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W Genewie wSzysiiko idzie 
sihdacimie., lecz bezmradmie 

Dyskusja na plenum Ligi 
GENEWA (Pat) — Na wstępie dzi 

siejszego posiedzenia Zgromadzenia Li 
gi Narodów dokonano wyboru członka 
stałego trybunału spraiwiedliwości mię- 
dzynarodowej w Hadze na miejsce zmar 
łego prawnika japońskiego Adalci. 

Po akcie głosowania przewodniczą- 
cv oznajmił, że Boliwja, Equador i Irak 
nie brały udziału w głosowaniu, poczem 
stwierdził, że prawnik japoński Naga- 
oka otrzymał 35 głosów ma 51 głosują 
cych. Sikolei przewodniczący zawiado- 

mił Zgromadzenie, że Rada Ligi Naro 

dów, która równocześnie dokonuje wy 

borów do trybunału haskiego, wybrała 
p. Nagaoka na miejsce opróżnione po 
zmarłym członku trybum. Adatei. Wo- 
bec tego sędzią trybunału został p. Na- 
gaoka, JE NZ x360 

Następnie Zgromadzenie przysiąpi- 
ło do dalszej dyskusji nad raportem se 
kretarza generalnego Ligi Narodów. 

Delegat Portugalji Monteiro zapew- 
nił Ligę Narodów o wierności Portuga 
Ilji wobec paktu oraz gotowości ponosze 
nia odpowiedziałności przy boku in- 
nych w dziele zachowania systemu bez 

pieczeństwa zbiorowego. 

Pierwsze przemówienie Litwinowa 
Drugim skolei mówcą był. komisarz 

ZSRR. p. Litwinow, który po raz pierw 

szy zabrał głos w generalnej dyskusji na 
Zgromadzeniu Ligi Narodów. Na wstę 
pie zwrócił on uwagę: że mie zamierza 
wygłaszać słów pochwały pod adresem 
Ligi Narodów, gdyż słowa te w ustach 
członka Rady mogłyby wyglądać jako 
egoistyczne i osobiste samochwalstwo. 

Skolei p. Litwinow zwrócił uwagę 
na niedokończone prace iLigi Narodów 
w dziedzinie określenia napastnika i 
przypomniał słowa barona Aloisiego, 
głoszące, iż jeden tylko wypadek agre- 
sji ze strony Abisynji uprawniałby Wło 

chy do wojny, gdyby zastosowano 
kryterją napastnika, ustałone w niektó 
rych konwenejach międzynarodowych. 

Słowa te, zdaniem p. Litwinowa, ozna- 

czają, że delegat włoski uznaje użytecz 
ność formuły sowieckiej, przedstawio- 
nej w swoim czasie na terenie Genewy. 
Gdyby Włochy zamiast składania dekla 
racji: domagającej wolnej ręki wobec 

Abisynji, przedstawiły dobrze umotywo 

waną skargę przeciw abisyńskim aktom 
napaści, zgodnie z określeniem napast 

nika, pnzyjętem (przez Ligę Narodów, 
wówczas Liga przyzmałaby rację Wło- 
chom. 

Następnie Litwinow przypomniał 
inną propozycję sowiecką, przewidują- 
cą przekształcenie zamierającej koinfe- 
renej; rozbrojeniowej w światową kon 
ferencję pokoju, oraz dawny wniosek 
sowiecki, zmierzający do całkowitego, 

a nie częściowego rozbrojenia. Stwier- 
dziwszy z ubolewaniem, że sprawa. uz- 
godnienia paktu Ligi Narodów z pak 
tem Briand-Kellog została ponownie od 
roczona, mówca wyraża żal, iż komisja 
do studjów europejskich wciąż znajdu 
je się, za zgodą zgromadzenia Ligi Na- 
rodów, w stanie bezczynności. Komisja 
ta mogłaby z powodzeniem dyskutować 
nietylko zagaldnienia gospodarcze ale i 
polityczne, celem rozwijania solidarnoś 

ci państw europejskich. 
Następnie p. Litwinow wyraził opim 

ję, że Liga Narodów nie powinna poś- 
więcać zbyt wiele energji pracom spo- 
łecznym i humanitarnym, | natomiast 
uwagę swą głównie poświęcić celom, 

dla których została powołana. Mówiąc 
skolei o zbiorowem bezpieczeństwie, 
mówca opowiada się za koniecznością 
dodatkowych gwarancyj bezpieczeńst- 
wa w oparciu o pakt Ligi Narodów. P. 
Litwinow wymienia jako przykład ukła 
dy z Francją oraz z Czechosłowacją, 
które odegrały tę samą rolę w Europie 
wschodniej, co traktat łocarneński w 

Europie zachodniej, 

Poddawszy krytyce inną doktry- 
nę polityczną: zalecającą zawieranie pa 
któw dwustronnych między państwa- 
mi, Litwinow naiwiązał mastępnie do 
mowy ministra Hoare, wyrażając zado 
wolenie, że sekretarz stanu W. Bryta- 
nji bromił idei bezpieczeństwa zbiorowe 
go oraz zapewnił Zgromadzenie o wier 
ności rządu brytyjskiego dla tej idei. 

Przechodząc od zagadnień ogólnych 
de spraw iposzczegółnych, mówca zajął 
się zatargiem włosko-abisyńskim, zapo 
wiadając, że przedstawiciel Sowietów w 
Radzie Ligi Narodów lub w Zgromadze 
niu wypowie swój sąd w tej sprawie w 

sposób śmiały i bezstronny. W tem miej 
scu p. Litwinow przypomniał, że rząd 
sowiecki w zasadzie jest przeciwny sy 
stemu kolonjalnemu i połityce sfer 
wpływów, mimo to jednak, głównem dia 
niego zadaniem jest ebrona paktu Ligi i 
instytucji genewskiej. która zostata nad 
wyrężona przez pewne wypadki z prze 
szłości. Nie można pozwalać, aby przez 
nowe usiłowania szkodzenia tej "nsty- 
tucji została ona w zupełności rozbita. 
Będziemy jej bowiem potrzebowali je 
szcze — mówił Litwinow — wielokrot 
nie i bezsprzecznie w wypadkach, bar 
dziej poważnych. Jeślj opuścimy to 
Zgromadzenie w przeświadczeniu, że 
państwa uroczyście zobowiązały swoje 
rządy do nienaruszania paktu oraz do 
stosowamia go we wszystkich wypad 
kach napaści, w takim razie Zgromadze - 
nie to stanowić będzie poważną date w 

dziejach. Ligi Narodów. Mogę zapewnić 
wszystkie państwa — zakończył swa 
mowę p. Litwinów, — że kraj, który 
reprezentuję nie ustąpi nikomu kroku 
w lojalnem wykonywaniu swoich zobo 

wiązań międzynarodowych. 

Deklaracje proligowe związków małych państw 
GENEWA (Pat) — Po komisarzu Li- 

twinowie przemawiał delegat Jugosła- 
wji Puriez, który imieniem małej enten 
ty złożył deklarację zasadniczą, infor- 
mującą o decyzjach stałej rady Małej 
Ententy. zapadłych na dorocznym zjeź 
dzie w Bled, oraz o pozytywnem stano 
wisku Małej Ententy wobec idei zbioro 
wego bezpieczeństwa, omówionej w 05 
„tatnich wystąpieniach min. Hoare i pre 
mjera Lavala na Zgromadzeniu Ligi... 

Kolejny mówca p. Maximos (Greeja) 
wystąpił z ramienia porozumienia bał 
kańskiego i złożył deklarację. wskazują 
cą na użyteczność j celowość tego poro 
zumienia @1а dzieła pokoju i utrzyma- 

nia dobrych stosunków z sąsiadami. 
Państwa porozumienia bałkańskiego — 
głosi deklaracja p. Maximosa — są wier 

ne zasadom paktu Ligi Narodów i śle 

dzą ze szczególnem zainteresowaniem 
wysiłki rady: zmierzające do uratowa- 

nia pokoju. Państwa porozumienia bał 
kańskiego życzą Radzie, aby prace jej 
doprowadziły do słusznego i pokojowe 
go rozstrzygnięcia zatargu. 

Przedstawiciel Łotwy  Munters 
podkreślił na wstępie swego przemówie 
mią znaczenie mowy ministra Hoare, 
zaznaczając, że delegacją łotewska cał 
kowicie aprobuje stanowisko, zajęte 

przez brytyjskiego ministra spraw zagra 
nicznych. Łotwa odczuwała potrzebę 
dodatkowych gwarancyj, poszukująe no 
wych metod zorganizowania pokoju i 
bezpieczeństwa. (W związku z tem za- 
warto umowy polityczne, wśród których 

ostatniem ogniwem była umowa, doty 
cząca współdziałania państw bałtyckich 
pomiędzy sobą. 

Posiedzenie popołudniowe 
GENEWA (Pat) — Na posiedzeniu 

popołudniowem w toku dalszej dysku 
sji zabierali głos delegaci Finlandji, Tur 

cji, Equadoru: Kanady, Hondurasu, Af- 

ganistanu. 
Minister spraw zagranicznych Fin- 

lanj; Hackzell podkreślił przywiązanie 

zelł opowiedział się za tezą zbiorowego 

bezpieczeństwa, wysuniętą przez Wiel- 
ką Brytanję i oświadczył gotowość Fin 
landji całkowitego wykonania postano 
wień paktu Ligi. 

Delegat Turcji min. spraw zagranicz 
nych Ruszdi ATas, zabierając mastępnie 
głos, poruszył sprawę klauzul wojsko- 
wych traktatu lozańskiego, które ograni 
czają środki obrony w pewnej części 
terytorjum tureckiego. Mówca podkreś 
lł zwłaszcza postanowienia, dotyczące 

Dardaneli. Ruszd; Aras zgłosił zastrze 
żenia że w razie dokonania zmian w ist 
niejących obecnie traktatach, Tureja by 
łaby zmuszona uzależnić swą zgodę na 
te zmiany od zmiany postanowień doty- 
czących statuta wojskowego cieśniny 
Dardanelskiej. 

Delegat Kanady Ferguson złożył oś- 
wiadczenie: popierające wystąpienie sir 
Samuela Hoare, Gdyby w sprawie spo 
ru włosko-abisyńskiego nie znaleziono 
pokojowego rozwiązania, opartego na 
zasadzie słuszności i sprawiedliwości i 
gdyby odwołano się do wojny, wówczas 
cały powojenny system zbiorowego bez 
pieczeństwa, oparty nie na zbrojeniach 
i aljansach, lecz na postawieniu poza 
nawiasem prawa i na pdkojowem rozwią 
zywaniu sporów, byłby w niebezpie- 
czeństwie zawalenia się.- 

Włochy liczą się z możliwością 
zerwania z Ligą Narodów 

RZYM (Pat) — Agencja Stefaniego 
donosi: Szef rządu włoskiego przedsta 
wił radzie ministrów obszerne sprawoz 
damie o sytuacji politycznej i wojsko- 
wej, która rozwijała się w ostatnich ty 
godniach, licząc od zebranią się rady 
ministrów w Bolzano. Z punktu widze 
nia wojskowego włoskie przygotowania 
w Afryce Wschodnie rozwijają się z naj 
większą intensywnością, aby stworzyć 
należytą gwarancję bezpieczeństwa wo 
bec przeważających sił w Abisynji, któ 
rych mobilizacja jest już w toku, Zwa 
żywszy na pewne zaniepokojenie, ujaw 
niające się ze strony pewnych elemen 
tów wychodźezych, pochodzących z Cy- 

renaiki, wzmocniono siły zbr. w Libji. 
Rada ministrów przyjmuje mimo to 

z zadowoleniem do wiadomości serdecz 
ne słowa, poświęcone iprzez premjera 
Lavala układom francusko-włoskim ze 
stycznią 1935 r. oraz przyjaźni włosko- 
francuskiej. Przyjaźń tę Włochy pragną 
rozwijać i wzmacniać nietylko w inte 

resie obu krajów, ale również w intere 
sie współpracy europejskiej, która nie 
może być zakłócona przez konflikt o 
charakterze kolomjaln., lub przez zobo- 

wiązania eo do sankcyj, które nigdy nie 
były określame, 'ani stosowane w po- 
przednich, znacznie poważniejszych za 
targach pomiędzy członkami L. Nar. 
W takich okolicznościach rada minist- 
rów zbadała, w jakich warunkach sta 
łoby się niemożliwe dalsze pozostawa- 
nie Włoch w Zidze Narodów. Rada mi- 
nistrów stwierdziwszy, że wokół zatar 
gu włosko-abisyńskiego skupiły się za 
graniczne siły antyfaszystowskie, uwa- 
ża za swój obowiązek potwierdzić w spe 
sób jak najbardzićj wyraźny, że proble 
mat włosko-abisyński nie dopuszcza roz 
wiązań kompromisowych pe olbrzy- 
mich wysiłkach i poświęceniach, dokona 
nych przez Włochy oraz po nieodpartej 
argumentacji, zawartej w memoran- 
dum włoskiem, które przedstawicne z0 
stało w Genewie, 

Co o tem sądzą we Francji 
PARYŻ, (Pat). Genewski korespondent 

Havasa donosi że ewentualność opusz 
czenia przez Włochy Ligi Narodów, któ 
ra rozważana była na dzisiejszem po- 
siedzeniu włoskiej rady ministrów, wywo 
łała w Genewie olbrzymią sensację, tem 
bardziej, że ogólnie sądzono, iż mowa 
premjera Lavala wniosła odprężenie na- 
piętej sytuacji. к 

PARYŻ, (Pat). Sprawozdanie z posie- 
dzenia włoskiej rady ministrów nadeszło 

do Paryża już po ukazaniu się dzienni- 
ków popołudniowych i wieczornych, to 
też jedynie w ostatnich wydaniach prasa 
paryska zwraca uwagę na doniosłe zna- 
czenie tych narad. Fakt, że omawiano 
ewentualność wystąpienia Włoch z Ligi 
Narodów, uważają ogólnie w kołach po- 
litycznych za odrzucenie przez Mussoli- 
niego wszelkiego kompromisu w sprawie 
włosko - abisyńskiej, Wybuch wojny w 
Afryce wydaje się więc być nieunikniony. 

Polska, Hiszpanja I Turcja nie zabiorą głosu 
w Lidze Narodów w 

WARSZAWIA (Telef. wł.) — Z Gene 
wy donoszą, że na podstawie porozumie 
nia 3 niezainteresowanych w konflik- 
cie afrykańskim człomków Komitetu 
5-ciu, a mianowicie: Hiszpanji, Polski 
i Turcji przedstawiciele tych państw nie 
zabiorą głosu na Zgromadzeniu Ligi Na 
rodów na temat zatargu włosko - abisyń 

sprawie abisyńskiej 
skiego, tem samem nie będzie przema 
wiał £ minister Beck. 
Przedstawiciele trzech wymienionych 

państw stoją na stanowisku, że powie- 
rzenie im miejsca w Komitecie 5-ciu 
nie pozwala im na publiczne wypowie 
dzenie poglądów w sprawie, która za 
stała oddana im do załatwienia.
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Dziš wybory 
do Senatu 

Dziś kolegja wojewódzkie dokonają 

wyboru 64 senatorów — 2/3 przyszłego 

Senatu. Pozostałą część mianuje Pan 

Prezydent. 

Nowa ustawa konstybucyjna nakła- 

da na Senat szczególnie odpowiedzialne 

zadanie. To itež opinja publiczna, doce- 

niając znaczenie dzisiejszego aktu, z 0- 

zainteresowaniem oczekuje 

wyniku wyborów. Z zainteresowaniem, 

ale i z ufnością, że staną one najzupeł- 

niej na wysokości zadania. 

Kolegjum wojewódzkie w Wiilnie 

składa się, jalk wiadomo» z 96 elektorów 

( w tej liczbie z Wilna 41), wybranych 

przez tyleż komisyj obwodowych na te 

renie województwa w dn. 25 sierpnia. 

Kolegjum to, któremu przewodniczyć 

będzie powołany przez generalnego ko 

misarzą wyborczego przewodniczący w 

osobie |prezesa Sądu Apelacyjnego p. 

Wacława Wyszyńskiego, dokona wybo 

ru 5-ch senatorów. 

Wierzymy, że wybrani zostaną naj- 

godniejsi tego zaszczytu, Że ci, którzy 
będą reprezentowali Wileńszczyznę w 

Senacie potrafią interes państwa zespo 

lić w swych pracach z interesem tej za 

miedbanej ziemi, z terenu której tam 

wejdą. Że w ciężkiej i odpowiedzialnej 

swej pracy utrzymają tradycję tych 

Wilnian, którzy od zarania naszej nie- 

podległości stali w pierwszym szeregu 

twórców państwowości polskiej. 

Nowy Senat ima przed sobą donios- 

łe zadania. Nowi nasi w nim reprezen- 

gromnem 

tanci będą miewątpliwie tych donios- 

łych zadań czynnymi współwykonaw- 

cami. 

Audjencje na Zamku 
WARSZAWA (Pat) — P. Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął w dniu 14 bm. 
delegację 84 p. strz. z Pińska z d-cą 
płk. Zawiślakiem ma czele. Delegacja 
wręczyła P. Prezydentowi R. P. pier- 
ścień pamiątkowy oraz zaprosiła Panu 
Prezydenta ma święto pułkowe. 

Następnie P. Prezydent przyjął pre 
zesa Banku Gospodarstwa Krajowego 
Romana Góreckiego. 

* * * 

WARSZAWA, (Patj. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzisiej- 
szym posła nadzwyczajnego i ministra 
pełnomocnego w Rydze p. Beczkowicza. 

ŚNIADANIE Z OKAZJI WYJAZDU 
Z POLSKI MIN. PEŁNOM. RUMUNII. 

"WIARSZAWA (Pat) — Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu 14 bm. 
posła nadzwyczajnego i ministra pełno 
mocnego Rumunjj p. Cadere, który wrę 
czył P. Prezydentowi listy odwoławcze. 

Po audjencji P. Prezydent R. P. i pa 
ni Mościcka podejmowali na Zamku p. 
imin. Cadere i jego małżonkę  śniada- 
niem. 

Na przyjęciu tem obecni byli p. 
premjer Walery Sławek: p. min. Kaliń' 
ski'z małżomką, p. wicem. Szembek, p. 
miń. Schaetzel, dyrektor kancelarji cy 
wilnej p. Świeżawski, zstępca szefa ga 
binetu wojskowego mjr. Krawczyk, ka 
pelan przyboczny p. Prezydenta ks. 
dziekan Humipola, zastępca naczelnika 
wydziału wschodniego MSZ, p. Koby- 
lański, pani Władysławowa Zawadzka, 
p. Aleksandrowa Łubieńska, radca Za- 
niewski. radca A. Wielopolski i in. - 

WICEMINISTER KOC WIEZIE PISMO 
ODRĘCZNE PREZ, MOŚCICKIEGO 
DLA PREZYDENTA ROOSEVELTA. 

WARSZAWA (Pat) — Pan Prezydent 
R. Р. przyjął dziś przedpołudniem pod- 
sekretarza stanu w ministerstwie skar 
bu p. Adama Koca, który udaje się na 
slm „Piłsudski* do Ameryki, 

W czasie audjencji P. Prezydent wrę 
czył p. wicemin. Kocowį pismo odręcz 
ne dla prezydenta Stanów Zjednoczo- 
nych A, iP. p. Roosevelta. 

„KURJER* z dnia 15 września 1935 r. 

Rząd litewski zapewnia swobodę 
wyborów w Kłajpedzie 

Lojalna odpowiedź na interwencję mocarstw 

BERLIN (Pat) — Niemieckie biuro 
informacyjne donosi z Kowna: Litew- 
ska agencją telegraficzna ogłosiła na- 
stępujący komunikat: Przedstawiciele 
mocarstw sygnatarjuszy konwencji kłaj 
pedzikiej zwrócili się dnia 12 bm. do 
rządu litewskiego z pewnemi przedsta 
wieniami dlą zajpewnienia swobody gło 

sowania do Sejmiku Kłajpedzkiego w 

dn. 29 bm. Jesteśmy upoważnieni da 
stwierdzenia, że przedstawienia te stoją 
w pełnej zgodzie ze stanowiskiem rzą 
du litewskiego i wydanemi przez niego 
zarządzeniami. dotyczącemi wyborów. 
W tym też duchu poinformowani zo- 
stali dnia 13 bm. przedstawiciele mo- 
carstw - sygnatarjuszy konwencji. 

Tubelis o wyborach w Kłajpedzie 
PARYŻ (Pat) — Havas donosi z Kow 

na» iż premjer Tubelis oświadczył, że 
wybory w Kłajpedzie odbędą się wedie 

czteroprzymiotnikowego systemu głoso 
wania. Zmiany wprowadzone dg ordy 

nacji nie zmieniają oblicza procedury 
wyborów. Pozbawienie prawa wyborcze 
go nie dotknie bezimiennych  ugrupo- 
wań, lecz pewną ilość ściśle określonych 
osobników, 

Niemcy nie wierzą Litwinom 
BERLIN, (Pat. Prasa niemiecka przyjęła z 

dużemi zastrz niami, potwierdzoną urzędowo 

przez Londyn wiadomość o interwencji sygnatar 
juszy paktu kiajpedzkiego od rządu litewskiego. 

„Berliner Tageb'att* oświadcza, że niemie- 

    

  

  

    

З
 

«kie koła polityczne mie przywiązują zbyt wiel 
kiej wagi do kroku sygnatarjuszy, gdyż nawet 
poprawne przeprowadzenie wyborów w Kłajpe- 
dzie w ramach obecnej ordynacji wyborczej nie 
ujawni prawdziwej woli ludności kłajpedzkiej. 

Dalsze prowokacje czeskie 

Wzmocnienie karnej ekspedycji żandarmskiej 
MORAWSKA OSTRAWA. (Pat) 

„Poledni Ostravsky Denik* donosi o 
nowych oddziałach żandarmów przyby 
łych na Śląsk Cieszyński, Żandarmi 

wzmocnili posterunki we Frysztacie 
Olbrachcicach, Łąkach, Stonawie i Kar 
winie. 

3 

Nacjonališci czescy dąžą do odebrania mandatu 
posłowi polskiemu Karolowi Jundze 

MORAWSKA OSTRAWA (Pat) 
Czeska rada narodowa na swem posie 
dzeniu w Morawskiej Ostrawie postamo 
wiła wystąpić do rządu praskiego z ża 
damiem odebrania mandatu do sejmu 

krajowego w Brnie posłowi polskiemu 
Karolowi Jundze. Wniosek ten poparli 
również czescy agrarjusze, którzy po 
przednio nominację tę spowodowali. 

Ograniczenie zakresu działania szkoły 
powszechnej w Orłowie 

MORAWSKA OSTRAWA, (Pat). Radni czescy 

polskiego miasteczka Orłowa na Śląsku mad Ol- 

Zamknięcie czytelni 
MORAWSKA OSTRAWA, (Pat). Żandarmerja 

czeska dokonała ponownej rewizji w opieczęto- 
wanej poprzednio czytelni katolickiej w Trzyń- 

  

zą uchwalili zmniejszyć ilość klas w polskiej 
szkole powszechnej z 5 na 2. 

polskiej w Trzyńcu 
cu. Wiszystkie akta i książki czytelni opakowa- 
no w skrzynie i złożono w miejscowym poste- 

runku żandarmecji. 

  

SKLEP DETALICZNY w WILNIE 
WILEŃSKA'27 

CZEKOLADKI 
CZEKOLADY 
KARMELKI 
MARMELADKI 

BISZKOPTY 
KAKAO 
HERBATA 
KAWA 

CODZIENNIE ŚWIEŻY TRANSPORT z WARSZAWY 
  

    

МАОа Tadk Poliycznych w Wil 
przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej 

Wiino, ul. Arsenalska 8. 
Z prawami wyższej uczelni. 

osobiście od 25-go września r. b. 

Matura konieczna 
godz. 17—20. Początek roku akademickiego 3 go października 1935 r. 

Program szkoły wysyła Sekretarjat po nadesłaniu 

Kurs trzyletni. Wykłady wieczorne 
Przyjęcia tylko 

znaczków pocztowych za 60 groszy. 

  

EEE OSTRZEŽEN!I E NN 
  

Doszło do naszej wiadomości, iż pewne osoby rozpowszechniają u'otki, w któ- 
rych podszywają się pod miano naszych przedstawicieli. Ostrzegamy przeto Sz, O ibior- 
ców, że żadnych przedstawicieli nie posiadamy i odpowiedzialności za działa.no;ć rze- 
komych przedstawicieli naszych szkółek na terenie województwa wileńskiego nie bie- 
rzemy. Wszelkie zaś zamówienia na drzewka i ew. żądania bezpłatnych cenników pro- 
simy kierować bezpośrednio do nas. 

* Szkółki drzew i krzewów owocowych majątku GODZISZ 
poczta Sobolew, województwo lubelskie 
  

Hoare naradza się z premjerem Baldwinem 
nad kwestją abisyńską — 

LONDYN (Pat) — Baldwin i sir Sa- 
muel Hoare omawiali w rezydencji let 
niej w Chequers kwestję ubisyńską. Ho 

are przypuszczalnie powróci do Gene 
wy w ciągu przyszłego tygodnia. 

Min. Cadere u gen. 
Rydza - Śm głego 

WARSZAWA (Pat) — Generalny in- 
spektor sił zbrojnych, gen. dyw. Rydz- 
Śmigły przyjął w dniu 14 bm. posła i 
ministra pełnomocnego Rumunji p. Ca 
dere, który przybył z wizytą pożegnal 
ną, a mastępnie delegację 84 p. strzel- 
ców poleskich z dowódcą płk. Zawiś- 
lakiem ma czele, która przybyła, aby 
zaprosić generalnego inspektora sił 
zbrojnych na Święto 15-lecie pułku oraz 
wręczyła mu odznakę pułkową. 

Gen. van den Bergen opuścił 
Polskę 

"WARSZAWA (Pat) — 14 bm. wieczo 
rem odjechał do Brukseli szef sztabu 
generalnego Belgj; gen. van den Ber- 
gen. 

Odnaleziono testament 
Henryka Sienkiewicza 

Ogłoszenie testamentu nastąpi 
niebawem 

KIELCE, (Pat). W Oblęgorku odnale 
ziono testament, pozostawiony przez Hen - 
ryka Sienkiewicza. Testament zgodnie 
z obowiązującemi przepisami, wręczono 
prezesowi sądu okręgowego w Kielcach, 
który uznał go za autentyczny. W najbliż 
szym czasie nastąpi otwarcie i ogłoszenie 
testamentu. Odnalezienie testamentu po 
wielkim pisarzu w 19 lat po jego zgonie, 
wywołało w Kieleckiem duże wrażenie. 

F.A.I. przyznała puhar 
Challenge'u Polsce 

WARSZAWA (Pat) — Na konferen 
cji międzynarodowej federacji lotniczej 
(F. A. L) na propozycję aeroklubu mie 
mieckiego, przyznano definitywnie pu 
har Challenge'u Polsce. 

Rekord polski długotrwałości lotu 
na szybowcu 

LWÓW, (Pat). W szkole szybowcowej w 

Bezmiechowej ustanowiony został nowy polski 

rekord długotrwałości lotu na szybowcu. 

Członek zeroklubu gdańskiego Ryszard 

Drgała utrzymał się w powietrzu w dniu 13 bm 

na szybowcu 5/35 konstrukcji inż. Czerwińskie- 

go — 14 godzin i 8 min. 

Śnieg na Kaszubach 
STĘŻYCA, (Pat). Pomiędzy Stężycą, Szym- 

barkiem, Kieżycą i Krzeszną na Kaszubach spadł 
śnieg, który pokrył grubą warstwą ziemię. Śnieg 

po kilku godzinach stopniał. 

Raport w sprawie 
kanału suezkiego 

KAIR (Pat) Abdul Chamid Ba- 
daui Basza, prezes prokuratorji państwo 
wej, który badał z polecenia rządu upra 
wnienią Egiptu w stosunku do kanału 

Suezkiego, zakończył już swój memor- 
jał w tej sprawie. Badauj Basza doszedł 
do przekonania, że rządowi egipskiemu 

przysługuje prawo zamknięcia kanału 
w razie wojny. Egipt nie będące człon- 
kiem Ligi Nrodów, ma wogóle calko- 
witą swobodę działania, natomiast cią 

żą na nim zobowiązania, wynikające z 

paktu Kelloga, który wszak wojnę po 

tępia, 

  

SALON MÓD 

„RASZEŁ << 
M. POHULANKA 2, M. 7, TEL. 4-47 

Wznowił przyjęcia obstalunków. 

Otrzymano ostatnie modele paryskie. 

Dr. С ИФИ ЕЛИ 
UROLOG 

POWRÓCIŁ. 

  

  

LEKARZ-DENTYSTA 
R. ZAK-ROTNICKA 

wróciła 
ul. Ludwisarska 7 m. 6. 

ROGOWA RODK GAWK A RKS SBA 

SPRZEDAM 25 ha ziemi uprawnej, 12 kim. 

od Wilna, rzeka, stacja kolejowa, las, szosa, mo- 

gą być mniejsze działki. Informacje: Zawalna 

Nr. 10 Sadowski "ub poczta Biała Waka.



  

„KURJER* z dnia 15 września 1935 r. 

Problemy sowieckiego 
handlu wewnetrznego 

Sowiety dążą stanowczo do przywró- 

cenia wolności obrotu (towarowego na 
rynku wewnętrznym. Zniesienie kartek 
na chleb było tyłko pierwszym aktem w 
drodze do celu, który ostatnio: przyświe 
ca sowieckiej polityce handlowej. Ta 
wolność obrotu towarami nie oznacza 
bynajmniej, że każdy obywatel będzie 
mógł sprzedawać byle: jaki towar. Ozna- 
cza tylko, że każdy obywatel będzie mógł 
kupować ile chce, eo chce i gdzie mu się 

podoba, czyli oznacza całkowite zniesie 
nie dotychczasowego systemu, kiedy oby 
wałtel mógł kupować towary tylko w og 
raniczonej ilości w punktach wskaza- 
nych przez państwo. Sprzedawać będą 
natomiast dalej zakłady państwowe i 
kooperatywne, z tą różnicą w stosunku 
do dotychczasow. stanu, iż wobec znie- 
sienia prawa! przymusowego, zmusza ją- 
cego mieszkańców pewnego okręgu do 
nabywania towarów w pewnym zakła- 
dzie, powstaje konkurencja poszezegól- 
nych zakładów. Ta reorganizacja han 
dlu wewnętrznego w Sowietach wywo 
łana jest ogólnem dążeniem rządu so- 
wieckiego do położenia kresu gospodar 

ce deficytowej. 

Dochodowość zakładów przemysto- 
wych i hamdlowych jest obecnie czoło 
wem hasłem sowieckiej polityki gospo 
darczej. Pod tym względem aparat ham 
dlowy ZSRR. pozostawia wiele do ży- 
czenia. Deficytowość sowieckiego apara 
tu handlowego spowodowama jest sze- 
regiem czynników. Ostatnio sowieccy 
działacze bankowi Gołubiew, Kłupt i 
Barwińskj w rozmowach z współpracow 
nikami sowieckich pism gospodarczych 
wymienili następujące przyczyny defi- 
cytowości sowieckiego aparatu handlo- 
wego : 

1) Liczne defraudacje i matwersacje 
(ten problem omawiamy w odrębnym 
artykule); 2) przekroczenie norm bud- 
żetu wydatków; 3) nieracjonalne plano 
wanie, To ostatnie przybiera niekiedy 
wprost anegdotyczny charakter. Tak 
nprz. w Karelji, krainie jezior i rzek, 
niemą ryby; chociaż Karelja sama posia 

da zmaczny przemysł obróbki drzewa, 
całkiem zbytecznie do Karelji importu 
je się meble, koryta i duhi z innych kra 
jów ZSRR., które leżą na składach bez 
użytku. W innych dzielnicach znowuż 

na składach leżą bez użytku partje mar 
kizetu albo wyrobów cukierniczych, 
wówczas kiedy jednocześnie brak jest 

SAL Ws 

NOWOŚĆ: KAPELUSZE „ANTELOPA*, 

Dla dzieci 
(Spowodu „Tygodnia Dziecka”) 

Wezoraj rozpoczęłą się w Wilnie 
zbiorowa praca nad zebraniem jak naj 
większego funduszu przeznaczonego dla 
potrzeb najmłodszych naszych obywate 
K. Dorośli, bezdzietni czy dzietni, pro 
szeni będą ną każdym kroku o złożenie 
swych datków w różne puszki i tacki, 
czekające na ofiary. Obyż były jak 
najhojniejsze! Oby społeczeństwo zro+ 
zumiało, że ze wszystkich wydatków, ja 
kie obowiązek obywatelski składa na 

jego barki, wydatek ma wychowywanie 
następnego pokolenia jest najbardziej 
zobowiązujący i najrentowniejszy. Im 
wcześniej, im dokładniej, im bardziej 
ideowo i szlachetnie pokierujemy dora 
stającymi Polakami, tem łatwiej i pię. 
kniej popłyną dzieje narodu i losy 
Państwa. Tem łatwiejsze życie i scho- 
dzące z pola pokolenie mieć będzie, 
gdyż zaspokoiwszy choćby najpilniej- 
sze potrzeby młodzieży, uchronimy ją 
od ekscesów, zbrodniczości, pochłonię- 

  

   o 

  

ołówków, zeszytów, piór, bibuły. .Iz- 
wiestija* z dnia 14-go bm. skarżą się, 
iż w szeregu miast (Władimir, Kalinin, 
Charkow) w przededniu rozpoczęcia ro 
ku szkolnego nie można dostać zeszytu 
i pióra... 

Przytem w kraju wcale nie brak to 
warów tego rodzaju, ale znajdują się 

nie tam, gdzie są potrzebne. To są 
skutki „nieracjonalnego planowania*. 
Druga strona ujemną handlu sowieckie 
go — to nieuprzejmy stosunek subjek 
tów do nabywców. O gburowatości sub 
jękitów sowieckich prasa sowiecka spo 

ro się rozpisywała. Zresztą jest to zja 
wisko całkiem zrozumiałe. Kierowniko 
wi zakładów handlowych sowieckich 
oraz subjektom, jak dotychczas. wcale 
na tem nie załeżało czy klient jest za 
dowolony, czy kupuje u niego, czy nie. 
Jego stosunek do klienta był raczej 
stosunkiem urzędnika: do petenta: „Nie 
podoba się — wolna droga Znamy 

  

  

te obrazki z czasów inflacji, kiedy spo 
wodu braku towarów i wzrostu cen, 

sprzedającym wcale nie zależało na tem. 
aby klient kupił. Wtedy klient kłaniał 
się kupcowi w (pas, aby mu towar sprze 

dał. 
Ten stan rzeczy w Sowietach ma u- 

iec zmianie na tle komercjalizacji za- 
kładów handlowych i przemysłówych, 
czyli uzależnienia dochodów. współpra- 
cowników zakładów od dochodów przed 
siębiorstwa, W Sowiełach to się nazywa 
„kontrolą rublem*. Każdy współpracow 
nik zakładu przemysłowego albo hand- 
lowego — od woźnego. do dyrektora — 
winien odczuć na własnej kieszeni do- 
chodowość przedsiębiorstwa. 

Takie są zamierzenią rządu sowiec 

kiego w dziedzinie reorganizacji han- 

dlu wewnętrznego, mające na celu pod 
niesie dochodowości przedsiębiorstw 1 
lepsze zaspokojenie potrzeb konsumen 
tów. Speetator. 

  

  

z kongresu w Norymberdzę 

    

kamienia węgielnego pod nowy gmą 

świecie s 

  

ie kongresu partji narodowo-wcjalistyc: 

  

ala zebr 

   Norymberdze kanclerz Hitler dokonał za- 
Ma się w nim mieścić największa na 

ań. 

znej w 
h partj    

  

ОЛЕ AES AKÓ ROZ O RABAT CA KOREĘ CEC ь 

Woda Bałtyku symbelem łączności Polski i Rumunii 
BUKARESZT (Pat) — Zarząd miasta 

Konstanzy, na: specjałnem posiedzeniu 
postanowił wystosować do miasła Gdy 
ni list następującej (treści: 

Z okazji święta Morza rumuńskiego 
magistrat miasta Konstanzy został nie- 
zwykle zaszczycony, otrzymując za po 
średnictwem delegata miasta Gdyni pu 
har, zawierający wodę z Bałtyku, po- 

cia przez. złe. mstynkty, co wszystko gu 

bi młodzież, a starszym daje dużo kło 
potu i zgryzoty, zabierą czas i pienią- 
dze, jest społecznym wstydem, a pań 
stwu przynosi mieobliczalne szkody. 
„Więcej szkół — mniej więzień*, wo- 
łał jakiś społecznik. Oświata jest silną 
odtrutką od złych instynktów i złego 

wychowania. Ale szkołą jako nauka, 
to jeszcze nie wszystko, szkołą jako wy 
chowawczy zakład to już więcej, ale 0- 
pieka społeczna i wychowanie rozpo- 
częte od niemowlęctwa to dopiero może 
poprawić atmosferę moralną ogółu, to 
uprzedzi rozwinięcie się w dziecku 
złych porywów, odziedziczonych. jakże 
często, po rodzicach, a rozrastających 
się w atmosferze sprzyjającej, pozba- 
wiomej pierwiastków dobra. 

Troską wielu pedagogów i wogóle 
ludzi mających do czynienia z młodzie 
2а, jest znany fakt, że nauki moralmoś- 
ci zadawane w uczelniach i przy każ- 
dem poczynaniu pedagogicznem, jako 
antidotum przeciw niegodziwościom te 
go świata, tracą na sile z chwilą, gdy 
słuchający i przejęty niemi osobnik 
wyjdzie poza błogosławiony krąg szko 
° 

braną w sposób uroczysty w porcie gdyń 

skim. Wodę tę J. K. M, król Karol II o- 
sobiście przelał do naszegy morza. Ra 
da miejską na sjecjalnem posiedzeniu 
upoważniła nas do wyrażenia specjalne 

go, serdecznego podziękowania za tę 

wspaniałą inicjatywę oraz do podkreśle 
nia uczucia wielkiej przyjaźni, której 
symbol był tak szezęśliwie wybrany. 

  

ły, zakładu, internatu. 

Trudno dorosłemu objąć i obmie- 
rzyć ogrom wysiłku, jaki dźwiga taka 
młoda dusza, przerzucana ze świata 
wzniosłych zasad, przykazań bożych. i 
kościelnych, poleceń szlachetnej etyki, 
do Światą rzeczywistości, do Środowi- 
ską dorosłych bliźnich, wśród których 
nawet dojrzały umysł z wielką trudnoś 
cią odnajduje po mozolnych i krwa- 
wych trudach odpowiednik do owych 
pięknych zasad, tak rzadk, praktykowa 
nych w życiu. Cóż dopiero dziecko? 
Tam, w szkole czy kościele uczą je, na 
kazują jedno, tutaj w życiu codzien- 
nem, widzi, słyszy i nakłaniane bywa 
do zupełnie wręcz odmiennych poglą- 
dów i postępowania. 

Naprzemiany słyszy: „Mów zawsze 
prawdę, „Kłam dla wygody i zysku''. 
„Nie bierz cudzego”. „Kradnij ile razy 
to możesz uczynić bezkarnie. „Bądź 
prawy w stosunku do ludzi”. „„Oszukuj 
ich na każdym kroku, obcych czy blis- 
kich, bo ci będzie z tem wygodniej". 
„Strzeż się rozpusty, pijaństwa i wszyst 
kich grzechów głównych wołają 
nauczyciele a otaczający szkołę Świat 

Wszystkim, którzy okazali nam współczu- 
cie i wzięli udział w Warszawie i w Wilnie 

w oddaniu ostatniej posługi Radcy Głównej 
'Wojskowej Stacji Meteorologicznej w War- 
szawie 

+=. Tadodowi Nienzewstiemu 
b. komendant obwodu P. O, W, na Litwie, 

w szczególności: Przewielebnym ks. ks, Śle- 
dziewskiemu i Rynkiewiczowij Dowódcy O. 

War. Wilno panu pułk, Pakoszowi, komendam- 
towi Gł Wojsk, Stacji Meteorologicznej panu 
majorowi Zacharewiczowi, _ Wileńskiej Woje- 
wódzkiej Federacji Polskich Związków Obroń- 
ców Ojczyzny 1 Związkom sfederowanym ze 
Związkiem P. O. W, Okr. Wileńskiego na cze- 
le, Instytucjom: Głównej Wojskowej Stacji 
Meteorołogicznej w Warszawie, Państwowemu 
Instytutowi Meteorologicznemu i Polskim Lin- 
jom Lotniczym „Lot“ oraz krewnym, przyja- 
ciołom i znajomym tą drogą składa serdeczne 
„Bóg zapłać” 

  

  

RODZINA. 

BTYSRODAO AOC W LOPWOY OSOB OCIEZZUSZYOWKAKĆ 

„Takiej koncesji 
nie widział świat” 

oświadczył Rickett po przy- 
byciu do Londynu 

LONDYN, (Pat). Ricket oświadczył po swym 

przybyciu do Londynu, że zamierza utrzymać i 

eksploatować nabytą od negusa koncesję. Zapo- 

wiedziawszy bliski swój wyjazd do Nowego Jor- 

ku, Ricket dodał: uzyskatem najpiękniejszą kon 

cesję, jakiej nie widział świat odddawna, jestem 

specjalnie dumny, że udało mi się przeprowa- 

dzić taką sprawę. 

Degradacja i więzienieza 
nieostrzyżenie włosów 
MORAWSKA OSTRAWIA, (Pat), Przed są 

dem wojskowym w Ołomuńcu znalazła epilog 
głośna sprawa 29 żołnierzy i oficerów 2 pułku 
jazdy syberyjskiej, którzy odmówili posłuszeń- 
stwa rozkazowi ostrzyżenia włosów do skóry. 
Oskarżeni obywatele czescy narodowości wę- 
gierskiej, zostali aresztowani i osadzeni w wię- 
zieniu, gdzie zgodnie z więziennym regulaminem 
wojskowym dokonano tej operacj*. 

Oskarżonym wymierzono kary 2 do 4 mie- 
sięcy więzienia oraz zdegradowano 3 podofi- 
cerów. 

Straszne skutki wybuchu 
W ki palni 

LONDYN, (Pat), W kopalni w North Cam- 
ber wpobliżu Barnsley nastąpił wczoraj wieczo- 
rem wielki wybuch. 17 górników poniosło śmierć 
8 jest cię. -hb. Wybuch nastąpił na głę- 
bokości 135 metrów w sztolni wysokości 1 m., 
«co poważnie utrudniło akcję ratunkową. 2-ch u- 

ratowanych zmarło w ciągu mocy. 

Pożar zniszczył miasto 
japońskie Sžibata 

TOKIO, (Pat). Przez 6 godzin -zgórą w mieś- 
cie Szibata srożył się gwałtowny ipożar, który 
zniszczył trzecią część miasta. Około 50 'udzi od 
niosło rany, 6000 zaś pozostało bez dachu nad 
głową, Straty obliczane są na 3 miljony jen. 

    

   

    

Pragniemy zapewnić, że dar miasta Gdy 
ni, umieszczony w godnem miejscu, sta 
le przypominać nam będzie szlachetny 
naród polski, którego dążeniem jest za 
cieśnienie węzłów przyjaźni między na 

rodami. Wyrażając powyższe uczucia, 
jeszcze raz przesyłamy podziękowania. 

Pod pismem tem złożyli swe podpisy 
burmistrz Kostanzy i sekretarz. 

ciągnie z wszystkich sił właśnie w te 
potępiane dziedziny i ze śmiechem 
piętnuje „naiwnych*, którzy chcą się 
utrzymać w czystej ajtmosferze. 

Człówiek walczący o etykę w co-- 
dziennych stosunikach jest zjawiskiem 
rządkiem, mą ciężką dolę i staje się 
niewygodny dla otoczenia, któremu mą 
ci linję najmniejszego oporu przeciw 
złu, by ukazuje to zło zbyt jaskrawo, 
psuje beztroski oportunizm. Śmiechem 
i lekceważeniem pogrąża się takich don 
Kichotów i albo giną zamordowani 
śmiesznością swej wiary w to, że wy- 
głaszane zasady powinny obowiązywać 
w życiu, czasami zostają wciągnięci w 
stado wron i po walce z sumieniem kra 
czą jak i ome, bo z tem wszystkiem jest 
..wygodniej. 

Przygotować od dziecka ludzi, któ- 
rymby nigdy nie było „wygodniej* po 
stępować nieetycznie, to jest zadaniem 
pedagogji współczesnej. Ale jeśli ten 
program nie jest zbyt trudny do zrea- 
lizowania odnośnie do dziecj zamoż= 
nych rodziców i sfer imteligenekich, to 
jakimż ciężkim staje się ten problein. 
odnośnie do dzieci proletarjatu. Jak wo



Polujące ra aktualja agencje rozesłały już 
do wszystkich pism europejskich i pozaeuropej- 
skich klisze, przedstawiające wejście do kana- 
łu Suezkiego, Widok malowniczością nie grze- 
Szy. Szeroki, ginący wdali pas wody, ujęty w 
równe, jak wystrzelił brzegi. Po obu stronach 
— mola, zabezpieczające kanał przed naporem 
fal morskich i zamulaniem. Ot i prawie wszyst- 
ko. 

A jednak na ten niepoczesny Suez zwróco- 
ne są oczy całego świata. Od zamknięcia kanału 
zależy taki czy inny wynik nabrzmiałej sprawy 
abisyńskiej. Samo zamknięcie zaś zależy od 
władczyni mórz — Anglji. Zamknie czy nie 
zamknie? That is the question. 

х Mniejsza o politykę. Spójrzmy na kanał 
Wuezki z punktu widzenia historycznego i mer- 
kantylnego. 

FARAON NECHO, DARJUSZ I i ARABOWIE. 

Grubo myli się ten, coby sądził, że zaszczyt 
przekopania i otwarcia kanału Suezkiego przy- 
padł wyłącznie Ferdynandowi Lessepsowi w 
udziale. Lesseps powtórzył jedynie to, co przed 
nim już inni — choć może nie na taką skalę — 

wykonywali. I to wykonywali na wiele wieków 
przed Lessepsem. Pierwszym człowiekiem o któ 
wym wiemy, że przekopał kanał między morzem 
Sródziemnem a Czerwonem był faraon Necho. 
Panował on w VII w. przed Chr. Przy budowie 
kanału zginęło miljon jego poddanych. Przewyż 
szył więe wielokrotnie Piotra Wielkiego, budują 
cego Petersburg na ciałach „stu tysięcy chło- 
pów”. 

Mimo słynnej techniki egipskiej, kanaf farao 
ma Necho uległ rychło zasypaniu przez piaski 
pustyni. Odgrzebał go spod piasków perski Dar- 
jusz I, lecz też nienadługo. Rzymianom kanał 
nie był potrzebny, gdyż panowanie ich nie sięga 
fo poza Afrykę Północną i Arabję. Jednak Ara- 
bowie którzy w i5 wieków po faraonie Necho 
podbijają cały Wschód afrykańsko-azjatycki bu 
dują kanał bez dłuższych wahań i namysłów. 
Średniewiecze — to ciemne, harbarzyńskie śred 
niowiecze, ten tysiąc lat bez łaźni — przysypuje 

kanał poraz trzeci piaskiem pustyni i kurzem za 
pomnienia. 

LEIBNIZ. 

Dopiero w XVII w. przypomina ludziom 0 
kanale Suezkim jeden z najwszechstronniejszych 
umysłów tego stulecia, autor „Monadologji* 

Leibniz. Wysuwa on mianowicie projekt prze- 
kopania kanału, któryby skrócił okrętom drogę 
odbywaną z Eunspy do Indyj naokoło Afryki. 
Niestety, współcześni Leibniza nie dorośli wi- 
docznie do zrozumienia i zrealizowania projtk- 
tu, na którego realizację zdobyli się w swoim 
czasie Egipcjanie, Persowie i Arabowie. Projekt 
poszedł w zapomnienie. 

NAPOLEON I. 

Sprawa kanału Suezkiego miała odżyć w 
sto łat później podczas egipskiej wyprawy Bo- 
mapartego. Napoleon, wioząc ze sobą do Afryki 
eały sztab uczonych z Champoll'pnem na czele 
mie zovomniał też zabrać geometrów, którzyby 
megli zbadać możliwość połączenia wodnego 
dwóch mórz: Śródziemnego i Czerwonego. Nie- 
stety, o ile Champollion i jego koledzy świetnie 
wywiązali się z zadania, dokonując ważnych 
«odkryć archeologicznych i zapoczątkowując nau 
kę tak ciekawą, jaką dziś jest egiptologja, o ty- 
1e gecmetrzy popełnili szaloną gafię, Orzekli oni 
mianowicie, że poziom morza Czerwonego jest 
o 10 mtr. wyźszy od poziomu morza Śródziem- 
nego i że wobee tego, po przekopaniu kanału 
cała woda z m. Czerwonego uciekłaby do m. 
Śródziemnego. Innemi słowy, „uczone pomiary 
napoleoūskich geometrów wykazały czarno na 
białem, że budowa kanału nie da się pomyśleć. 
Pnejekt poszedł więc w zapomnienie. 

METTERNICH. 

Wznawia go w kilkadziesiąt lat potem 
austrjacki Machiavelli — Metternich, lis kuty 
na cztery nogi, godny adwersarz wielkiego Tal- 
feyranda. Podjęte z inicjatywy tego dyplomaty 
pomiary dają wyniki wręcz edmienne od napo ' 

„KURJER% z dnia 15 września 1935 r. 

leońskich. Poziomy dwóch mórz okazują się 
prawie jednakowe. Z tego wzgłędu budowa ka- 
nału'nie nastręcza żadnych przeszkód. Był to 
rok 1847, tuż przed „wiosną łudów*, która Met. 
ternicha zmusiła do ucieczki z Wiednia. Zaled- 
wie 12 łat dzieliło projekt księcia—dyplomaty 
od realizacji, podjętej przez Lessepsa. 

LESSEPS. 

Lesseps jest w dziejach techniki i inžynierji 
tem, czem Napoleon w dziejach wojen I wojsko 
wości. Suez i Panama — ©te tytuły do sławy 
Lessepsa, które brzmią tak jak Austerlitz i Wa- 
gram dla Napoleona. 

Dziesięć lst trwała budowa kanału (1859— 
1869), który skracał okrętom drogę z Hambur- 
ga do Bombaju z 12 tys. mil. morskich na 6 tys. 
„z haczkiem*, zaś z Marsylji do Bombaju z 11 
tys. — na 4 tys. mil. (okrągło). 

WYMIARY. 
Kanał Suezki przebiega przez jeziora: Men- 

saleh, Ballah, Timsah i Gorzkie. Długość kana' 
tu wynosi 171 km. Głębokość 8—13 mtr. Szero- 

kość 120 mtr. Rozciągą się między dwoma mia- 
stami: Port Said (z północy) i Suezem (z połud- 
nia). 

STRONA MERKANTYLNA. 

Budowa kanału kosztowała 649 miłjonów fr. 
Z tego część pokryli akcjonarjusze przedsiębior 

stwa, część zaś — ówczesny wieekrół Egiptu 
Said Pasza. Jego następca Ismail Pasza odstą- 
pił swe akcje suezkie rządowi angielskiemu za 4 
miljony funtów (ok. 120 miij. złotych). Była to 
ładna sumka, iecz Ismail Pasza lepiejby bodaj 
zrobił, gdyby akcje zatrzymał, jak to wyniknie 
z poniższych rozważań. 

Dochody z użytkowania kanału wzrastały 
jak na drożdżach. W. 1880 r. wyniosły 42 miljo 
ny fr. (wydatki 17 milj.), w 1914 — 125 milj. 
(wydatki 29 milj.), w 1927 r. — 784 miłj. (wydał 
ki 115 miij.). Akejonarjusze mogli w tym roku 
zainkasować zawrotną dywidendę w wysokości 
4145 proc. 

Ruch okrętów wyraził się w cyfrach nastę- 

pujących: 
Liczba 

Rok okrętów Tonny Podróżni 

1878 486 437 26.758 

1880 2.026 3.057 101.551 

1900 3.441 9.738 282.511 
1920 4.009 17.574 500.147 

1932 5.032 28.340 261.774 

Nawet dla laika stanie się rzeczą jasną, że 
jeżeli chodzi © korzystną lokatę kapitału, 10 
nawet akcje fabryk broni nie mogą iść w para: 
gon z akcjami suezkiemi. Niestety, „Compagnie 
universelie du canal maritime de Suez* mocno 
je trzyma w garści. Zwykli śmiertelnicy muszą 
się zadowolić łykaniem ślinki. NEW. 

  

  

Kanał Suezki. Miejsce postoju statków handlowych, z których akcjonarjusze kanału ciągną 
olbrzymie zyski, Й 

Samobójstwo ucznia na oczach całej klasy 
Gimnazjum im. Adama Miekiewieza w War 

szawie (Sewerynówka 4) onegdaj było terenem 
wstrząsającego wypadku eamobójstwa, popeł- 
nionego przez ucznia. 

Do 7-ej klasy gimnazjum tego uczęszczał w 
roku zeszłym 18-letni Leon Mioduszewski, syn 

doktora medycyny, lekarza Ubezpieczalni Spo 
łecznej (Leszczyńskiego 8). Uczeń zdał warunko 
wo do 8 klasy i miał złożyć dodatkowy egzamin 
z matematyki 

Egzamin odbył się onegdaj przed profeso- 
rem Hornowskim i wypadł niepomyślnie dla ucz 
nia. Przy końcu lekcji profesor wyjawił mu wy- 
mik egzaminu oświadczając, iż nie zdał i że mu 
si zostać w 7 klasie. 

W tej chwili roztegł się dzwonek w klasie. 
Uczniowie zerwali się z miejsce, a profesor wstał 
i skierował się ku drzwiom. Uwagę wszystkich 
nagle zwrócił Mioduszewski, który zerwał cię z 
ławki, skoczył na parapet okna i trzymając rę- 

bec nędzy stosować zasady etyki i spo 
łecznego współżycia? 

Tu właśnie przychodzą z pomocą w 
nalprawianiu krzywdy społecznej orga- 
nizacje, mające ną celu pomóc dziec- 
ku w jego rozwoju moralnym i fizycz 
nym. I to zaczynając od najmłodszych 
lat. Ną każdym z nas leży odpowiedzial 
ność, mus, przyczynienia się choćby 
małą cząstką do polepszenia doli tych 
młodych istot, które zjawiły się na tym 
świecie jako najwyżej położone w hie- 
rarchji przyrody stworzenia, obdarzo- 
ne tajemnicą duszy, a poniżone często, 
poniewierane, gtodzone i gnębione g0- 
rzej, niż zwierzęta. 

Dła doli dziecka zrobiono w Polsce 
ogromnie dużo i niejednokrotnie pisa- 
Xiśmy o tem co zrobiono w Wilnie i na 
prowincji. Zaczynając od szeroko j co- 
raz szerzej rozpowszechniających się 

, instytucyj Kropli Mielka, Przychodni i 
Poradni dla Matek i Dziecka, higjeni- 
stek szkolnych, wiejskich przy samorzą 

„ dach, w szkolnictwie i utrzymywanych 
przez zrzeszenia społeczne, dalej przed- 
szikola, ochrony, żłobki, kluby dziecię- 
ce, wszystk, dąży do zapewnienia dzie 

ciom 'ubogich rodziców polepszenia wa- 
„runków bytu i pomocy w rozwoju. 

Jeśli rozpatrzymy się w wileńskim 
Świecie dziecięcym, spostrzec możemy, 
że w tej dziedzinie pomocy najmłod- 
szym istnieją pewne braki i luki w łań 
cuchu, mającym prowadzić dziecko od 
piersi matki i z pieluszek, do ławy 
szkolnej, obozu harcerskiego i strzelec 
kiego. Mianowicie brak się daje odczuć 
w Wilnie ogródków dziecięcych latem 

i półkolonij, do czego piękne i lesiste 
okolice miasta tak śię doskonale nada- 
ją, a pozatem zimą kłuhów dziecięcych 
i sal ogrzewanych, oświetlonych, dla 
nauki szkolnej. Sale takie czy kluby, 
powinny istnieć w każdej dzielnicy, 
przy każdej szkole, jak najgęściej, pod 
opieką komitetów parafjalnych czy in- 
nych, mogących ogarnąć miasto siecią 
iokali, choć najprymitywniej urządzo 
nych, szczupłych nawet, mniejsza ilość 
uczącej się dziatwy łatwiejsza jest do 
upilnowania j zaopatrzenia w pomoce 
szkolne, Bowiem obecnie, najbardziej 
palącą i bolesną sprawą jest uczenie się 
dzieci poza szkołą, w warunkach urą- 
gających zdrowemu rozsądkowi. Jakież 

ce w kieszeniach skoczył z 3 piętra do ogrodu 
„szkolnego. 

W klasie powstało wielkie zamieszanie. Roz- 
legły się krzyki przerażonych chłopców, którzy 
rzucili się ku drzwiom, aby biec na ratunek 
koledze. W ogrodzie, niedaleko muru łeżał nie 
przytomny Mioduszewski, ze strzaskaną czasz- 
ką i złamaną 

Wezwano pogotowie którego lekarz stwier- 
dził zgon. 
    

Książki — to rozmowy z qenjalnymi ludźmi 

NOWA 

Wypożyczalnia książek 
Wilno, Jagiellońska 15 — 9 

Ostatnie NOWOŚCI — naukowe — bele- 
trystyka KLASYCZNA i lektura szkolna 

oraz DLA DZIECI! 
Czynna od g. 12 do 18 z wyjątkiem świąt. 
_Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

może być porównanie i możliwość oce 
ny pracy dziecka, jeśli jedno uczy się, 
pisze i rysuje w ogrzanym, jasnym, cie 
płym pokoju, mając pod ręką wszyst 
ko, co do nauki jest potrzebne, a inne, 
źle odżywiane, w chłodnej izbie, przy 
naftowej lampce, przy zdobytej z tru 
dem, na krótko. książce, wypłakanych 
ołówkach i ..skradzionej gumce lub bi- 
bule... 

Zaipewnič uczącym się dzieciom do 
bre warunki przygotowania się do lek- 
cyj, dla: młodszych więcej higjeny i czy 
stości w domach rodzinnych, co się za 
pomocą kontroli higjenistek da powoli 
zaprowadzić, aż dorośnie kształcone w 
szkołach polskich połkolenie, które bę 
dzie znało wartość czystego mieszka- 
nia, oto najbliższe zadanie dla instytu- 
cyj zajmujących się młodem pokole- 
niem i cele, dlą których społeczeństwo 
powinno złożyć ofiary. H. R. 
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Na marginesie 

Amerykańskie metody 
Autobus ekspresowy Nowy Jork—Filadet- 

fia gotów już był do drogi. Konduktor miał 

właśnie dać sygnał do odjazdu, gdy skoczył 

na stopień wozu niski, zadyszany jegomość, w 

gumowym płaszczu, z małym nesseserem w rę 

ku. 

— Jedziemy wprost do Filadelfji? — rzucił 

pytanie nowy pasażer, 

„  — Tak, bez zatrzymania się po 

— odparł kondukitor. 

Pasażer ulokował się przy oknie, vis a vis 

wysokiego chudego jegomościa. Zlustrował jed 

nem spojrzeniem wnętrze wozu, autobus był do 

połowy zapełniony, Chudzielec z przeciwka wy 

jął z kieszeni gazetę, rozwinął ją i zaczął czy 

tać z uwagą artykuł wstępny. Niski grubas 

wpił się wzrokiem w gazetę, Pochylił się ku 

sąciadowi: 

— Pan pozwoli... nazywam się Nesting... 

— Oh, yes, bardzo mi miło... Brimm je- 

stem — mruknął tamten, nie odrywając oczu 

od gazety. 

— Mister — ciągnął niezrażony tem Nesting 

— nie wiedziałem, że autobus nie zatrzymuje 

się w drodze i nie mam nic do czytania. Niech 

mi pan odstąpi gazetę, zwrócę za nią dolara. 

— Owszem, dam panu gazetę po przeczy 

tania. 

— Nie, chciałbym dostać gazetę odrazu, 

dam pamu dwa dołary. 

— O co panu właściwie chodzi — odparż 

Brimmr — gazetę może pan dostać za dwadzie- 

$cia centów, a ja dam ją panu trochę później... 

— Właśnie teraz mi potrzeżna, zaraz, da 

ję za nią pięć dolarów! 

— (o za niecierpłiwość, a mówią, że to tył 

ko kobiety są ciekawe.., 

— Dwadzieścia dolarów! — przerwał Nes 

ling — to moja ostatnia propozycja! 

— Dwadzieścia dolarów? Hm, cena biletu? 

Ostatecznie pał go sześć! — myślał Brimm. 

— Proszę — podał gazetę i schował do 

portfelu podany mu banknot dwudziestodołaro 

wy. 

drodze 

Nesting rozwinął gazetę i pogrążył się w 

czytaniu. Jego vis a vis ziewnął kilka razy, ©- 

parł się wygodnie o poręcz i zasnął, 

Autobus wjechał już w przedmieście Fiła 

delfji Brimm obudził się dopiero, gdy konduk 

tor potrząsnął go za ramię: „Filadelfja“! Obej 

rzał się wysiadając, niskiego grubasa już nie by 

ło, Przy kiosku gazetowym przystanął i kupił 

„Daily Press“ za pięć centów. Spojrzał na 

pierwszą stronicę, ujrzał fotograf ję, przyjrzał 

się tej twarzy ze zdumieniem. „Damned* — 

zaklął głośno. 

Pod fotografję widniał napis: 

„Poszukuje się Jacka Nissels'a! Dzisiaj w 

nocy dokonano kradzieży z włamaniem w kasie 

fab yki sztucznego lodu w Broadway. Złodziej 

zabrał 60.000 dolarów. Poszlaki wskazują na 

Jacka Nissels'a, który opuścił nagle miasto. 

Policja poszukuje go, Dużą nagrodę otrzyma 

każdy, kto przyczyni się do ujęcia sprawcy 

kradzieży”. 

(Historja, którą może się wydarzyć każdej 

chwili, o ile się już nie wydarzyła. 

Em. 

ARTRETYK 
może się stać inwalidą 

bo dolegliwości artretyczno-reumatyczne, jako 
wynik przesyceńia organizmu kwasem moczo- 
wym, oraz powstałe na tem tle stany zapalne 
powodują bóle, zniekształcają stawy, utrudnia- 
ją ruchy, powodują stopniowo utratę zdolności 
do pracy, a w niektórych wypadkach mogą do- 
prowadzić nawet do kalectwa. 

Zioła Magistra Wolskiego „REUMOSA*, 
zawierające niezmiernie rzadką roślinę chińską 
Schin-Schen usuwają kwas moczowy, łagodzą 
bóle, regulują przemianę materji, przez co sta 
nowią racjonalne leczenie przy cierpieniach 
artretycznych, reumatycznych i bólach ischiasu, 

Zioła ze znak, och. „REUMOSA“ do naby- 
cia w aptekach i drogerjach (skladach aptecz- 

nych). 
Wytwórnia Mag'ster E. WOLSKI, 

Warszawa Złota 14, m. 1. з



GDYNIA (Pat) — Od wczesnego ra 
mą na dworcu morskim, przybranym 
zielenią i kwiatami, zebrały się organi 
zalcje, stowarzyszenia, związki oraz szko 
ły ze sztandarami, a nabrzeża portu wy 
pełniły się szczelnie publicznością. W 
sali odpraw celnych dworca morskiego 
zgromadzili się przedstawiciele władz 
oraz zaproszeni goście. O godz. 9,10 na 
stąpiło powitanie p. ministra przemy- 
słu i handlu Floyar-Rajchmana, który 
przybył w otoczeniu dyrektora departa 
mentu morskiego, urzędników minister 
«szą oraz władz linji Gdynia—Amery- 

a. 

PRZYBYCIE OFICJALNYCH GOŚCI 
Ze STOLICY, - 

O godz. 9.30 na peron dworca mor 
kiego przyszedł specjalny pociąg z War 
szawy z członkami rządu oraz zapro- 
szonymi gośćmi. Wśród gości znajdowa 
ła się starsza córka Marszałka Piłsud: 
skiego, Jadwiga oraz bracia Jan i Kazi 
mierz Piłsudcy. Członkowie rządu z p. 
ministrem (przemysłu i handlu na cze 
le udali się na peron górny dworca, a 
w tej chwili m/s „Piłsudski* wchodził 
do awanportu. 

W momencie zbliżania się statku do 
nabrzeżą orkiestra marynarki wojennej 
odegrała hymn narodowy i „Pierwszą 
Brygadę*, które były przyjęte niemil- 
knącemi okrzykami tysięcznych rzesz 
publiczności. Gdy zarzucono kotwicę 

przedstawiciele rządu w osobach mini 
stra przemysłu i handlu Fłoyar-Rajch 
mana, ministra Jędrzejewicza, ministra 
Butkiewicza, wiceministra Piaseckiego, 

wiceministra Korsaka, wojewody Kirti- 
klisa, dyrektora dep. morskiego minister 
Stwa przemysłu i handlu Możdżeńskie 
go, dyrektora departamentu żeglugi mi 
nisterstwa przemysłu i handlu Ocioszyń 

skiego oraz innych osób udali się na 

pokład statku, gdzie kpt. Stankiewicz 
złożył p. ministrowi przemysłu i handłu 
raport, poczem wszyscy udali się ma 
pokład słoneczny, gdzie ks. biskup mor 
ski dr. Okoniewski w asyście licznego 

kleru odprawił solene nabo 

Po nabożeństwie od stóp ołtarza ks. 
biskup wygłosił płomienne okolicznoś- 
ciówe przemówienie, росхет prezes są 
du okręgowego w Gdyni wręczył p. mi 

handlu - akt reje 
*w Gdyni. 

brał głos p. minister przemy 
amdlu Floyar-Rajchman, | który 

powiedzial: 

    

   
       

  

  

              

PRZEMÓWIENIE 
MINISTRA, FLOYAR-FAJCHMANA 

„Przed chwilą otrzymałem z rąk p: 

ment rejestraćj 
1 najbardzi j 
kiej marynarki handlowej. 

eż dzień najwięks: 
tej marynarki, W imieniu 

ażam przekonanie, że polska 
a handlowa w służbie dła kra 

ju i dla-współpracy międzynarodowej, 
oraz dlą zbliżenia rodaków naszych zza 
oceanu zaszczytowi temu podoła i wyra 
żam przekonanie i wiarę, że wszyscy ci, 
których praca składa się na całokształt 
marynarki handlowej, przy wykonywa 
niu swoich obowiązków i pełniemie służ 

by dla pomyślności bandery narodo- 
wej wzmocnią swoje wysiłki, aby* po- 
dołać zaszczytowi, jakim jest powiększe 
nie polskiej marynarki handlowej o sta 
tek, noszący imię Wskrzesicielą Ojczyz 

ego Wodza Norodu. Ogła 
szam wejście statku w/s „Piłsudski w 
skład polskiej marynarki handlowej 
daję komendę: banderę podnieść”. 

W tej chwili kapitan statku w asyś 
cić pierwszego oficera podnieśli bande 
tę przy, dźwiękach hymnu narodowego, 
a p. minister przemysłu i handlu oddał 
akt rejestracji statku prezesowi linji 
(GEAR 

  

   
   

   

      
   

  

  

    

  

  

  

      

   

  

   

„KURJER“ z dnia 15 września 1935 r. 

$ „Piłsudski” w porcie gdyńskim 

  

Gdynia—Ameryka. Skolei orkiestra ode 
grałą hymny narodowe: włoski, duński, 

amerykański i angielski, a bandera da 
nego państwa była podnoszona do szczy 
tu fok-masztu, 

AKT PRZEKAZANIA ZIEMI Z POBO- 
JOWISK PORTUGALSKICH. 

Skolei nastąpił uroczysty akt prze- 
kazamia ziemi w urnach, przywiezio- 
nych na statku m/s „Pilsudski“ z miejse 
pobytu Marszałka Piłsudskiego na Ma 

derze oraz z pobojowisk historycznych 
z okolic Lizbony. W związku z tem 
charge d'affaires portugalski wygło- 

    

  

sił okolicznościowe (przemówienie, po 
którem odegrano hymn narodowy por 
tugalski oraz podniesiono banderę por 
tugalską na fok-maszt. Następnie wygło 

sili przemówienia prezes linji Gdynia — 
Ameryka i sędziwy prezes akademjj li 
teratury Sieroszewski, poczem rząd о- 
raz zaproszeni goście zwiedzili statek. 

Skolei odbyło się śniadanie. O godz. 
13 członkowie rządu z: otoczeniem opuś 
cili pokład m/s „Piłsudski*, odjeżdża- 
jac specjalnym pociągiem do Warsza- 

      

  
wy. Wszystkie statki w porcie: jak rów 
nież m/s „Piłsudski* były w pełnej 

gali. 2 

2 

Mając na tropie policję bandyta | 
Majewski dokonał nowego napadu 

— rabunkowego 
WARSZAWA (Tei. wł.). Bandyta Majewski, 

na którego cheenie odbywa się obława odważył 
się w dniu wczerajszym dokonać nowego napa- 
du. Napadu tego dokonał w powiecie garwoliń- 
skim. 

Napadł wraz ze swymi kolegami na handła- 
rza Sigiera, który wraz z córką wracał furman 
ką z Warszawy. Bandyci steoryzowali kupca i 
zrakowali 115 złotych oraz zabrali pierścionek 
i kolezyki dziewezyny. 

Po dokonaniu rabunku Majewski schronił 
się do ckolieznych lasów. 

Afera majątkowa w znanej rodzinie 
ziemiańskiej 

WARSZAWA (Tel. wł.). Z Sieradzia donoszą 
tam hrabinę rumuńską p. Alicję 

Bobejko, która wyszła zamąż za znanego tam 
ziemianina Bohdana Cie'eckiego. P. Bobejko- 
Cielecka wymogła na swoim mężu sprzedaż 2-ch 
majątków: W związku z tą sprzedażą osadzony 
został w więzieniu p. Cielecki. Małżonkowie 05- 
karżeni są o sfałszowanie testamentu, przekazu 
jącego im oba te majątki, które obecnie sprze- 
dali. 

Sensacyjne szczegóły afery 
wśród handlarzy mięsnych 
WARSZAWA, (Tel. wł.). W! związku z are- 

sztowaniem członków zrzeszeń handlujących mię 
sem wieprzowem z dniem każdym wykrywane 

władze coraz nowe szczegóły tych afer. 
jerdzono w rachunkach olbrzymie wy 

datki na libację i przyjęcia, m in. znaleziono ra_ 

„chunek restauracyjny wystawiony w jednem z 
małych miasteczek na sumę 630 złotych. Jak na 

daleką prowincję był to rachunek niezwykle wy- 
soki. 

Wykryło da'ej, że w stosunkach personal- 
nych wśród członków tych organizacyj panowało 
niezwykłe przekupstwo, przyczem otaczano się 
ludźmi sobie oddanymi. 

W. dniu dzisiejszym władze mianowały do 
obu organizacyj kuratorów. 

  

   

   

  

"Kurjer sporiowy 
Kompromitacja 

Zapowiedziane ma wczoraj zawody 
sztafetowe o mistrzostwo Polski z 
czyły się wielką plajtą, ponieważ p 
byłe do Wilna drużyny Warszawianki 
i Legji z nieznanych bliżej powodów 
ną star mie stamęły. 

Oczekiwanie zawodników przez 
ganizatorów i przez publiczn 
czyło się tem, że pobiegłą valkoweren 
jedna tylko sztafeta wileń 7 оо МОВ 
zdobywając tem samem mało zasžezyt- 
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ku o godz. 12 m 
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wych o m 
a Wi 

przez Wisłę 
Na Wišl 

  

   

tėm projektowany je 
sty Automóbilklubu do War 
wodów 9 pul 
grywki o mi 
skiego. 

W ŁODZI międzymi 

pomiędzy reprezenta 
zatem tr 
(Warszawa) — reprezentac 

W KRAKOW: i 

   
    

    

szczypiornizka Kraków—Ś'ąsk i międzyklubowe 
regaty: 

WIE LWOWIE. mecz 1 atletyczny Kra-     
   ków—Lwów i mecz pił 

'W CHORZOWIE trójmecz lekkoatletyczny 
iałem reprezentacyj Wrocławia, Śląska O- 

go i Ślaska polskiego. 
W LUBLIN pięciobój męski g mistrzost- 

wo Polski i mecz bokserski Warta—Lublin. 

      
     

NASTĘPNY Nr. „KOLUMNY LITERACKIEJ" 
: - ukaże się 4-krotnie powiększony 

i zawierał będzie w dziale poezji wiersze czołowych poctów awangardy — 
Józefa Czechowicza i Juljana Przybosia, oraz wiersze poetów wileńskich; poza- 
tem wśród artykułów — podsumowanie recznego dorobku młodej literatury, 
relacje z pierwszej podróży MIS „Piłsudskiego* i in.; kronikę białoruską i li- 
tewską, dział satyry literackiej i karykatury. 

*|Program niedzielnych imprez sportowych 

na Piėromoncie 
ny tym razem tytuł mistrza Polski w 
w na 800 00, 200 ; 100 mtz. 

Warto doprawdy zastanowić się głę 
biej nad przyczynami smulnych losów 
sportu polskiego i wogóle podobnych w 
przyszłości nie organizować, bo świad- 
czą one o niechlujstwie klubów sporto- 

    
  

  

  

  

Zakończenie zawodów odbędzie się 
dziś o godzinie 10 na boisku na Pióro- 

moncie, 

     

  

   

     

      

      

amcy П. 
1 wileń- 

y mecz o pu- 
y Spartą a Bu- 

      

     

  

        

    

   

     

Rytm I wigor serca 
Oto co trzeba zachować w życiu 

najdłużej, Przę sklerozie; arttetyzmie, 
przewlekłych cierpieniach dróg 'odde- 
chowych. Apteka Mazowiecka poleca 
znany od lat sok czosńku marki F. F. 
Prospekty та М/ bez- 
płatu 

   

   
      

    

Abisynja już jest włoska, 
a Europą pozbyła się Szwecji, 

Szwalcarii I Norwegji 
Z Moskwy dónoszą, że wprowadzony: został 

obecnie przez komisarjat oświaty now Е 

     zno-geograficzny. W. 

    ynję do ka'onij włos 

Na mapie Europy niema ani Szwecji ani 

Norwegji, brak też Szwajcarji. Natomiast na po 

tudnių Anglji pojawiły się nowe wyspy, niezna- 

ne dotychczas w geografji. 

Atlas ten zawiera przeszło. 300 -tego rodzaju 

błędów. у Е Si 

Niepozbawiona humoru jest tą okoliczność, 

że atlas ten został zatwierdzony: przez komitet 

uczonych przy komisarjacie oświaty. 

„Urzędu Woj 

K. P. W. OGNISKO ZWYCIĘŻA 
W ŁOMŻY, 

6 rozegrało mecz z Maka- 

ężająe 7:5. Najlepszy na 

ku Balłossek. Bramki strzelili: Balossek 5, 

    

boi 

  

Bchdanowiez i Wasilewski po 1. 

Dziś ogniska gra z reprezentacją Łoniży. 

REGATY WIOŚLARSKIE. 

    
   

          

    

egłanskie na klóre zaprasza 
ów tego pięknego sportu. 

jak i Panowie stat- 

  

ków 

Panie 
  

ędą  przyjmow: 

ul. Garbarskiej 

DOLARA za każdą żywą 

PILUSKUFE znalezioną 
% 

po przeprowadzeniu. dezynfekcji preparatem 

„„FUMIGATORE - CIMEX'' wypłacimy. 

Zamówienia na dezynfekcje przyjmuje 

FUMIGATORE CIMEX 
Wilno, ul. Tatarska nr. 3, tel. 22-77 

Wystrzegać się bezwartościawych našladownicwt. 

> ocynkowana 

BLACHA i pomalowana 

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 
BĘDZIN 

T-wo Br. CZERNIAK i Ska | 
Oddz. w Wiinie, Bazyljańska 6, tel. 2-73 

   

      

   
   

    

    

    

  

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji 
Ziemskiej 

12 września r. b. pod przewodnictwem Na- 

czelnika Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych 
ewódzkiego Wileńskiego, Tadeusza 

Żemoyte odbyło się posiedzenie Wojewódz- 

kiej Komisji Ziemskiej. 

Przez Komisję zostały rozpoznane: | 

1 sprawa uznania za wygasłą służebności 

wiskowej wsi Czeplaje na gruntach folw. 

›ра ], pow. oszmiańskiego. a 

7 spraw z odwołań od orzeczeń I-ej instan- 

cji, zatwierdzonych projekty scalenia wsi; Pio- 

trowicze i O!chowce, Honczary vel Gonczary, 

Wielkie Kulhaje, powiatu dziśnieńskiego, Ku- 

nawa, Burczaki, Trzeci Maj, Sućkowo, powiatu 

oszmiańskiego, Nowy Dwór, powiatu postawskie 

go, Reszkutany, powiatu święciańskiego, zaśc. 

Kolnota II i IV oraz wsi Szarkiszki I, II i III, 

powiatu rwileńsko-irockiego. . : ia 

1 sprawa ustalenia stanu posiadania przed 

scaleniem gospodarzy wsi Glišcionki, powiatu 

brasławskiego. 

  

    

    

    

  

   



  

    

| MI 

Egzotyczna księżniczka 
w podróży. Księżniczka 
japońska Teru, najstarsza 
córka japońskiej pary ce- 
sarskiej, na jednym z dwor- 
ców w Japonji, w oczeki- 
waniu na pociąg, którym 
ma odjechać do letniej 

rezydencji cesarskiej. 
(Na lewo). 

Przed decydującą walką. 
Bokser amerykański, Max 
Baer, obecnie zawzięcie 
trenuje się, gdyż nieba- 

wem ma się spotkać na 
ringu z murzynem Joe 
Louisem. Z twarzy Baera 
można wyczytać, że jest 

dobrej myśli. 
(Na prawo). 

| 

Pierwszy samolot poruszany siłą mięśni ludzkich. W warsztatach samolotowych we Frank- 
furcie nad Menem został zbudowany pierwszy samolot, poruszany siłą mięśni ludzkich. Samolot 

skonstruowali inż. Haeseler i Billinger. Na ilustracji — pierwszy z tej serji samolotów. 

  

  
  

ее 

  

Chrzest w rzece. Niedawno 300 murzynów w różnym wieku, należących do jednej z niezliczonych sekt religijnych 
w Stanach Zjednoczonych, ochrzcił duchowny—murzyn w falach rzeki Potomac. Uroczystości tej przyglądały się 

tłumy z brzegu i łódek. Na ilustracji — moment udzielania chrztu małemu murzyniątku. 

CHWILA-BIEŻĄCA 
W ILUSTRACJI 
  

  

    

      
  

  
  

    3 

Katastrofalna burza nad Darmsztatem. W tych dniach 
nad Darmsztatem przeszła katastrofalna burza, która poczy- 
niła wielkie szkody. Między innemi zburzone zostały war- 

sztaty samolotowe, uległy również zniszczeniu znajdujące 
się w nich szybowce. Na ilustracji — wyciąganie z rumowisk 

ocalałego szybowca po przejściu burzy. 

  
  

Szkoła dla psów Czerwonego Krzyża. 
Niemiecki Czerwony Krzyż zorganizo- 
wał w Norymberdze pierwszą szkołę | 
dla szkolenia psów sanitarnych. Na 
źdjęciu — pies w pełnym rynsztunku 
przed wyruszeniem na poszukiwanie 

rannych. 

Z Afryki wschodniej. Żołnierze włoscy na posterunku p 
Erytrei. 

     Rewja wojsk 
dzin króla Jug: 

Na Au 

    „swidomych doko- 
Wynalazek dla nifząskiego okulistę 
nany przez ameryk,ma. Przez te oku- 
dr. Wiliama Reinbloc posiadający tylko 
lary podobno nawet ; mogą czytać. 

2% widomośc 

<< 

  

   

    

   
   
   

    

    
    

  

   

  

   
   

Pożegnanie. Jedne wagony po dru- 
gich opuszczają ym, naładowane 
wysyłanymi do Afryki Wschodniej żoł- 
nierzami. Jaki na początku wojny świa- 
towej, żołnierze czule żegnają się 
z bliskiemi sercu osobami — może na- 
zawsze. Na ilustracji — scena pożeg- 
nania żołnierza z żoną i córką na 

dworcu w Rzymie. 

     

  

          

   

    

   

  

    
   
   

    

dniu urodzin króla jugosłowiańskiego Piotra. Z Okazji 13-ej rocznicy uro- 
słowji Piotra II na polu bagnickiem odbyła się wielka rewja wojskowa. 
— regent książe Paweł ze świtą przyjmuje defiladę oddziałów gwardji. 

  
19-letni lotnik transoceaniczny. 

19-letni Jack z Quebecku w Kanadzie 
jest chyba najmłodszym lotnikiem, który 
się pokusił o przebycie Atlantyku dro- 
gą powietrzną. Młody lotnik ma wy- 
lecieć z Irlandji i lecieć do Kanady. 
Obecnie, jak widać na zdjęciu, studjuje 

marszrutę. 

    

  

Anglja wysyła wojska do Egiptu. Żołnierzy angielskich, przed wysłaniem do Egiptu, uczy się, jak;zmają”nosić 

Księżniczka Zahai, 16-letnia córka 
cesarza Abisynji, jest całkiem nowo- 
<zesną panną, obdarzoną nieprzeciętną 
inteligencją. Mówi płynnie po angiel- 
sku, niemiecku i francusku, gra na 
fortepianie i na przyjęciach cesarskich 
«w Addis Abeba oprócz koloru skóry 
miczem się nie różni od dystyngowa- 

nych pań europejskich. 

Ti d i UA 

Nowe znaczki pocztowe w Belgji zostaly 
wydane z okazji światowej wystawy w Brukseli. 
Znaczki trzech wartości ilustrują rozwój poczty, 
zaczynając od starych dyliżansów pocztowych. 

(Zdjęcie na prawo). 

(J bl M 

  

helmy korkowe. 

  

Z Abisynji. Abisynja jest krajem dziwacznych obyczajów, niezrozumiałych 

dla Europejczyka. W niektórych okolicach Abisynji, np. wierzyciel wiąże 

siebie łańcuchem z dłużnikiem dopóty, dopóki ten mu długu nie odda. 

  Golf. Golf jest w Anglji najbardziej ulubionym sportem, któremu z zapałem oddaje się również płeć nadobna. 
Na zdjęciu — finał gry o mistrzostwo pań, która niedawno odbyła się w Buckinghamshire. 

 



Ze światowej konfe- 
"rencji dyrektorów 
Państw. Instytutów 
Meteorologicznych 
W czasie od dnia 6 do 13 bi 

m, obradowała w Warszawie 

światowa konfereneja dyrekto- 
rów państwowych instytutów 
meteorologicznych. Konferencja 
uchwaliła m. in utworzenie 
światowej rady meteorologicznej 
dla ochrony bezpieczeństwa że 
glugi powietrznej, ponowny wy- 

. bór istniejących komisyj meteo 
rologicznych oraz utworzenie no 
wej komisji międzynarodowej 
dla zagadnień radjometeorologi 
cznych. Przewodniczącym tej o 
stalniej komisji zo tał wybrany 
dyrektor polskiego instytutu me 
teorologicznego, dr. inż. J, Lu- 

geon. POZ 
W czasie obrad konferencji 

poddano również pod dyskusię 
projekt polski utworzenia stałej 
stacji podbiegunowej dla celów 
zadjometeorołogji i służby prze 
widywania pogody, -Z wielkiem 
uznaniem powitano oświadcze- 
nie polskie o budowie dwóch 
obserwatorjów  meteorologicz- 
nych wysokogórskich. 

'W konferencji wzięło udział 

przeszło 100 uczonych i dyrek 
torów instytutów meteorologicz 
nych, reprezentujących przesz- 
ło 40 państw. W dniu 13 b, m. 
uczestnicy konferencji wyiecha 

li na wspólną wycieczkę do Kra 
kowa, a następnie do Zakopane 
go i w Pieniny. 

   

Brzvtwy ze szkłą 
W hutach czeskich rozpoczę. 

to ma większą skalę fabrykację 
brzytew ze szkła. Dotychczaso- 
we próby dały doskonałe rezul 
taty: brzytwy ze szkła golą rów 
nież dobrze, jak brzytwy ze sła 
li Jedyną ich wadą j tylka 
to, że nie można ich est 

iż po stępieniu się trzeba 

  

      sowama jest przez nadzwyczaj- 
ną taniość, co nozwała na 
stą zmianę. 

  

Żałobne znaczki 
pocztowe w Belgli 
Na osobiste życzenie króla 

Leopolda III wypuści poczta be' 
gijska osobną emisję znaczków 
pocztowych z podobizną zmar- 
łej tragicznie królowej Astrid. 
Znaczki te zo: 
listopada r. b. i będą w obies 

do 1 stycznia 1936 r. 

  

   

   

     

Szkoła dla marynarzy 
kobiet 

„ „Po czteroletniem pływaniu 
po morzach zawinął do Havre'u 
żaglowiec francuski o symboli 

_eznej nazwie „La femme, Za- 
łoga żaglowca składa s z 
nie z kobiet, a kap 
ku jest wdowa po mary 
pani Dumont. Kapitanom 
mont wykształciła w ci 

ch lat  czterna 
ria | piloi 

Każdą х wuczest 
roletniego kursu k 
uka:na „La femme do 30.0 
franków. 
DE6LPECOHNN0 69009009070203000632 

OGŁOSZENIA | 
Kurjer es kiego | 
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PRZYJMUJE 
na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kuzjera Wileńskiego" 

UL. BISKUPIA 4 

ADODOŁOWAME 0100000004 000602 

VYVYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYVYYZEJ 

  

PRACOWNIA 

OBUWIA 
M. DRZEWIŃSKI 
|. uł. Wileńska 35 
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KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego ; 

Do aktora o sztuce aktorskiej 
  

Nawiązując do „Listu pierwszego” o sztuce 

aktorskiej (Koi, Lit. z dnia 8 września b. r.), 

anam ochotę zastanowić się teraz, w jaki to spo- 

sób sztuka, mowa i aktorstwo zespalają się w 

jeden twórczy wyraz soeniczny. 

1. O sztuce mównej, aktorskiej, czyli o 

twórczości artystycznej aktora, możemy powie- 

dzieć. urzeczywistnia się ona tylko w tych mo- 

mentach „gdy scenicznej gdy  artysta-aktor 

wchodzi w bezpośredni, osobisty stosunek ze 

swem 'własnem „stylowem'* słowem, ze swojem 

własnem „wyrazistem* ciałem, ze swym „zgra- 

mym' artystycznie zespołem oraz ze swą przy- 

tomną z dobrej wo'i widownią, szukającą nie 

wzruszeń naskórkowych, sensualistycznych, 'ecz 

przeżyć artystyczno . dramatycznych. Co do tej 

ostatniej myśli, przyznałeś mi rację. Ciągła pa 

mnięć, że sztuka dramatyczną „pnzedstawia się* 

ma scenie, a „spełnia się" na widowni, dobrze ak 

łorawi zrobi. Oduczy go bowiem od zanudzania 

publiczności swemi zmanierowanemi, wytartemi 

szabionami. Do tego ciekawągo zagadnienia roli 

widowni w twórczości artystycznej aktora jesz- 

aze raz wrócę w liście trzecim. 

Co do owego bezpośredniego kontaktu ak- 

tora z artystycznem tworzywem scenicznem, mu 

si on być, że użyję analogji z plastyką i muzy 

ką, z jednej strony ,,kształłob'iwy”, a z drugiej 

„foniczny*, Kształtobliwy, jeśli chodzi o opero- 
wanie ciałem, foniczny, jeśli chodzi o emisję gło 

«qi. Lecz ten kontakt zawsze powinien być twór- 

Gzy, tzn. świadomie „postawiony*: skomponowa- 

ny głosowo i ruchowo; ruchowo nietylko w za 

kresie drgań samego ciała lecz i opanowania sce 

ny. iPamiętasz, nazywaliśmy to aktorską kom- 

pozycją soeny- W, trzecim dopiero liście rozpa- 

trzę szczegółowiej to ciekawe zagadnienie. ' 

iPatrząc ma aktora od strony tekstu drama 

tycznego, należałoby żądać aby konstrukcyjne, 

stylowe składniki tekstu nasycone były tętnem 

ruchu aktorskiego ciała, do głębi ożywionego u 

<zuciem i naładowanego nastrojem. Tętnem cia 

ła co do dynamiki wyrazu, uezueiem co do form 

poszczególnych części utworu dramatycznego i 

jego nawet drobnych częsteczek, nastrojem co 

do jego całości. Artysta-aktor wypowiada przez 

siebie słowa autora (nie reżysera!) musi prze- 

jąć za swoje i musi je — zgodnie z ciąg'e nara 

stającem swem własnem. artystycznem i życio 

em doświadczeniem w czasie i przestrzeni — 

wyłaniać z siebie szczerze, bezpośrednio i bez 

wahania, musi je stwarzać w zdecydowanej ar- 

Tystycznej formie, że użyję tu tego dla sztuki wa 
żnego słowa, styłowo, Теп żywioł twórczy obo- 

wiązuje każdego poszczególnego aktora bez 

względu na „resorty biurokratyczno-teatralne* 

i na „hierachje“, obowiązuje zespół cały. 

Co się tyczy sztuki żywego słowa, przyp?m 

mij, Mój Drogi, „improwizację* Mickiewicza. Po 
kusił się w niej Mickiewicz między innemi i na 

ujęcie plastyki twórczego słowa. Słowaęki rów 

nież mówiąc o słowie, o to samo zagadnienie 

potrącał. Po okresie zimnym, umysłowym, pseu. 

<do-klasycznym prąd wtedy nowy, romantyczny, 
gorący, uczuciowy musiał zdać sobie sprawę z 

możliwości słowa. „Słowne wizje'* Mickiewicza 

i Słowackiego są doskonałemi wskazówkami i 

dla artysty-aktora. 

Wybacz, Mój Drogi, że więcej nad „sztuką” 

aktorską w ogólnem tego słowa znaczeniu za- 

stanawiać się nie będziemy. Nie chodzi prze- 
„ciež nam o roztrząsania estetyczne, tyłko o twór 

szość artystyczną, urzeczywistniającą się na sce 

nie i widowni (1) dzięki aktorowi. 

2. Przejdźmy teraz do dźwięku — słowa ak 

torskiego, czyli do tworzywa mowy artystycznej. 

Nasuwa mi się w tym wypadku analogja do 

dźwięku instrumentalnego, który jest tworzywem 

muzyki. Mowa jest dźwiękiem artykułowanym. 

Jeśli jednak zważymy, że artykulacja mowy po 
chodzi właściwie z instrumentu  gardłowego, 

strunowego, nie trudno będzie w mowie znaleźć 
nawet podobieństwo z muzyką. Oczywiście, mo 

wa operuje tonem przyrodzonym, t. j. głosem i 

dąży do wyrażenia w dźwiękach-słowach pełni 
przeżyć psychicznych człowieka, podczas gdy mu 

zyka operuje tonem właściwym danemu instru 
mentowi i dąży tylko do wyrażenia wzruszeń i 

nastrojów. 

Więc najpierw stwierdzić nałeży, że muzy- 
ka artystyczna opiera się zawsze na nieposzlako 

«wanym instrumencie, bo ten jest należytym ma 
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terjałem tonu muzycznego. Mowa również ma 

swój instrument, który jest materjalem artysiy- 

cznego tonu mownego. Żywy instrument mów- 

ny człowieka jest taką siłą potężną, życiową, 

tak fascynuje „prawdą słuchacza, że ozasami 

nawet na złym instrumencie mównym można 

cudy słowne stwarzać. Głos np. genja'nego Sol- 

skiego, mówiąc bez żadnej przygany — to chra 

pliwa harmonja. Mam jednak wrażenie, że nor- 

malnie aktorski instrument móway musi być 

stale „kułtywowany* ma podobieństwło stałej 

troski pianisty o strój dobrego fortepianu. Słu- 

sznie twierdziłeś, że $piewne postawienie głosu 

jest tu jak najbardziej wskazane. Chwalę Twój 

zamiar nauki śpiewu. 

A na aktorską chrypkę rądzę Ci używać do 

płókania lub pendzlowania lekarstwa, które 

mnie samemu świetnie pomaga, oto: „Mentboł 

0,5 — Myrrae 5,0 — Rathanae 25,0*. Dosk'male 

również działa pendz'owanie „Algorhiną* Spies- 

sa. 

iNie waham się też twierdzić kategorycz 

nie, że ideałem nowożytnego dźwięku-głosu jest 

głos dźwięczny jak dzwon lub gong. Najdalej do 

sięga, władnie opanowuje widownią, mile łech 

ce wrażliwość słuchacza i jest radjofoniczny. 

Nie jest to, jak widzisz, Mój Drogi, bez znaczenia 

dla aktora w dzisiejszych czasach, czasach rad 

ja i ogromnych zbiorowisk ludzi. Chodzi, oczy 

wiście, + charakter głosu „dzisiejszego”. Głos 

bowiem „dawniejszy”, dźwięk-słowo „historycz 

ne* musiały mieć swoją właściwą barwę i dyna 

mikę. Głos np. impresjonistyczny, przedwojen- 

ny, z którym można jeszcze dotąd spotkać się na 

deskach scenicznych, jest głosem zduszonym, 

tajemniczym, wydobywającym się gdzieś z .,na 

giej duszy” mówiącego. Głos rokokowy był za- 

pewne, jakbyś perły przesypywał i przymilał się, 

barokowy, jakbyś z patosem światła i cienie na 

widownię rzucał, renesansowy, rytmicznie skan 

dowany, a gotycki - śpiewny. Wiesz o tem do- 

brze, że zrekonstruować taki głos nietrudno, 

gdy się zna praktycznie historję form muzyki 

i śpiewu łącznie z historją form plastyki i archi- 

tektury (rytm i kompozycja!) dawnych okresów. 

Wysiłki czynione w tym względzie przez nasze 

wileńskie Studjum Dramatyczne dały mojem 

zdaniem, niezłe wyniki. 

3. Dźwięk-głos artykułowany — to słowo 

'udzkie. Artykułowany, t. zn. należycie wydoby 

ty i skomponowany w słowo. 

Słowo aktorskie musi być tak złożone z 

spółgłosek i samogłosek, aby nienagannie zawie 

rało w sobie ideę goszczącą. Słowo „Słoń* np. 

musi być tak wypowiedziane, aby z tem słowem 

nie kojarzyła się u słuchacza wielkość... mysz- 

ki, tylko istotnie słonia. Owszem, w żartach po- 

sługujemy się taką „pułapkową* mową. Słynne | 

są w lasach tutejszych — z opowiadań pewnego 

gajowego — owe słonie, które „być, to one jest, 

ale malusieńkie i przyłaiwszy sia”. Autorzy dra 

matyczni mają tu głos. P. Grubiński w uprzed- 

nio wspomnianym wywiadzie krzyczy w niebo- 

głosy: „Szacunku dla literatury dramatycznej”. 

Nie ma oczywiście racji, gdy w swym zapędzie, 

gromiącym „reformy reżyserskie, głosi jedno- 

stronnie, że „teatr to twórczość dramatyczna 

A od czego są w teatrze aktorzy i publiczność? 

Co się tyczy formy słowa, to zamaszystość 

życiowa słów musi być pogłębiona i uplastycz- 

niona w znaczeniu formamem. Stąd teatr wlaš- 

nie jest ideo-p'astyczny, a nie jakby niektórzy 

sobie życzyli — zgodnie z dzisiejszą rzeczywistoś 

cią teatralną -- fizjo-plastyczny. Przychodzi mi 

na myśl malarstwo. Plamy barwne, uplastycznia 

jące temat, muszą być tak uszeregowane, żeby 

niedwuznacznie sugestjonowały widzowi formy 

malarskie motywu j. t. właśnie to do czego zmie 

rza artystyczny wysiłek ma'arza, jest to owa je 

go interpretacja malarska. Tak się ma i ze sło- 

wem aktora. Słowo „słoń'* musi mieć jeszcze w 

dynamice dźwięku i w ruchu aktorskim tę ce- 
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chę która płynie ze styłowego (nie režyser- 

skiego!) zrozumienia tekstu. Słowo „słoń* jak 

i każde inne słowo przez artystę wymawiane, 

mienić się musi „wyrazowo”, jak się np. mieni 

dźwięk skrzypiec w ręku p. Dubickiej w corazto 

innych utworach różnych kompozytorów. Reży- 

ser nic tu nie wskóra, jeśli sam artysta-aktor 

nie zawładnie twórczo słowem. Mistrzem takiego 

władztwa słowa jest Jaracz. 

[W każdyra bądź razie, co się tyczy treści 

i formy słowa, staranne artykułowanie dźwię- 

ków, wyłaniających się z pamięci, jest naczeł- 

nem zadaniem aktora tak, jak instrumentalne 

Czytanie nut z partytury u muzyków. Marno- 

wanie (zjadanie lub deformowanie) spółgłosek 

i samogłosek w artystycznej mowie, wydaje mi 

się niedopuszczalne narówni z błędami i braka 

mi wybierania przez muzyków nut i fraz muzy- 

«znych lub narówni z wyrzucaniem z mozaiki 

poszczególnych kamyków barwnych. Uwagi więc 

Twoje, Mój Drogi, że słowo (artystyczne) tak 

samo zwyczajowo należy traktować, jak to się 

dzieje w mowie potocznej nie są całkowicie praw 

dziwe. 

бо innego bowiem jest nałura'izm żywego 

dźwięku (nie artystycznego), a co innego styli- 

zowane już, twórcze słowo dramatycznego utwo 

ru. O jakżeż wobec tego subtelnie muszą sobie 

poczynać z artystycznem słowem aktorzy—artyś 

ci i reżyserzy—artyści. 

Dosyć będzie tej pisaniny na dzisiaj. Pozo- 

staje mi jeszcze wyłuszczyć Ci mój pogląd na 

słowo udramatyzowane, rozwijające się także 

w akcji scenicznej oraz rozpatrzeć zagadnienie 

dramatycznej gry ciała aktorskiego, wspomnia- 

nej aktorskiej kompozycji sceny i prawa wido- 

dni. / 

Evviva ł'arte! 

ё Twój 
P. Sankowski. 

  

Egzamimn z geograń ji 
Jakie są części Świata? Europa, Afryka, 

Ameryka, Australja, Azja, Antarktyda. Jest czas, 

kiedy mówiąc te słowa nie wie się nie więcej 

poza tem, że nazwy te to części Świata, a te 

części świata to znów Europa, Afryka. — Zamk 

nięte koło abstrakcyjnych pojęć, niewiele więcej 

niż układ liter, może tylko układ dźwięków. 

Powoli uczymy się zapełniać treścią nazwy na- 

szej geografji. Dano nam kiedyś wiedzę o nie- 

wielu (pozornie zawsze tych samych) elementach 

głównych jak góry, równiny, morza, rzeki, Wy- 

jaśniono co to jest morze wogóle, co to są góry, 

jakie? — poprostu góry. Są cechy wszystkim 

górom wspólne, A potem pod nazwy wód i lą- 

dów podstawiono odpowiednie szeregi owych 

elementów przeciętnych. Widziało się jakieś 

komibinacje, łamigłówki z tych samych kłoc- 

ków, typy idealne, odbarwione; nie przypusz- 

czało się nawet odrębności i niepowtarzalności 

każdego miejsca w danym czasie, 

Tak poznałam opis ziemi — kraje dalekie 

i bliższe, tak np. poznałam Szwecję, W tymże 

czasie przypuśćmy przeczytałam opis podróży 

po Szwecji Była to „Cudowna podróż* małego 

Marcina, który w postaci krasnoludka na skrzyd 

łach dzikiej gęsi przeleciał nad swoją ojczyzną. 

Po przeczytaniu zobaczyłam Szwecję. — Skanję 

i Smaland, ludzi z Dalarne i rybaków nadmor- 

skich, kopanie i huty. Zobaczyłam? '— Może 

słuszniej powiedzieć odczułam. O wiele później 

uświadomiłam sobie, że ta książka nie była opi- 

sywaniem, Selma Lagerlóf nie opisywała nam 

części swego kraju, ale pisała tak, że nam ją 

pokazywała. Rozumiało się że Skanja jest rów- 

niną, lecz do tego najmniej się przyczyniło wy- 

mienienie tego słowa. Miasta były stare, góry 

wysokie, a Laponja zimna, ałe poznawało się 

to bardziej od środka. 

Tak od dzieciństwa, książki, opisy podróży, 
dawały poznanie świata, Patrząc na globus moż 

na sobie wyobrazić wodę i łąd pokryte nazwi- 
skami, imionami ludzi, którzy o tych miejscach 

pisali. Imiona zagęszczałyby mapę jak oznacz- 

niki bogactw mineralnych Zagłębia lub Urału. 

Można znaleźć książkę o każdym kącie świata, 

opisującą wrażenia autentyczne — taką, która 

pozwoli w mniej tub więcej - indywidualnych 

barwach odtworzyć, uzupełnić nasze o tych miej 

scach wiadomości, Można mieć niejedną książkę 

o wymarzonych szlakach. 

Zapewne są one ogółnie uczęszczane. 

Powoli zapełniono białe plamy na mapach, 

a jednocześnie nie pozostało prawie pustych te- 

renów dła wyobraźni, Chyba zapomnieć o tem 

"co już wiadome, przymknąć oczy. Przyjmijmy 

jednak, że chcemy i możemy wiedzieć, że chce- 

my za nazwą Chiny, czy Urugwaj widzieć przy- 

należny zakres pojęć o realnych odpowiedn - 

kach. 

Świat empiryczny i stały rejestrujemy we 
wszystkich jego przejawach w naszym XX-go 

wieku rejestrze, Ale oto literatura podróżnicza. 

Ostatecznie, jeśli chodzi o opisy podróży, to ro. 
biono je już dość dawno, by dziś chcieć opisać 

dobrze, bez reszty. To robota, której nie trzeba 

zaczynać ciągle na nowo. Z książek podróżni- 

czych mogą więc zniknąć informacje o przecięt- 

nych warunkach danego miejsca, jako rzeczy 

znane i prawie wszystkiza dostępne, Wolno ko- 

rzystać z gotowych szkieletów, wolno oplatać 

pajęczą siatką swoich własnych, fragmentarycz 

mych, a niepowtarzalnych poniekąd wrażeń. Od- 

pada potrzeba pouczania, przypominania. — Już 

wiemy. 

Wiersz o lodowcach i śniegach może wy- 

wołać poczucie prawdy i daleką tęsknotę równie 

jak opis wyprawy Scotta na biegun południowy, 
notatnik przerwany w godzinach śmierci. Rów- 

nie, ale — inaczej. 

W. „Drwiącym Piłacie* Huxleya znajduje- 

my stosunek autora do krajów i ludzi już nam 

znanych. W książkach Giżyckiego („Chleb i chi- 

mera”, poniekąd „Biali i czarni*) widzimy czło- 

wieka, który przeżywał, rzadko tylko obserwa- 

cję mając na celu. — Książki Mayne—Reida, 

czy Vernego mogły nas w latach szkolnych za- 

palić do podróży. Czytało się tam o przeżyciach 

łudzi na tle, które czyniło je prawdopodobnemi. 

Widziało się tam i dła siebie moźliwości intere- 

sujące. — Książki Conrada przybliżyły nam mi- 

raże mórz południowych. 

Dobrej wiedzy o Toruniu (referaty, przeźro- . 

cza) wystarczy by uczestnicząc w wycieczce do 

tego miasta, uzgodnić w szczegółach znane 

z tem co się zobaczyło. Ale oto ktoś się znalazł 

w odpowiednich warunkach i miał maximum 

dobrej woli; uczył się obszernie geografji z jej 

przyległościami, naczytał się książek o „swojej* 

części świata. Chce i może pojechać, ma moż- 

ność wyboru, warunki pozornie ułatwione. Po- 

jedzie — i co dalej? Prawda, podawana w pro- 

spektach biur okrętowych zachęca nas, czepia 

się naszych skojarzeń, ale w jakiej innej niż ar 

tystyczna, rzeczywistości odnajdziemy morza z 

opowieści Conrada? Gdy wyobraźnię czeka roz 

czarowanie, czyż pozostaje tylko wiedza? Prze- 

cie wiedzieć, nawet bardzo wie'e, np. o Japonji 

można przy sprzyjających okolicznościach rów 

nież w Warszawie, Wilnie, lub Gdyni... Tak 

więc łatwo przesądzić, że wrażenia nasze będą 

mało odkrywcze. 

Myślę, że jedynie czynna organizacja na- 

szego życia pozwala nam choć w małej części 

dotknąć więcej niż powierzchni tego czy innego 

tła "Woda wygląda dla wiełu tak samo, ale 

przy skoku do niej każdy mą przeżycia bardziej 

własne. Jeżeli nawet na obserwacji poprzesta- 

wać — to się zobaczy, co można zobaczyć bę- 

dąc sobą, a będzie to o tyle tylko oryginalne, 

o ile swoistą kombinację dadzą składniki na- 

szej osobowości. Książki więc o lądach i mo- 

rzach dalekich niech będą pisane tak, żeby nam 

wzory ujęcia całości pokazywały — zachęcały 

do własnego stosunku. Bo ponad cokolwiek 

inne — człowieka musimy czuć we wszyst- 
kiem, co o świecie otaczającym będzie powie- 

dziane, To refleks tych samych pragnień spra- 

wia, iż najbardziej przemawiające opisy przy- 

rody w taki ją pokazują sposób, że możnaby jej 

życiu przypisać nazwy właściwe ludziom i ich 

sprawom. Dlatego czuje się krajobrazy opisy- 

wane przez Żeromskiego, krajobrazy Przybosia. 

Tak jeśli przychodzi do własnego „widzenia* 

przypuśćmy jakiegoś kraju, potrafimy może 

znając już różne zakresy i możliwości widzenia 

dostrzec to i jeszcze więcej, a naszą nową wie- 

dzę nazwać słowami, na które będzie nas stać. 

Dagmara Dworakowska.
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Hoduciszki 
— SZKOŁA POWSZECHNA DAJE WZÓR 

UPRAWY OGRODNICTWA. Gdy jedzie się do 

Hoduciszek, już z odległości kilkunastu kilo- 

metrów można dojrzeć wielki i piękny gmach 

7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej. 

Przed szkołą widnieje piękny ogródek kwia 

towy. Na kłombach różnokolorowe kwiaty, I 

na tem tle prawie nowy, biały gmach szkolny 

wygląda cudnie, niby urzeczywistniony strzęp 

wizji Żeromskiego o przyszłej szkole polskiej. 

Z drugiej strony budynku szkolnego widnie 

je ogród doświadczalny o powierzchni nie prze 

kraczającej 800 mtr, kw, Są tam poletka róż 

nych warzyw i roślin ogrodowych, gdzie pod 

kierownictwem nauczyciela K. Ławrynowicza 

dziatwa szkolna uczy się ogrodnictwa. Plony 

łegoroczne w ogródku są nadzwyczaj bogate. 

Średnia głów kapusty przekracza pół metra sze 
rokości, Mierzyłem średnicę przeciętnego bura 

Ка — wynosi około 20 cm. Nadzwyczaj też ład 

nie prezentują się poletka soji, ogórków, cebu 

K itp. Ze szkolnego ogródka doświadczalnego 

zostało sprzedane okecnie dla potrzeb wojska 

71 kg, kapusty, 144 kg, buraków, 76 kg. march 

wi itp. To jest dowód, że dużo korzyści można 

wydobyć z tak małego kawałką gruntu. Chodzi 

tyłko o kulture rolną i pracę, Płony omawia 

nego ogródka podziwiają licznie odwiedzający 

goście. Szkoła omawianego ogródka w Hodu 

ciszkach może służyć na terenie pow. święciań 

skiego jako wzór oddziaływania gospodarcze 

go na środowisko. Gospodarze z okolicznych 

wsi bardzo chętnie posyłają łu swe dzieci na 

naukę; zapisanych jest w bieżącym roku szkoł 

nym około pół tysiąca uczniów, Stanowczo za 

mdło jest 'w szkole siń pedagogicznych, gdyż 

uczy tu tylko 5 nauczycieli, D. 

— „WYSTĘPOWICZOWI* Z WILNA NIE- 

POWIODŁO SIĘ. W ostatnich latach na terenie 

pow. święciańskiego bardzo modne stały się kra 

dzieże rowerów. Rowery ginęły bez śladu. W 

ubiegłym tygodniu został skradziony w Hodu- 

eiszkach rower nauczycielce L. K. Policja miej 

seowa bardzo energicznie wszczęła dochodzenie. 

W ciągu nocy na okolicznych drogach czatowali 

pesterunkowi. Po czterech dniach, t. j. dnia 10 

września b. r. w nocy poster. Wójtkiewicz zła- 

pał złodzieja, który pędził skradziony rower w 

kierunku Wilna. Sprawca został aresztowany, 

pedczas rewizji znaleziono przy nim rewolwer, 
wytrychy i t. p. Jegomość ów miał też na 60- 
bie skradzione buty; okazuje się, że pochodzi z 
Wilna i przybył do Hoduciszek pociągiem na 
występ. Widocznie jest elegantem, gdyż przy- 
wiózł ze sobą z Wilna pastę do obuwia; pewno 
był przekonany, że w wiejskich, niezbyt dobrze 
czyszezonych butach będzie mu „nie do twa- 

rzyś, 
Należy zaznaczyć, że niedawno polieja ho- 

dueiska wykryła we wsi Kruki słynnych w po- 

wiecie „fryzjerów”, t. zn. cbcinaczy grzyw i 0g0 

nów końskich. Ogół społeczeństwa tutejszego 

wyraża szczere uznanie dla komendanta poste- 

runku p. St. Lutkiewicza, który z wielką umie- 

jętnością organizuje dochodzenia i poszukiwania 

różnego gatunku przestępców. j. @. 

Święciany 
— NOWY !NSTRUKTOR OŚWIATY POZA- 

SZKOLNEJ W POWIECIE. Dotychczas instru 
ktorem oświaty pozaszkolnej w obwodzie szkol 

nym święciańskim był Antoni Duchnowicz, Obec 

nie p. Duchnowicz wyjechał na wyższe studja 

pedagogiczne do Warszawy, a na jego miejsce 

został mianowany Aleksy Zankiewicz, znany 

na terenie powiatu święciańskiego jako spo- 

łecznik i organizator młodzieży wiejskiej, jd. 
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Przygody Kaziuka 
Surwiłły 

— Nie tak znów dużo — zaprzeczył 
W-cki — przekonasz się, gdy posiedzisz, 
że czas pie tak się tu dłuży, jak się nara- 
zie wydaje. To tylko pierwsze (dni tak się 
dłużą niemiłosiernie i człowiekowi się 
wydaje, że nie wytrzyma. Lecz gdy się 
zżyje już z tem nowem życiem, to chwila 
mi się zdaje, że ono jest normalne, Zresz 
tą pamiętaj zawsze, że bywa jeszcze go- 
rzej. Są położenia 0 wiele gorsze od na 
szego obecnego. Ja sam ną sobie doświad 
czyłem tego. O, człowiek potrafi wiele 
przeżyć, wiele znieść! Wiesz już, że kie- 
dyś planowałem ucieczkę. Było nas 
trzech. Jeden z nas zdradził. Posadzono 
mię na rok na „Siekirikę*. Napewnobym 
nie wytrzymał, gdyby karę nie zmniej- 
szomo o połowę. Zresztą i pół roku cięż- 
ko było tam przebyć. Ten, kto trafia na 
„Siekirkę*, nigdy nie ma pewności, że 

_ „KUBJER* z dnia 15 września 1935 r. 

Wieści i obrazki z kralu 
" Głębokie 

— STRAŻACY ZDOBYWAJĄ POS. W Dok- 
szycach, pow. dziśnieńskiego, staraniem Zarzą- 
du VII Rejonu Straży Pożarnych zostały zorga- 
nizowane zawody sportowe o Państwową Od- 
znakę Sportową i Odznakę Strzelecką. W zawo- 
dach wzięły udział sfraż 

Targus i Wiereciejki. W wyniku zawodów 
POS. zdobyło 65 strażaków, OS. — 39, razem 
zdobyło odznak % strażaków. Na zawodach byli 
obecni przedstawiciele PW. i WF. z Nowo Wi- 
lejki i Głębokiego. 

— POTAJEMNE GORZELNIE. W ostatnich 

dniach w powiecie dziśnieńskim wykryto trzy 

   

  

    

   

z Dokszyc, Tumiło- . 

potajemne gorzelnie: W lasach puszezy holubie 
kiej ekołe zaścianka Witówka funkcjonarjusze 
policji, patrolując okolicę, wykryli potajemną 
gorzelnię prowadzoną przez braci Piskunowi- 

czów Jana i Serafima, zam. we wsi Lalusze, 
gminy pliskiej. 

Również we wsi Witówka, wykryto komplet 
ny aparat gorzelniczy wraz z większą ilością 
zaciera i gotowego samogonu. Gorzelnię prowa 
dził Zenon Szypka. 

Na gorącym uczynku pędzenia samogonu 
został schwytany Bazyl Kwaczonek, mieszkaniec 
kol. Krywiczany, gm. dokszyckiej. Cały aparat 
został skonfiskowany. 

Wykopaliska nad Bułłą 
Dowiadujemy się, że jeden z pięk- 

nych okazów zębów mamuta, znalezio- 
ny przy regulacji rzeki Bułły, został na 
hyty przez muzeum Polskiego T-wa 
Krajoznawczego w Słonimie. 

Również nad rzeką Bułłą w czasie jej 

  

meljoracji znaleziono w pokładach tor 
fu toporek kamienny o 12 em. długości 
z otworem. Toporek jest z czarnego ka 
mienia, ładnie wyrobiony i gładko 0sz- 
lifowany. Toporek nabyło T-wg Krajo 
znawcze w Słonimie do muzeum. 

L 

ZAKUP KONI DO WOJSKA 
Wi'eńska Izba Rolmicza podaje niżej termi 

ny oraz miejscowości zakupów koni do wojska 
na terenie Izby w drugim podokresie roku bie 
żącego. 

Zakupowane będą przez Komisję Remonto 
wą nr. 1 — Warszawa wyłącznie wałachy i kla 
cze w wieku 3, 4, 5 i 6 "at, czyli urodzone w 1929 
1930, 1931 i 1932 r. Wzrost od 145 cm. i wyżej 
Kilkanaście koni może być zakupionych od 132 
cm, Konie muszą być niespracowane, dobrze 
utrzymane, bardzo dobrze okute i doprowadzo 
ne na punkty targów miepóźniej niż na godzinę 
7-mą rano w dniu targów, ażeby zdążyć otrzy 
mać od inspektora chowu koni Izby kartkę, bez 
której Komisja Remontowa konia przeglądać 
nie będzie. 

Celem uzyskania wyższej ceny za sprzeda- 
nego konia, wlašcicial musi (przedstawić Ko 
misji Remontowej legitymację Powiatowego 
Koła Hodowców Konia Remontowego, z uwi- 
docznieniem na niej, że jest członkiem Powia 
towego Koła Hodowców Konia Remontowego 
od czasu niemniej niż trzy miesiące, oraz po- 
świadczenie zarządu gminy, ewentualnie z Okrę 

gowego T-wa Organizacji i Kółek Rolniczych 
łub z Powiatowego Koła Hodowców Konia Re 
montowego, że doprowadzony koń urodził się 
u obecnego właściciela lub, o ile jest przez nie 
go nabyty, to w jakim czasie. 

To poświadczenie jest zbyteczne tylko wó 
wczas, o ile właściciel ma na doprowadzonego 
konia świadectwo pokrycia ogierem jego mat 
ki z przepisowo poświadczonym ma stronie od 
wrotnej świadectwa dowodem urodzenia dopro 
wadzonego konia. a wypisem na nazwisko obec 
negu właściciela konia. 

O ile koń jest 4-letni, lub starszy, wówczas 

właściciel oprócz wyżej wspomnianych doku- 
mentów powinien posiadać końską książeczkę 

(paszport). PO 
Konie nałeżące do hodowców  posiadają- 

cych legitymację, że są członkami Powiatowe 
go Koła Hodowców Konia Remontowego od cza 
su niekrócej niż trzy miesiące, będą podczas 
zakupu tworzyły odrębną grupę, z której Komi 
sja Remontowa w pierwszą kolejkę będzie prze 
prowadzała zakup koni do wojska i dopiero, 
po wyczerpaniu nadającego się materjału w tej 
grupie, rozpocznie zakup po cenie obniżonej z 
grupy koni należących do hodowców, którzy 
nie są członkami Powiatowego Koła Hodowców 
Konia Remontowego, 

TERMINY ZAKUPÓW: 

3 i 4 października — Lida (równocześnie z 
pokazem konia). 

7 1 8 października — Widze, woj, wileńskie 
go. 

  

5 listopada — Lachowicze, woj. nowogródz 
kiego, 

19 listopada — Głębokie, rwoj. wileńskiego. 
20 listopada—Mołodeczno, woj. wileńskiego. 

21 listopada — st. kol. Bohdanów, woj no 
wogródzkiego, 

26 listopada — "Wilno (plac Kalwaryjski). 
27 listopada — st. kol. Skrzybowce, woj. 

nowogródzkiego. 

28 listopada — st kol Nowojelnia, woj. no 
wogródzkiego. 

© terminach oraz miejscowościach zakupów 
koni do wojska w trzecim i czwartym -odokre 
sach bieżącego roku budżetowego Wileńska Iz 

ba Rolmicza powiadomi zawczasu, po otrzyma 
niu zawiadomienia z Kierownictwa Remontu Ko 
ni w Warszawie. 

Szakale 
Korespondent paryskiego tygodnika „VU“ 

udał się w ostatnich dniach do poselstw Abisy 

nji i Włoch w Paryżu. Oto jak na łamach 

wspomnianego pisma opisuje swe wrażenia: 

„W poselstwie abisyńskiem zastałem w p» 

czekalni tłum zgoła nie abisyńskiego pochodze 

nia, Byli to wszystko dostawcy najrozmaitszych 

narzędzi — karabinów maszynowych i ręcz- 

nych, rewołwerów, materjałów wybuchowych, 

gazów trujących, armat zenitawych, a nawet 

czołgów. iDostawcy  drobniejszego uzbrojenia 

mieli przy sobie wzory swych wyrobów. Udało 

mi się stwierdzić że w ostatnich czasach od 

wczesnego ranka do późnego wieczora przez po- 

czekalnie poselstwa abisyńskiego przewija się 

nieprzerwany łańcuch handłarzy uzbrojeniem, 

zachwalających swój towar. 

Siedząc w poczekalni, słyszałem ich roz- 

mowy, Wszyscy rozkoszowali się myślą o oł 

brzymich zyskąch i dawali wyraz przeświadcze 

niu, że wojny włosko-abisyńskiej nie można 

będzie uniknąć. Ten i ów spośród obecnych 

wspominał o tem, jak to mu się świetnie powo 

dziło w latach od 1914 do 1918 r., w czasie 

wojny światowej. Jeden z dostawców oświad 

czył z przekonaniem, że na jego „towar* bę 

dzie napewno wzmożony popyt, Z rozmowy wy 

nikało, że „towarem* tym są bakterje tyfusu 

i grypy. 
Gdy korespondent „VU* udał się po upły 

wie kilku godzin do poselstwa włoskiego zastał 

tam podobny widok. Wśród obecnych w pocze 

kałni poznał kilka osób, które widział niedaw 

mo w poselstwie abisyńskiem. = 

Zloty tych szakali i sępów, którym wszystko 

jest jedno na czyim trupie będą żerować, są 

„nieomylnym znakiem zbliżającej się wojny”. 
005 ь 

ROZWÓD. 

— Dobrze! Ty dostajesz stołik do brydża i 
świecznik, a ja — dzieci! (Candidej 

  

FORTUNA W WILNIE 

  

W pierwszym dniu ciągnienia IV-ej klasy 

33-ej Loterji Państwowej wygrana 50.000 zł. pa- 

dła na nr. 131.710. Jedną z ćwiartek tego nume- 

ru nabyli, wyobrażeni powyżej 

i Jan Gołaszewski, zamieszkali w Wilnie. 

Na fotogralji widzimy p. Anielę Bajewską, 

właścicielkę drugiej ćwiartki 

również obywatelkę Wilna. 

na'eży do wilaianin 

tegoż 

Trzecia 

„Jana Mokrackiego. 

    

'Przy sposobnoś 

na fotografji, 

pp. Franciszek Gębicki, Aleksander Trojanowski 

numeru, 

ćwiartka 

i przypominamy, że 18 paź 

dziernika rozpocznie się ciągnienie I-ej klasy 

34-ej Loterji, która, oprócz zwykłych wygranych 

ze 100 i 50 tysiącami na czele, posiada jeszcze 

cztery wygrane dzienne po 25.000 zł. każda. 

  

wyjdzie stamtąd żywy. Zupę — gorszą 
niż tutaj — dają raz na trzy dni, poza- 
tem tylko 300 gr. chleba dziennie. I sie- 
dzą te szkielety ludzkie w bieliźnie (u- 
brania i pościeli mieć nie wolno) nieru- 
chomo przez cały dzień na ławach — od 
pobudki rannej do wieczornego apelu. 
Poruszyć się, ni zagadać z sąsiadem nie 
wolno, za to katują... Codziennie ludzie 
mrą jak muchy, lecz już nerwy tak się 
przyzwyczaiły do tego, że śmierć ludzka 
nie robi na nikim najmniejszego wraże- 
nia... 

— A czy iekarzy tam niema? — wtrą 
ciłem pytanie. 

— O leczeniu niema mowy. Lekarz 
jest tylko dla pozoru, a głównie dlatego, 
żeby sporządzać akt zgonu... Tam ludzi 
zdrowych niema, w tych warunkach 
wszyscy są chorzy... Lecz jeżeli straszne 
są warunki egzystencj, ma Siekirce la- 
tem, to w zimie są jeszcze straszniejsze. 
Lokalu nie opalają, zresztą jest to całkiem 
zbyteczne, gdyż w oknach wiele szyb jest 
wybitych, ludzie, siedząc na ławach, dy 
gocą z zimna. Gdy przyjdzie noc i roz- 
lega się komenda udania się do snu, lu- 
dzie kładą się rzędami jedni na drugich 

(..sztabiela*), aby w ten sposób ciałem 
własnem choć trochę siebie ogrzać. Gdy 
rozlega się pobudka do wstawania, nie 
wszyscy się podnoszą z prycz: — parę 
osób zostaje nieruchomo. Już się więcej 
nie podposzą: po każdej nocy pozostaje 
na pryczach parę zmarłych. Jest zimno, 
trupy nie ulegają zbyt rychło rozkłado- 
wi, to, też pozostają na pryczach wśród 
żywych w ciągu paru dni. Na szczęście 
z początkiem zimy zwolniono mię z Sie 
kirki, lecz dziś, gdy wspominam 
przeżyte tam chwile, dziwię się, że udało 
mi się to wszystko wytrzymać... 

Długo mi jeszcze opowiadał W—cki 
o okropnościach Siekirki. Lecz opowia- 
danie jego nie podziałało na mnie depre- 
syjnie. Przeciwnie, po jego odejściu czu- 
łem się rzeźki, silny i szczęśliwy, że znaj- 
duję się w lepszych warukach, niż tamci 
nieszczęśliwi, że mam jeszcze szanse u- 
trzymania się przy życiu. 

W parę dni potem podczas wieczor- 
nej zbiórki przeczytano nam długą listę 
rozstrzelanych za popełnione w obozie 
różne wykrcczenia: systematyczne nie- 
wykonywanie roboty, próbę ucieczki, sy- 
mulację, szkodnictwo i in. Największy 

odsetek rozstrzelanych stanowili więźnio- 
wie, odbywający karę z artykułu 58 kod. 
karn., t. zn. kontr.-rewolucjoniści, zwani 
w skrócie kaerami. 

Spędzaliśmy czas bezczynnie. W ok- 
resie kwarantany nie wyganiano nas na: 
roboty. Czas wlókł się leniwie i nudnie. 
Największem w naszem życiu urozmaice- 
niem była chwila wydawania obiadu: 
Już na godzinę przed nadejściem uprag 
nionego momentu zaczynała się formo- 
wać przed kuchnią kolejka. Nieodmiennie' 
codzień powtarzały się wrzaski i swary, 
gdy ktoś nie przestrzegał porządku i usi- 
łował wedrzeć się na nieprzysługujące 
mu miejsce. Zdawało się, że ci wygło- 
dzeni ludzie drżą o każdą łyżkę strawy 
i żyją w ciągłej obawie, że dla nich nie 
starczy, że ci, bliżsi kuchni, zagarną 
wszystko, co zawiera kocioł kuchenny. 

Przy innem znów okienku nie mniej- 
sze wrzaski i wymyślania: to wydają tam 
dzienną rację chleba, tego najważniej- 
szego dla nas artykułu spożywczego. 
Każda okruszyna przedstawia wielką 

wartość. 

(D. c. n.) в у



Teatr „Lutnia“ 

„SKOWRONEK“ 
Operetka A. Wilinera i M. Rei- 

chera Muzyką F. Lehara 

„Skowronek* stanowił zupełną no- 
wość dla publiczności wileńskiej, jak- 
kolwiek czas jego [powstania datuje się 
z przed dwóch dziesiątków lat. 

Operetka ta jest jednakowoż now- 
szym tworem Lehara w stosunku do 
znanych tu innych jego operetek (z 
„„Wesołą widówiką:* na czele'), które war 
tością swoją słusznie zjednały kompozy 

torowi. rozgłos i sławę. 

Pomimo, że niema w muzyce ,Sko- 
wronka* znanej mam leharowskiej so- 
<zystości dźwięku, an; jego intensywno 
ści kolorystycznej, znać tu rękę dobre 
go majstra scenicznego, umiejącego z 
dużą plastyką uwydatnić zmienne na- 
stroje sytuacyjne i charakterystykę po 
staci; mieraz nawet z dużą siłą wyrazu 
zdobywa się na dramatyczną ekspresję. 

w stylu ,opera-seria*, 'w czem lubią 
przesadzać (kompozytorzy operetkowi 
ostatnich czasów. Dużo miejsca w party 
turze zajmują wstępy liryczne, z pro-. 
stotą pomyślane i, w rodzaju nici prze 
wodnej, nieraz przewijające się w toku 
akcji. Wdzięczną okazję do tego dają 
postacie Małgosi i jej dziadka, oraz fa 
buła, osnuta ma 'le przelotnej miłostki 

malarza do naiwnego dziewczątka wiej 

skiego: stąd konflikt, powstały po zja 
wieniu się ma drodze tej sielanki wyt- 
wornej i ponętnej damy „z miasta', 
dawniejszej (pani senca kochliwego ma 

larza. Wszystko kończy się dobrze: 

„dziecię wsi wraca do środowiska wiej 

skiego i do swego narzeczonego, dziar 

skiego parobczaka, a lekkomyślny a- 

mant z miasta ulega urokowi wytrwa: 

łej i zręcznej w swojej dyplomacji pięk 
nej Vilmy. 

Nieskomplikowana akcja rozgrywa 

się przeważnie na tle wsi węgierkiej, da 

jąc obraz żywy w ruchu j dość barwny 
w kolorze. 

Tytułową rolę „Skowronka* odtwo- 
rzyłą p. Bestani z wielkim wdziękiem 
i prostotą wyrazu. Doskonale sekundo 
wał jej p. Tatrzański, jako przemiły 

dziadunio, rozbrajający prostoduszną 
jowialnością i serdecznym sentymentem 

w oddaniu przywiązania do wnuczki (ład 

na sceną przy kominku). Malarz San- 
dor był w interpretacji p. Zayendy szcze 
rym kochankiem, trafnie tłumaczącym 

swoją sercową niestałość młodzieńczym 
temperamentem i wybuchliwością uczu 
ciową. Dobrze też uwydatnił właściwy 

wyraz dramatycznej sceny w akcie dru 

gim. Śpiew młodego artysty był swo- 

bodny i pełen zapału pod względem 
emisji głosu tylko nieco zabarwiony 
zbyt gardłowo. Rola Vilmy dobrze leży 
w charakterze talentu p. Nochowiczów 
ny: śpiewała też ona bardzo dobrze, a 
w grze miała właściwy tutaj pierwia- 
stek wystudjowanego gestu i pozy. P. 
Wyrwicz znowu pokazał mam nowy ob 
raz charakterystycznie ujętego typu, 
jako komiczny baron Arpad. PP. Szcza 
wiński i Czechowska dopełniali szereg 

łudowych ipostaci operetki. 

Taniec miał odtwórców w osobach 

pp. Martówny i Ciesielskiego, bisują- 
cych ogniście 'tańczonego czardasza. Ze 

społu baletowego (nieco odnowionego) 
nie pokazano nam dotąd. 

Na podkreślenie zasługuje bardzo sta 

ranne przygotowanie muzyczne „Skow- 

ronka*, które pod wodzą p. Wilińskie- 
go nie miały zwykłych premjerowych 
usterek. 

Strona dekoracyjna udała się p. Ma- 
kojnikowi w zupełności (dekoracja dru 

giego aktu — z widokiem na Budapeszt 
— byłą nawet oklaskiwana). 

„Skowronek* wystawiony został 
przez teatr muzyczny z godną uznania 

sumiennością. 
A. Wyležyūski 

iki ika R Ska T E 

Do cukierników 
16 września rb., panie z ramienia Komitetu 

„Tygodnia Dziecka* zbierać będą słodycze dla 
najmłodszej dziatwy z ochronek dziennych. 

Komitet zwraca się z gorącym apelem do 
Szanownych Panów o przygotowanie słodkich 
paczek w dniu 16 września, t, j. w poniedzia- 
łek i tym sposobem przyczynić się do wzbudze 
nia w dzieciach radości w dniu ich „święta”. 

„KURJER“ z dnia 15 września 1935 r. 

Zainaugurował „Tydzień Dziecka* 

SKATOWANIEM SYNKA 
Do ambulatorjum pogotowia ratunkowego 

zosiał wczoraj dostarczony przez nieznajomą 

kobietę trzechletni Piotruś Masłowski z szere- 

giem sińców na ciele i ranami tłuczonemi gło- 

wy. 

Po nałożeniu dziecku opatrunków, lekarz i 

sanitarjusz zaczęli wypytywać kobietę, kto w 

tak nieludzki sposób skatował chłopezyka. 

Odpowiedziała krótko: — ojciee. 

Okazało się, że wezprajszej noey ojciec Pio- 

trusiąa powrócił do domu w stanie silnego pod- 

chmielenia. Żona zaczęła mu robić wymówki. 

Jak to bywa zwykle w takich wypadkach, wy- 

mówki odniosły wręcz odwrotny skutek. Maslow 

ski wpadł w furję i zaczął niemiłosiernie bić 

żonę, zmuszająe ją do ucieczki. Następnie ze- 

zwierząceny pijak dotkliwie pobił dziecko i wy 

rzucił je na podwórko. (e). 

Żerowanie na nieszczęściu będzie 
ukarane 

Lekarz Dzikowieczówna zostałą wezwana 
wczpraj do chorego na peryferjach miasta Po 
przybyciu na miejsce, lekarka stwierdziła u cho 
rego uwięzioną przepuklinę, wymagającą niez- 
włocznej operacji. Lekarka wynajęła dorożkarza 
i osobiście wiozła chcrego do szpitala. Każda 
chwila była droga, mogła bowiem zadecydować 
» lesie chorego. Gdy dorożkarz z chorym zna- 
lazł się przy zbiegu ulic Dobrej Rady i Legjo- 
nowej, zatrzymał konia, oświadczająe, że powie 

zie dalej jedynie w tym wypadku, jeżeli otrzy- 
ma dodatkową zapłatę, przyczem zażądana su 
ma była tak wygórowana, że lekarka nie mogła 
jej zapłacić. Wywody lekarki o niebezpieczeń- 
stwie, w którem znajduje się chory, nie odnio 
sły skutku. Musiango wezwać karetkę pogotowia, 
która przewiozła chorego do szpitala. Przeciwko 
dorożkarzowi spisano protokół. Zostanie on po 

  

KRONIK 
Dziś; Nikodema Kapł. M. 

Jutro: Eufemii P. M 

15 || Wschód sloica—g0dz44 m, 52 

Wrzesień | zachód słońca—godz. 5 m. 37 

  

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $. В 
w Wilnie z dnia 14.Xi. 1935 r. 

Ciśnienie 761 
Temp. średnia + 16 
Temp. najw. + 21 
Temp. najn. + 12 
Opad — 
Wiatr: połudn.-zach. 
Tend. bar.: spadek 
Uwagi: dość pogodnie. 

— OD REDAKCJI. Redaktor naczelny na- 

szego pisma p. Kazimierz Okulicz wyjechał z 

Wilna na kilka dni, 

DZIŚ DYŻURUJĄ APTEKI: 

1) Rostkowskiego (Karwaryjska 31); 2) Wy- 
sockiego (Wi:lka 3); 3) Frumkina (Niemiecka 
25); 4) W. Augustowskiego (Kijowska 2), oraz 
wszystkie apteki na przedmieściach. 

RUCH POPULACYJNY. 

— ZAREJESTROWANE URODZINY: 1. Be- 
stacka Chaja; 2. Jaszun Józef. 

— ZGONY: Sobolewska Melanja, lat 75. 

PRZYBYLI DO WILNA 

— DO HOTELU GEORGES'A. Daszkiewicz 
Teofil, notarjusz; Zeitlinger Joseł, fabrykant z 
Rygi; Schonkofer August, dyrektor z Rygi; Ja- 
chimczyk Wito'd, dyrektor z Krakowa;  Слег- 
mański Zdzisław, art..mal. z Nowego Jorku; 
Oskierka Olgierd, ziemianin, wójt Międzyrzec. 

KOŚCIELNA. 

— Uroczyste nabożeństwo dla uczest 
ników VI Powszechnego Zjazdu Histo- 
ryków Polskich w Wilnie odprawi 
dziekan Świrski przed Obrazem Ma 
Boskiej Ostrobramskiej we wtorek 17 
września 1935 r. o godz. 9-ej rano. 

MIEJSKA. 
— CZASOWIE WYŁĄCZENIE PRĄDU ELEK. 

W. związku z robotami kablowemi przy ul. Ta- 
deusza Kościuszki — w dniu 17 b. m. czyli we 
wtorek będzie wyłączony prąd — od godziny 

8 do 4 po południu, wzdłuż ulic. 

Antokolska, Bystrzycka i z. 
Brzeg Antokolski, Borowa i : 
Głęboka, .Kanoniczna, Ogi 
iPawła, I i II Po'owa, Piaski, Sióstr Miłosier- 

dzia, Szpital Wojskowy Załogi, Słoneczna, Sapie 
żyńska, Senatorska, Tramwajowa, Wiosenna, 
Wiojskowo-Cuentarna i Złoty Róg. 

Z UNIWERSYTE?TŁ 

— PROMOCJA DOKTORSKA. W poniedzia- 
Tek dnia 16 b. m. o godzinie 13.30 w Auli Ko- 
lumnowej Uniwersytetu odbędzie się promocja 
na doktora medycyny p. Jakóba Makowa. 

HARCERSKA 

— WIZNOWIENIE PRACY ZIMOWEJ w 
Hufcu Wileńskim Żeńskim rozpocznie się 15 b. 
m. nabożeństwo w kościele św. Kazimierza o 
godzinie 9 rano. Wszystkich byłych harcerzy 
i przyjaciół harcerstwa prosimy o wzięcie udzia 
łu. 

  

Bystrzycki, 
Borowy, Gołębia, 

  

   

SPRAWY ŻYDOWSKIE. - 

-- ZARZĄD WIILEŃSKIEJ ORGANIZACJI 
SJONLISTYCZNEJ PODAŁ SIĘ DO DYMISJI. 
Jak się dowiadujemy, Zarząd egzekutywy wi- 
leńskiej organizacji sjonistycznej podał się do 
dymisji. Powodem rezygnacji były tarcia, jakie 
powstały w łonie organizacji w związku z odby 

temi ostatnio wyborami do Sejmu. 

ego, ul. Piotra i, 

ciągnięty do odpowiedzialności sądowej. (e) 

RÓŻNE. 
— ZJAZD KOLEŻEŃSKI. Dnia 6 i 7 paž- 

dziernika 1935 roku w Wilnie odbędzie się zjazd 

koleżeński h wychowanków gimnazjum 
w Słucku z. Mińskiej. 

Komitet Organizacyjny uprasza o przybycie 
b. wychowanków pomienionego gimnazjum oraz 
możliwe zawczasu zgłoszenie swego przybycia 
pod adresem: Wilno, Zawalna 11 Konsystorz 
Ewangelicko-Reformowany. 

— ZBIOROWIA WYSTAWA OBRAZÓW MI- 
GHAŁA ROUBY W WILNIE. W niedzielę dnia 
22 września b. r. o godz. 13 w salach Kasyna 
Oficerskiego (ul. Mickiewicza, róg Wileńskiej) 
zostanie otwarta Zbiorowa Wystawa obrazów 
Michała Rouby. Wstęp na otwarcie za zaprosze- 
niami. Wystawa trwać będzie do 13 październi- 
ka włącznie. 

— BIURO POŚREDNICTWIA PRACY DLA 
PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH PRZENOSI 
SIĘ w najbliższym czasie z ul. Jakóba Jasiń- 
skiego do nowego lokału przy ul. Subocz 22. 

— STRAJK RĘKAWICZNIKÓW ZAOSTRZA 

SIĘ. Trwający w Wilnie strajk rękawiczników 

zaostrzył się. Podjęta próba zlikwidowania straj 

ku nie dała rezultatu. Zwołana konferencja po- 

rozumiewawcza między przedstawicielami robot 

ników i pracodawców mie mogła się 'wylegity- 
mować odpowiedniemi pełnomocnictwami. W 

wypadku niedojścia do skutku powtórnej konfe 

   

rencji robotnicy zapowiedzieli rozszerzenie strai 

ku, do którego ma się przyłączyć jeszcze 500 

osób. Obecnie strajkuje już około 1000. 

Strajkującym chodzi, jak wiadomo o uzna- 

nie przez pracodawców Związku zawodowego 

robotników oraz o regularne płacenie zarobków. 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKA NA POHULANCE. 

— POPOŁUDNIÓWKA! — Dziś w niedzie'ę 
dnia 15 b. m. o godz. 4-ej ukaże się ma przedsta 
wieniu popołudniowem w Teatrze na Pohulance 
arcywesoła komedja muzyczna p. t. „Muzyka 
na ulicy* — w świeinem wykonaniu całego ze- 
społu. — Ceny propagandowe. 

— WIECZOREM o godz. 8-ej — doskonała 
komedja w 3-ch aktach „Wszystkie prawa za- 
stnzeżone* — z gościnnym występem znakomi 
tego artysty teatrów warszawskich — Marjusza 
Maszyńskiego w roli głównej. Dalszą obsadę sta 
nowią pp.. Г. Jasińska-Detkowska, E. Wieczor 

kowska, Z. Mrożewski, W. Neubelt i W. Ścibor— 
reżyser sztuki. — Ceny zwyczajne. 

  

TEATR MUZYCZNY „LŁUTNIA”. 

— „SKOWRONEK*. Dziś o godz. 8 m. 15 
ukaże się po raz trzeci posiadająca piękne me- 
lodje oraz interesującą treść Świetna operetka 
Lehara „Skowronek“. 

DZISIEJSZA POPOŁUDNIÓWKA W 
„LUTNA*. Dziś o godz. 4 ppoł. ujrzymy piękną 
stylową operetkę osnutą na motywach Szuberta 

„Domek Trzech Dziewcząt* w obsadzie premje 
rowej. — Ceny, propagandowe. 

— CHÓR DANA W: „LUTNI*. Znakomity 
zespół rewel'ersów poiskich, słynny Chór Dana, 
po tryumfach artystycznych zagrunicą wystąpi 
raz jeden tylko we wtorek najbliższy z koncer- 
tem w gmachu „Lutni*. Bogaty program składa 
się z 25 numerów. Jako soliści wystąpią Mieczy- 

sław Fogg i Adam Wysocki. Kasa czynna co- 
dziennie od 11 godz. bez przerwy. 

    

TEATR „REWJA'. 

Dziś, w niedzielę 15 września ostatni dzień 
programu p. t. „Publiczność na scenie*. 

Początek iprzedstawień o godz. 4, 6.80 i 9. 
Na poniedziałek przygotowuje się całkowicie 

nowy program rewjowy przy dużym współu- 
dzia'e nowopozyskanych ulubieńców Wilna pie. 
śniarki Mary Żejmówny i humorysty Antoniego 
Jaksztasa, wystąpi też go raz pienwszy na des- 
kach „Rewji* M. Szomańska. 

Ceny miejsc: Balkon 25 gr. Ulgowy parter 
54 grosze. 
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9.00: Czas i pieśń; 9.03: Gazetka rolnicza; 
9.15: Muzyka; 9.40: Dziennik por.; 9.50: Pro- 
gram dzienny; 10.00: Świat w piosenkach; 10.30: 
Transm. nabożeństwa; 11.57: Czas; 12.00: Hej- 
nał; 12.03: Życie kulturalne miasta i prowincji; 
12.15: Poranek muzyczny; 13.00. Fragm. słuch. 
z dramatu D. Mereżkowskiego p. t. „Carewicz 

Aleksy“; 13.20: Kwartet fortepjamowy; 14.00: 
Transm. z pola Mokotowskiego; 14.15: Byczy sen 
— nowela A. Marczyńskiego; 14.35: Koncert ży 
czeń; 15.00: Audycja d'a wszystkich; 15.45: Or- 
ka dawniej a dziś; 16.00: W. co się będziemy ba- 
w. 16 qTransm. z pola  Mokotowskiego; 

T z Gdyni z odjazdu S/M „Pilsud- 
17.15: Cala Polska špiewa; 17.30: Muzyka; 

17.35. Transm. zakończenia meczu piłkarskiego 
Polska—Niemcy; 17.55: Migawski regjonalne; 
18.15: Muzyka; 18.80: Słuchowisko p. t. „Biała 

plama; 19.00: Program na poniedziałek; 19.10: 
Koncert reklamowy; 19.20: Wil. wiad. sportowe; 
19.25: Szalapin jako pieśniarz; 19.45: Co czytać? 

i bel.; 20.00: Na wesołej "wowskiej 

p Dziennik wieczorny; 20.40: Muzyka; 
Wyjątki z pism Józefa Piłsudskiego; 

20.50. Transm. z Medjolanu op. „Samson i Da- 
lila"; Pog. muzyczna; Dalszy ciąg opery; Prze- 
chadzka po wiecznem mieście; Dalszy ciąg ope- 
ry; 28.20: IKom. dla uczestników Gordon/ Benne- 
tta; 23.35: Wiadomości sportowe; 23.50: Muzy- 

к Ofiary 
B. Legjoniści i Peowiacy, zatrudnieni przez 

„Fundusz Pracy“ w II i IV Urzędzie Skarbowym 
na pomnik Marszałka w Wilnie — I zł. 

ASS KORSYKA OS EAS 
z m al 

Przy astmie, chorobach serca, cierpieniach 
piersiowych i płuenych, zołzach, rachityzmie, 
powiększeniu gruczołu tarczykowego i wolach, 
naturalna woda gorzka Franciszka-Józefa sta- 
nowi środek, regulujący funkcje przewodu po>- 
karmowego. Zalecana przez lekarzy. 

Na wileńskim bruku 
ZA FAŁSZOWANIE MIODU. 

Ostatnio kompetentne władze podjęły lu- 
strację sklepów spożywczych, badając m. in. 
znajdujący się w sprzedaży miód. W. szeregu 
wypadków stwierdzono fałszowanie tego arty- 
kułu. Sprzedawcy pociągnięci zostali do odpo 
wiedzialności karnej. Kilka procesów wdbyło 
się w ostatnich dniach w Sądzie Grodzkim. Win- 
ni ukarani zostali grzywną w wysokości 48 zł. 

    

    
    

  

OFIARA BRUTALNOŚCI W PIŁCE NOŻNEJ. 

Wezoraj w czasie meczu treningowego wy- 
darzył się tragiczny wypadek: 20-letni Sz. Wołk 
(Subocz 37) w czasie gry został kopnięty przez 
swego przeciwnika nogą w twarz. Zostało wybite 
oko. Nieszczęśliwego sportowca karetka pogo- 
towia ratunkowego przewiozła w stanie ciężkim 
do kliniki ocznej Św. Józefa. 

Lekarze mają bardzo słabe nadzieje urato- 

wania oka. (e) 

KRADZIEŻ W MIESZKANIU PROFESORA. 

Profesor USB Marjan Ejger zameldował po. 
licji, iż wezoraj 'w czasie jego nieobecności z 
mieszkania jege wykradzino dwie obrączkż oraz 
branzcletkę znacznej wartości. (e) 

ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE 14-LETNIEGO 
CHŁOPCA. 

Aleksander Mikulewicz, stały mieszkaniee 
Suwałk, zameldował policji wileńskiej © zagad- 
kowem zaginięciu jego 14-letniego syna Taden- 
sza. Chłepiec przebywał ostatnio w gościnie u 
swej krewnej p. Aleksandry Pieczurowej w Wil 
nie. Przed kilku dniami wyszedł na spacer i od 
tego czasu zaginął. 

P. Pieczulowa mieszka przy ulicy Belweder_ 
skiej Nr. 16. (e) 

SZMUGLOWANY PIEPRZ. 
Funkcjonarjusze policji śledczej zatrzymali 

wczoraj na rogatee ulicy Wiłkomierskiej nieja- 
kiego Karola Tomasuna, mieszkańca jednej z po 
bliskich wsi, który wiózł do Wilna dwa worki 

szmuglowanego pieprzu. Przemyt skonfiskowane 

RODZINA NA BRUKU. 

Wezoraj na ulicy, wpobliżu placu Łukiskie- 
go, ulokowała się wyeksmitowana rodzina Ale- 
ksandra Łukoniewicza, składająca się z małżeń- 
stwa i 2 dzieci. Wyeksmitowanych ułokowano 
w schronisku miejskiem dła bezdomnych. (e) 

15-LETNI ZLODZIEJASZKOWIE: < 
Wezoraj funkejonarjusze polieji zatrzymali 

aa rynku Łukiskim dwóch młodocianych zło- 
dziejaszków, 15 letniego J. Guttmana, zamiesz- 
kałego przy ulicy Saraceńskiej 6 oraz jego ró- 
wieśnika Miszkisa (Karpacka 7), którzy dokony 

wali na rynku kradzieży kieszonkowych. 
Zatrzymani wykradli m. in. kilka zł. z kie- 

szeni niejakiego Antoz'ego Balukiewicza, mie- 
szkańca wsi Huby. (e) 

KOPNIĘTY PRZEZ KONIA. 
Przy ul. Kalwaryjskiej 16, w czasie podku- 

wania konia, został kepnięty przez konia w 
brzuch i nogę Kazimierz Trato. Pogolowie ra- 

tunkowe przewiozłe rannego do szpitała. | (e) 

OBŁAWA NA RYNKACH. 
Onegdaj pelicja śledcza urządziła obławe na 

rynkach wileńskich, w ezasie której zatrzymano 
kilku poszukiwanych złodziei kieszonkowych ©- 
raz oszustów, uprawiających oszukańczą grę w 
„trzy blaszki, „czarne czerwone itp. Pozatem 
zatrzymano dwóch właścicieli nielegalnych Io- 

tery jek. (©)
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Gdy eleganckim pragniesz byč, 
A noś bieliznę marki 

  

a gdy oszczędnym pragniesz być, 

noś bieliznę marki DIPWO 
OPUS 

albowiem 
koszule i kołnierzyki marki 

wyrabiane są z pierwszorzędnych 
materjalėw i wyróżniają się swą 
irwatošcią.   
  

„KURJER“ » dnia 15 września 1935 r. 

Skład Sukna, Manufaktury i Jedwabin 
al J. KOBRYŃ SKI 

WILNO, NIEMIECKA 31 

NADESZŁY OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU: 
NAJMODNIEJSZE MATERJAŁY 

na płaszcze i kostjumy damskie oraz męskie. 
Najnowsze wełny i jedwabie. 

Wielki wybór na mundurki i płaszcze szkolne. 
Kołdry i pokrowce. 

  

  

wspaniała 
kreacja mi Wallace Berry 
Legjon Nieustr aszonych 
Film nagrodzony złotym medalem. WKRÓTCE 

HELIOS] IWAN MOZŻUCHIN 
najnowszem »Nec KŚ €HE*ESCHUU CEŚ OWCE « arcydziele 

DZIŚ! Wielki film erotyczny, od- Claudette Colbert, Joan 
słaniający jn aro kóbiśty p.t. UROJONY ŚWIAT Bennet, Charles Boyer. 
Nad program: Kolorowa atrakcja oraz aktualja. Dziś Początek seansów o godz. 2-ej 

WKRÓTCE 
rewelacja! 

  

Dziś początek seansów o godz. 12-ej 

PANI „„. SHIRLEY TEMPLE 
„ Met puałikowamilk 
Nad program: Cudowny dodatek muzyczno-rysunkowy oraz najnowszy „FOX“ i „PAT“ 

CASINO | Wkrótce otwarcie sezonu! 
Szykujemy przebój! Najwybitniejsze Ś 4 au 6 i A 

arcydzieło ostatnich lat! Wspaniały 

film, który pamięta się całe życie! 

CA $ i m G| Na wszystkie sśanse balkon 25 gr., parter 54 gr. DZIŚ Wielki nie- 
bywały podwójny program. Ulubieniec wszystkich Clark Gabie, jedna 

i jedyna Greta Garbo, czarująca Myrna Loy oraz William Powell w pierwszym prawdziwym 
filmie, ilustrującym życie Ww EEE X i dz BRA | BY 4 okrutnego miasta p. t. 

trzymającym widza w najwyższem napięciu i „ZUZANNA LENOX". Dziś początek o 2-ej 

BALKON 25 gr. 
REWJA | >. .5„« PUBLICZNOŚĆ NA SCENIE 
Rewja w 2-ch częściach i 14 obrazach. Z udziałem baletmistrza K. Ostrowskiego, primabaleriny 
Basi Relskiej, wodewilistki Zofji Duranowskiej, humorysty Al, Gronowskiego i całego zespołu 

Codziennie 2 seanse o godz. 630 i 9 wiecz. W niedzielę i święta 3 seanse 4.15, 6.45 i 9.15 

A į Już w najbliższym programie wystąpią; ulubienica Wilna Mary Żejmówna 
nons oraz świetny humorysta i conferencieur Antoni Jaksztas. 

Dziś naidowcipniejsza polska komedja p. t. ——— (0 MÓJ MĄŻ ROBI W NOCY 
W rol. główn.: Marja Gorczyńska, Tola Mankiewiczówna, Kaz. Krukowski i Michał Znicz 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek seansów codziennie » godz. 4-ej pp. 

- Obwieszczenie ` 
6 licytacji 

W myś' par. 83 rozp. Rady Ministrów z dn. 
26. VI. 1932 r. o postęp. egzek Władz Skarbo- 
wych (Dz. U R P'Nr 62, poz. 580), Urząd Skarbo 
wy w Święciawach [podaje do ogólnej wiadomości 
że dnia 7 października 1933 r. o godz. 10 w ma- 
jątku Komaje, gm. komajskiej, pow. święciań- 
sikego, cełem uregulowania zaległych należności 
na rzecz Urzędu Skarbowego w Święciamach, cią 

żących na Syrkinie Hirszu, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji niżej wymienionych ruchomości: 

Klepki dębowe wyrobione (różnych wymia 
rów) sztuk 2372, oszacowane na kwolę zł. 500. 

  

  

  

  

  

  

  

       
   MIGRENA.NEWRALGJA 

   
    

       
     

3 Zajęte przedmioty można oglądać w dniu GRYPA PRZEZ EEE 

Jicytacji w godz. od 8 do 10 w maj. Komaje. TA OSTNEJ 5 
(—) St Rudzki === = 

NACZELNIK URZĘDU ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 
ze zn.eaoa. KO GUTEK 

PRZY SPRZEDAJĄ APTEKI   Ki 3 

KEMOROIDACH 
м Siek Nie, 6648) 

"„VARICOL' 
rd AN 

         

      
  

ANNETTE RABINOWICZ 
Nauczycielka angielskiego i francuskiego 

(Sorbonne — Cambridge) 
powróciła. 

Udziela lekcyj systemu „Linquaphone*. Grupy 
indywid. Zamkowa 18 m. 8. (Wejście od ul. Św. 

    

    
  

PRZED NABYCIEM RADJOODBIORNIKA WSTĄP DO FIRMY 

„ESBROCK-MOTOR"* 
WILNO, MICKIEWICZA 23 

GOZIE SĄ DO NABYCIA 

Į JLTRASELEKTYWNE RADJOODBIORNIKI 
  

  

po niskich cenach i na dogodnych warunkach spłaty. 

  

    

LA 

  

klejnot higjeny. 

Sprzedają sie 
2 domy murowane z ogródkami 
przy ul. Kościuszki i ul. Przejazd (obok kościoła 
św. Piotra i Pawła) obciążony długiem banko- 
wym. O warunkach dowiedzieć się: Urząd Woje- 
wódzki pokój Nr, 50 w godzinach urzędowych, 
oraz przy ul. Przejazd Nr. 16 od godz. 15—16,30 
i ul. W, Pohuianka Nr. 31 (sklep F. Nowickiego). 
  

  

  

Mieszkanie 
do wynajęcia 

ul. Dzielna 36 
  

MIESZKANIA 
3, 5, 6 i 7 pokojowe 

ze wszelkiemi wygod. 
do wynajęcia 

ul. Ofiarna 2 i 4 
  

MIESZKANIE 
3 pokojowe ze wszel- 
kiemi wygodami — 

do wynajecia 
ui Krakowska 51 
  

MIESZKANIE 
4 pokoje, može zastą- 
pič letnisko, tanio do 
wynajęcia, —- ul, Sena- 

torka 11 
  

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE z 2 pokoi 
z kuchnią 2 wygodami 
oraz MIESZKANIE 5 p. 
ze wszelkiemi wygoda- 
mi, z balkonem, z fron- 
tu na 2giem piętrze 

ul. Św. Filipa 4, 
vis-a-vis Św. Jakóba 

| Potzebny pokój 
słoneczny, ciepły, 

z wygodami i telefonem 
Zgłoszenia do „Kurjera 

Wilensk.“ dla J. M. 

DOMEK murowany 
ogród i sad — 2000m* 

DO SPRZEDANIA 
Wiadomość Wilno, ul. 
Jagiellońska 16 m. 9 
(czytelnia) w dnie pow- 

  

Michalskiej 2). BENA szednie od 12 — 18-ej 
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1-—2 prel 

Hcuwmiaa — Al. Bisk Baudurshiogo 4. ieóciom 5-48, 

Sklep 
i dužy LOKAL do wy- 
najęcia. Informacje: ul. 

Wielka 39—1 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie" 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska 8 22 
  

Do sprzedania 
3-ch miesięczny wyżeł. 

Pióromont 2 — 4 
Oglłądać można od 15 

do 18-ej. 

Okazja! 
Odkurzacz elektrycz 
ny „Siemens”, cena fa- 
bryczna zł. 380.—, kilka 
razy używany, bardzo 
tanio do sprzedania 

ul. Archanielska 1 m. 8 
od godz. 4—6 pp. 

  

  

Fortepian 
mały w dobrym stanie, 
sprzedam okazyjnie 

b. tanio 
ul. Krakowska 34—1 

  

DO WYNAJĘCIA 
ładny duży SKLEP 

Informacje u dozorcy 
ul. Gdańska 

róg Wileńskiej 

DO WYNAJĘCIA 
1 lub 2 pokoje 

ze wszystk. wygodami 
i uźywalnością kuchni 

Wiwulskiego 6—23 

  

  

DO WYNAJĘCIA 
dla stałego lokatora 

2 duże ładne pokoje, 
wszelkie wygody, parter 

ul. Styczniowa 8—2 
tel. 1-87 

Sprzedam 
PIWIARNIĘ z całem u- 
rządzeniem: 2 lustra, 
aparat radjowy za 500 
zł, Dowiedzieć się: Wi- 
leńska nr. 48 u dozorcy 
lub u właścicielki — ul. 

Słucka 17 m. 8 

Okazyjnie sprzedam 
w Mołodecznie budują: 
cy się dom wraz z pla- 
cem 1927 m?, punkt b. 
dobry przy dworcu, po- 
siadłość  nieobciążona 
żadnemi długami, po- 
życzka na wykończenie 
zapewniona. Zgłoszenia 
Mołodeczno, Siekiewi- 

cza 17, Jurczyńska 

Do sprzedania 
DOM nowy, drewniany, 
jednopiętrowy, z ogro- 
dem — na dogodnych 
warunkach. Wiadomość 
ul. Bisk. Bandurskiego 6 

  

pAŁY raza m 4 2 

Rutynowana 

nauczycielka 
konwersacja francuska, 
— poszukuje posady — 

demi-place lekcji. 
Oferty do Kurjera Wil. 

dla A. T. 

LEKCYJ JĘZYKA 

niemieckiego 
(literatura, konwersacja, 

korespondencja) 
Mickiewicza 44, m.5 

tel. 4-85 

B. Nauczycielka 
gimnazjum konwersacja 
francuska zaopiekuje 
się dziećmi, zarząd do- 
mem, lub jako towa- 
rzyszka starszej osoby 
(pani). Oferty do adm. 
Kurjera Wil. dla A. T. 
  

Poważne przedsię- 
biorstwo poszukuje 
przedstawiciela dobrze 
wprowadzonego w dzia- 
le kolonjalnym i posia- 
dającego in. zastępstwa 
w tej branży (chrześci- 
janina). Zgłoszenia pod: 
„Pełne kwalifikacje" do 
Uniwersalnej Agencji 
Reklamowej, Warszawa, 
Marszałkowska 142 
  

Zakłady Ogrodnicze 
W. WELER 

podają do wiadomość, 
że w ogrodach na ul. 
Słowackiego 18 plan- 
tacje DALIJ są w peł- 
nym kwiecie i mogą   

"r 

byč zwiedzane przez mi- 
łośników kwiatów 

DOKTÓR MED, 
J. PIOTROWICZ= 
JURCZENKOWA 
Qrdynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne kobiece 

j Wileńska 34, tel. 18.66 
| Przyjmuje od 5—7 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7w 

ul. Wileńska 28 m. 3. 
tel. 2-77. 

DORTOÓR 

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

DOKTOR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, eydijiu, 
skórne i moczopłciowe: 

Zzmkowa 15, tel. 1968: 
Przyjm. od 8—! i 3—8 

  

    

  

DOKTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tal. 20-74 
Przyjm. od 12—2 i 4—68 

AKUBZEBKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ui. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet.. 

usuws xrnarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągry 

  

  

AKUSZERKA 

Maria 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 w.. 
ul. J. Jasińskiego 5 — 20) 
róg Ofiarnej (obok Sądu)' 

AKUSZERK i 

M. Brzezina 
masaz leczniczy 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zama,. 
na lewo Gedyminowskę. 

ul. Grodzka 27 

  

  

Młody człowiek 
z ukończen. 5 kursów 
Sęminarjum _ Nauczyc.. 
poszukuje posady biu- 
rowej lub jakiejkolwiek. 
innej pracy. Zgłoszenia: 
do admin. „Kurjera W.* 
Biskupia 4, dia T. H. 

  

Poszukuję 
pracy biurowej, inka- 
szntki lub lektorki do» 

| starszych chbrych osób» 
Zgłoszenia do admini- 

  

stracji „Kurjera wil.* 
dla S. P. 

Poszukuję 
posady wožnego lub 
gońca. Mam ukończoną; 
szkołę powszechną i re- 
ferencje osób znanych 
w Wilnie. Łaskawe zgło 
szenia da administracji 

„Kurjera* dla F. L. 

  

Poszukuję 
zupełnie samodzielnej. 
dobrej kucharki-gospo- 
dyni, piśmiennej. Zgło- 
szenia tylko z dobremt 
świadectwami od 5—6.. 

Zakretowa 7 m. 16 

( OBUWIE 

WIACENTEGO POPIAŁŁO 

TANIE, SOLIDNE 

WILNO 

  

     
   

   
TYLKO 

Z PRACOWNI   
sewitinia iwdakiy pikyjeuj d Bono 

  

1 GWARANTOWANE 

RZ 25. 

  

  * э 
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