżne pod tym kątem dobierane pre- 

lekcje, koncerty i t. p, Cóż w rezultacie? — Mu- 

zycy obserwujący radjo žalą się laksamo jak 

i dawniej na poziom zainteresowań i gustów 

muzycznych. radjowej klijenieli. To też zwykła 

oględność każe przewidywać, że tam gdzie się 

miewa towar lepszy i gorszy, poezję autenty- 

  

czną i tandetę — zwycięży w szerokich upo- 

dobaniach ta właśnie tandeta. Posypią się listy, 

a wiadomo — listy to wielka rzecz w radjo. 

(Nb, czy nie przyszło komu kiedy na myśl, że 

jeśli filmowiec amerykański dostosowujący pro- 

dukcję do raportów, jakie otrzyma od agentów 

obserwujących publiczność w kinach — jeśli 

filmowiec laki dostaje od mas conajwyżej grymas 

a często i epitet, to...). 

Mam pełne poczucie tego, że brnę po śliskiej 

ścieżce. Że jeszcze słowo o udziale państwa w 
radjo, a można będzie mi odkrzyknąć: precedens 

etatyzacji literatury i inne rzeczy nieprzyjemne. 

Zreszią gdylsy nawet — dopierożby się rozpę- 

tała walka o kryterja! Wycofajmy się więc lepiej 

ma pewniejszy grunt opisywania zjawisk. 

Literatura, poezja gorsza zwycięży w radjo 

«dlatego przedewszystkiem, że jest bardziej „estra 

Stany prostsze, ujęcia łatwiejsze, tema- 

tyka lepiej znana, oklepana — mają znakomite 

fory u słuchacza. Po 1-sze: — łatwiej je zrozu- 

«mieć przy jednorazowem wysłuchaniu. Wiersz 

«ciekawy, trudny, wymaga odczytania uważnego, 

kilkakrotnego. Po 2-gie: — są daleko łatwiejsze 

«do interpretacji głosowej, wykluczają „nieporo- 

zumienie“ recytatora z tekstem, co jest zjawi- 

skiem bardzo częstem przy (wierszach trudniej- 

szych, zwłaszcza poezji nowej. 

Ze sprawami „polityki* poetyckiej w radjo 

łączą się, jak widzimy, problemy techniki recy- 

tacyjnej, a i — wywołany ostatnim eksperymen- 

tem — problem stosunku wzajemnego muzyki 

i poezji, Sprawami temi zająć się trzeba będzie 

J. M. 

Nadestane 
Stanislaw Ryszard Dobrowolski — Nad Nor- 

widem, poezje wybrane, Warszawa 1935, nakła- 

dem Instytutu wyd. „Sfinks*. Str. 22+-2 ni, 

Józei Łobodowski — U przyjaciół — prze- 

kłady poezyj Lermontowa, Błoka, Jesienicza i 

Majanowskiego. Lublin— Warszawa. 1935. Rib- 

  

"ljoteka „Džwignia“. 

Stanisław Jerzy Lec — Zoo — wiersze saty- 

ryczne, Warszawa 1935, Nakładem Instytutu 

Wydawniczego „Sfinks*. 

Tadeusz Kordyasz—Wodzowi odehodząccnnu 

rytmy bohaterskie — Warszawa 1935. Dom Ksią 

żki Polskiej. 

Bunt Młodych, Nr. 12—13 z dodatkiem lite- 

rackim pod redakcją Stefana 'Napierskiego. 

Pax, Nr. 3. 

"Współczesność polska, Nr. 3. 

Roman Kołoniecki — Ballada o Piłsudskim. 
Warszawa 1935. F. Hoesick. Str. 34+2 nl, 

  

W tym ciemnym pokoju upał trochę mniej- 

szy niż na ulicach, ale słońce też nieźle pr: 

Pod oknami dymią gałary na Sek- 

   

przez molety. 

wanie. Nogami: zgarniamy w kąt stosy książek. 

Tyle tu tego paskudztwa. Poezje, poezje, roz- 

prawy, powieści. Jedna wielka ohyda bezpłod- 

nych wysiłków zgubionej ludzkiej myśli. Złota 

żyła ludzkości wyczerpana, Koniec. Koniec. Stra- 

szny będzie dzień niszczenia, dzień kiedy wre- 

szcie wszyscy zrozumieją że nic powiedzieć nie 

mogą, tylko ginąć z zaciśniętemi zębami, w os- 

chłości zupełnej, w goryczy niewypełnienia. Ale 

ziemia czeka no- 

  

przecie ziemia jest zdrowa, 

wych odkryć, chociażby zgasły dawne kopalnie. 

o której nie wie dzisiaj 

   

I nadejdzie nowa era, 

mikt i ci co dzisiaj ją przewidują, kłamią, bo ona 

nie będzie na ich obraz i podobieństwo. 

— Wiem że jesteś prorokiem. Ale nie pow- 

tarzaj więcej. Wiem wszystwo. Wiem także że 

za mną stoi inna rasa, młoda i zdrowsza — ta 

rasa nie powiedziała jeszcze wszystkiego co mo- 

gła powiedzieć. 

także już ci mówiłem. 

Les choses snut 

— O tej twojej rasie 

Ona nie zdąży siebie wyrazić. 

accomyplies... 

— Les desins se sont tues. Dzisiaj są moje 

urodziny. Nie interesuje to ani ludzi ani świata. 

Mam pragnienie. Tfu! To Asti jest za słodkie. Na- 

prawdę tylko gorycz pragnienie zabija, chociaż 

nie gasi. 

— Jednak trzeba żebyś pisał. Pracuj. Trze- 

a żyć i pracować. Na strach jeszcze będzie czas. 

Znowu rząd galarów burzy ziełoną wodę 

pod wyspą św. Ludwika. Czuję na plecach skó- 

rę spaloną od słońca nad Marną. Zdrowie i mło 

dość, pełnia młodości. 

— Dla kogo mam pisać? Dla tej bandy jo- 

łopów w moim kraju, dla których jedynem kry- 

terjum sztuki jest moda? Oni nawet nie rozu- 

mieją jak są pokraczni. Gdybym chciał powie- 

dzieć co o tem wszystkiem myślę, niktby mi 

tego nie wydrukował. Chyba że zacząłbym robić 

z siebie polityka, a to jeszcze wstrętniejsze. Cóż, 

pamiętasz - co nam. opowiadał Kurt? Chociaż о- 

sobiście wołałbym być Niemcem. 

— No, ale jednak ty pracujesz. To się tak 

mówi tylko. 

— A tak, zbieram w swojej walizce jakieś 

głupie dyplomy. Jeszcze brakuje mi tylko stu- 

djów embrjologji w Madrycie. Szkoda, miałbym 

komplet. Tak zwane „utwory* daję do druku, 

jeżeli wiem że sprawi to redaktorom przyjem- 

ność, albo dobrze zapłacą, Białoruski nihilizm? 

Może coś więcej. Wolę w sobie zamykać chwile 

prawdziwego artystycznego poczucia. 

— Aż wreszcie wszystko ucichnie i tak 

skończą się ekstazy młodego poety. Ma się te 

chwile tylko dlatego że się pisze. Poza pisaniem 

— giną, 
m" 

książki. Z dedykacjami, z uszano- 

o skompletować bibljo- 

    

waniem. Możnaby z t 

  

le 

  

tekę z tysięcy tomów. wyrzuca się je do 

śmieci. Ta 

pragnienia. Gniotę pod butem pożądanie mojej 

młodości, Witryny, złotówki wydane na zbiorki 

wierszy, gdzież jesteście? Przemijanie... Powrócę 

do domu i napiszę feljeion, Niki go nie prze- 

czyta i nikt nie postara się odcyfrować. Można 

   „na oceanie można też umrzeć z 

  

sobie popuścić. Dowidzenia. 

Czesław Miłosz 

SRL 

ST. RYSZARD DOBROWOLSKI 

iłoc nazamkuw Gzarsztynie 
Szumi za oknem dunajecka 

czarna czariowska noc zhójecka: 

pięłami z grani gwiszdy krzesze, 

jodiom skrzydłami włosy czesze — 

i z rezbitego chmurzysk cebra 

rozlewa żywe strugi srebra. 

Ponad strzaskane Ściany wieżye 

wyleciał sępem rudy księżye, 

sfrunął ma mury, siadł na, skarpie — 

i dziobem mięso cegieł szarpie. 

  

Autor i temat poezji litewskiej 
na przestrzeni trzech wieków *) 

Zupełnie nowe dla rrteratury litewskie, te- 

maty już w okresie przedwojennym porusza 

Juljusz Janonis (1897-—1917, pseudonim Vaidilos 

|. Wprowadza on do poezji litewskiej — 

robotnika wiejskiego i fabrvcz- 

  

starjusza, 

nego. 

„Ledwie ranek zašwita, kiedy łud roboczy 
Przez śpiące jeszcze miasto już posępnie kroczy 
To zaciąg pracy ponury... 

(Wojsko pracy) 

„W tak trudnych i odpowiedzialnych <za- 

sach rewolucji nie cheę dla nikogo być cięża- 

rem* — oświadcza gruźlik — Janonis i witając 

    

ym przepięknym wierszu „Ave vita, mori- 

turis te salutat'* nowy rewolucyjny porządek koń 

ą samobójczą. 

Faustas Kirsza (ur, 1881) typowy dekadent, 

wyznawca „sztuki dła sztuki* debiutował szczę- 

śliwie zbiorkiem liryków erotycznych „Echa 

ech“, Ostatnio w jego twórczości dominuje nu- 

ta pesymizmu i hamletowskich samoudręczeń. 

„O jak pusto, jak nudne w codziennym czwo- 
rościanie 

   

    

czy się śmie 

CO 

w którym pracuję) 

Do wielkiej trójki estetyzujących „moder- 

nisłów* obok Putinasa i Kirscy wchodzila Blys 

Sruoga (1896), który obecnie już od szeregu lat 

zawiesił lirę na kołku i jest profesorem litera- 

tury rosyjskiej w uniwersytecie kowieńskim, Po 

zatem poświęca się teatrologji. Poetę Sruoge or 

kreślilibyśmy jako symbolistę, (Ze zbiorków je- 

go ciekawe „Słońce i piasek'*'). 

Odrodzenie niepodległego państwa litewskie 

go stworzyło nowe, korzystniejsze warunki dla 

cozwoju literatury, iRodzą się liczne grupy i kie- 

runki poetyckie; oczywiście wypłynął na widow- 

aię futuryzm. 

Jednym ze sprawców spóźnionego futuryz- 

mu litewskiego stał się Kazys Binkis, który przed 

wojną zaczynał od pogodnych wierszyków a 

ta zmodernizowany Gira (zbiorek „Wiersze”), 

«wybuchnął w odrodzonej Litwie  „Prorokiem 

Czterech Wiatrów * — manifestami futuryzmu 

   

  

Coraz łatwiej... 
Kiedy niedługo po bolesnym zgonie monto- 

wałem „Kolumnę Literacką z kilku najlepszych 

wierszy o Piłsudskim—do redakcji napływały 

dziesiątki rwierszy, a pisma przychodziły prze 

pełnione wyczynami okolicznościowych debiu- 

tantów — dopisałem kilka słów ostrych pod 

adresem tych, którzy produkują się przy okazji. 

Drukowałem wiersze stare, sprzed kiłku przy- 

najmniej lat — była to jakby chwila rozmyśla- 

nia, chwiła wspomnień: tak to, w takich oto 

słowach i obrazach myślełi o Nim poeci, gdy 

żył. Gryzące, wołające o jakąkolwiek reakcję 

poczucie straty kazało odciąć się zdecydowanie 

od wszelkich werbalistycznych prób» zaszufładko- 

wania postaci tej miary. 

A wiersze powstawały swoją drogą... Stwier- 

dźmy jednak, że te, któe były znośne, które 

można było przeczytać bez oburzenia mówiły 

raczej o uczuciach nas, pozostałych, niż o wy- 

miarach Tego, który odszedł. I to był instykt 

trafny. Nikogo nie zdziwi, nikomu nie ubližy 

wyraz poetycki osobistych stanów lryczsych, 

choćby na ten temat. To jest prawo i hazard 

każdego liryka. Ale jakże drażniące, jakże iry- 

tujące były te całe chmary oceniaczy, piewców 

dzieła, apologetów, wyciskających łaskawie 

pieczątkę wielkości! 

Czas wpływa uspakająco. Łatwiej czytamy te 

coraz nowe i coraz dłuższe strofy na przerasta- 

jący siły temat, łatwiej, coraz łatwiej opanowu- 

jemy smutek, że na wspomnieniu naszem, na 

sentymentach narasta, a przeżyć i uczuć czepia 

się jakieś zielsko, jakieś mieplenione chwasty 

banalu i wulgarnymh pseudouniesień, Jeszcze 

rok, a jak to będzie wygłądało?... 

Napisał p, Tadeusz Kordyasz „Rytmy hoha- 

terskie*, a księgarnia usłużnie przysłała recenzję: 

— „ Wiersze te, o dużej wartości artystycznej; 

potrącają o najgłębsze struny wielkiej i niezba- 

danej duszy Wodza Narodu. Autor nadał swoim 

poematom ton surowej mocy i powagi, używając 

niezmiernie trudnej... formy...* i t: d: —. Otóż 

uważam że forma jest b, prymitywma, że o nie 

nie potrąca, najmniej o duszę — już raczej o ba- 

mał, że wysiłek jest wyraźny i szczery, ale na- 

wet w najlepszych miejscach brzmi jak drugo- 

rzędne kazanie. I nie wydziwiam już, tylko 

współczuję: — skręcił pan, panie Kordyasz, wia- 

nuszek laurowy, a nie pomyślał pan że wianu- 

szek skręci się, sczernieje -— w: płomieniu, który 

miał ozdobić, w ogniu, 

Romana Kołonieckiego „Ballada o Piłsud- 

skim“ napisana gładkim Valery'owskim wier- 

szem trochę stylizowana tudowo, z duchu pseudo 

klasyczna, o zmiennym toku, to lirycznym, to 

epickim naprzemiam, oraz o wielu aspektach — 

ukazała się nakładem T. Hoesicka. 

Cóż — bardzo umiejętne. 

й maśliński 

litewskiego. Były tam spóźnione echa Marinet- 

tiego przedwojennego Majakowskiego, Peipera i 

Zwrotnicy, Zasługą „Próroka* było wywołanie 

burzy w szklance wody; ukazanie się po roku 

jednego numeru pisma „Cztery Wiatry” i paru 

nowatorskich zbiorków, które „zdemoralizowa- 

ty* wszystkich piszących wiersze sztubaków i 

wszystkie wielbiące Binkisa pensjonarki. Po 

dłuższej przerwie już w jesieni swej twóarczości 

wydał Binkis tomik „Sto wiosen, 

„Zamienili sie w głowy profesorzy i gderzą, 
Że chociem zdolny, hrak powagi mi, 
A mnie—gdzie tylke spojrzę—wszędzie wiosny, 
W każdej kieszeni po sto wiosen tkwi..." 

(Sto wiosen). 

Dziś już, Binkis, jak Marinetti nabrał po- : 

wagi i zaszczytów państwowych. Jest poetą re- 

gime'u i „wodza narodu*. 

'Poważniejszymi poetami tej grupy są: Salys 

'Szemerys (Zbiorek „Granat w piersi*), Antanas 

Rimidys i najgłośniejszy — zwący siebie pierw- 

szym poetą litewskim — Juozas Tyszliava, 

Bardzo ruchliwy i płodny ten poeta zwiedził . 

niemal cały świat i obecnie podebno studjuje 

gdzieś byt Indjan — ' 

„Zaczaruję spojrzeniem zachody oddali > 
I rocznicę w przestworzach błogosławieństw 

skry — 
Długie wieki prześcignę i będę im równy, 
Tyle wieków kochając świat i ziemskie mgły..* 

Z rygorów „Czterech Wiatrów * wyłama! się 

i poszedł własną, ciekawą drogą utalentowany 

Butku Juze, typ rewolucyjnego mistyka. 

„Cały świat płacze, 
Jakgdyby umarł Bóg... 
Lecz łzy są czerwone... 
Zaprawdę, leje się krew 
Za edkupienie ziemi sług..* 

Specyficznie kobiecą lirykę wprawia Buivi- 

daite, pisząc pod pseudonimem Córy Puszczy. 

Nie osiąga: ona jednak wyżyn, ma jakie się 

wzniosła Salomea Neris-Baczinskaite, 

Drugą skrystalizowaną bardziej grupą był 

„Trzeci Front* — reprezentujący aktywizm łte- 

racki o zabarwieniach społecznych. W przeci- 

wieństwie do futurystów, apełowali oni do pir0- 

letarjatu litewskiego, do parobka (bernas) — 

chcąc go wytrącić z jałowej bierności, Tu na- 

leżeli: Kazys Boruta, A. Venclova, K. Jakube- 

nas, w pewnym okresie Salomea Neris, Szimkus, 
Raila i wielu pomniejszych. 

W r. 1933 grupa się rozpadła, część jej z Bo- 

rutą na czele zgrupowała się dokoła czasopisma 

„Praca“ (Darbas), Aresztowania na tle politycz- 

nem Boruty i innych zahamowały działalność 

świetnie zapowiadających się poetów. Niewątpli- 

wie znany Wiilnu dzięki mistrzowskim przekła- 

dom Czeslawa Miłosza Boruta jest najlepszym 

i najciekawszym przedstawicielem nietylko kie- 

riłhku, lecz wogóle najmłodszej poezji litwsxiej. 

Uderza w twórczości Boruty oryginalność i 

śmiała inwencja poetycka, czytelniką polskiego 

zastanowi niemal egzotyzm, polegający na umie 

jętnem kojarzeniu motywów i zdobyczy litera- 
tury ludowej z dojrzałością techniczną. Jak i u 

Butku Juze odnajdujemy u Boruty, ale w znacz- 

mie bardzie sublimowanej formie „rewolucyjny 
mistycyzm* (Zbiorki: „Pieśń o chwiejących się 

'wierzbach*, „Litwa krzyżów*, „Chleb pows72d- 

ni*). Długoletni emigrant polityczny, po powro- 

cie do kraju został aresztowany i skazany na 

cztery łata więzienia, Ułaskawiony dopiero kil- 

ka tygodni temu. 

„Na tem kończymy nasz przegląd, Nie jest 
on zupełny. Do młodej poezji OWCY obie- 

cujemy jeszcze powrócić. 

Fr. Aneewicz, T. Bajaieki. 

Wszystkie fragmenty przekładów są p:óra 

p. J, Kairuksztisowej. 
  

*) Por. „Kol, Lit“ z dnia 14 b. m.
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Kiedy dzięki wskrzeszeniu idei czynu 
zbrojnego przez Józefa Piłsudskiego zdo 
byliśmy po przeszło stuletniej przerwie 
własną państwowość — zastaliśmy nie- 
tyłko materjalne spustoszenia ale i mo- 
ralną deprawację jako następstwo stu- 
lecia niewoli. 

Do pojęcia „państwa przez sto lat 
przywiązywali nasi ojcowie uczucia wro- 
gie, z pojęciem „prawa łączy cztery po- 
kolenia Polaków, zrodzonych w niewoli, 
bezprawie i samowolę władz zaborczych. 
Przeciw takiemu pojmowaniu „państ- 
wa“ i „prawa“ — jakie w mózgi chłopa 
polskiego i robotnika i ucznia na ławie 
szkolnej witłaczali zaborcy — buntowa- 
li się najszłachetniejsi 'w narodzie. A 
tylko najsłabsi i najnikczemniejsi z te- 
mi pojęciami się godzili... 

I dlatego to w chwili, gdy potężna 
wola Komendanta i czyn zbrojny Jego 
żołnierzy złamały ideołogję bierności i 
ugody na rzecz idei niepodległości — sta 
nęły przeciw sobie już w wolnej Polsce 
dwa typy ludzkie: z jednej strony ci, 
którzy myśleli wciąż jeszcze atawistycz 
nie przeszczepionemi pojęciami o państ- 
wie, społeczeństwie i prawie — a z dru- 
giej strony ci, którzy ite atawistyczne 

„przywary postanowili wyrwać z dusz 

„KURJER“ » dnia 21-go lipea 1935 r. 

interes państwa — 
przedewszysikiem 

zorganizowane w formie stronnictw po- 
litycznych, dla których państwo nie by- 
ło najwyższą formą organizacyjną, lecz 
czemś, co w chwilach targów partyjnych 
można było przeciwstawiać społeczeńst- 
wu. Tłumaczyły one ludowi, że na pań- 
stwie wolno i to i tamto „zdobywać”, że 
władza państwa jest tem, na czem dopie 
ro trzeba „wwymuszać”, że prawa ustana- 
wia się poto, aby asekurować obywatela 
—przed państwem. Stąd jeden krok wiódł 
do... bezprawia. „Broniono* się z oko- 
pów partyjnych „przed państwem” i 5 
stycznia 1919 r.. gdy „aresztowano* 
rząd, i 22 grudnia 1922, gdy mordowa- 
no Głowę Państwa, i wtedy, gdy strzela- 
no do ułanów na asfalcie bruku krakow- 
skiego, i w lecie 1930 roku, gdy insce- 
nizowano partyjną „konfederację”, skie 
rowaną przeciw legalnym władzom pań- 
stwowym. 

I dlatego też przypaść musiało starym 
bojownikom o niepodległość zadanie 
przeobrażenia nastawienia psychiczne- 
5o społeczeństwa w stosunku do państ- 
wa, zadanie zrzucenia okupacji fałszy- 
wych pojęć partyjnych. Założeniem tu 
było odsunięcie partyj od wpływu na 
ster rządów w państwie — a dalszem 
dążeniem, realizowanem stopniowo lecz 

wytrwale, zespolenie jaknajściślejsze 
społeczeństwa z państwem, powiązanie 
obu tych elementów w jedną nierozer- 
walną całość. 

Zadanie to zostało w szeregu etapów 
spełnione, a koroną całości jest właśnie 
nowa Konstytucja. 

To też śmiało mógł premjer Sławek 
ostatnio oświadczyć, że „naczelnym re- 
gulatorem naszym stało się prawo, a 
w ramach prawa ten, kogo prawo do te- 
go wyznacza. 

I jeśli dziś w odpowiedzi na tę zasad- 
niczą przemianę stosunku społeczeńst- 
wa do państwa i prawa, widzimy ze stro 
ny starych szefów partyjnicwa komplet- 
ne przyznanie się do niemocy, usunię- 
cie się dobrowolnie z areny życia publicz 
nego, osłoniętą  jakiemiś protestowemi 

gestami faktyczną rezygnację — to ma- 
my w tem tylko widoczny sprawdzian, 
że doszliśmy do celu zamierzonego: kie- 
rować naszem życiem zbiorowem nie bę- 
dą ci, którzy bronili „swych* klientów 
partyjnych „przed państwem, a będą 
nimi ci, którzy interes społeczeństwa 
jaknajściślej identyfikują z interesem 
państwa, zaś regulatorem tego życia zbio 
rowego będzie wyłącznie — prawo. M. 

  

Pobity rekord lotniczy. Znana lot- 
Marie Hiltz, która 

kobiecy rekord wysokości 
(11,800 m.). 

Fundusz ochrony 
rybołówstwa 

Na terenie Związku Organizacyj od- 
bywają się obecnie prace przygotowaw- 
cze w celu uruchomienia funduszu ochro 
ny rybołówstwa. Zawiadywać fundu- 
szem będzie komitet złożony z 6-ciu 
członków, z których 3 wydelegowało mi 
nisterstwo rolnictwa i reform rolnych — 
3 zaś — Związek Organizacyj Ry- 
backich. 

Fundusz ochrony rybołówstwa ma na 

niczka francuska 
osiągnęła 

ludzkich, wychować społeczeństwo w du 
chu pozytywnym, jeśli chodzi o stosu- 
nek państwa i prawa. 

Bo prawo a społeczeństwo, społe- 
<czeństwo a państwo — to zagadnienia, 
związane ze sobą i to w sposób jaknaj- 
bardziej ścisły i stanowczy. Prawo re- 
guluje życie danego społeczeństwa, pań- 

  

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 146.111 

  

celu zarybianie wód drogą między in- 
nemi tworzenia ośrodków hodowli ryb, 
zwalczanie zanieczyszczenia wód, 
rób i szkodników rybnych i t. p. Na fum- 
dusz składają się opłaty od kart rybae- 
kich i wędkarskich oraz 15/6 gd wszełl- 

kich umów, zawieranych na dzierżawę 
wód rybnych. 

  stwo jest najwyższą, najmocniejszą for- 
mą organizacyjną społeczeństwa. Prawo 
zaś jest tym instrumentem, dzięki któ- 
remu państwo zapewnia swym oby'wate- 
lom spokój i bezpieczeństwo, poszano- 
wanie ich mienia, życia i czci. 

Oto splot wzajemnych stosunków i za 
leżności, który ma dawać w sumie po- 
tęgę państwa, dobrobyt społeczeństwa— 
związame wzajemnie powagą prawa. 

Walka o uznanie tych podstawowych 
zasad — jest właśmie treścią 17-tu lai, 
które upłynęły od chwili odzyskania 
własnej państwowości. Ci sami, którzy 
walczyli o niepodległość — musieli po- 
tem przez tych kilkanaście lat walczyć 
© należyte zrozumienie przez społeczeń- 
stwo pojęć państwa i prawa. 
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TRAWIENIE REGULUJĄ zioła „CHOLEKINAZA" 

jedyne palentowane 
lag (tutki ) 

WYRABIANE z WŁOKNAMI 
TYTONIOWEMI 

Uruchomienie funduszu spodziewane 
jest już w jesieni r. b. 
  

OTYŁOŚĆ 
osłabia serce 

Serca otyłych, obłożone warstwą tłuszczu. 
pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i wcześniej 
odmawiają posłuszeństwa. Otyłość powodowana 
jest złą przemianą materji, ałbo zaburzeniem: 
czynności gruczołów dokrewnych. 

Zioła Magistra Wolskiego „Degrosa* zawie- 
rają jod organiczny, znajdujący się w morskiej 
roślinie Yahanga, który pobudza organizm do 
spalania nadmiernego tłuszczu, Stosuje się je 
przeciwko otyłości ; nie wymagają one specjal- 
nej djety. 

Zioła ze znak. ochr. „DEGROSA* do naby- 
cia w aptekach i drogerjach (składach aptecz- 
nych). 

Le 

; Nr. 1 — przy rozwolnieniu, Nr. 2 — przy zaparciu, Wytwėrnia Magister E. Wolski, 
Zastali bowiem oni społeczeństwo, H. Niemojewskiego Nr. 3 — przy uporczywem zaparciu. Warszawa, Złota 14 m. 1. 
a ЕИЕл 

Jan Kuszel i Eugenjusz Batucki 95 Gordon, to poprosiu bandyta. — Nie! Naprawdę to doskonale, Zobaczycie, że 
  

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

— To miesłychane! — wołała z przejęciem. — 

Zawsze mówiłam, że Lola jest nienormalna, a teraz 

okazuje się, że jest poprostu warjatka! Raz się za- 

ręcza.ze strasznej miłości z jednym, potem ni stąd 

ni zowąd zrywa, bo się przekonała, że nie może żyć 

bez drugiego. 

— Tak nie można sądzić, Alu — przerwała ła- 

godnie pani Janka. — Jeśli zerwała, to, mojem, zda- 

niem, postąpiła: uczciwie, bo się przekonała, że kocha 

innego. Biedna dziewczyna tyłe wycierpiała, trzeba 

zrozumieć jej psychologję. - 

— Znam się na takiej psycholłogji. Poprostu ła- 

pie bogatszego... 

— Alu, Alu, — mitygowała ją pani Janka. — 

Jesteś strasznie niesprawiedliwa. Byłam pewna, że 

zrozumiesz Lolę prędzej niż kto inny. Zakochała się 

w bohaterze powieści. Powiedz sama, komu przyszło- 

by do głowy, że tym bohaterem jest właśnie Dromer? 

Owszem, lubiła go, bardzo ceniła, szanowała, ale nic 

więcej. I raptem zjawił się Barczyński. Uwierzyła, 

że on jest człowiekiem, o którym marzyła, no i za- 

kochała się. Tak było do czasu, póki nie okazało się, 

że prawdziwym Gordonem jest... 

— Przecież to nonsens, to — co mówisz, — przer- 

wała Ala. — Owszem, chcesz we mnie wmówić, że 

Lola zakochała się w papierowym bohaterze i póź- 

miej szukała, kto jest tym bohaterem z książki. Jeśli 

nie ten, to tamten. I nic jej to nie szkodziło, że taki 

— Pani się myli, pani Alu — wirącił koni 

Zagierski. — Dromer to wyjątkowo szlachetny czło- 

wiek. Zupełnie słusznie nazywają go bohaterem w 

walce o wolność narodów. 

— Dziwię się, że pan ma odwagę zabierać głos 

w tej sprawie. Bo nie kto inny tylko właśnie pan na- 

robił największego zamieszania. Wstydl... Chodził 

jak paw, chwalił się, że kilka razy zdemaskował 

Gordona, w Łazienkach narobił krzyku... Daleko 

zajdzie biedna Polska z takimi jak pan... 

Zagierski mie odrazu odpowiedział, mocno 

skonfundowany i zaskoczony niespodziewaną napa- 

ścią pani Ali. 

— Nie wiesz, Julku, co zamierza robić Barczyń- 

ski? — zapytał Nabil, ratując sytuację. 

— Wyjeżdża do Paryża. 

— Bardzo głupio! — ucięła pani Smecka. — Cie- 

kawam, co tam będzie robił? 

— Jest faktycznie malarzem i zarabiał tam wca- 

le nieźle jako kompozytor wzorów dla jubilerów. 

Zaległo milczenie, które znów przerwała pani 

Ala. 

— A kiedyž ten šlub z Gordonem prawdziwym? 

— Trudno o tem mówić. Nie można nawet naz- 
wać Lolę narzeczoną Dromera. Chodzą ze sobą, jak 

dawniej i koniec. 

— Przecież ci powiedziała, że kocha tego Dro- 

mera czy Gordona. 

— Powiedziała mi tylko, że żywi dla niego pra- 
wdziwe uczucie i jest gotowa wyjść za niego. Ale czy 
to powiedziała jemu, tego nie wiem. 

Pani Ala zaczęła się nagle śmiać głośno i nie- 
pohamowanie. 

zrobi nam nowego figla i wyjdzie za trzeciego. Może: 1 
za pana, panie Julku. Byłaby z was świetna para. 

Nabilowie parsknęli śmiechem, a kapitan filozo-- 
ficznie wzruszył ramionami. 

* * * 

W Loli rzeczywiście zaszła duża zmiana. 
Dziwną przygodę przypłaciła lekkiem niedoma- 

ganiem fizycznem i dość silnym wstrząsem nerwo-- 
wym; po nim nastąpiło odprężenie, w którem, jak 
sądziła, ostatecznie skrystalizowało się uczucie dła 
Dromera-Gordona i tak długo wierzyła niezłomnie 
w jego moc i szczerość, jak długo znajdowała się pod 
wpływem radości człowieka, uratowanego przed nie- 

uchronną katastrofą życiową. 

Potem ta radość stępiła się, spowszechniała; 

Lola wróciła do normalnego stanu psychicznego, 
stopniowo odzyskała zdolność mniejwieęcej bezstron- 
nego analizowania wydarzeń, czynów i uczuć. 

Wiedziała tylko jedno: weszła w jakiś przedzi- 

wny krąg nieporozumień, ośmieszyła się sama przed 

sobą i znalazła jedyne wyjście. Obecność Barczyń- 
skiego krępowała ją i uważała sobie za obowiązek 
wyjaśnić sytuację. 

Zrobiła to. Barczyński znikł z jej życia. 

Odzyskała zdawałoby się w Ipełni równowagę 

duchową, tylko że dotąd nie była zdolna odpowie- 
dzieć sobie, czy naprawdę go kochała, czy była po- 
prostu zaślepiona, widząc w nim kogo innego. 

Gordon jej imponował. Ten zachwyt dla boha- 
tera z bajki, połączony z sympatją. jaką zawsze ży- 

"wiła dla Dromera, był dla niej równomierny pra- 
wie z miłością, 

Ale niezupełnie. (Den 

cho- w 

|



Uczestnicy wycleczki 
prasowej do Gdyni, 

uwagal 
Ponieważ termin naszego wyjazdu 

się zbliża, a chcemy tych kilka pięknych 
dni nad Bałtykiem spędzić jak najmilej, 
najweselej i najciekawiej; radzimy zao- 
patrzyć się w niezbędne rzeczy, żeby 
przez jakiś drobiazg nie mieć zepsutej 
przyjemności. Otóż w pierwszym rzędzie 
przypominamy o zabraniu: kostjumu 
kąpiełowego, amatorzy zaś przejeżdżki 
morskiej nie zapominajcie o zabraniu 
płóciennej pijamy. Chcący zwiedzić wol- 
ne miasto Gdańsk lub Sopoty, muszą 
mieć ze sobą dowody osobiste, panowie 
książeczki wojskowe. 

Cena biletu III kl. — 20 zł. 50 gr., II 
kl. — 28 zł. 50 gr. łącznie z-noclegiem w 

Gdyni. 
Wyjeżdżamy w dniu 3-go sierpnia. 

TEATR POHULANKA : Dziś 
o godz. 830 w „KOCHANEK TO JA“ 

Jutro Teatr nieczynny 

TEATR LETNI: Dziś o 8.30 Jak i gdzie E 
Jutro o 830 „Kochanek to ja“ 

WYYVYYVYYTYYYYVYYYTYYTYYYTYVY 

Rejestracja wyborców 
do Senatu 

Przypominamy, że w najbliższych dniach 

upływa termin zgłaszania się do biur prowadzą- 

cych spisy wyborców do Senatu. W myśl Kon- 

stytucji prawo wybierania do Senatu mają oby- 

watele z tytułu zasług osobistych (posiadający 

odznaczenia), z tytułu posiadanego wykształce- 

nia oraz z tytułu zaufania obywateli. Wywieszo- 

me płakaty podają bliższe szczegóły o tem, kto 

ma prawo wybierania do Senatu. 

Zakorzenionym ale złym zwyczajem naszym 

jest odkładanie załatwiania wszelkich spraw na 

ostatnią chwilę, 

Narażamy się ma niewygodę i stratę czasu, 

zwlekając z zarejestrowaniem się w biurach pro 

wadzących spisy wyborców. Już tylko krótki 

<zas pozostał do- załatwienia tego ważnego obo- 

wiązku obywatelskiego. 

Już jutro należy pójść i zapisać się na listę 

wyborców do Senatu. Kto zwlekać z tem będzie 

do ostatniej chwili, narazi się na tłok, stratę 

<czasu i utrudni pracę biurom spisowym. 
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Jeżeli uprawniony do wybierania nie ma | 

czasu na zgłoszenie się w biurze prowadzącem 

spis wyborców do Senatu, to niechaj poprosi zna 

jomą osobę, by go zgłosiła, zaopatrując ją przy- 

tem w dokument udowadniający swoje prawo 

«ybierania (książeczka oficerska, dyplom nauko . 

wy i £ d.). 

Stan konta P.K.0. Nr. 146.111 
na pomnik Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Wilnie 
Stan konta z dnia poprzedniego zł. 18055.57. 

Eugenjusz Szylling notarjusz z Pińska — 10 
złotych. 

Tow. Łowieckie Pracown. Kolej. w Wilnie 
50 złotych. 

Ogn. Zw. Naucz. Polskiego w Smorgoniach 
38.95 złotych. 

Bezimiennie — 20 złotych. 

Mjr. Bylczyński 19 pał. w N. Wilejce — 50 zł. 

Komit, Bud, Szkół poczta Różanka Pacow- 
ska — 14 złotych. 

Ks, Michał Żełudziewicz, Wilno, ul. Dzielna 
ar. 50 — 3 złote. 

Stan konta na dz. 20 lipca r. b. zł. 18242,42. 

„Madeny* znowu ukażą się 
w sprzedaży 

w najbliższych dniach ukażą się w sprze- 
<daży papierosy „Maden*, które będą wiernem 
odtworzeniem dawnych papierosów tej nazwy. 

„Madeny* będą pogrubione, pełniejsze i sprze- 
dawane będą w nowem opakowaniu. 

Polski monopol tytoniowy wypuścił ponadto 
na rynek nowy gatunek tytoniu P. n. „tytoń oby- 
walelski“, 

Piorun 
18.VHI b, r. pomiędzy godz. 14—15-/4 w hud- 

kę dozorey na terenie fabryki dykt w Grodnie w 
<zasie gwałtownej burzy uderzył piorun i zabił 
zmajdującą się wewnątrz rchotnicę Spiwel Euge- 
nję dat 23. Jednocześnie od uderzenia pioruna 
powstał pożar, który jednak natychmiast został 
ugaszony przez robotników. 

„KURJERĆ z dnia 21-go lipca 1935 roku 

Koncesję na prowadzenie 
Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie 

otrzymała Radą Wil. Zrzeszeń Artystycznych 
Ministerstwo WR. i OP. pismem z dn. 

16 b. m. cofnęło Towarzystwu Muzycz- 
nemu „Łutnia” koncesję na prowadzenie 
prywatnego Konserwatorjum muzyczne 
go w Wilnie, wyznaczając termin zlikwi 
dowania Konserwatorjum na dzień 31 
sierpnia r. b. 

Jednocześnie ministerstwo 

Przesunięcie terminu 
Wobec ustalenia terminu wyborów 

do Sejmu na dzień 8 września został 
przesunięty VI Powszechny Zjazd Histo- 
Em 

udzieliło 

koncesji na prowadzenie Konserwator- 
jum Radzie Wileńskich Zrzeszeń Arty- 
stycznych i nadal utrzyma przyznaną 
Wilnu subwencję na uczelnię muzycz- 
ną. 

Na stanowisko dyrektora mowego 
Konserwatorjum Ministerstwo zatwier- 
dziło p. Slanisiawa Szpinalskiego. 

Vi Zjazdu Historyków 
ryków Polskich w Wilnie na 22-go 
września r. b. 

  

  

KRONIKA 
Niedziela | D7i5 

Jutro: Narji Magdal., Piatona 21 > 
Wschód słońca «godz. 3 m. 1! 

Lipiec JĄ Zachód słończ—goiz 7 m. 39 

Praksedy P. M., Wiktora 

    

Spostrzeżenia Zakładu %eteorelogji U. S B 
w %ilnie z dnia 20 Vii. 1935 r 

Ciśnienie 758 
Temperatura średnia + 19 
Temperatura najwyższa + 22 
Temperatura najniższa + 12 
Opad 2 
Wiatr zachodni 
Tend.: lekki wzrost 
Uwagi: rano mglisto, następnie pogodnie. 

— PRZEPOWIEDNIA POGODY WEDŁUG 
PIM-a do wieczora 21 lipca 1935 r. 

iPrzejściowy wzrost zachmurzenia ze skłon- 
nością do burz i przelotnych deszczów. 

Lekkie ochłodzenie. 
Umiarkowane wiatry z zachodu i południo- 

zachodu. W górach możliwy wiatr halny. 

DZIŚ DYŻURUJĄ APTEKI: 

1) Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; 2) Wy- 
sockiego — Wielka 3; 3) Frumkina — Niemiec- 
ka 23; 4) Augustowskiej — Kijowska 2 i wszyst. 
kie apteki na przedmieściach, 

RUCH POPULACYJNY. W WILNIE. - 
Zarejestrowane urodziny: 1) Stesel Mina; 

2) Wyszomirska Józefa; 3) Jagłowski Tadeusz; 
4) Bizunowicz Kazimierz; 5) Bajer Sara; 6 Ba- 

„jer Nocha; 7) Mularczykówna Eiwira-Marja 
Zaślubiny: 1) Bylińska Franciszka—Wagner 

Henrynk; 2) Bulkin Ida — Bajer Abram, 
a 1) Monturewicz Monika, 71 lat, 2) 
Czubak Sylwester, robotnik, 34 lat; 3) Lesińska 
Irena, 9 lat; 4) Kozłowski Aleksander, ro'nik, 
64 lat. 

— PRZYBYLI DO WILNA DO HOTELU 
GEORGES'A. Goldhammer Leo z Warszawy; Mro 
zowski Józef, emeryt z Warszawy; Niklewski 
Marjan, adwokat z Torunia, Niklewska Irena z 
Torunia; Perzyński Stefan, adwokat z Warsza- 
wy; Gawroński Feliks, urzędnik z Poznania; Sa- 
wieki Jan, inspektor M. S. Wewn, z Warszawy; 
Starzyńska Anastazja z Warszawy; Głębicki Wła 
dysław, przemysłowiec z Warszawy; Rudnicki 
Walery, doktór prawa z Warszawy. 

ADMINISTRACYJNA 
— STAROSTWO GRODZKIE w trybie kar- 

no-administracyjnym ukarało grzywnami szereg 
pracodawców za nieubezpieczenie swych praco- 
wników w Ubezpieczalni Społecznej. Pozatem 
ma karę wysokich grzywien skazani zostali 
ticzni właściciele domów za antysanitapny stan 
posesyj. Kary zostały wymierzone przeważnie za 
niechlujne utrzymanie ustępów i za zanieczysz- 
czone podwórka. 

    

MIEJSKA 
— Okolice Rossy zmienią wygląd. W 

związku z zamierzoną budową na cmen 
tarzu Rossa Mauzoleum, gdzie spocznie 
Serce Marszałka i prochy Jego Matki, za 
równo cmentarz, jak i ulice prowadzące 
na Rossę będą musiały ulec przebudo- 
wie. Przedewszystkiem ma być obniżony 
poziom zaułka i ulicy Rossa. Od ulicy 
Beliny na drodze, wiodącej do cmenta- 
rza, ma być urządzona aleja. 

INa cmentarzu, przed miejscem, gdzie 
ma stanąć Mauzoleum, urządzony z0- 
stanie dużych rozmiarów plac, z którego 
otwierać się będzie widok na Mauzole- 
um. Również cmentarz ma być uporząd- 
kowany. 

Zaginął syn pretendenta do tronu greckiego 
Mało kto wie, iż w Wiilnie mieszkają potom- 

kowie najstarszej królewskiej dynastji greckiej 
Laskarisów. Laskarisowie skromnie nie szezycą 
się swem pochodzeniem królewskiem, Dopiero 
ostatnie, gdy jeden z adwokatów hiszpańskich 
Sati deklarację, że jest prawowitym następcą 
*onu greckiego, Laskarisowie dali do zrozumie- 

nia i udowodnili to dokumentalnte, że mają 
większe od niego prawa do wakującego tronu 
Hellady. 

Wezeraj do policji zgłosił się р. Laskaris, 
zamieszkały przy ul, Smoleńskiej 18, i zamel- 
dował © zaginięciu syna — ueznia 6 oddziału 
szkoły powszechnej. 

W związku z zamierzonemi robotami 
nasuwa się, jak się dowiadujemy, konie- 
czność zniesienia 8 budynków mieszkal- 
nych. położonych w okolicach cmenta- 
rza. 

Roboty wstępne mają się rozpocząć 
już w najbliższym czasie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— ŻE ZW. CECHÓW. W dniu 23 by m. wto 

rek w sali Sodalicji Marjańskiej przy ul. Zam- 
kowej nr. 8 odbędzie się Zebranie Lik'widacyjne 
Związku Cechów. 

Początek zebrania o godz. 7, 
minie o godz. 8.15. 

w drugim ter- 

ROŻNE. 
„ — Konsułat łetewski w Wilnie komunikuje, 

że podczas lata będzie czynny: w poniedziałki, 
środy i piątki — od godz. 15 do 17, we wtorki, 
czwartki i soboty od godz. 10 do 12. 

— PODZIĘKOWANIE. Wszystkim, którzy 
brali udział w pogrzebie mojej żony i okazali tak 
wielkie współczucie składam  najserdeczniejsze 
„Bóg zapłeć*! Justyn Iwanowski. 

NADESŁANE. 
— JADŁODAJNIA ZWIĄZKU PRACY OBY- 

WATELSKIEJ KOBIET w Wilnie przy ul. Ja- 
giellońskiej nr. 3/5 m. 3*przypomina swym sta- 
łym gościom, że remont został ukończony, wy- 
dawanie obiadów wznowione: 

Obiady smaczne, świeże, zdrowe, tanie i ob- 
fite w cenie od 65 gr. 

— Idealne gilzy. Długo oczekujący swego 
urzeczywistnienia problem idealnej gilzy został 
wreszcie rozwiązany, Bibułka, z włóknami iiści 
tytoniowych opatentowana przez wynalazce p. 

„Hipofita Kamińskiego umożliwiłh wyl 

  

  konanie z tej 

bibułki gilz, które pod nazwą „Tytoniówki* po- 
zyskały odrazu najszeiszć masy odbiorców. 

Wynalazek ten ma ogromne znaczenie nie- 
tylko ze stanowiska smaku papierosów,  ecz 

również ze stanowiska higjeny unieszkodliwiają€ 
palenie papierosów, 

: Należy podkreślić przystępną cenę, ustaloną 
jako cenę reklamową celem udostępnienia 
wszystkim palaczom palenia tytoniu w gilzach 
z włóknami liści tytoniowych, 

Rycerskość, za którą trzeba będzie 
odpokutować 

Antoni Czerniawski, właściciel piwiarmi przy 
ul. Witołdowej 47 miał wczoraj przykrą noc. 
Około godziny 12-ej zastukał do piwiarni nieja- 
ki Wiktor Bałon, zam. przy ul. Krzywej, Gdy 
wobec późnej pory, nie wpuszczono go, wyła- 
mał drzwi, a następnie zabrał 3 butelki piwa i 
poszedł sobie. Właściciel piwiarni ocenia straty 
na 20 kilka zł. 

Balon zeznał że obiecał pewnej pani przy- 
nieść piwa, a nie mając innego wyjścia musiał 
się włamać, (c). 

Przy obstrukcji, zaburzeniach narządów tra- 
wienia, zgadze, uderzeniach krwi do głowy, bó- 
lach głowy i ogólnem niedomaganiu zażywa się 
rano naczczo szkłankę naturalnej wody gorzkiej 
Franeiszka-Józefa, Pytajcie się lekarzy. 
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Prace konserwacyjne 
Urząd konserwatorski wznowił prace kw: 

serwacyjne przy ruinach zamku na Górze Zam- 
kowej w Wiilnie. 

Obecnie przeprowadzana jest konserwacja 
ściany północnej Zamku mieszkalnego, wzno- 
szącej się na skraju Góry Zamkowej od strony 
rzeki Wilji, 

Równocześnie w dalszym ciągu oczyszczane 
jest z gruzu i ziemi wnętrze Zamku mieszkal- 
nego. 4 

Prace potrwają około dwóch miesięcy, 
Pozatem prowadzona jest konserwacja ruin - 

zamku w Trokach. Najważniejsze prace, które 
rozpoczęły się w ostatnich dniach czerwca r b. 

„prowadzone są w obrębie zamku głównego i 
zamku przedniego na wyspie, (B) 

Teatr I muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś w niedzielę dn, 21 b. m. o godz. 5.30 
wiecz. i codziennie — komedja w 3-ch aktach 
„Kochanek to ja* w reżyserji W Ścibora 

MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 
P6-BERNARDYNSKIM, 

— Ostatnie pożegnalne przedstawienie, Dziś, 
w niedzielę dn. 21 b. m. 2 godz, 8,30 w 
ostatnie pożegnalne przedstawienie zespołu re- 
wjowego pod kierownictwem artystycznem p L. 
Sempolińskiego — rewji p, t, „Jak i gdzie* jesz- 
cze tylko jeden raz -- więc Spieszcie się zoba- 
czyć. 

— Pożegnalna, popołudniówka w Teatrze 
Letnim. Dziś, w niedzielę dnia 21 b. m o godz. 

4 po poł. przedostatnie pożegnalne przedstawie 
nie najbardziej udanej rewji p. t, „Jak i gdzieć 

TEATR „REWJA”, 
— Dziś w niedzielę 21 lipca — ostatni dzień 

programu p. t. „Błazeńska miłość". Poniedział- 
kowa premjera całkowicie nowego programu p. 
t „Szalona noc* z udziałem Eddiego, pożegnał- 
ne występy Ninki Wilińskiei, AL Gronowskiego, 
St. Czerwińskiego, St, Janowskiego, Trio Czer- 
panoff, Zgorzelskiej i innych. E 

W niedziełę jak zwykle 3 seanse o godz. 4 
min. 30, o 7-ej i 9 min. 30. 

RAD JO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 21 lipca 1935 roku. 

8,30: Audycja poranna; 9,15: Dziennik por. 
10,30: Transmisja nabożeństwa; 12,03: „Na ste- 

pach Urugwaju“; 1220: Poranek muzyczny; 
14,00: Muzyka salonowa; 15,00: Z braku paszy 
kiszonki — pogad. rolnicza; 15,10: Muzyka; 
15,22: Przegląd rynków produktów rolnych; 
15,35: Muzyka z płyt; 15,45: Smacznie i zdr. wo 
”-pogadanka dla gospodyń wiejskich (przetwór- 
stwa owocowe); 16,00: Recital fortepianowy Sta- 
nisława Szpinalskiego; 16,30: Nastrojowe pio- 
senki w wyk. Adama Astona. 16.45: Etymologja 
na wesoło — szkic literacki Arnolda Wilnera; 

17,00: Dla naszych letnisk i uzdrowisk—kon- 
cert; 18,00: Transmisja z Obozu. Centralnego 
instytutu Wychowania Fizycznego (z Wiina); 

18, Simons-Duvernois: Melodje z komedji mu- 
zycznej „Ty to ja“; 18,30: Cala Polska śpiewa; 
18,45: Wzdłuż granic Polski; 19,25: Melodje z 

operetek Lehara; 19,50: Biuro Studjów roz;na- 
wia ze słuchaczami P R.20.00: Odczyt.o Mar- 
szałku Piłsudskim — wygłosi Aleksander Ka- 
wałkowski; 20.10: Koncert orkiestry kameralnej 
(z Wilna); 2045: Wybrane myśli Józefa Piłsud- 
kiego; 20,50: Dziennik wiecz, 21,00: Koncert w 

wyk, orkiestry symfonicznej P R. pod dyr. 
Józefa Ozimińskiego; 21,30: Na wesołej lwow- 
skiej fali; 22,00: Wiadomości sportowe; 22 20: 
Nasza marynarka gra; 23,05: Muzyka jazzowa 
w wykonaniu zespołu Bernabasa Geczy (płyty). 

WZDŁUŻ GRANIC 
P-O kB £ i 

      

REPORTAŻ RADJOWY 
W NIEDZIELĘ 2). VII. O GODZ. 18.45 

RT TT A IKI TT TS SEK 

Bydle i 
W, S., uczeniea jednego z gimnazjów wileń- 

skich, onegdaj wieczorem znalazła w domu po 
powrocie z miasta zaadresowauą do siebie kart- 
kę treści następującej: „Ołśniony pięknością i 
powabem Sz, Pani, ośmielam zaprosić dzisiaj 
na kełację w cukierni Alperowiecza przy uliey 
Wielkiej 52. Sądzę, że łaskawa Pabi nie zrobi 
mi zawodu i sławi się punktualnie o godz... 
Z poważaniem Nieznajomy”, 

20-letnia uczenica nie była inną niż jej star- 
sze slostrzyce. Kim jest ów nieznajomy? Czego 
może chcieć? A nuż jest to jakiś impresarjo 
z Hollywood? Ciekawość zwyciężyła, 

Przed wejściem do cukierni oczekiwał na, 
nią eleganeko ubrany pan w wieku 35—40 lat. 
Ukłonił się szermaneko i zaprosił do eukierni.. 

„Nie wyobraża pani, jak marzyłem o poznaniu 
pani. Jestem uszczęśliwiony, że pani przyszła. 
Przekona się pani, że spędzimy dobrze czas”. 

W. S, nie mogła się już cofnąć. Wstąpiła 
wpierw do cukierni, a następnie (o naiwna!) 
udała się do jego mieszkania. Namawiał by 
wstąpiła, gdyż ma coś ważnego pokazać, Lexka- 
myśłna dziewczyna poszła, 

Z chwilą jednak, gdy znalazła się sam ną 
sam z eleganckim panem, cała gulanterja jego 
znikła, Stał się brutalny. W pewnej chwili za- 
groził zabójstwem, jeżełi będzie stawiała opór. 
Zmusit do uległości, poczem wyprowadził ją 
na ulieę i znikł, Nązywa się S, Sas. ч 

Dotąd nie zdołano go jeszcze zatrzymać, (e)
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Dziś PODWÓJNY PROGRAMI 
1) Film, który oczarował wszyst- 

PAN | kich na całym świecie 55 4 2 = ga 

2) Najelegantszy cowboy TOM TYLER w filmie 
ulubieniec publiczności 

ULICA" 
p. tyt. dźwiękowym 

„CZŁOWIEK Z DOLINY ŚMIERCI" 
Sala dobrze wentylowana. Balkon na wszystkie seanse 25 gr. parter od 54 gr. 

Dziś PODWÓJNY PROGRAM! CASINO| 
„ŻONA W ZŁOTEJ KLATCE" 
ilustrująca na wesoło życie w „Legji Cudzoziemskiej" 

Flipa i Fiapa— 
Ceny na wszystkie seanse: balkon 25 gr., 

HELIOS| 

W roli ekscentry 
Sally Eilers. 

parter 54 gr. — Sala dobrze wentyl 

Na wszystkie seanse: balkon 25 groszy, parter od 

1) Po raz pierwszy w Wilnie przepiękny film współczesnego życia 

czki znana gwiazda 
2) Najweselsza komedja 

w wykonaniu najulubieńszych komików 

„JAKO BOHATERZY FORTU ARID" 
ow. — Początek o 2-ej 

54 groszy. Film, który 

wstrząsnął światem ! Arcydzieło króla reżyserów CECILA B. DE MILLEA 

KKLEOPAFIFEA 
Claudette Colbert — Kleopatra, War. William — Cezar, Herry Wilkoxon — Marek Antonjusz, 
J. Schildkraut— Herod. Nad program: Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu. 

Telewizja i inne aktualja. 

Błazeńsk Balkon 25 groszy 
Program Nr. 30 p.t. 

REWJA | 
  a miłość 
Pojedynek humoru, pieśni i tańca — — górnych uniesień miłosnych i otchłani beznadziejności 
Rewja w 2 cz. 17 obrazach z udziałem nowozaangażowanych NINKI WILIŃSKIEJ, Stefana Czer- 

wińskiego, Eddiego, Leonida Dudarewa oraz Zgorzelskiego, Gronowskiego, St. Janowskiego, Trio, 
Czerpanoffa i całego zespołu. 

W niedzielę i święta 

OGNISKO | 

— Szczegóły w afiszach. = Codziennie 

Śladem Casanowy i Don Juana kroczą dwaj 

2 seanse: o 6.30 i 9.15. 
3 seanse: o 4.30, 7, i 9.30 wiecz. W soboty kasa czynna do g. .10-ej. 

znakemici artyści NILS 
ASTHER i PAWEŁ LUKAS, zdobywając serduszka pięknych ELISSY 
LANDI I ESTHER RALSTON w wspaniałej komedji muzycznej p. tyt. 

MA SECAFREAIBDA MEŁOŚCI 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. Pocz. seans, o g. 6-0j, w 

  

REWELACJA!!! 

|MOTOCY KL 
„ROYAL-ENFIELD" 
250 cje 4 taktowy zĄ ZŁ. 1490 

Inn „II 
ŁZASTĘPSTWO NAJTRWALSZZCH 

66 

„DUNLOP“ „PuiLiPs“ 
OPON 

33a i JUNIOR 

  

ŚWIAT. 

SŁAWY 

MARKI 

DOGODNE WARUNKI SPŁATY I 

„ESBROCK MOTOR" 
ALBERT ETINGIN i S-ka 
Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel 18-06 

  

  

„KEMERI“ pod Rygą (Łotwa) 
Słynne wanny błotne, 

cały rok, leczy reumatyzm, 
siarkowe i jodowe, kuracja trwa 

artretyzm, isc s, choroby kobiece,      

    

sercowe, sławowe i órne, ak równie choroby żołądka, 

kiszek, wątroby, nerek i nerwów, bronchit, astmę, arterjo- 
sklerozę, otyłość, bezdzietność. ; 

Codziennie koncerty symfoniczne. Bibljoteka. Czytelnia. 
Wspaniała plaża. Ogromny pa W: szelkiego rodzaju sporty.     
Cudowny wypoczynek. Tanie się urządzić (micsz- 
kanie, opiek ymanie, taksa kuracyjna, środki leczni ze 
i opieka lekarska) od 225 zł. i drożej miesięcznie. Bliższe 

informacje bezpłatnie: 

          
   

niedz. i św. o 4-€j p. p. 

CIKA 

  

DOKTOR 

ZELDOWICZ 
Cher. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow. 
od godz. 3—1 i 5--8 w, 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór 
ne, wenerycza: aTzĄ* 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w, 
ui. wlieńska 28, m. 4 

tel. 2-17 

   

  

AKUSZERKA 

MARJA 

LAKNEROWA 
Przyjmuje od 9 — 7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obokSądu. 
  

DOKTÓR 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjra, od 9-—1 i 3—7 
w niedziele 9 — | 
  

DOKTÓR 

i Zaurman 
choroby weneryczne 

skórne i moczopłcior e 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjm. od 12—2 i 4—8 
  

LEKARZ-DENTYSTA 

Rozenberg- 
Ajzensatadtowa 
Wielka 30—12   LOTWA „KEMERI“. ži Kuracyjny, tel. 7 
przyjęcie 10—6 

/ 

„KURJER“ z dnia 21-g0 lipea 1935 roku 

  

Poszukiwany jest lakal 
do wynajęcia o powierzchni ca 2.100 m* 

(70 pokoi) od zaraz. 

Oferty składać w redakcji pod „Samorząd* 

  

OWADY, 
ka POLI SA Lt 

Eika LZ 

  

  

LOKALE do WYNAJĘCIA 
po 4 pokoje i 3 pokoje z kuchnią z wygo- 
dami w domu przy ul. Wileńskiej Nr. 39/29 

w Wilnie 

  Wiadomość w Banku Gospodarstwa Krajow. 

  

  

BLACHĘ CYNKOWĄ 
POLSKICH WALCOWNI CYNKU 

Dacię tynkowaną 
najprzedniejszej jakości marki 

Кн Н" 
oraz innych marek 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ w rolkach 
poleca po cenach najniższych 

TOWARZYSTWO METALURGICZNE 

B-cia CZERNIAK i S-ka 
w WILNIE, ul. Bazyljańska 6, tel. 2-73. 
Sprzedaż hurtowa CEMENTU, najwyższego 

gatunku, maski „SATURN“.   
    

ZNAK FABR. 

SA ŚRODKIEM 
KOJĄCYM BÓLE 
ZASTOSOWANIE 

BÓLE GŁOWY 
MIGRENA.NEWRALCJA 

BÓLE ZĘBÓW 
GRYPA PRZEZIEBIENIA 

LE TY CZNE 
Sv WE. AROSENE ME. 

ŻĄDAICIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW. 

ZE ZN.FAGR. UTEK 
SPRZEDAJĄ APTEKI 

    

  

GIMNAZJUM Humanistyczne-Koedukac. 
z oddziałem mat.-przyrodn. dla dorosłych 
® < ° 

im. Ks. Piotra Skargi 
Wilno, Ludwisarska 1. 

Przyjmuje wpisy I. II. III. nowego ustroju, 
oraz kl. Vi, VII, VIII uczniów(nic) od lat 18 
Kancelarja czynna do 10-go sierpnia wtorki 

i piątki od 4—6 pp., od 10 sierpnia codziennie   

Numer akt: 775/34 

larję w Wilnie, ul, 

o godz, 11 w Wilnie, 

S-ka ż ogr. 

do traktorów 
„Ford“, 

Ki Зва 

  

     :1)1 

    

kiem upadłości ad   

i Mostowej 3 odbędzie się 1-sza iicy 3 
mošci, naležącyeh do Masy Upadł. Domu Pr ze- 
mysłowo-Handlowego: W. Malinowski Inży:ier, 

adpow, składających się z urządze- 
nia biurowego, inwentarza działów: 
wego i technicznego, wszelkich części nowych 

„Fordson“ 
„ wszelkich akesaryj i narzędzi technicz- 

nych oraz starych samochodów f-my , 
oszacowanych na łączną sumę zł. 10, 780 gr 

Ruchomości można oglądać 
w miejsc u i czasie wyżej oznaczonym 

Dnia 19 lipca 1935 r. 

Komonik W. Matuchniak.. 

   

Obwieszczenie 
o licytacji ruchomości 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 9-go 
rewiru Władysław Matuchniak, mający. kance- 

Zygmuntowska 4 m 6, na 
podstawie art. 602 k. P c, podaje do publicznej 
wiadomości, że dn, 2, 3 i 5 sierpnia 19: 

    przy ul 

wodociągo- 

i do samochodów 

„Ford“, 
16. 

w dniu 1 

Obwieszczenie 
Sąd Okręgowy w Wiiln: 

* postanowieniem z dnia 4 czerwca 1935 r. 
ka: vel Ieka vel Zaka Błoch 

I wydział obwiesz- 

    

   

  

   

   

am. 

  

w Wilnie przy ul. Wileńskiej 
upadłego w handlu; 2 li upad- 
łego w handlu Iz ża Błocha, 
aby zgłosili w terminie 3-miesięcznym od dnia 
wydrukowania niniejszego obwieszczenia w 
„Monitorze Polskim* swe wierzytelności; 3) sę- 

  

dzią komisarzem wyznaczyć sędziego sądu оК- 
ręgowego w Wilnie Józefa Siawciłłę— a syndy- 

Mak. 
Wilnie przy ul. Zawalnej, (Sy 

_„_ Sekretarz (podpis nieczytelny). 

zam, w 
U 1/35): 

    

Proppera, 
Sygnat. akt. 

  

  

  

STOLARNIA 
wykwalifikowana w fabrykacji bilardów 
automatów, która skłonna będzie przyjąć 
zamówienie na 25 sztuk, proszona jest o po- 
danie swego adresu do admin. nin. pisma 

sub. „Automat“     

Kiiytnėo nnn 
Do wynajęcia miesz- 
kania z 2 i 3 pokoi 
słoneczne, z wygogami 
przy ul. Jakóba Jasiń- 
skiego 18. Dow. się u 

NOWO-OTWARTY 

Bar „Columbia“ 
wydaje šniadania, obia- 

  

3-ch pokojowe 
z wszelkiemi wygodami 
(łazienka, watter) do wy- 
najęcia. Plac Metropo- 
litalny 3, vis a-vis mo- 

stu Zarzecznego 

LETNISKO 
mad jeziorem Miadzioł, 
miejscowość urocza, su 
cha. Stół obfity, sport 

wodny, polowanie. 
Informacje: Miadzioł— 

„| Firko. 

KTO CHE 
JECHAĆ 

do 

Warszawy 
i spowrotem (termin 
dowolny) Oferty *Kurjer   

  

   
       Bez   beztorsy-nienta radvści 

A I S de! 

Wil.“ pod „PODROŽ“ 

  

   

samochodem! 

  

dozorcy, oraz Trocka 4 dy i kolacje 
r a 

ml Bakszta 2. 

Mieszkanie BIURO 
pośrednictwa mieszkaniowego 

„UNIWERSAL“ 

ui. Mickiewicza Nr. 4. 
Poleca mieszkania i po- 

koje umeblowane. 
telefon 22 11 

Nauczycielki, bony, 
wychowawczynie, 

pielęgniarki i wszel- 
kiego rodzaju służbę 
domową zapośrednicza 
BIURO  POŚREDNICT- 
WA PRACY wojew Biu- 
ra Fund. Pracy — ulica 
Poznańska 2, tel. 12-06 

UDZIELAM 

lekcyj buchalterji 
handlowej, przemysło- 
wej i bankowej, prowa- 
dzę księgi ustawowe. 
Adres: Nowogródzka 16 
m. 4. informacje od 
godz. 9—10 i 3—4. 

SIOSTRA 
młoda, inteligentna, go- 
spodarna, kochająca 
bardzo swoją pracę — 
poszukuje posady w 
szpitalu, klinice lub przy 
jednym chorym bez ró- 
żnicy miejscowości. 
Przyjmuje praktyki pry- 
watne: zastrzyki, bańki, 
oyżury i inne zabiegi. 
Oferty łaskawie kiero- 
wać do adm. „Kurjera 

Wil.* pod „Siostra* 
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CENA PRENUMERATY: miesięcznie z ednoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zł, 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan. — 10 gr. za wyram, 

De tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

oGaaODie e prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. i rubrykę „nadesłane* Redakcja nie odpowiada. 

  

     
   

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o. o. 

  

Administracja zasj 

      
  

įsk. Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3'/, i 7—9 wiecz, 

  

Redaktor odp. Witold Kiszkis,


