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NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 
PEETTESETRIZCERE 

Mjr. Bischof i Wł. Studnicki. — 

KOLUMNA 

Włosi w pakcie lotniczym 
będą domagać sie zmian 

PARYŻ. (Pat). Havas donosj z Rzy- 
mu: Rząd włoski wyraźnie sprzyja poro- 
zumieniu francusko - brytyjskiemu. Do 
tychczas jednak Włochom nie został prze 
dłożony żaden projekt paktu lotniczego. 

Projekt podwójnego paktu Fraucji, 
Niemiec, Anglji i Belgji z jednej streny 
oraz Francji Niemiec i Włoch z drugiej, 
opinja publiczną włoska tłumaczy niechę 
cią Amglji do rozszerzenia swych zobo- 
wiązań ma kontynencie europejskim. 
Włochy są zwolennikami jednego paktu 
5 mocarstw, ale przewidują również moż 
liwość drugiego układu, w którym były 
by określone warunki * pomocy aagiel- 
skiej dla Włoch. 

Sprawa ta jest tematem przyjaźnych 
rozmów, jakie ambasador włoski prowa 

dzi w Londynie. 
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa dono 

si z Rzymu na podstawie włoskiego ko- 

munikatu urzędowego, że Włochy wez- 
mą udział w proponowanej konwencji 

lotniczej, pod pewnymi jednak warunka 
mi. 

Komunikat urzędowy 
RZYM, (PAT). — Ogłoszono tu następujący 

urzędowy komunikat: Włoskie koła rządowe z 

wiełką uwagą Śledziły rozmowy francusko — 
brytyjskie w Londynie, o których rżąd włoski 
był szczegółowo informowany. Koła te z sympat 
ją rozważały całokształt deklaracji końcowej, 

która, ich zdaniem, zawiera możliwość porozu 
mienia z Niemcami. 

Co się tyczy paktu lotniczego wzajemnej po 
mocy, to stanowisko Włoch w sensie przystąpie 
nia do tego paktu będzie ustalone w najbliższej 
przyszłości, gdyż specjalna sytuacja Włoch wo 
bec W. Brytanji i odwrotnie stanowi przedmiot 
szczególnego badania. 

Keła włoskie z zadowoleniem wskazują na 
stanewiske W. Brytanji wobee niepodległości 
Austrji i układa francusko — włoskiego z 7-go 
stycznia r. b. 

Odbędą się narady 
nad zmianami 

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa w de 
peszy z Londynu podaje, że w związku 
z ogłoszonym dziś komunikatem włos- 
kim brytyjskie koła rządowe wskazują, 

OGAREK EITI STS ODA 

Titulescu przewodniczą- 
cym porozumienia 

bałkańskiego 
BUKARESZT. (Pat). Na przewodni- 

czącego porozumienia bakańskiego powo 
łano ministra Titulescu, który jedno- 
cześnie jest przewodniczącym M. Enten 

Jak wiadomo, w dniu dzisiejszym 
przypada rocznica zawarcia w Atenach 
paktu porozumienia bałkańskiego. 

—000— 

Ksiądz prawosławny — 
antypaństwowiec 
przed sądem 

ŁUCK, (PAT). — W sobotę rozpoczął się w 
sądzie okręgowym w Łucku proces przeciwko 
prawosławnemu księdzu Tabaczkowskiemu, 08- 
karżonemu o antypaństwową działalność i agi 
tację na rzecz OUN. Odprawił on publicznie 
modły za uwięzionych terorystów OUN. i wystę 
pował przeciwko państwu oraz nawoływał do 
bojkotu monopołów państwowych. 

że zmiany w proponowanym projekcie 
paktu lotniczego wzajemnej pomocy bę 
dą musiały być przedmiotem  uprzed- 
nich narad domniemanych sygnatarju- 
szów paktu. 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. 

Jak sądzą, zmiany te obejmowałyby 
podpisanie konwencji przez Włochy wy 
łącznie na mocy dodatkowego protokułu 
wszelkich w tej dziedzinie zobowiązań 
Włoch wobec W. Brytanji. 

Z WARSZAWY 

Podkomisja Unji Międzyparlamentarnej 
przybędzie w marcu do. Warszawy 

5 marca b. r. na zaproszenie polskiej 
Grupy Unji Międzyparlamentarnej przy 
„ywa do Warszawy podkomisja Unji się 
dzyparlamentarnej, która zajmuje się 
sprawą przyszłości parlamentaryzmu. 

Na czele tej podkomisji przybywa do 
Warszawy jej prezes, b. minister francu 

ski p. Roustan. Pobyt tej podkomisji w 
Warszawie trwać będzie 3 dni, w czasie 
których odbędą się posiedzenia. 

Podkomisja będzie gościem polskiej 
grupy Unji, na czele której stoi sen. Lee 
venhertz. 

„a аЕЙО 

Projekt ustawy 0 podatku gruntowym 
Na ostatniem posiedzenia Rady Mini 

strów uchwalony został m. in. projekt 
ustawy o państwowym podatku grunto 
wym. 

* Projekt ten dzieli się na 2 części: jed 
ną, traktującą 0 stawkach podatku i dru 
gą — o klasyfikacji gruntów. 

Najpierw będą przeprowadzone pra- 
ce klasyfikacyjne. W związku z tem po 
wołane będą komisje klasyfikacyjne wo- 
jewódzkie i powiatowe. Prace nad klasy 

fikacją potrwają około 2-ch lat i dopie 
ro pa tym okresie wejdą w życie nowe, 
dostosowane do szacunku stawki podal 
ku gruntowego. 

Dodać należy, że prójekt ustawy po 
zostawia niezmienioną ogólną kwotę 
tego podatku i zmierzą jedynie w kierun 
ku sprawiedliwego podziału obciążenia 
podatkowego między właścicielami grun 
tów w stosunku do nowego oszacowania 
rentowności gospodarstw. 

ODRGZESNENĄ 000 

Wicemin Koc 
udaje się do Londynu 

14 bm. na zaproszenie rządu brytyj- 
skiego udaje się do Londynu na uroczy- 
stość otwarcią Targów Brytyjskich wi- 
cemin. Skarbu p. Koc. 

Fundusz oddłużenia 
rolnictwa w P.B.R. 
W związku z przeprowadzaną obec- 

nie akcją oddłużeniową w rolnictwie zo 
- stał utworzony przy Państw. Banku Rol 
nym fundusz oddłużenia, mający na celu 

Manifestacje 

w Paryżu w rocz- 

nicę wypadków 

lutowych 

konwersję i uporządkowanie długów rol 
niczych zaciągniętych w tym banku. Fun 
dusz ten wynosi 92.500.000 zł. 

Księgi stanu cywilnego 
ludności żydowskiej 

Min. Spraw Wewn. zajmuje się obecnie za 
gadnieniem nadzoru nad wprowadzeniem ksiąg 
stanu cywilnego ludneści żydowskiej na obsza- 
rze, na którym obowiązuje zbiór praw rosyj- 
skich. 

nadzoru nad prowadzeniem ksiąg stanu cywil 
Jak się dowiadujemy, na, przyszłość funkcje 

nego ludności żydowskiej sprawować będą sta 

rostowie, a nie, jak obecnie, zarządy miejskie. 

  

LITERACKA. 

| "WARSZAWA, (PAT). 

  

Pogaduszki Mejszagolskie. — Zmierzch 
aejspańakiaii miljardera. — Wychowanie morskie. — Ustawa bibljo- 

.tfeczna od strony wsi ILUSTRACJE. 

  

Marszałek Piłsudski 
powrócił do Warszawy 

Wezoraj 9-40 bm. o godz. 8.10 odje- 
chał Pan Marszałek Józef Piłsudski z 
małżonką i córkami pociągiem pośpiesz 
nym do Warszawy. Na dworcu zjawili 
się przedstawiciele władz cywilnych z p. 
wojewodą Jaszezołtem i przedstawicie- 
le wojska z p. gen. Skwareczyńskim na 
czele. 

WARSZAWA. (Pat). Dziś pociągiem pa 
południowym powrócił z Wilna do War- 
szawy marszałek Piłsudski z małżonką i 
córkami. Marszałkowi towarzyszył w pod 
róży pełny skład adjutantury w osobach 
kpt. Lepeckiego, rtm. Hrynkiewicza, kpt. 
Miladowskiego i kpt. Pacholskiego. 

Podziękowanie Pana 
Prezydenta R. P. 

za życzenia Imieninowe 
WARSZAWA. (Pat). Z polecenia Pre 

zydenta Rzeczypospolitej dyrektor kan- 
celarji cywilnej wyraża za pośredniet- 
wem prasy podziękowanie przedstawicie 
łom duchowieństwa wszystkich wyznań, 
przedstawicielom nauki j sztuki, organi 
zacjom społecznym, kulturalnym, zawo- 
dowym, nauki i sztuki, zespołom szkoł 
nym oraz osobom prywatnym za nade- 
słane depesze gratulacyjne z okazji imie 
nin, 

Hołd czeskosłowackiej aka- 
demji rolniczej dla Pana. 
Prezydenta Mościckiego 
PRAGA. (Pat). Dziś odbyło się 56 po- 

siedzenie czeskosłowackiej akademjį rol 
niczej. Pierwszym punktem porządku 
był odczyt dr. Jana Hampla o jubileuszu 
pracy naukowej prezydenta Rzeczypospo 
litej Mościckiego. 8 

Po odczycie przewodniczący zebra- 
nia prof. Stoklasa w gorących słowach 
zaproponował wysłanie do Prezydenta. 
Mościckiego telegramu hołdowniczego. 
Propozycję tę zebranie przyjęło z gorą+ | 

cym aplauzem. - 

Giełda warszawska 
— Berlin 212,80 — 

213,80 — 211,80. Londyn 25,96 — 26,09 — 25,88, 

Kabel 5,32 — 5,35 — 5,29. Paryż 34.93.1 pół — 
35,02 — 34,85. Szwajcarja 171,48 — 171,01 

   



  

WARSZAWA. (Pal). N 
niu Sejm įprzystąpit do del 
preliminarzem budżetowym Min 
Społecznej i Funduszu Pracy oruz przed 
stw i zakładów będących pod zarządem Mii 
stwa Opieki Społecznej. 

Sprawozdawca pos Sowiński obszernie о- 
mówił działalność Ministerstwa Opieki Społecz 
nej i Funduszu Pracy, zastanawiając się dlużej 
nad problemem bezrobocia w Pol 

Za najtrudniejszą ale za. na owsza walkę 
z bezrobociem mówca uwa stworzenie warun 

ków, aby każdy z bezrobotu 1 znałazł pracę we 

właściwym dla ni zie. Możliwości. róż 

budowy konsumcji wewnętrznej są bardzo duże, 

iększe możliwości przedstawia: rozbudo 
: rynku rolniczego. " ы 
Referent wsk je jeszcze na jeden czynnik, 

mogący wywierać bardzo poważny wpływ, 

na akcję parcelacyjną. Wprowadzenie w 

wielołetniego planu parcels I d 

tyc owe warsz dności, kllóra 

osiądzie na nowych ziemiach p lowanych, 

eo powiększy zdolność nabywczą ty ch warszia 

tów. 
Poseł. Dybowski zreferows 

biorstw i zakładów, a v 

wych, państwowego zaiki: 

1ali państwowych. 
Referent m. in. pod 

domowych w ubezpi 
ny do zrealizowania, 

łożeniu jest bar 
wa .biurokr 
lekarza 

dzisiejszem posiedze- 
szczegółowej nad 

sterstwa Opieki 
bior 

  

      

  

     
   

  

   

    

    

    

   

  

      
     

   
    

    

    

    
    

  
  

    

   

  

    
   

   

  

system lekarzy 
jest trud     

e w swoim ideowy 
pomyślany, gdyż usu 

a zbliża ubezpieczonego do 
   

  

Przemówienie 

min. Paciorkowskiedo 
Po referentach zabrał głos minister PACIOR 

KOWSKI. Lały budżet państwowy, stwierdza 

minister, jest niewspółmiernie mały. w stosun 

ku do potrzeb kraju. Niewielki też jest budżet 

ministerstwa opieki społecznej w stosunku do 

potrzeb społecznych. Lecz kto chce zarzut taki 

poważnie postawić, niech uprzednio do 57 miljo 

mów budżetu ministerstwa opieki społecznej 

doda 300 miłj. pobieranych Gd społeczeństwa na 

ubezpieczenia społeczne, 127 milj. na walkę z 

bezrobociem, niech zsumuje kwoty przeznaczo 

ne na emeryturę państwową, na pomoc lekar 

5Ка @1а nich, na zaopatrzenie inwalidzkie, niech 

wszystkie te sumy zestawi z całością budżetu. 

Natonsiast głęhokiego rozważenia wymaga 

poważny zarzut, jaki sobie sami we własnym 

chczie uformowzliśmy, że sumy przymusowo ze 

społeczeństwa Ściagane Są nienajlepiej na po 

szczególne potrzeby podzielone. Rząd uważa, 

že zerzut ten jest słuszny w pewnej mierze. 

WALKA Z BEZROBOCIEM. 

Musimy sobie zdawać sprawę z tera, że Z 

roku na rok narasta w Polsce coraz groźniejsze 

a niedostateczne zrozumienie zagadnienia. bez 

robocia. Nie licząc się z tem zasadnieniem, roz 

pudowano zanadto naszą politykę socjalną. 

Już dawno nadszedł czas rozwiazania tego błę 

du. Dużą zasługą poprzedniego rządu jest to, že 

wszedt na drove pociagniecia do Š dczeń na 

walke z bezrobociem całego społeczeństwa, ale 

wysiłki dotychczas dokonane musza być znacz 

nie większe. Stoimy wobec konieczności mobili 

zacji do walki z bezrohociem nowych środków. 

Rząd uważa, że ze środków pozabudżet ch 

musza być wszczęte większe raboty inwestvevį- 

ne, Projekty są już Opracowywane, Niezależnie 

wd tego należy poddać rewizji dotychczasowe 

sumy repartycyjne na poszezesólne potrzeby 

funduszów inwestycyjnych, któremi zarządza 

ministerstwo. 

* UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. 

Nie jest to rzeczą rozsądną rozbudowywać 

ubezpieczenie wypadkowe do takich granie, w 

jakich się ono dziś znajduje, po to, by kolosal 

nej iłości osób wypłacać śmiesznie rezdrobnione 

  

    

        

   

_ renty hez większego uzasadnoenia. Poza naszy 

" mi ubezpieczonymi pozostaje legjon niekorzysta 

- jących z żadnych urządzeń opiekuńczych a nie 

mających jednocześnie pracy. Rewizja ustaw 
ubezpieczeniowych to sprawa niełatwa. Ilość 
«sób chiętych ustawodarstwem ubezpieczeń się 

go ponad 4.000.000 a. środki świadczeń wynosiły 
| w r. 1932 zł. 417.000.000. Musimy znaleźć móż- 

ność zaoszczędzenia na tych wydatkach dość 
zumacznych sum, które muszą być zwrócone na 
produkcyjną walkę z bezrobociem. 

' Najwiekszą przeszkodą w naszej pracy jest 

ptzełamanie trudności psychicznych, zmuszenia 
wielu ludzi do rewizji utartego sposobu myśle 
nia. Nie mam jeszcze wprawdzie możności przed 
stawienia gotowych, pewnych zamierzonych 
zmian, które przedewszystkiem przez rząd mu 

  

„KURJER* z dnia 10-go lutego 1935 r. 

Plany skutecznej walki z bezrobociem 
Budżet Ministerstwa Opieki Społecznej na plenum Sejmu 

Bieżące prace ministerstwa 
już obecnie skłaniać muszą do potrzeb gospodar 

ki funduszami z e skromniejszemi niż w 
qotychtzasowych rozmiarach. Już dziś rodzi to 
protesty i niezadowelenia. U ludzi dobrej woli 
staną się one dla mnie wręcz niezrozumiałe, 

jeśli zagadnienia brane będą pod rozwagę jedy 
nie właściwe, to jest nie jako zagadnienie odręb 

ko drobna część całości problemów, 

tylko w drobnym zarysie mogę tu po 

szą być podjęte. 

    

  

    

Mowa ministra Paciorkowskiego była żywo 
okłaskiwana na ławach BBWR. 

* pyskusja | 
Po przemówieniu ministra Paciorkowskiego 

na plenarnem posiedzeniu sejmu przystąpiono 
do dyskusj 

Posłanką Zaleska (kl. nar. 
nie sprawę opieki zdrowotne 
bezrobotnymi i ich ródzinam 
ni opieka ta jest niedostateczna. 

Kwestję ubezpieczenia chorobowego poruszył 
розей Surzyński z BBWR. Zdaniem mówev, obec 
na reforma ubezpieczenia chorobowego rea- 

zuje zasad woli wyboru lekarza. Z: 
urzeczy ić w trybie 

      

) poruszyła głów- 
ministerstwa nad 

daniem mowczy 

  

    

  

         

в 
PIOTR JANOWSKI 

podporucznik 5 pułku piechoty Legjonów 
zmarł w Wilnie dnia 8 lutego b. r. w wieku lat 24. 

Pogrzeb odbędzie się dn. || b. m. o godz. 10 ej z kaplicy szpitala 
wojskowego na cmentarz wojskowy. 

° ° © smutnym tym obrzędzie zawiadamiają 

DOWÓDCA I OFICEROWIE 5 P. P. LEG. 

przyczem liczyć się należy z pozycją moralną i 
„csliżem lekarza, 

Gdula (53 WR.) omówił zagadnienie inspekcji 

pracy, apelując do ministra o zwiększenie ilości 
etalów podinspektorów i o utworzenie elatów 
<systentów pracy. 

Szezerkowski (PPS) uważa, że maczelnem dą 

żeniem rządu winno być powst anie ujem- 

nych skutków szybkiego rozwoju techniki i rac 
j oslu ludności oraz zatrudnienia 

       

     

  

  

     

  

   
    

  

   

   

    

(BBWR.) omawi 
zków zawodowych oświad: 

ne ązki zawodowe nie dostrzegły 
przemiany gospodarczej, ja ię ob: 

‚ Stan chaosu między zw imi zawod 
izi interesom robotników i osłabia po 
nego r u. Na tej drodze Polska szu- 

nych rozwiązań. 
kusji jeszcze przemawiali Bernard Jan 

(kl. niem.) i poseł komunistyczny Rozen 

  

t kweslją 
że partyj 
momentu   

       

             
  

  

    

kowski 

berg. 

Na tem dyskusję zakończono i posiedzenie 
zamknięto. 

Następne plenarne posiedzenie sejmu odbę- 
dzie się w poniedziałek. Izba przystąpi do bud 
żetu ministerstwa spraw wewnętrznych oraz roz 
patrzy interpelację klubu narodowego w Spra 
wie obozu odosobnienia. 

    

   

  

Opozycja w Sowietach 
otwarcie gloryf.kuje Trockiego i Zinowjewa 

MOSKWA, (PAT). — Prasa donosi © nowych 
padkach wystąpień opozycyjnych na prowin 

   
W wieikich zskładach metalurgicznych w Tu 

le rozpowszechniane album z portretami Troe 
kiego i Zinowi 

zrozumienia, n £ 

nia*. Albumy te nadesłał z Moskwy wysoki fun 
kejonarjusz związków zawodowych Biełow. 

  

   

W mieście Jarosławie w ezasie akademji ża 
łobnej na cześć Lenina odczytano artykuł pió- 
ra Zinowiewa. W kiłku kinach w Róstowie nad 
Donem wyświetlano w ostatnich tygodniach film 
pod tytułem „Czerwone djablętać, gloryfikujący 
Trockiego. Był(y to nowe kopje filmu sporządzo 
ne w Tyflisie, mimo że cenzura kazała usunąć 

sceny Z Trockim już r. 1933. 

Drogi polskiej polityki zagranicznej 
Wywody „La Suisse“ 

GENEWA. (Pat). Suisse“ w 

wstępnym pod tytuł 

wia obszernie stanowisko Polski wobec wysunię 

tych w ostatnim czasie projektów. 

Polityka Polski, pisze dziennik, wydaje się 

czasami niejasną, po części dlatego, że przeszło 

100-letnie milczenie odzwyczaiło umysły zachod 

nie od liczenia się na wschodzie Europy z czyn 

nikiem polskim. W ciągu tego długiego i ponu 

rego okresu dziejów Polski patrjoci Pólski za- 

stanawiali się nad przyczynami klęski i nauczyli 

się liczyć tylko na siebie. 

Sojusz z Francją, którego nikt w Polsce, nie 

wyrzeka się, nie może sprowadzić Polski do roli 

wasala Quai d'Orsay. Wprost przeciwnie, w in 

teresie Francji leży, aby stosunki Polski z jej 

AR artykule 

n „polityka pakłów** oma 

  

  

sąsiadami nie znajdowały się w stanie ciągłego 

alarmu. Pod tym względem sytuacja Polski jest 

znakomita. ; 

Dziennik wskazuje na polsko 2 sowiecki” pakt 

nieagresji, który uzupełniony układem londyń- 

skim w sprawie określenia napastnika, idzie da 

lej pod pewnemi względami, aniżeli projekt kon 

stytucji lotniczej mówiący tylko o niesprowoko 

waniu agresji. || : : 
Dalej pismo wskazuje na pakt polsko - nie- 

miecki i stwierdza, że wschód: Europy ma już 

swoje pakty. Pakt wschodni ofiaruje Niemcom i 

Polsce gwarancję, której rząd polski nie pragnie. 

Jeżeli chce się zapewnić bezpieczeństwo na 

wschodzie Europy, nie można nie uznać zastrze 

żeń Polski, 

  

    

Uczmy się latać i budujmy samoloty treningowe 
Po rezygnacji Polski z chalienge'u. 

WARSZAWA. (Pat). W związku z rezygna- 

cją Polski z organizowania szalanżu w 36 r. od- 

było się dziś w LOPP. przy ul. Wierzbowej 9 ze 

branie fundatorów samolotów, które miały być 

zbudowane na następne zawody. 

Prezes LOPP, gen. Berbecki poinformował ze 

branych o powodach wycofania się Polski z 

przyszłych zawodów międzynarodowych, przed 

: НМЫ 

Rekord šwiatowy 
w zawodach Iyžwiarskich w Warszawie 

WARSZAWA, (PAT). — W sobotę rozpoczę 
ły się tu zawody łyżwiarskie o mistrzostwo Pol 
ski w jeździe szybkiej. 

W biegu na 500 m. dla pań pierwsze miejsee 
zajęła Nehringowa, ustanawiając nowy rekord 
Pelski w czasie 58,7 sek. (dotychczasowy rekord 
wynosił 59 sek.). Drugie miejsce zajęła Sutyń 
ska w czasie 1:01,2. 

Bieg na 3.000 m. również wygrała Nehrin- 
gowa w czasie 6 min. 22,4 sek. eo stanowi rekord 

świata i Polski. Dotychczasowy rekord wynosił 

6:33. Druga była Sutyńska 6:58,3. - 
Bieg na.500 m. panów wygrał Kowalski z 

Polonji w czasie 51,3 sek., 2) Strzyżewski z War 
szawianki 51,3, 3) Dębowski z Połonji 54. 

Na 5,000 m. pierwszy był Kowalski w czasie 
10:12,2, 2) Borkowski 10,30,2, 3) Izdebski z Po 

"lonji 10:32,8. 
Po pierwszym dniu prowadzi Nehringowa 

112,43 pkt. a u mężczyzn Kowalski 112,52 pkt. 
Drużynowo prowadzi Połonja, przed Warsza- 
wianką, WTC. i ZASS. ; 

stawiając równocześnie program prac na naj- 

bliższą przyszłość. Program ten streszcza się w 

dwuch hasłach: „Uczmy się latać i budujmy sa- 
moloty treningowe". Społeczeństwo musi wziąć 

udział w fundowaniu samolotów treningowych i 

dostarczaniu środków ma szkolenie młodzieży w 
ośrodkach lotniczych. Akcja zbiórkowa, podjęta 

po zwycięstwie kpt. Bajana, nie może być przer 

wana, ani ulec osłabieniu, przeciwnie, powinna 

być spotęgowana i tyłko przewekslowana na in 

ne tory. 

Hasła rozwinięte przez gen. Berbieckiego i se 

kretarza funduszu Żwirki i Wigury, posła Jana 
Rudowskiego, znałazły całkowite poparcie w in- 

stytucjach przeprowadzających zbiórkę na sza- 

lanž 1936 r. W imieniu podoficerów plutonowy 

pilot Buczyński oświadczył, że podoficerowie bar 

dzo życzliwie przyjęli hasło: „uczmy się latać". 

W łonie korpusu podoficerskiego nurtuje pro- 

jókt zwiększenia składek bądź przedłużenia cza 

su zbiórki. 

Jeden ze studentów szkoły „Wawelberga* zło 

żył na ręce prezesa Berbeckiego zł. 300, zebrane 

przez studentów. 

  

RZĄD FLANDINA 
zagrożony upadkiem 
PARYŻ, (PAT). Prasa omawia obszernie 
iację na terenie parlamentu, podkreślając, 
abinet premjera Flandina opiera się na co      

raz bardziej niepewnych podstawach. 
„La Liberte“ uwaža, že ostatni czwartek byt 

czarnym dniem dla obecnego gabinetu, gdyż na 
pier В yskał tylko 45 głosów więk 

projekt rządowy o porozu 
przemysłowych 

W kuluarach izby zaczy B 1 
gi, a spotkanie przewódcy i . Bluma 
z przewodniczącym grupy radykałów Delbosem 
uważane jest za pierwszą oznakę odradzania 
się telu. Grupa radykalna postawiła premje 
rowi Flandinowi uliimatum, domag : się, aby 
w ciągu miesiąca wycofał wniesione do izby dek 

rety o emeryturach. > 

ze jednak: chmury, zdaniem dzien 
nika, się jednak w najbliższej przyszło 

ści, w czasie kusji nad sprawozdaniem o wy 
padkach 6. 2. i nad projektem rozwiązania lig. 

„La Iournee industrielle* sądzi, że trudności 
jakie się odczuwa obecnie na terenie parlamentu 
pozostaj iązku z wyborami do rad miej 
skich, które odbędą się w początkach maja 
W tych warunkach powrót do kartelu wybor 
ców lewicowych, co mogłoby nast: jednak 
w razie uprzedniego rozpadnięcia obecnej więk 
szości rządowej, wydaje się pewnego rodzaju ka 

niecznością dla jednej z partyj, wchodzących w 
skład obecnej większości. W kołach politvez- 
nych zwracają uwagę na to, że lewe skrzydło 
radykałów zajmnie nieprzejednane 'stsnowisko 
w stosunku do dekretów, co wvraziło się w cza 
sie ostatnieco głosowania, podczas którego 47 
deputowanych radrkalnych wraz z socjalistami 
głosowało przeciwko rzadowi. 

Gdvn'a w przeddzień 
obchodu 15-lecia 
ndzvskania mórza 

GDYNIA, (PAT). — W sobotę w przeddzień 
obchodu 15-lecia odzyskania morza. miasto Gdy 

nię i port udekorowano chorągwiami narodowe 

mi i kwiatami. W oknach sklepów ustawiono 
portrety Prezydenta Rzplitej i Marszałka Pił. 
sudskiego. Wieczorem z przystani „żeglugi pol 
skiej“ wyjechały statkiem po portu wojennego 
poczt ztandarowe organizacyj, związków, ce- 
chów i stowarzyszeń, udając się na boisko ma- 
rynarki wojennej, gdzie odbył się apeł poleg- 
łych w obecności władz i delegacyj z komisa 
„zem Sokołem i d-cą O. K. VILI gen. Trommem. 

Zjazd podoficerów 
w stanie spoczynku 
WARSZAWA. (Pat). Dziś w południe w sali 

kasyna podoficerskiego nastąpiło otwarcie dru- 
giego walnego zjazdu delegatów zw. podoficerów 
wojska polskiego w stanie spoczynku. 

Po otwarciu zjazdu i przemówieniach powi- 
talnych zebrani uchwalili wysłać depeszę hołdow 
niczą do prezydenta Rzplitej, marszałka  Piłsud 
skiego, premjera Kozłowskiego oraz do prezesa 
BBWR. Walerego Sławka. 

Po plenarnem posiedzeniu obradowały ko- 

misje. 

Kronika telegraficzna 
— AMB. DAWTJAN W ZAKOPANEM. 

W sobotę przybył do Zakopanego na kilkodnio 
wy pobyt ambasador ZSRR. w Warszawie Dawt 
jan. 

— NAPAD NA BANK Z KARABINAMI MA- 
SZYNOWYM. W mieście Nyack w stanie nowo 
jorskim dokonano w biały dzień zuchwałego 
napadu na bank miejscowy. Kilku uzbrojonych 
w karabiny maszynowe bandytów wtargnelo 
do banku i steroryzowawszy portjera zrabowało 
18 tys. dolarów. Bandyci pod osłoną karabinów 
maszynowych i rewolwerów odjechali przez ni 
kogo nie ścigani. 

— 11 LUTEGO DECYZJA © KLAUZULE 
ZŁOTA. Sąd najwyższy odroczył swe obrady do“ 
poniedziałku 11 lutego tak, że decyzja w spra 
wie klauzuli złota nie będzie dziś ogłoszona. 

— OTWARTO W GENEWIE międzynarodo- 
wy instytut do walki z marksizmem. Na czele 
instytutu stanął przeciwnik marksizmu Aubert. 
— WIELKA LAWINA ŚNIEŻNA W ALPACH 

tyrolskich zniszczyła niemal zupełnie wieś Schel 
lenberg, gdzie zburzonych zostało 12 domów mie 
szkalnych, 23 obory, dwie stodoły, gospoda i ko 
ściółek. Ofiar w ludziach nie było. Szerokość la 
winy dochodziła do 2 kim. 

Delegaci na zlazd 
pracowników 
samorządowych 

Na mający się odbyć w niedzielę, 10 
lutego zjazd związku pracowników samo 
rządu terytorjalnego Rzeczypospolitej 
Polskiej z terenu województwą wileńskie 
go i nowogródzkiego przybyli z Warsza- 
wy z ramienia głównego zarządu związku 
prezes Filipski, wiceprezes Barański, dyr. 
związku i redaktor „Pracowpika Samo 
rządowego” poseł Pacholczyk oraz in- 
spektorzy związku Krasowski, Żółkoś. 

  

     
     

      
   

   
    

  

    

               



„KURJER* z dnia 10-go lutego 1935 r. 
  

. МОЛг 
I Wł. Studni 
(Od naszego korespondenta) 

Ryga, w lutym 1935 r. 

Tak się niefortunnie trzeba przy- 
znać — złożyło, że prawie jednocześnie 
ukazały się w Niemczech ; w Polsce 
książki, których myśli i tendencje są dla 
Nadbałtyki niezmiernie denerwujące. 

Obie one — zarówno książka w języ- 
ku polskim jak i w niemieckim — no- 
szą nawskroś dywersyjny charakter, wy 
rażający jakieś sztucznie spreparowane 
tendencje i z wielkim trudem naciągnię- 
te teorje o rzekomo świadomej i konsek 
wentnej polityce Rzeszy Niemieckiej i 
Polski, zdążających do opanowania Nad- 
bałtyki. 

„Jaunakas Zinas* pisząc o pierwszej 

z nich — tej z Berlina — noszącej fascy 
nujący tutył „Na ostatnim froncie* — 
nazwała wypociny pruskiego majora 
Bischof'a, b. dowódcy niemieckiej żelaz 
nej dywizji (bo on właśnie jest autorem 
tej książki) — bezwstydnym falsyfika- 
tem historji. 

Można się z tem określeniem zgodzić, 
należy je jednak uzupełnić przez wyraź- 
ne zaznaczenie, że pruski wojskowy 
świadomie fałszuje dzieje, wypaczając z 
całą perfidją rzeczywistość, ażeby w ten 
sposób spreparowanym falsyfikatem wy 
pełnić tę mozaikę absurdów ideologicz- 
nych, która stanowi treść jego książki. 

Major Bischof jest jakgdyby ostat- 
niem  ujawnionem niespodziewanie 
przez skomplikowaną rzeczywistość po- 
lityczną, wiązadłem tego łańcucha, któ- 
ty — bezskutecznie, choć przemocą usi- 

łował opasać morze Bałtyckie, ażeby na 
jego bursztynowym brzegu — tak jak 
nad Sprewą i w Prusach Wschodnich — 
założyć germańskie osiedla zwycięskich 
junkrów. Wynurzenia majora są ideolo- 
gicznie bardzo podobne do sławnych już 
oracyj niemniej sławnego von der Goltza 
ostatniego przedstawiciela starej Germa 
nji na wschodzie. 

Misją i jednego ; drugiego — skory- 
gowaną tak boleśnie przez wojnę świato- 
wą i rozwój historycznych wydarzeń po- 
wojennych — streszcza się właściwie w 
jednem, jakże już starem, naiwnem i za- 
razem wciąż jeszeze w niektórych warst- 
wach społecznoścj niemieckiej pokutu- 
jącem haśle opanowanie Nadbałtyku. 

Reaktywowanie tych starych, zdawa 
łoby się bezpowrotnie minionych dążeń 
juakrów niemieckich, przeczy  ofiejal- 
nym oświadczeniom kierowników dzi- 
siejszych Niemiec, że wskażemy tylko na 
wywiad Hitlera, udzielony niedawno 
przedstawicielowi „Gazety Polskiej“. Je- 

m: 

Leon Wołłejkn 

Pogaduszki 
mejszagolskie 

оо ва „Familijny bal 
Jak trzydzieście lat był pan Rafal 

żonaty, tak nigdy jeszcze nie jad takiego 
kiepskiego obiadu. Bliny byli spalone 
na węgiel a zupa miała smak sołonego 

  

octu i kapeczka pachniała karasiną *). | 

Kicia i Micia — dwie córki — podla- 
tuchi — siedzieli przy stole głodne i złe, 
a sam pan Rafał odważył sie nawet zro- 
bić żonie wymówka. Znakiem tego, roóz- - 
trajkotał sie jak stara kolasa i gadał z ta 

kim fasonem, 'co Kicia i Micia, aż noga- 
mi brykali z radości, co tata mamie ta- 
kiego farnapiksu daji. Na koncu, kiedy 
już pan Rafał zmęczył sie okuratnie, — 
pani Teresa założyła ręcy jak Napoleon 
i taka odpowiedź dała: „Widzę, że nie 
smakował. wam dzisiejszy obiad — ale 
to i lepiej! Przyzwyczaicie sie przynaj- 
mniej do skromności i składania osobi- 

, stych ofiar na cele ogólnoludzkie. Ja nie 
jestem stworzona na to aby myśleć o wa- 
szej sytości i przyrządzaniu smakołyków 

* nafią. 

Przy wyborze pasty do zębów 
zwróć uwagę na tę pieczęć 

Naturalnie — chciałabym posiadać ząbki 
białe i błyszczące. Wszyscy RZ zk est 

z całem zaufaniem pasty do zębów Colgate 
conajmniej dwa razy dziennie — wieczozem 

na to sposób, pewny i łatwy. Ń 

i rano. 
Pieczęć na pudełku gwarantuje to całkowi- 

dza ona, że specjaliści w świecie 
ate próbom 
ziś jeszcze 

a napewno 

cie. Stwier > 
dentystycznym poddali pastę Coli 
i polecają ją swoim PZD 
zacznij stosować pastę Colgate, 
nigdy nie pożałujesz. 

Używaj pasty Colgate dwa razy dziennie. 

Odwiedzaj dentystę dwa razy do roku. 

żeli więc major Bischof posiada wogóle 
wyznawców swojej idei, to są nimi jun- 
krzy pruscy, nie będący dziś u steru Rze- 
szy. Oczywiście fortuna kołem się toczy. 
Mogą i oni wrócić do władzy, lub Trze- 
cia Rzesza przejąć ich dążenia. Ale nie 

ulega wątpliwości, że wówczas odpadną 
podstawy na których zbudowany został 
akt polsko-niemiecki z 26 stycznia 1934 
roku. : 

Tymczasem szezątkowe dziš idee pru 
skiego junkierstwa znalazly sojusznika 
w... p. WŁ. Studnickim. 

Ale jeżeli Bischof w gorącym porywie 
patrjotycznym wystąpił jako herold, bu- 
dzący cienie krzyżowych rycerzy do po- 
chodu nach Osten — Studnicki pchnął 
swoich ołowianych rycerzy nach Siiden. 

Okazało się, że jeden ij drugi zmierza- 
ja jednak do tego samego celu: nad Bał- 
tyk. Pan Studnicki marzy 0 Lipawie, 

Rydze i Kłajpedzie, dzieli wpływy nad 
mare Balticum z Niemcami, pognębia 
Rosję i potem — nagle — mówić rozpo- 
czyna o konieczności zachowania niepo- 
dległości Łotwy i Estonji... 

COLGATE 
pasta do zębów zaapro- 
bowana i polecana przez 
ZWIĄZEK LEKARZY 
DENTYSTÓW w Pań- 
stwie Polskiem sa 

ać 

— (o piszą polscy publicyści o Łot- 
wie? 

* —- Ideje Władysława Studnickiego! 
Oto najbardziej charakterystyczne tytu- 
ły artykułów, które w dużej jlości zapeł- 
niły szpalty pism łotewskich. 

Nie należy się temu dziwić. Przecież 
tutaj nie znają poglądów ani odosobnie- 
nia p. Studnickiego! Albo je znają bardzo 
powierzchownie... 

Sytuacja jest skomplikowana. To na 
wschodzie, to na zachodzie zapalają się 

nagle błyski niepokoju. W podenerwo- 
waniu i przeczuleniu ogólnem — każdy 
wiersz, słowo nieopatrznie rzucone — 
wywołują reakcję instynktowną, szybką, 
nie dającą się opanować. 

I nie sam fakt pojawienia się książki 
p. Studnickiego powinien zaskoczyć czy- 
telnika. Niechby sobie użył. Ostatecznie 
w Polsce — ; tylko zdaje się w Polsce — 
każdy sobie może pozwolić na wypowia- 
danie własnych poglądów, nawet takich, 
za którymi nikt nie stoi. Nie mamy też 

powodu niepokoić się każdym artyku- 
łem, każdą publikacją, która z czyjegoś 

REAWENETNE MERREENE 

Z pobytu oficerów niemieckich w Polsce 

  

Na zdjęciu — goście niemieccy w gronie oficerów C. W. K. w Grudziądzu. 

  

gwoli zadowoleniu waszych podniebień. 
Inne sprawy — bardziej ludzkie, bar- 
dziej społeczne, zajmują moją istotę. Po- 
winniście więc mieć wyrozumienie dla 
osoby, której zadaniem nie jest pieczenie 
blinów i gotowanie zupy — ale niesienie 
pomocy bliźnim, gdzie można, kiedy mo 
żna i jak można!!*. 3 : 

Cala familja nie mogła zgadnąć: do 
czego to mam kieruii, a tymczasem pani 
"Teresa wybrała z kredensu list złotniemi 
literami pisany i, podsunewszy mężu pod 
nos, — powiedziała: „czytaj”!!!. 

Pan Rafał nałożył okulary i czytał: 

„Towarzystwo umoralnienia -krymi- 
nalistów'* zaprasza JWPanią Teresę Po 
widło na Koncert-Bal-Dancing, który się 
odbędzie w lokalu towarzystwa w sobo- 
tę, dnia (takiego to). Całkowity dochód 
przeznacza si ęna zakup niezbędnych na 

rzędzi dla klawiszników, farmazonów i 
doliniarzy oraz innych niedokształco- 
"nych (fachowców). Wstęp 5 zł. Stroje 
balowe”. 

„Co to ma znaczyć??* spytał zatrwo- 
żony p. Rafał, a pani Teresa zrobiła ża- 
łosna mina i oświadczyła: „To ma zna- 
czyć, że w sobotę idę na bal Ty, nie zro 
zumiesz, przyziemny człowieku, że obo- 
wiązkiem każdej społecznicy jest popie- 
ranie podobnych imprez! To też od dnia 
dzisiejszego redukuję światło, opał i je-- 
dzenie, aby uzbierać sumę. potrzebną na 

kupno pończoch, pantofli i innych do- 
broczynnych przedmiotėw|!“ 

Panu Rafału z dziwu duch zabiło ‚а 
tymezasem Kicia z Micio, posłyszawszy 
w czym interes, przyniosły z pokoiku 
dwa listy złotniemi literami pisane z któ 
rych jeden zapraszał Kicia na bal ;,Zwia 
zku Hodowli Zajęcy” a drugi, adresowa- 
ny do Mici, błagał o przybycie na dan- 
cing „Koła Miłośników Bilardu'. Prze: 
czytawszy te listy — pan Rafał poczuł 
uderzenia krwi do głowy, zatrzęśli sie je- 
mu ręcy i nogi, skoczył jak oparzony i 
krzyknoł: „a—a—a!!!* Poczym palnoł 
drzwiami jak z fuzji i wyszed na ulica. 

Na drugi dzień pan Rafał do połud- 
nia szukał piniędzyu znaromych. a po- 
wróciwszy d» dnau. dowiedział sie co 
Kicia (jako hlonlyna' peirzebuji czar- 
nej sukni , M'cia (jako brunetkay — # 5)- 
tej. Tyko z panio Tereso nie miał żadne 
g0 kłopotu, bo ona sama latała ce godzi- 
na do krawcwej, kupiła złotne pantofli, 
a wieczorami siadała przy stele w lowa- 
rzystwie córek i wszyst trzy karbo- 
wali sobie włosy, robiąc papioty ze sta- 
rych szmate! i papi :rkow.* 

Obaczywszy te przygotowania — 
pan Rafał także nie próżnował. Wynajoł 
sobie frak, kupił lakiery, oddał koszulę 
do pralni i zdawało się jemu co bedzie 
miał święty spokój — kiedy nagle wy- 

            

     

      

  

   

  

    
u nas osobistego wystąpienia wysnuwa 
daleko idące a błędne wnioski. Nie po- 
trzebujemy iść w ślady prof. Strońskie- 
80, który alarmuje siebie i innych każ- 
dym głosem krytyki, pnzychodzącym de 
nas zzewnątrz. Niemniej takie wystąpie- 
nia, jak p. Studnickiego, robią w obee- 
nej chwili w atmosferze szczególnej dra 
żliwości tutaj, niesłychany mętlik w o- 
pinji, z czego korzystają ci, którym to 
Jest na rękę. 3 

ж * # - 

Nie naležy powtarzač oklepanych ffa 
zesów o pokojowych tendencjach Polski 
wobec wszystkich sąsiadów, a wobec są 
siadów nadbałtyckich w szczególności. 

To nawet może szkodzi: przestaje się 
cenić wagę zapewnień, które powtarzają 
się za często. - 

Ale przecież jeszcze niedawno, bo 3 
stycznia rozpamiętywaliśmy wspomnie- 
nią wspólnego krwawego boju o niepod 
ległość naszych państw! Przecież Polska 
czynnie przypieczętowała przyjazny sto 
sunek do Łotwy lat temu piętnaście... 

Miałabyż teraz zdobywać 'wraz z P. 
Studnickim ponownie Latgalję i Lipawę?. 

Absurdy, widoczne absurdy! 
* * ° * 

Żle, a tak się najczęściej zdarza, że 
ludzie, którzy nie liczą się z poczuciem 
odpowiedzialności — przemawiają w mo 
mencie najbardziej nieodpowiednim. 

Gdyby p. Studnicki wydał swoją książ 
kę o rok wcześniej lub o dwa pózniej —-. 
możeby nikt na to uwagi nie zwrócił... 

Ale dziś, kiedy proces zbliżenia nowej. 
Rzeszy z Polską, opartego na zdecydowa 
nej woli zachowania pokoju w Europie, 
postępuje naprzód — ludzie, którzy nie 
dostrzegają lub nie chcą dostrzegać tego 
najważniejszego warunku zbliżenia — 
pokojowości obu państw — ludzie tacy 
mogą opacznie zrozumieć wystąpienie p. 
Studnickiego. 

Że już je opacznie zrozumieli — do 
wodzi tego alarm, jaki się podniósł do- 
koła książki tego polityka, którego kon- 
cepcje zdążyły już się zestarzeć zanim 
dojrzały. M. Miż - Miszyn, 

skoczyła nowa „zagwozdka*... **). Wy- 
chodziło tak co kużda z pań szedła nie 
tyko na inszy bal ale i w insza strona -— 
bo „Towarzystwo Umoralniania Krymi- 
nalistów'** miało lokal obok więzienia, 
„Związek Hodowców Zajęcy* mieścił 
się w lesie za miastem a „Koło Miłośni- 
ków Bilardu lokowało się pod „Błękiiną | 
Cukiernią*. Znakiem tego — trzebylo 
być nieabyjakim mechanikiem żeb ra- 
zem odprowadzić wszystkie trzy damy 
— i kużda w druga miejsca?! Pan Rafał - 
nijak nie mog zgadnąć: jak to zrobić? 
i chciał już prosić znajomych maturzy- 
stów żeb zajeli sie jego córkami — ale | 
pani Teresa sprzeciwiłą sie temu hanieb ' 
nie, mówiąc, co teraźniejszo poro mi- - 
komu ni wiary ni córki dać nie można i © 
tyko ojciec moży dzieci prowadzić na * 
bal! Od dnia tego pan Rafał męczył sie z 
myślami aż do soboty i tyko kiedy już © 
wszyscy wysztafirowali sie na bal jak > 
należy — panna Kicia powiedziała tasa 
słowa jaka moży powiedzieć tyko doktor | 
filozofji abo człowiek potrzebujący pie- | 
niędzy. Radziła poprostu —— żeb tata od- 
prowadził najpierw mama, potem Kicia, 
potem Micia. Kużda osóbno — ale po 
koleji... Na ta nowina pan Rafał .poskro- * 
bał sie w łysina ale, widząc co rada tra- 
fiła wszystkim do gustu, wzioł sie * 
szczerze do spełnienia swego obowiązku. * 
рн 

**) przeszkoda. 
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Zmierzch amerykańskiego miljardera 
Do grona 256% finansjery amerykańskiej, 

«z końca ubiegłego i początku bieżącego stule- 
cia należał — obok Carnegie'go, Harrimana, 
Rockefellera, Vanderbildta, Morgana — P. D. 
Armour, „krėl miesny“. My wilnianie, pamieta- 
my doskonale wielkie, białe bloki amerykańskie 
go smalcu, które — wraz z mąką i ezekoladą — 

ratowały nas, tuż po zakończeniu wojny świa- 
towej, ed głodu. Pamiętamy wypisane na smał 
cu wołowemi literami: „Armour, et Co*. O te 
go właśnie Armoura tu chodzi. Armour junior 

wyciskał z wygłodzenej Europy co się dało, po 
mnażając swe, edziedziezone po ojeu grube set- 
ki miljcnów dolarów. 

Z BIEDAKA BOGACZEM. 

Peczątki miljardowej fortuny dwóch poko- 

leń Armourów były skromne. Okoliczność ty- 
powa dla stesunków amerykańskich. P. D. Ar- 
meor. jako młody chłopak, syn obarczonych 
liczną dzieciarnią rodziców, ruszył do Kalifor- 

nij, by szukać tam, wraz z tylu innymi złota. 
Żyłą złetr, okazały się iednak dłań nie pustko- 
wią Kalifornii, a własna sprytna łepetyna. 
Pierwszych kiłka tysięcy dolarów zarobił na 
destarezaniu wody kolonjom poszukiwaczy zło- 

ta. Nastepnie wpakował ten kapitalik w małą 

Terme, gdzie za się hodowlą i uhojem bydła. 
Interes prosperował. Wkrótce potem Armour 
zakłada sporą rzeźnię w Chicago i wyzyskuje 

konjunkturę, w związku z toczącą się właśnie 

wGiną Stanów Północnych z Południowemi. 

    

„WSZAK WOJNA TEŻ BOGACE. 

Ta trawestacja słów znanej piosenki legjo- 

nowej posuie jak nie można lepiei do P. D. 
Armoeura. Nostarczał on żywe”o i bitego bydła 
armji stanów północnych, zearniając — nasku- 
                                       
niejsze zyski. W ostatnich miesiącach wojny 
domowej zwąchał Armour jakoś, że woina ry- 
chło się skończy i sprzedał cały zapas posiada- 
nege miesa po 40 dolarów za baryłke. Śmiano 

się zeń, że zsłupiał, edyz ceny na mieso miały 

podskoczyć do 60 dol. za beczke. Armonr jed- 

nak wiedział eo robi. Stany Północne odniosły 
decydujnce zwyciestwo. Zawarto pokój. Ceny 

miesa spadły do 18 dol. za baryłke, Armour za- 
robił na czysto kilkaset tysięcywiolarów. 

WAGONY—CHŁODNIE. 

Interes się rozwijał nieustannie. Armour po- 
siadsł już wiełkie rzeźnie skąd rozsyłał mięso 
po całym kraju. Właściwym sezonem jeso pra- 
cy była zima, ze względu ns, naturalną konser- 
wacje miesa, Natemtast wiosna była dla Armou- 
ra zjawiskiem niepożądanem. Mieso psuło się 
wtedy bardzo szybko. Armour wpada na pomysł 

budewy specjalnych wagonów-ehłodni. Buduje 
takie wagony. Jednak napotyka na energiczny 

sprzeciw zarządów kolejowych, które czerpały 
z przewczu bydła żyweso wieksze zyski, aniżeli 
z transportów mięsa i które nie chciały tych zy- 
sków utracić. Pod pretekstem więc, że wagony 
chłodnie są zwykłym bluff'em i że psuiace się 
mięso daje we znaki publiczności, podjęły ko- 
leje gwałtowną nagonkę na Armoura, usiłując 

DRGZEDNICY 
  

Teatr muzvczny „LUTNIA* 
Wystepv Janinv Kulczyckiej 

Dziś o 12.30—Poranek symfoniczny 
o 4-ej — KOCHANKĄ Z EKRANU 

"z © B ej — WIKTORIA I A I JEJ l HUZAR į 

Długo targowal sie p. Rafał póki umó 
wił drynda na godziny ale, w końcu, z 
hałasem zajechał pod dom. wyprowadził 
żonę jak królowę, usadowił wygodnie w 
saniach a sam uczepił sie jax nietoperz 
za brzeżulek i kazał jechać. 

Niedaleko od lokalu „(Towarzystwa 
Umoralniania Kryminalistów* trzeba by 
ło mijać więzienie — znakim tego pani 
Teresa pokazała palcem na wyglądające 
z za krat ostrzyżone głowy i rzekła: 

„Widzisz!? O!! Dla tych ludzi skła- 
dam dziś swą ofiarę!* Pan Rafał westch- 
noł nabożnie, a tymczasem sanki zatrzy- 
mały się przed wysoką, szarą kamienicą. 
gdzie na trzecim piętrze świeciło sie kil- 
ka okien. „Oto nasz lokal* powiedziała 
pani Teresa i poprowadziła męża na scho 
dy. Zapachniało naftą i kotami, gdzieś 
ktoś grał ną fortepjanie, a kilka wyfra- 
czonych panów, oparłszy sie o barjera, 
paliło papierosy. Pan Rafał zasapawszy 
sie do pół śmierci wgrabolił sie na góra, 

kupił bilety i z fasonem wprowadził żo- 
nę do salonu. Ale salon był pusty i tyko 
w kącie przy fortepjanie siedziała jakaś- 
ci staruszka i wygrywała żałosnego wa|l- 
ca. 

„Trochę zawcześnie!* pomyślał sobie 
pan Rafał ale w tej minucie wrócili ze 
schodów panowie i jeden za drugim po- 
czeli przedstawiać sie pani Teresie. Pan 
Rafał czekał cierpliwie końca, tej cere- 

go zdyskredytować i nie dopuścić do ekspłoata- 
cji wynalazku. 

Armour nie byłby jednak zahartowanym w 
walce o byt rekinem dolarowym, gdyby dał się 

tak łatwo spędzić z placu. Podejmuje walkę z 
kolejami, wytecza złotą artylerję swych miljo 
nów, nabywa akcje kilku łinij kolejowych i 
po pewnym czasie zmusza przeciwników do 
kapitulacji. Po całym kraju zaczynają kurso- 
wać wagony-chłodn Armour?, naganiając mu 

do kzsy pieniążki i to nader grube. 

    

SPEKULACJE ZBOŻOWE. 

Armeur w przeciwieństwie do innych wiel- 
kich businessmenów amerykańskich — nie za- 
sklepiał się w interesie mięsnym. Hariman .ro- 
bił* tylko w kolejach, Carnegie tylko w stali, 
Rockefeller tylko w nafeie, Morgan tylko w ban 
kowości, zaś on, Armour „robił* zarówno w 

mięsie, jak smaleu, zarówno w skórach, jak psze 
niey, zarówno w szczotkach, jak serach, za- 
równo margarynie, jak nawozach sztucznych. 
I to „robił* tak szezęśliwie, że w chwili śmier- 
ci (1902 r.) fortuna jego Szacowana była na 
solidną sumkę 320 miljonów dolarów. 

  

     

ARMOUR JUNIOR ZAOKRĄGLA FORTUNĘ. 

O ile Armour senior był rzutk! i uniwersal- 
ny w interesąch, o tyle syn okazał się jeszcze 

bardziej rzutki i uniwersalny, gdyż nietylko po 
trafił drogą szczęśliwych operacyj zaokrąglić 
odziedziczoną fortunę do miijarda dol, lecz 
uprawiał także dziedziny sztuki, jak muzyka, 

dziedziny rozrywek, jak podróże, dziedziny na 

uki, jak lektura — niemniej skutecznie. Jeżeli 
więc ejca nazwać Nepoleonem bussinesu, to 

syna trzebaby nazwać Napoleonem do kwadra- 
tu. 

Oczywiście przy zaokrąglaniu fortuny nie 
obyło się bez okoliczności sprzyjających. Do 
takich zalicz przedewszystkiem trzeba wojnę 

światową. Jak wojna domowa zbogaciła ojca, 
tak wojna światowa — syna. Produkty mięsne 
i tłuszczowe „króla chicagoskich rzeźni* ruszyły 

na podbój całego Świata. Kasy Armoura, zaczęły 

—zwłaszcza w 1519 r. pęcznieć od wszystkich 
niemal walut: funtów, marek, franków, pezet, 
guldenów, koren, pengó, lei, lirów ete. ete. Ar- 
mour osiągnął apogeum. 

  

  

  

ZMIERZCH. 

Jest widocznie Nemezis, nietylko dziejowa, 
lecz i finansowa. Koło fortuny, które wyniosło 
Armeura na szczyty, zaczęło teraz coraz gwał- 
towniej epzdać. Mięso z zakładów Armoura oka- 

zało się dla zagranicznych odbiorców zadrosie; 
kupowano tedy mięso argentyńskie, Spekulacje 
zheżewe kilkakrotnie zawłodły. Ceny na, pobocz 

ne predukty bitego bydła gwałtownie spadły. 
Armour ponesił cernz dotkliwsze straty. Doszło 

do tego, że tracił miljon dolarów dziennie, Kilka 

jego linii kelejowych zachwiało się i egłosiło 
niewypłacalność. Fabryki skóry zbankrutowały. 
Fertuna topniała, z przerażającą szybkością. 

Dla ratowania resztek miłjonów zwrócił sie 
Armour — dławiae w sereu gniew i upokorze- 
nie — do kilku najpoważniejszych banków ame- 
rykańskich z prośbą © kredyty. Banki zasadni- 
czo sie zgodziły, lecz wysunęły warunek: fuzja 
zakładów Armeura z zakładami Morrisa, niedaw 
nero konkurenta „króla miesneso*. Cóż miał 
Armour robić? Przyjął warunek. Rzeźnie dwóch 
firm zlały się w jedna. Wartość ich nie prze- 
kraezałs jednak €0 mili. dol. Jakże daleko już 
było de miljarda z 1919 r.! 

Wkrótce potem Armeur zmarł w Londynie. 
NEW. 
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Model teatru ruchomego 
  

  

Onegdaj w Wydz Sztuki Ministerstwa W. R. i O. P. prof. Andrzej Pronaszko zademonstro- 
wał zebranym przedstawicielom Ministerstwa, teatru i prasy, projekt teatru ruchomego, na- 
dającego się na teztr objazdowy. Teatr ten konstrukcji żelaznej, z łatwością może być składany 

iz "ozkładany w ciągu krtkiego czasu. Oryginalną Jego cechę stanowi to, że widownia mieści się 
na ruchomej płycie okrąg: głej, zaś akcja rozgrywa się naokół widza, 
najśmiedszych koncepcyj inscenizacyjnych żzapomacą nader skromnych środków. 

co pozwala na realizację 

Widownia 
obliczona jest na 360 widzów. Koszt budowy samej konstrukcji żelaznej tego nader ocygi- 
nalnego teatru wyniesie w przybliżeniu 20—25 tysięcy zł. wraz žinstalacjami elektrycznemi 

i urządzeniem wnętrza do 40 tys. zł. 
—— 
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monji, a późniejszo poro, udał strasznie 
wesołego, wsunął sie do drzwi i połeciał 
jak piorun po PE 

Już było dość późno kiedy sanki zaje 
chały pod lokal „Związku Hodowców Za 
jęcy*'. Schludny, mały domek ledwie AA 
zmieścić wszystkich balowiczów. Muzy- 
ka grała tak smagle co echo leciało po 
lesie, a sam prezes w zielonym: garnitu- 
rze witał na ganku każdego gościa. Cała 
posesja była ogrodzona parkanem, w 
stodole hodowały się setki zajęcy, koło 
ganku paliły sie naftowe pochodnie, a 
otaczający, zaśnieżony las przypominał 
obrazek z czarodziejskiej bajki. Pan Ra- 
fał był tem wszystkim tak zaehwycony,. 
że chociaż kupił bilety i wprowadził Ki- 
cię na salę — nie cheiał wyjeżdżać tak 
prędko i kazał podać sobie butelkę piwa. 
Byłby moży nawet został na tym balu, 
ale przypomniał sobie co w domu czeka 
Micia — biedulka! Na ta pomyszlenia — 
serce zrobiło sie miętkie jak wosk, wy 

sunoł sie cichaczem na ganek pan Ra- 
fał i Dojeebal do miasta po ele 

Micia Siódziaia w śe, Pik na igłach. 
Sto razy patrzęła na zegar, sto razy za- 
glądałą przez okno i nie mogła doczekać 
się ojca. Nareszcie chtości zajechał pod 
brama, a za minuta wpad do kwatery za- 
sapany pan Rafal... „Ubieraj sie -— bo 
nie mam. czasu*'! krzyknoł ochrypłym gło 

sem, waląc sie z impetem na kanapa. 
Mici.nie trzeba było dwa razy tego gadać. 
Zakręciła sie jak szpulka i za pięć minut 
sanki suneły do tego domu gdzie mieści- 
ło sie „Kojo Miłośników Bird. 

W podziemiach, w obszernej sutere- 
nie przystrojonej kolorowemi papierka- 
mi — był bal co się zowie. Panowie i pa 
nie wbalowych strojach-odstawiali „kar- 
jokę“, przy stolikach pod Ścianą siedzieli 
jegomościowie z czerwonemi nosami i 
dzwonili w kieliszki, a w kącie za filara- 
uni kilku wyfraczonych dobrodziejów gra 
ło w piramidkę na bilardzie. Panu Rafa 
łowi nie podobał sie ani bal ani towarzy- 
stwo, ale kupił dwa bilety, wprowadził 
Micię na salę i popędził do „Towarzy- 
stwa Umoralniania Kryminalistów* — 
chcąc obaczyć co się dzieje z żoną... 

Już zdaleka było widać co w domu 
gdzie odbywał sie bal „Towarzystwa 
Umoralniania Kryminalistów” nie świeci 
sie ani jedno okno. Podjechawszy bliżej 
zejrzał pan Rafał co cały dom zrobił sie 
cichy i ciemny i tyko na schodach ba- 
dział sie jakiści duch ze świeczko. Sko- 
czywszy na góra spotkał ta staruszka co 
grała na fortepjanie i poczoł wypyty- 
wać sie: co się stało:z balem? Ale sta- 
ruszka była głucha jak pień i ledwie na 
migi zrozumiała o co chodzi. W ta po- 

    „POLORIA” 
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Jak uniknąč grypy ? 
1) Unikač podezas epidemji 

nych sal i pomieszczeń. 

Szczególnie wystrzegać się kichają- 
cych i kaszlających nam w twarz. 
Nie oddychać ustami. 
Dezynfekować jamę ustną kilka razy 
dziennie środkiem odkażającym np: 
tabletki Paramint - Erbe. 
Myć często ręce, szczególnie przed je- 
dzeniem i udaniem się na spoczynek. 

6) Unikać przemoczenia nóg i zziębnię- 
cia. 

Wrazie odczuwanią dreszczy, febry, 
łamania w kościach, bólu głowy, pod- 

wyższenia temperatury i t. d. bez- 
względnie pozostać w domu, kładąc 

się do łóżka. 
Przyjmować środki odpowiednie np. 
tabletki Togal, które zwalczają gry- 
pę i zapobiegają jej rozwojowi. 
Wrazie powikłań i silnego napięcia 
choroby, wezwać lekarza. 

| BAL S. N. P. 
16 LUTEGO 1935 R. 
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Testament starej panny 
Stara panna, przelewając myśł w atrament, 
napisała temi słowy swój testament: 
Niech Karolek bierze tremo moje dużc. 
(przez dwa lata pracowałam na nie w biar:c). 
Dla Irenki stara, wschodnia jest makata 

(by ją kupić — nie paliłam cztery lata). 
Zosię właścicielką mebli czynię, 
(chcąc je zdobyć—siedem lat nie byłam w kinie 
Klementynie robię prezent z mej sałopy 
(to są cztery odsprzedane me urlopy). 
Tylko brylant, co od roku błyszczy u mni, 
rażcm ze mną pochowajcie w mojej trumnie, 
bom zdobyła go bez trudu dla odmiany, 
za szczęśliwy.na łoterji los wygrany. 

Hotel Bristol 
WARSZAWA 

250 pokojów z wodą bieżącą 

i telefonami od zł. 8 za dobę 

RESTAURACJA 
Dancing Ogródek Cocktail - Bal 

- — CENY PRZYSTĘ?NE — 

  

    

ra poczeła długo i szyroko tłomaczyć: co 
teraz naród nadto zbiedniawszy, i na bał 
nicht nie przyszed, a ona grała, grała, nie 
nie zarobiła i teraz idzi spać... 

„Jezus, Marja!!!“ krzyknoł pan Ra- 
fał i jak kula wpad do sanek. „Do zaję- 
cy!l*  zakomenderował dryndziarzowi, 
zgadując co żona pewnie pojechała na 
bal do „Związku Hodowców Zajęcy*. 

Juž -poweselat pan Rafal i poczol na 
wet uśmiechać się kapeczką — kiedy rap 
townie tuż za miastem posłyszał strzały | 
i krzyki a na szosie zejrzał kupa ucieka 
jących ludzi. Balowicze w długich suk- 
niach i frakach uciekali polami jak sza- 
łome, a za nimi sam prezes w zielonej 
marynarce i bez czapki. Pan Rafał, wy 
skoczywszy z sani, dopędził prezesa i 
chwycił jego za /klapa ale prezes był nie 
przytomny. Siad na śniegu i jęczał: 

„Wybili!! Wybili, bestje! Wszystkich 
wybili!!! „„Gości wybili???! ryknoł nie 
swoim głósem pan Rafał i kazał galo- 
pem jechać do lokalu. 

Jeszeze przez brama było widać co 
na balu niema nikogo i tyko po dziedziń- 
cu latało kilku zalanych jegomości, strze- 
lając z rewolwerów do oszalałych ze stra 
chu zajęcy. Pan Rafał nie patrzał na nie. 
Wpad do domu i wielkim głosem nawo- 
ływał Kicię — ale Kici nie było ani du- 
chu. Dryndziarz, zlększy sie całego, inte- 
resu, zawrócił konia i chciał uciekać ale



  

WYCHOWANIE MORSKIE 
15 lat temu odzyskaliśmy wolny do- 

stęp do morza. Jakiez wielkie, uiepraw- 
dopodobne wprost zmiany zaszły w cią 

gu tych kilkunastu lat i to w najrozmajt- 
szych dziedzinach związanych z morzem 
— na połu gospodarzem, polily:znem, 

uświądomienia szerok'ch mas o znacze- 
niu morza it p. Ale jest jedna dziedzina 
życia, w której nie możemy posz: 5 
się jeszcze podobnemi sukcesami. D 
dzina ta — to wychowania morskie spo- 
łeczeństwa. Niewątpliwie jest to zagad- 
nienie, wymagające znacznie dłuższego 
czasu do zrea'izowania, ale z druziej 
strony musimy ciągle pamietać o tem, 
że cały program. rozwoju morskiego Rze 
czypospolitej — bez odpowiedni:h kadr 
ludzkich, pracujących na morzu i dla 
morza — jest nierealny. 

Morze — to „wiełka woda*, żywioł 
groźny, zmienny, zdradliwy, wi:cznie 
niebezpieczny. Ludzie chorzy czy słabi, 
tchórzliwi, bojący się ryzyka, lubiący ci- 
szę i spokój, rozmiłowan;i w wygodach 
i przyjemnościach — tacy nie mają nic 
do roboty na morzu. Zgniecie ich i zmiaż 
dży potęga żywiołu morskiego, który nie 
znosj „szczurów lądowych". Ludzie mo- 
rza — to zdobywcy. Muszą więc być zdro 
wi fizycznie, czujni, energiczni, niezłom 
ni, zahariowani. Muszą być oni przy30- 
towani na wszystko, gdyż nieraz będą 
patrzyli śmierci prosto w twarz. I.udzie 
morza wreszcie — to uosobienie zapału, 
siły życiowej, inicjatywy, przedsiębiur- 
czości, ryzyka. Tylko tacy ludzie mogą 
skutecznie walczyć z „wielką wodą”, od 
nosząc nad nią zwycięstwa; tylko takim 
morze pozwoli się łaskawie ujarzmić; 
tylko tacy torować mogą drogi dla naszej 
ekspansji gospodarczej i ludnościowej. 

Jak te zrobić, aby społeczeństwo na- 
sze, złożone jeszcze w lwiej części z jedno 
stek o nastawieniu wybitnie lądowem, 
nie znających morza j stroniących od nie 
go — przekształcić na ludzi morza? Dro 
ga do tego celu jest tylko jedna. Całe 
młode pokolenie musi wziąć czynny i 
bezpośredni udział w akeji wychowania 
wodnego, stanowi”cego wstęp do wy- 
chowania morskiego. Młodzież musi 0- 
swoić się i zżyć z woaą na jeziorach, rze 
kach i kanałach, musi nauczyć się pły- 
wać i wędrować po wodach śródlądo- 
wych, które spływają wdół, przenosząc 
na swych falach tysiączne zastępy żegla 
rzy, kajakowców, wioslarzy do wielkiej 
wody — do morza. Wielkie znaczenie 
wychowawcze mają również obozy nad 
morzem, czy nad wodami śródlądowemi, 

w których tysiące młodych ludzi zżywa 
się z wodą, poznaje nieocenione zalety 

tego żywiołu, nabiera sił i zdrowia, gdyż 
woda, słońce i powietrze — to utajone 
źródła energji życiowej. 

Etapami na drodze wychowania wod 
nego są: nauka pływania; uprawianie 
sportów wodnych i turystyki wodnej; 
urządzanie kursów teoretycznych i prak 
rz 

  

  

   

pan Rafal wkulił sie jak piłka na siedze- 
nie i kazał jechać do miasta. 

„Niechby ich cholera! jeszcze, konia 
zabijol* przeklinał dryndziarz. „Do bi- 
lardu!* jęknął w odpowiedzi pan Rafał 
i ze strachu zamrużył oczy. Widział te- 
raz co nie tyko żona ale i Kicia zginęli, 
przepadli z kretesem i już nicht ich wy- 
ratować nie zdoła — znakim tego trzeba 
ocalić choć Micię. Walił tedy kułakami w 

kark dryndziarzowi, krzyczał i podga- 
miał — dopóki sanki nie stanęły przy 
„Błękitnej Cukierni". 

Chciał pan Rafał zabrać Micię żeby 
we dwójkę udać się na poszukiwanie żo- 

ny i Kici ale i u „bilardzistów* nie było 
już ni balu, ni Mici!! 

Okazało się, że panowie, grający w 
piramidkę, posprzeczali sie ze sobą lax 

haniebnie co nasampierw po sali poczeli 
latać kule i flaszki, a późniejszo poro po 
szli w ruch kije i stołki. Rozumie się, że 
całe towarzystwo znikło jak kamfora, a 
z nim razem drapneła i Micią. 

„Niema złego bez dobrego. Pewnie 
już siedzą w domu" pomyślał pan Rafał 
i czymprędzej pośpieszył do siebie. 

Ale w domu nie było nikogo. Tyko 
przy piecu. drzemała rozczochrana Ka- 
ruśka i czuwał na straży wierny „Lux“, 

Pan Rafał miał już dość. Wyszedszy do 
bramy cości chwyciła jego za garło, łzy 

tycznych nawigacji, budowy kajaków, 
żaglówek i t. p. sprzętu; zapoznanie się 
teoretyczne i praktyczne z żeglugą mor- 
ską; organizowanie wycieczek nad mo- 
rze; zgłębianie zagadnień z dziedziny 
morskiej i kolonjalnej, zapoznawanie się 
z zagadnieniem wychodźtwa i t. p. 

Im więcej młodych ludzi zapozna się 
z wodą i z żywiołem morskim, tem więk 
sze otworzą się przed nami możliwości, 
tem realniejsze stawać się będą nasze po 
czynania. Ileż to razy najbardziej racjo- 
nalne pomysły i projekty zawodziły w 
praktyce życiowej tylko dlatego, że bra- 
kowało wykonawców, brak było ludzi, 
obeznanych z morzem i z pracą na mo- 
rzu. 

Historja świata — to historja naro- 
dów żeglarskich. Z twardej szkoły mor- 
skiej wywodziły swój rodowód narody, 
które narzucałv swe panowanie światu 
całemu. Nie mówiąc już o mocarstwach 
i wielkich państwach morskich, państ- 
wa tak małe, jak Belgja, Holandja, Por- 
tugalja, Szwecja, czy Danja —'w opar- 
ciu o morze rosły, rozwijały się, zdoby- 
wały kolonje, bogaciły się, budowały 
swą potęgę państwową. 

Musimy zrozumieć, że i dla nas in- 
nej drogi niema, że i my, chcąc utrwalić 
Łyt i wzmóc potęgę Państwa — musimy 
doprowadzić do pełnego i wszechstron- 
nego wykorzystania naszego dostępu do 
morza j do wciagnięcia najszerszych mas 
społeczeństwa do tej pracy. L. M. K. 

Akademia 
Liga Morska i Kolonjalna, oddział w Wilnie 

z powodu 15-letniej rocznicy odzyskania wybrze- 
ża i morza urządza uroczystą a emję, która 
się odbędzie 10 lutego w sali Miejskiej (Rewjui, 
przy ul, Ostrobramskiej 5, o godz. 12 w południe. 

W akademji wezmą udział: 1) p. poseł dr. 
S. Brokowski (przemówieniej, 2) p. prof W. Ra- 
linowski (śpiew chóru „Echo*), 3) panie: dyr. 
J. Miłkowska, W. Hendrichówna, N. Pekarówna 
(śpiew). Panowie: prof. A. Ludwig, K. Brzeziń 
ski, W, Olszewski (śpiew), p. Wł. Szczepański 
(akompanjament), 4) orkiestra 1 p. p. Leg. (ut- 
wory muzyczne). 

Wstęp wolny. 

  

  

     

  

  

HODOWLA I SKŁADY NASION 

C. ULRICH 
Warszawa, Ceglana 11 

polecają 
wyborowej 

NASIONA jakości 

CENNIK na 1935 rok 
na żądanie bespłatnie 

założ. 
1805 r. 

  

  

V 7 MAACNIA MIESNIE £ NERWY 
  

posypali sie z oczy i poczoł szeptać sam 
do siebie: „Ot — ja wdowiec nieszczęs- 
ny, ojciec niepocieszony. Przepadła na 
balach moja familja i kosteczek swoich 
nie zbierzy... A ja stoję tu w bramie we 
fraku jak na kpiny i nikomu nawet po- 
skarżyć się nie mogę*... Długo jeszcze 
tak lamentował pan Rafał, w końcu 
otarł łzy chustko i ruszył znowu do mia- 
sta. 

Objechał wszystkie dancingi, bale i 
tanculki aż, nareszcie, w jednej restau- 
racji — nalaz całą familję w towarzyst- 
wie trzech nieznajomych panów. Radość 
pana Rafała była tak wielka co wycało 
wał wszystkich od serca, jad i pił za 
dwuch, zapłacił cały rachunek ; nie miał 
słów na podziękowanie przygodnym 
opiekunom, z których jeden okazał sie 
'włacicielem doktorskiej wagi, drugi pro 
fesorem gry na gitarze a trzeci sprzedaw 
cą starych płyt gramofonowych... 

„Jakie to szczęście, że każda z was 

znalazła jednego warjata*! mówił pan Ra 

fał do rodziny. „Gdyby nie to — nie zna 

lazłbym was aż do śmierci. A teraz idź- 

my do domu spacerkiem — bo ja już 

dziś swoje odjeździłem: | 

4 

„KURJER“ z dnia 10-g0 lutego 1935 r. 5 
  

  

i zdrowie. 
oraz harmonijny rozwój organizmu dziecka zależne 
sq między innemi od racjonalnego, jak i w miarę 
obfitego odżywienia. Szczególnie w najmłodszych 
latach nieodzownem jest danie ustrojowi większej 
ilości wiłamin A i D. W tym względzie Norweski 
Tran Leczniczy oddaje doskonałe usługi, jako 
bogałe źródło naturalnych wiłamin. Dzięki tym 
własnościom, Norweski Tran Leczniczy de 
uodparnia organizm dziecka i zapobiega 
krzywicy. Nowoczesna wiedza lekarska 
ocenia wysoko walory Norweskiego Tranu 
Leczniczego i uznała go jako dosko- 
nały środek wzmacniający i odżywczy. 

  

    =   NORWESKI TRAN LECZNICZY 
najbogatsze źródło naturalnych witamin.   
  

  

  

Nowy rozłam w CGhrześcjańskiej Demokracji 
Posłowie: Bittner, Częścik i Bogdano- 

wicz wystąpili z sejmowego klubu Chrz. 
Demokracji i utworzyli grupkę osobaą 
pod nazwą Klubu Chrz. Ludowego. 

Najwybitniejszy w tej grupie pos. 
Bittner oddawna już wahał s'> nie mo- 
gąc pogodzić się z dykialorskiemi meto- 
dami W. Korfantego. Oderwanie się 
omawianej grupki od klubu sejmowego 
Chrz. Dem. jest tedy nowym objawem 
protestu przeciwko mełodom j taktyce 

„katowickiego dyktatora . 
Jak wiadomo, już dawniej z pod ha- 

tuty W. Korfantego wylamali sių senaio- 
rowie Thullie, Makarewicki, ks. Szyslel- 

SSD EI IKOS 
Uwaga 

DO WSPOMNIEN P. MAKOWSKIEJ. - 
Pani A. Makowska w swoim pięknym, poświę 

conym ś. p. Zofji Kadenacowej artykule we wczo 
rujszym numerze pisze: į 

„Z licznej pochodziła rodziny, 7-ro ich się wy- 
chowało. Matka tej gromadki, ostatnie lata cho- 
robą była zmożona, więc zastępuje ją w spra- 
wach domowych i czuwa nad nią, najstarsza cór 
ka Zofja“. A 

Do sprostowania w tem jest to że wychowało 
się nie 7-ro lecz 10-ro i że czuwającą nad chorą 
matką, sprawami domowemi i rodzeństwem Zo- 
fja — nie była najstarszą córką, lecz drugą z rzę- 
du. Najstarsza, Helena, zmarła przed kilkunastu 

laty. Z. N. 

sLi, następnie wyłoniia sią cala organi- 
zacja Chrz. Zjednoczenn Społ. 

Oderwanie się nowej grupy posłów 
jest jednem jeszcze uderzeniem w osobę 
W. Korfantego : 

Warunki spłaty pożyczki 
siewnej w naturze 

Na podstawie zarządzeń Urzędu Wo- 
jewódzkiego wydział powiatowy dziś- 
nieński opracował instrukcję dla gmin 
w sprawie zwrotów pożyczki siewnej. 
Pożyczka ma być zasadniczo spłacona w 
gotówce według cen, ustalonych jednoli- 
cie dla całego województwa. Relacja cen 
w stosunku do ziemiopłodów przedsta- 
wia się następująco: za 100 kg. owsa — . 
11 zł., jęczmienia — 11.50, ziemniaków 
— 2,40 zł., pszenicy — 14 zł., koniczyny 
czerwonej — 200 zł., szwedzkiej — 160. 

Ceny te w stosunku do cen wiosen- 
nych 1934 r. są niższe o 20 do 50 proc. 
Rolnicy nie mogący spłacać pożyczki w 
gotówce będą mogli zwracać ją w natu- 
rze po przerachowaniu nasion niezbożo- 
wych na jęczmień, przestrzegając jednak 
aby zboże zwracane było jakości pierw- 
szorzędnej. Pożyczka siewna ma być 
spłacona do dnia 15 marca b. r. 

EAS I II I OT NIN 

Szweck! statek „Gdynia“ 
  

  
ooo 

Szwecki motorowiec nazwany „Gdynia* własność Svenska Llyod w Goeteborgu, który przybył 
do Gdyni z ładunkiem owoców i jest przeznaczony do utrzymania stałej komunikacji między 
Gdynią a portami Morza Śródziemnego. Jest to pierwszy statek zagraniczny, który otrzymał 

nitzwę naszego portu. - - A



CHWILA BIEŽACA 
W ILUSTRACJI 

    
        

      
  Demonstracja telewizyjna w Londynie. Kilka zdjęć z demonstracji telewizyjnej w Londynie według systemu 

Bairda. Na lewo: wierza nadawcza na gmachu Kristalipalast, skąd prawdopodobnie będą nadawane obrazy. w środku: 

aparat nadawczy, który będzie obsługiwał Londyn i jego najbliższe okolice. Na prawo nowy odbiornik Bairda. 

  

Dowódca wojsk japońskich w Mandżukuo, generał Takashi Hishikari udaje się na audjencję do pałacu cesarskiego. 

4-8 

  

    
  

  Widziano w Paryżu i sfotografowano, 
jak dwóci młodzieńców w kostjumach 

kąpielowych, pomimo śniegu spacero- 

wało z ciepło ubraną towarzyszką na 

placu Concorde. 

      

    

  

W ubiegłym tygodniu ukończótto w Londynie rozmowy -o wielkiej ćoniosłości pomiędzy mężami stanu Francji i Anglji. 
Na ilustracji premjer Flandin w Bourget w chwilę po przylocie z Londynu. Idzie Z nim gen. Denain, min. lotnictwa Francji. S S 22 c= 

  

  

    

  

  Fechtunek w Chinach jest najbardziej ulubionym i rozpowszechnionym 

Policjanci idą w teren zagazowany. sportem. Jak widzimy na ilustracji uprawiają fechtunek nawet młode Chinki. 

    

  

We Francji studenci ostro zaprotestowali przeciwko przyjmowaniu do uniwersytetów większej ilości słuchaczy 

cudzoziemców. Na ilustracji grupa studentów imedyków manifestująca przed gmachem swej uczelni. 

  

  

  

Na wybrzeżu polskiem w Zarnowcu, tuż nad granicą polsko-niemiecką, 

wznosi się piękna prastara Świątynia. Jest to potężny gmach kościelny, 

5 p DR Ё A 2 4 Е i iš 5a ści Ów. jęciu) j vysoki, że pod у х 
prac wystawionych w tym Salonie: 1) portret min. Pierackiego, dłuta Bazylego Wojtowicza; Sekwanę, długości 165 metrów. Ten most (na zdjęciu) jest tak wysoki, р R idczo zoo nia no Žalia Ei | s 

: OE ЕС 7 ALT 3 ч ь ; я jęcie nasze przedstawia fronton kościoła żarnow 
2) iragment polichromii kościcła Marjackiego w Chełmnie, prof. Felicjana Kowarskiego. nim mogą przepływać olbrzymie statki oceaniczne. 2 Ą a wraz z zabudowaniami klasztornemi. 

     
  

  

  

  Vicki Baum zwiedza obecnie -Honolulu 
i uczy się grać na hawajskim instru- 

mencie ukulele.     

  

  
    

         
Czaszka branchiosaurusa w muzeum 
berlińskiem. Cbecnie trwają prace nad zre- : 

: a a Wa konstruowaniem szkieletu największego Wśród a... OFBOR Obrazek z wielkiej sali wielorybiej muzeum przyrodniczego * 
я k ma salia ; > 5 « : zwierza, którego kości znaleziono w Afryce «w Kensington (Londyn). Człowiek jak to widać na zdjęciu, wygląda całkiem niepokaźnie 

Zdjęcie z ostatnich zawodów hokejowych w Garmisch-Partenkirchen, Elegant sudański. ' <Caikowita konstrukcja trwać będzie Di =eród olbrzymich szkieletów różnych mieszkańców bla morskich, Niagara, jeden z największych wodospadów na świecie,.w okowach lodowych. 

           



HOKEIŠCI KROLEWCA 
PERTRAKTUJĄ. 

Wczoraj popołudniu sekretarjat O. Z. H. L. 
otrzymał depeszę z konsulatu z Królewca, który 
proponuje, by pierwsze spotkanie zostało roze 
grane nie w Wilnie a w Ksólewscu. Wilnianie 
zgodzili się na tę propozycję powiadamiając 
jednocześnie nasz konsulat © powziętej decyzji. 

OGNISKO KPW. GRA DZIS W POZNA- 
NIU. 

Hokeiści Ogniska wyjechali wczoraj do Poz 
nania na mecz z A. Z. S., który od dawna był 
już w kołach sportowych z wielką niecierpliwo 
ścią oczekiwany. 

ŻAKS. — MAKABI 0:0. 
| W! meczu hokejowym o mistrzostwo Wilna 
po bardzo ładnej i ciekawej walce: spotkanie 
ŻAKS. — Makabi zakończyło się wynikiem re 
misowym 0:0. Sędziował wzorowo p. Oku- 
łowicz. 

  

TEATR NA POHULANCE 
Dziś o 12--i—OPOWIEŚĆ ZIMOWA 
o 4.ej—ROZKOSZNA DZIEWCZYNA 
o 8-ej—TEN, KTÓRY WRÓCIŁ 
Jutro —ROZKOSZNA DZIEWCZYNA į   

Przygotowania do bu- 
dowy nowej linji 

Nowoljelnia-Nowog ódek 
Jak się dowiadujemy, prace pomiaro 

we przy projektowanej mowej normal- 
no torowej linji kolejowej Nowojelnia- 
Nowogródek zostały ukończone, przy- 
czem wytknięto 3/4 długości trasy no- 
wej linji. 

Zamiast Sobakińce — 
Narbutowo 

Władze wojewódzkie jak również i Minister- 
stwo praw Wiewnętrznych odniosły się przychył- 
nie do prośby gminy Sobakińce w pow. szczu- 
czyńskim. Rada gminna zwróciła się: jeszcze w 
roku ub. do właściwych władz z prośbą o zmia- 

nę nazwy gminy na Narbutowo, ku pamięci 
pułkownika Narbuta, który walczył i zginął 
w pobliskich Dubiczach. 

Wicestarosta 
w Głębokiem starostą 

'w Kostrpolu 
Wicestaroście w Głębokiem p. Kowalewskie 

mu doręczony został dekret nominacyjny na sta 
rostę powiatowego w Kostopolu. Celem objęcia 
nowego stanowiska wyjechał starosta Kowalew 
ski 9 b. m. do Kostopola. 

Kurs Iniarski dla nau- 
czycieli szkół rolniczych 

W dn. 4 b. m. rozpoczął się w lokalu Towa 
rzystwa Lniarskiego przy ul. Św. Jacka Nr. 2 
10-ciodniowy dokształcający kurs Iniarski dla 
nauczycieli szkół rolniczych, zorganizowany sta 
raniem Kurato:jum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego przy współpracy T-wa Lniarskiego w 
Wilnie. 

Na otwarciu kursu byli obecni p. Kurator 
K. Szelągowski, Prezes T-wa Lniarskiego w Wił 
nie p. Dyr. Ludwik Maculewicz oraz Wizytator 
Szkół Rolniczych p. St. Łukaszewicz. Kurs wi 
zytował delegat Min. Wyznań Reł. i Ośw. Publ. 
p. Radca W. Miśkiewicz. 

Na kurs przybyło 23 nauczycieli szkół rolni 
czych z terenów Kuratorjów Wileńskiego i Brze 
skiego, które obejmują woj. wileńskie, biało- 

stockie, połeskie i nowogródzkie. 

Program kursu poza wykładami obejmuje 
ćwiczenia i zajęcia praktyczne, które są prze 
rabiane w laboratorjum i pracowniach 'Паг 
skiej Centralnej Stacji Doświadczalnej. Kurs ten 
jest 7-ym z rzędu kursem Iniarskim, zosganizo 
wanym przez Towarzystwo Lniarskie w Wilnie. 
,Trwać będzie do 14 b. m. Uczestnicy kursu zwie 
dzili Bazar Przemysłu Ludowego w Wilnie oraz 
"Międlarnię i Czesalnię Lnu w Bezdanach. 

ENN TEN D NIK AST TINA 

Kamienie żółciowe tworzą się wskutek złego 
funkcjonowania wątroby. Zapobiegaicie ich po- 

wstawaniu, stosując zioła CHOLEKINAZA 
N. Niemojewskiego. 

е 

| Požar garbarni — 
w. Grodnie 

W garbarni Zelwiańskiego w Grodnie, miesz- 
eząeęej się przy ul. Prochowej, wybuchł w godzi. 
nach przedwieczornych pożar w magazynie 
skór, gdzie znajdowała się wielka ilość surowca. 
Pożar, którego przyczyna nieznana, wybuchł na 
prawem skrzydle i rozprzestrzeniał się bardzo 
szybko. Streż pożarna mimo wysiłków nie zdo- 
łała pożaru zlokalizować, wobec czego musiano 
wezwać na pomoc straż ochotniczą. Dopiero po 
6 rodzinach. wytężonej pracy udało:się ogień 
stłumić. x 

Straty ogromne, Jeden ze strażaków zraniony 
został w rękę podczas zkcji ratunkowej. 
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KURJER SPORTOWY 
Łabuć K. P. W Ognisko mistrzem 

Wilna 
W zawodach narciarskich © mistrzo 

stwo Wilna w boju etwartym na 16 kim. 
wyniki były następujące: 

1) Łabuć Czesław — Ognisko KPW. 
1.09.48 sek.; 

2) Pimpicki AZS. — 1.10 min.; 
3) Aleksy Ognisko — 1.10,25 sek.; 
4) Starkiewicz AZS. — 1.10.30 sek.; 
5) Pawłowski AZS. — 1.11.54 sek.; 
6) Jagoda Ognisko — 1.12.27 sek. 
W biegu do kombinacji zwyciężył: 
1) Zajewski Jan KPW. Ognisko — 

1.10.57 sek.; 

2) Wojcieki WKS. — 1.11.12 sek.; 
3) Lakman Ognisko — 1.14.54 sek.; 
4) Czapliński AZS. 1.16.37 sek.; 
5) Bochladu AZS. Gdańsk — 1.17.33 

sek. 

  

Dziś o godz. 12 na skoczni na Anto- 
kolu odbędą się skok; do kombinacji i 
otwarte. 

Startują najlepsi zawodnicy Wilna. 

Omówienie całokształtu zawodów od 
kładamy do numeru następnego w ko- 

lumnie sportowej. 

Zawody konno-narciarskie 
Przy wspaniałej pegodzie i sprężystej orga 

nizacji cdbyły się wczoraj, jako w pierwszym 
dniu zawodów konno-narciarskich biegi włó- 
kiem i ciekawy konkurs hippiczny, w którym 
zwyciężył plut. Kowalski z 23 p. uł. na wał. 

Meukiet przed wachm. Dudokim z 23 p. uł. 
na wał. Remot i przed plut. Rodyko z 4 p. uł. na 
kl. Remon. 

W biegach narciarskich za końmi w gru 
pie podoficerów zwyciężył kapr. Kamiński, w 
grupie p. oficerów zwyciężyli kolejno por. Snar 
ski, pod. Bohdanowicz i ppor. Krajewski. W 

Bas 

grupie narcierzy cywilnych zwyciężyli Przemy 
sław Nieciecki i Zawistowski, obaj z Ogniska. 
Do najciekawszych biegów należał bieg w któ 
rym wygrał por. Bohdanowicz i ppor. Krajew- 
Ski. 

Ładne pamiątkowe nagrody zwyciężecom roz 
dał gen. Przewłocki. 

Dziś o godz. 13 dalszy ciąg ciekawych zawo 
dów na torze wyścigowym na Pośpieszce. 

Dojazd do samego końca autobusami z placu 
Katedralnego. 

  

Pożar kina w Warszawie | 

  

W ub. czwartek wybuchł pożar w kinie „Gloria* przy ul. Marszałkowskiej 114. Całe kino wraz 
z urządzeniami spłonęło doszczętnie. Na zdjęciu — moment pożaru. 

w Balladyna" Słowackiego 
-" odegrana przez młodzież gim. im. A Czartoryskiego 

Przyznaję, że wstąpiłam w progi Te 
atru na Pohulance z uprzedzeniem. ,.Fe 
nicjanki* kilka lat temu odegrane przez 
młodzież były piękne i niczem nie raz! 
ły. „Akropolis* jednak Wyspiańskiego 
zmasakrowano z małemi wyjątkami. Cóż 
będzie ze Słowackim? 

Z przyjemnością stwierdzam, że wi- 
dowisko było nietylko niezmiernie sta- 
rannie opracowane i nie grzeszyło ni- 
czem przeciw poezji, ale wykonanie „ak 
torskie* poszczególnych postaci było 
wprost zadziwiające. Młodość wykonaw 
ców, powodująca nieuchronne niedociąg 
nięcia i szablonowość gestów, dała z dru 
giej strony tylę świeżości j prostoty, że 
niektóre role wprost zyskały na tem, np. 
Aliny i Matki. Pierwszy też raz w życiu 
miałam przyjemność widzieć Balladynę 
i Alinę mające o wiele mniej, niż 89 lat 
razem. Bo widziałam Wysocką i Siemasz 
kową w latach wojny! ! w tych dziewczę 

cych rolach. 
P. Polankiewiczówna, która dźwigała 

olbrzymi ciężar roli Balladyny, wywią 
zala się z zadania ze zdumiewającą swo- 
bodą, wprawą, powiedziećóby mozna — 
natchnieniem. Wszystko było zharmoni 
zowane: głos (bo i w śpiewie dźwięczny 
i pełen wymowy), dykcja, koloratura 
wiersza, ruchy (ręce były doskonałe w 
czasie uczty), wyrazy twarzy. To sta- 
nowczo talent, który należy koniecznie 
kształcić, wysłać do Szkoły Dramatycz 
nej, i nie dać się zmarnować. P Połankie 
wiczówna już bardzo dużo zdobyłą dla 
siebie pod względem opanowania roli, 
a wybitny odcień dramatyczny w grze, 
w dźwięcznym i-giętkim głosie predesty 
nuje ją bezwzględnie na scenę do wiel- 
kich ról ibsenowskich dramatów — Sło 
wackiego i współczesnych tego typu. 

Drugim talentem wydał m; się mło- 

dy p. Borowski — Grabiec, soczyście ko 
miczny, żywiołowy w geście, mimice i 
również z zupełną swobodą ruszający się 
po scenie. 

Z innych wykonawców, oba duszki: 
Skierką i Chochlik, zasługują na pochwa 
ły zą grację ruchów, poezję postaci i dow 
cip w grze. 

Goplana dość sztywna: szablonowa i 
za mało zwiewna, pod koniec się ożywi 
ła, ale nie trafiała w odpowiedn;: ton. 
Kirkor był jak paź, trzebaż go było ucha 
rakteryzować na starszego męża, dobry 
był pustelnik, również Filon, zwykle ta- 
ki nudny, Kostryn poprawnie odegrał 
swą ponurą rolę, a także dworzanie. 

Balet ślicznie się przedstawiał, był zu 
pełnie odpowiednio ujęty, wraz ze dwo 
rem rusałek Goplany stanowił harmonij 
ne tło do całego bajkowego epizodu w 
lesie. 

Właściwie tylko tak. trzeba dawać 
Balladynę. Tekst Słowackiego z muzyką 
Żeleńskiego, ten piękny wiersz j ta feery 
czna wizja wymagają muzyki. Jeśli do- 
damy, że kostjamy były ładne, choć zro 
bione z niczego, to można tylko powin- . 
szować reżyserom i p. Żyłkowej kierują 
cej stroną muzyczną, p. Kisielewiczowi. 
reżyserowi całości oraz młodym wyko- 
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NIEDZIELA, dnia 10 lutego 1935 r. 

9.00: Czas i pieśń. 9.07: Gimnastyka. 9 22: 

Muzyka. 9.45: Chwilka pań domu. 9.50: Pro- 
gram dzienny. 10.00: Muzyka. 10.30: Transm. 
Nabożeństwa. 11,30: Muzyka. 11.57: Czas. 1200: 
Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05: „Azot jest mo- 

torem rolnictwa'* — odcz. wygł. red. R. Węcko 

wicz. 12.15: Akademja z okazji 15-ej rocznicy 
odzyskania dostępu do morza. 1ż Poranek 
muzyczny z filharm. Warszawskiej. 14.15: Kon 
cert życzeń, 15.00: Dyskusja na gminnem zebra 
niu — obrazek słuchowiskowy. 15.25: Audycja 
dla wszystkich. 16.00: Obrazek rybacki. 16.20: 
Pieśni morskie w wyk. chėru „Echo“. 16.45: 
Nasze przygody na wyspie Niedźwiedziej 
opowiadania dla dzieci. 17.00: Muzyka do tań- 
ca. 17.50: Odczyt z cyklu „Książka i wiedza'. 

18,00: Zioła i kamienie — słuch. 18.45: Życie 

młodzieży 19.00: Muzyka lekka. 19.30: Repor- 
taż z zabawy ludowej z Gdyni. 19.45: Program 

na poniedziałek. 19.50: Pogadanka aktualna. 
2000: Muzyka. 20.30: Transm. meczu bokser- 

skiego Polska— Wegry. 21,00: Capstrzyk Mary- 

narki Wojennej. 21.01: Dziennik wieczorny. 

21,10: Jak pracuiemy w Polsce. 21.15: Na weso- 
łej lwowskiej fali. 21.45: Wiadomości sposto- 
we. 2200: Audvcja poetycka „Drugi bunt ro- 

mantyków'*. 22.30: Morze polskie w muzyce 
23.00: Kom. met. 23.20: Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 11 lutego 1935 r. 

6.45: Pieśń. 6.52: Gimnastyka. 7.15: Dziennik 
poranny. 7.25: Muzyka. 7.35: Chwilka pań domu. 
7.40: Program dzienny. 7.50: Koncert reklamo- 
wy. 11.57: Czas. 1200: Hejnał. 12.03: Kom. met. 

1205: Przegląd prasy. 12.10: Fragmenty z oper. 
13.00: Dziennik południowy. 13.05: Muzyka po- 
pularna. 15.30: Wiad. o eksporcie. 1535: Odzi- 
nek powieściowy 15.45: Godzina starych tańców. 
164%: Lekcia jęzvka niemieckiego. 17.00: Reci 
tal skrzypcowy Wacława Kochańskiego. 17.25: 
Przegląd humoru. 17.35: Arje operowe w wyk. 
Bielakowa. 17.50: O rajskich ptakach i ich bu- 
dewlach — jpog. 18.00: Koncert reklamowy. 
18.05: Z litewskich spraw. 18.15: Reportaż z mię 
dzynaródowych zawodów hokejowych z Kryni- 
cy. 18.45: Śmiał się chlebuś, śmiał... obrazek dla 
dzieci. 1900: Audycia strzelecka. 19.25: Chwil- 
ka łowiecka. 19.30: Warszawa przed półwiekiem 
w  enegdocie Prusa. 19,45: Program na 
wtorek. — 19,50: Wywiad z pułkownikiem Dżu- 

gajem na temat „Marszu narciarskiego szlakiem 
If-giei Brygady Legionów". 20.00: Muzyka lek 
ka. 20.45: Dziennik wieczomy. 2055: Jak pra 
cuiemy w Polsce. 21.00: Koncert muzyki litew- 
skiej. 21.45: Odczyt —- „Narządy i ich struktu- 
ra“, 22.00: Skrzynka pocztowa ogólna. 22.15: 
Koncert orkiestry kameralnej. 23.00: Kom. met. 

ZMIANY W PROGRAMIE RADJOWYM 

Program poniedziałkowego koncertu kame 
„alnego, który o godz. 22,15 transmitowany bę 
dzie ze studja wileńskiego uległ zmianie. Orkie 
strą kameralną dyrygować będzie Al. Katz. — 
Program zawiera następujące utwory: 1) Bach 

—Arja i Gawot, 2, Swendsen — Tdylla w górach 
3) Naprawnik — Melancholja, 4) Arenskij — Se 
renada i Warjacje na temat Czajkowskiego. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ | 
w zakresie od |-VHl klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) | 

udziela były nauczyciel głmnazjum. | 
Warunki skromne Postępy w nauce i wrni- | 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia! 
Wilno. ul. Królewska 7/2. m. 13. 

   

    

   

    

  

   
  

nawcom, którzy tyle położyli rzetelnego 
trudu i pjetyzmu w odtwarzaniu jedne- 
go z piękniejszych dzieł naszej literatu 

ry. : 
Szkoda, že to tylko idzie 2 razy į že 

poza światem szkolnym mało kto zoba 
czy tę młodzieńczą interpretację „Balla- 
dyny“. Hro. 

Reumatyzm plagą społeczną 
Osoby. dotknięte reumatyzmem stają 

się często chronicznie cierpiącymi, a cza 
sami inwalidami, zwłaszcza w przypad- 

kach w porę niezauważonych i nieleczo- 
'nych. W naszym wilgotnym i mało sło- 
necznym klimacie, objawy reumatyzmu 
są łatwe do spostrzeżenia, a rozpoczęcie 
w porę prawidłowego leczenia, może za- 
pobiec dalszemu rozwojowi choroby. 

Przy reumatyzmie stosuje się przyjmo- 
wanie 2—3 tabletek Fogalu 3—41 razy 
dziennie. Togal również stosuje się w 
czasie już rozwiniętej choroby: w reuma- 
tyzmie, artretyzmie, podagrze, nerwobó- 
lach, bólach głowy, grypie i przeziębie- 
niu. Togal jest dobrym środkiem prze- 
ciwbólowym i przeciwgorączkowym.
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KOLUMNA LITERACKA 
„pod redakcją Józefa Maśl ńskiego 
  

Literatura emigracji niemieckiej 
Litoratura emigracji niemieckiej nie rozpo- 

czyna się bynajmniej w roku 1938, czyli w roku 

Poczynając od wiel- 

e obok niemiec- 

  

dojścia do władzy Hitlera. 

kiej rewolucji francuskiej ciąg! 

kiej literatury krajowej (czyli literatury Rzeszy 

Niemieckiej) rozwija się niemiecka 

literztura na emigracji. Stosunki ilościowy i ja 

kościowy literatury w ksaju i literatury na e- 

migracji są zmienne. W! wieku XVHIF emigrował 

tylko jeden literat niemiecki — Johann Georg 

który bawił przez pewien czas w Wil- 

    

kwitnie i 

Forster, 

nie. 

Po klęsce „Wiosny ludów* emigrowała pra 

wie cała literatura niemiecka: Ferdinand Frei 

ligrath, Georg Herwegh, Hoffmann von Fallers- 

Jeben, Ludwig Unland... 

Henryk Heine wyprzedził ich -— już oddaw- 

na przebywał jako emigrant w Paryżu. Jeden 

» dwóch najwybitniejszych dramaturgów nie 

mieckich — Georg Biichner — zmarł jako emi 

grant w 1837 roku w Szwajcarji; drugi — 

Heinrich von Kleist — nie znałazł w ojczyźnie 

odpowiednich wazunków i popełnił samobój- 

stwo. 

Zresztą Fryderyk Schiller, 

«uski honoris causa, skrupulatnie strzegł odpisu 

dyplomu obywatelskiego, twierdząc, iż prawdo 

podobnie wypadnie mu jeszcze z tego doku 

mentu skorzy stać... 

Tak więc emigracja nie jest dla pisarzy nie 

obywatel fran 

  

„mieckich ,czemś nowem. Przeciwnie, jest to zwy 

czaj, opromieniony blaskiem tradycji narodo 

wej... 

Wśród współczesnych niemieckich pisarzy— 

<migranitów znajdują się twórcy tej miary, co 

Henryk i Tomasz Mannowie, Lion Feuchtwan- 

ger, Arnold i Stefan Zweigowie, Oskar Marja 

Uraf i wielu innych. Cóż mają oni do powie- 

dzenia w swej nowej roli? — Oczywiście wyje 

schali z Niemiec nie po to, by aprobować Trzecią 

Rzeszę, lecz poto, by ją zwalczać, jak niegdyś 

Wiktor Hugo zwalczał rządy Napoleona III-go. 

Robią to w poezji i w prozie, w powieści, 

biografji, 'satyrze, pamiętnikach, we wszelkich 

«możliwych rodzajach literackich. Henryk Mann 

napisał pełne temperamentu i wigoru słudjum 

pod tytułem „Der Hass”. Obok niepospolitych 

«walorów języka, jego siły i zwartości, które to 

<'echy są zresztą charakterystyczne dla autora, 

książkę cechuje jeszcze podniosły nastrój i szcze 

tość przekonań. 

Do tegoż rodzaju literatury bojowej należy 

również praca zbiorowa „Das III Reich in der 

Karrikatur* z przedmową Henryka Manna. Inni 

autorzy walczą z trzecią Rzeszą w... przeszłości 

GSRETEU IST SEPEIINS SESI 

Korespondencia ZA 

0 stage'u į blamage'u 
Wielce Szanowny Panle Redaktorze/ 
Niemile byłem zaskoczony wyglądem ostat- 

miej , „Kolumny“. Przypuszczam, že Pan domyšla 

się o co chodzi. Omawiający moją osobę i twór- 
<zość list do redakcji, zamieszczony tam, wy- 
glądałby na pospolite ruszenie weteranów Awan 

gardy, gdyby nie brak pańskiego, Panie Redak- 
torze, podpisu pod nim. 

Biadają, że zaginęła sztuka epistolarna jako 
gatunek literacki. — Czyżby? — Czytałem list 
tych panów do Redakcji i odnalazłem w nim 
«wszystko, co twórczość znamionuje: — dowol- 
ność, fantazję, niecodzienny język... — Zanali- 
zujmy dla przykładu metaforę: „P. . Pirmas, 
z litości niemał przygarnięty w swoim czasie 
do Žagarow“. — Wydawaly „w'swoim czasie” 
Żagary n-z litewski. Wydrukowano tam artykuł, 
"omawiający współczesną literaturę litewską. Ar 
tykuł zasadniczy, cytowany przez prasę polską 

(np. „Tyg. Fustr.*) i litewską. Pozwolę sobie 
pomóc pamięci Sz. Weteranów: — nie kto inny 
był artykułu tego autorem, tylko „ja właśnie, 
niżej podpisany, z litości przygarnięty. 

Litość! Drukując swoje prace w prasie czes- 
kiej, niemieckiej i bałtyckiej, nigdy nie spotka- 
łem się z równie uczuciowym słosunkiem do 
swej osoby. Szlachetne uczucie (a szlachetne 
uczucia zawsze popłacają, jak mówi nauka mo- 
rallności) kazało Żagarystom drukować moje 
wiersze satyryczne, namawiać mnie (sic!) do pa- 

rodji literackiej, wysunąć mnie wreszcie na re- 
daktora „Kalumnji Literackiej 
Wileńskim". Swym „niechlujnym i niesmacznym 
styłem* pisalem Oo Czechojwiczu, iomhwiałem 
„Džwigary“, acenialem walozy powieści Jalu 
Kurka wcześniej, niż została nagrodzona. Dziś 
rozimiem, że wszystko to robiłem z uczucia 
wdzięczności za tyle serca. Ach, cóż za „educa- 
tion sentimentale|!* 

Stop. Dalej nie mogę. Wyrafinowanego języ- 
ka i stylu zbiorowej twórczości nie omówię już. 
*Wzruszenie ogarnia. Łza w oku się kręci... 

Przyym Pan, Panie Redaktorze i t. @. 
Aron Pirmas. 

    

przy „Kuzjerze 

—w przeróżnych „biographies romancćes*. — 

Stefan. Zweig wskrzesza postać Erazma z Rot- 

terdamu, Karol Czuppik — postać Marji Teresy, 

słynnej przeciwniczki Fryderyka II-go, arcy- 

katolicki Roth — postać Antychrysta, Emil Lud 

wig napisał ostatnio biografję Hindenburga, zaś 

Rudolf Olden, również na tle tej postaci jaskra- 

vił „ducha 

Tak mniejw 

   wo przeds mji pruskiej“. 

ąda dotychczasowy do- 

robek niemieckiej literatury na emigracji, o ile 

uwzględnimy tylko najbardziej charakterystycz- 

ne dzieła. Poza tem należałoby wymienić jeszcze 

biografję Henryka Heinego pióra Maksa Broda. 

Nie jest to zwykła biografja. To „Żyd”, piszący 

po niemiecku* wieku XX-go pisze o ydzie 

piszącym po niemiecku* wieku XIX-go. Nadaje 

to książce pewien smak specjałny, ale też i za- 

cieśnia tematykę, nie pozwalając  biografowi 

objąć całkowicie fenomentu twórczości wielkie- 

go pocty-ironisty. G. W. 

Kronika żydowska 

Czasopisma wileńskie 
„Jung-Wiłne*, pismo poświęcone literaturze 

i sztuce, organ grupy poetyckiej „Jung-Wilne* 
(Mtode Wilno“). „Jung-Wilne“ nie jest kotecją 
ani zamkniętą kapliczką literacką. Powstało 6 

lat temu i skupiło w jedną grupę młodych poe- 
tów i malarzy, idących samopas i poszukują- 
cych nowych dróg. Chrzest poetycki odbyła ta 
grupa w r. 1929, kiedy poraz pierwszy wy: i 

zbiorowo w specjalnym dodatku literackim do 
dziennika „Wilner Tog*. W tym samym czasie 
„Jung Wiilne'* daje się poznać publiczności na 
wspólnym wieczorze poetyckim, które odtąd 
urządza rok rocznie. 

W ciągu lat wykrystalizowało się oblicze ar- 
tystyczny tej grupy. Cechuje ją realizm. Tenden- 
cja do przygotowania dramatycznej współczes- 
ności w kotle świadomości poety A 
na przemiana socjalnej rzeczywistości na mowę 
emocjonalnych doznań estetycznych. Zerwanie 
z estetyzmem jako celem samym w sobie. Słowo 
jako środck oddziaływania na wolę. Zorganizo- 

wanie poezji.jako celowego środka walki. 

W ciągu lat zmienił się także skład osobowy 

Jedni wywędrowali zagranicę, inni przy- 

   
   

    
  

  

    

    
   

   

grupy. 
byli. W r. 1934 wydało „Jung Wilne* pierwszy 
swój zbiorek, w lutym 1935 drugi. Z poetów 
drukują tu utwory A. Wogler, Lejzer Wolf, Ch. 
Grade, Hadassa Rubin, Perec Mirański, prozę 
zastępuje M. Lewin i Ch. Szmerke, rysunek B. 
Michton. Niektórzy z nich przekroczyłi mury 
rodzinnego Wilna. Ukazują się ich poezje w cza- 
sopismach literackich Warszawy  („Literarisze 
Bleter*), Nowego Yorku („Cukunft*) i i. Grupa 
malarska bierze udział w szeregu wystaw. w 

Wilnie, Białymstoku i Warszawie. 
Etludn, czasopismo poświęcone zagadnieniom 

kultury i życia (Nr. 4) pod redakcja dra Gordo- 
na, mag. Gesudheita i A. Marka zapełniaja na ży 
dowskim .rynku, czytelniczym lukę, która dawała 
się bardzo mocno odczuć. Miesięcznik stara się 

dać swemu czytelnikowi jednolity i konsek- 
wentny pogląd na świat, przez dostarczenie mu 
materjału myślowego i zwrócenie uwagi na naj- 
ważniejsze problemy bądźto w dziedzinie myśli, 

bądź w - sferze faktów społecznych. Pod tym 

  

„wzgledem odcinaja się zeszyty 3 i 4 od dwu 
pocątkowych, w których zaznaczało się poszu- 
kiwanie pewnej drogi. W! ostatnich zeszytach 
uderza już pewna aktualizacja tematów, ich mo- 

cniejsze powiązanie z rzeczywistością społeczną, 
przyczem zagadnienia związane z kulturą i ż 
ciem Żydów ustępują miejsca tematom ogólnym. 

Uderza też wprowadzenie nowej rubryki, poezji, 
co nie wchodzi integralnie do zadań pisma i 
czego redaktorzy pisma dotąd unikali. Inną rzu 
cającą się woczy cechą jest pewne ubóstwo ar- 
tykułów oryginalnych. Niezależnie od tych u- 
wag „Etiudn'-mogąa odegrać bardzo ważną cole 

w kształceniu czytelnika i urabianiu jego po- 
gładu na świat. Ostatnie dwa zeszvty, żywo i 

ciekawie redagowane, pozwalają sądzić, że cza- 
sopismo znaidzie uznanie i zyska oddanvch so- 
bie przyjaciół. W. Mer. 

Kronika 
— 

    

Biblioteki gminne. — W „Wiadomošciach 
Literackich“ p. Morstinowa wystapila przeciw 
projektowi ustawy bibljotecznej (obszernie omó- 
wiony w „Kol.“ przez paru tygodniami, powo- 
łując się na swoje znawstwo ludu i wsi. Zda- 
niem jej chłop czytać nie będzie. Równocześnie 

w „Kurjerze Porannym" korespondent nowo- 
gródzki tego pisma podaje swą rozmowę z wój- 
tem gminy horodczańskiej. Oto słowa wójta: 

„Nie czekałem na ustawę, Bibljotekę gminną 
zbieram już od objęcia gminy w czerwcu 7 z. 
Już mam około 400 egzemplarzy... 100 zł. na ten 
ceł wyasygnowałem z funduszów gminy w roku 
zeszłym. W tym roku wydobędę jeszcze ze 200, 
a poza tem skarbonka..." 

„Robiłem próby i doświadczenia oddawna, 
jeszcze zanim zostałem wójtem. Dziś już mam 
spory zastęp czytelników, tu w tej naszej biało- 
ruskiej wsi — i zastęp ten rośnie. Jest to prze- 
ważnie młodzież, 18-——19-letni chłopcy. Czytają 

JULJAN PRZYBOŚ 

  

Grób nieznanego żołnierza 
Rozkaz niósł nas obydwóch 

w artyleryjskie Niebo, zstępujące w płomienie i huk. 

Pułk ciałami po ogień zaporowy 

sięgnął. 

Przerażonem sercem przypadłego do Ziemi olbrzymiej 

do śmierci, jak do szturmu, poderwał cię wybuch ! 

— Kelego, prometejski uczniaku z Rzeszowa. 

Żądzę sławy, warowanej naszą wspólną przysięgą, 

zasypał grób: masowy dół bez mogiły. 

Krew łagodnie zmyła z twarzy twoje imię. 

Dziś, jak wtedy, nachylam się wiernie 

i odwalam znad ciebie, jak najcięższą bryłę: 

milezenie. 

STANISŁAW PIĘTAK 

0 zmarłym 
Jeszcze wczoraj oczy jasnością okute 

błądziły wśród wierzb 

w księżycu rozsnutych jak ręce. 

Dziś życie zamknięte w jeden dzień 

jest zimną kulą, o którą wsparłszy głowę, 

trzeba zaniemówić w męce. 

Cągrna uyiea przesunięta rzędem magic drzew 

jak cbea! 

u wyłotu bure niebo przemienione w włosy łez 

Skarga orkiestr, jak z czerni płyną Śpiewy — zimny wiew, 

zaciskają się usta, drżą — nie prosić im o dobre cienie. 

ldę — sznur płaczu — przywiązany do ziemi szloehem hłota, 

kroków nie umiem nazwać. 

wśród ucisku serca, rąk spadają w pustkę łzy — 

gorzkie wota. 

<= __ Gdy przejdą wszyscy, 

na brzegu rowu usiądę, głowę przesunę na pierś. 

Zaskomli cisza, 

czasu nie będziemy liczyć. 

Przed oczami żółta, próżnia, 

z obcości zjawisk na piersiach siny głaz. 

Wiatr liże w kałużach obłoczki muzyki, 

lecz za tamtą drogą nikt nie będzie wołać. 

Qd drzew smutniejsza przyjdzie, 

czarnym welonem pochyłi się twoja śmierć. 

Skrzypce goryczy — 

w rezygnacji odejdę sam, 

by utopić ręce w polach. 

wręcz żarłocznie, wszystko, co dostaną. Niejeden 
z nich dostał srogie baty za lekturę dajmy na to 
„W! pustyni i w puszczy*, bo bydło wlazło w 
szkodę... Ale mają popyt i książki naukowe — 
astronomja, fizyka...“ ° 

Tak się dzieje w Nowogródczyźnie, na teie- 

nach najuboższych, najbardziej zacofanych gos- 
podarczo. Ale p. Morstinowa, literatka; żona lite- 
rata i właściciela ziemskiego woli argumentować 
inaczej. Nie trudno zrozumieć źródła pewnych 
argumentów. 

Skandal w Poznaniu. — W poznańskim Te- 
atrze Polskim wystawiono „Marchołta* J. Kasp- 
rowicza. Wystawiono starannie, miasto miało 
prawdziwe zdarzenie kulturalne. Otóż naskutek 
interwencji spadkobierców poety zdjęto sztukę 
z afisza i sprawa poszła do sądu. O co chodzi — 
bliżej nie wiadomo. Dość, że niezainteresowane 
w sporze instytucje kulturalne ogłaszają teraz 
protesty i listy otwarte. W dość dziwny sposób, 
przyznać trzeba, rodzina wykazuje pamięć o 
poecie. 

Tadeusz Peiper, „papież awangardy" coraz 
bardziej „in partibus infidelium* pracuje nad 
powieścią „Poprzez lata". Pierwszy tom powie- 
ści p. t. „Mam lat 22* już idzie do druku. 

Nietylko Sewiety, ho i Franeja. Prasa donosi: 
„Zbiór wierszy Paula Gėraldy „Toi et moi“ о- 
siągnął rekordowy nakład 400 tys. egzemplarzy. 
Słyszeliśmy cuda o nakładach sowieckich, tu 
nas kuszą poczytnością liryki we Francji. W 
Polsce, gdzie trudno rozsprzedać 300 egzempl. 
poezyj zamyślimy się nad przyczyną powodze- 
nia tych wierszy. A może nie o wiersze chodzi, 
a o tytuł? 

  

BKOEDUKACYJNE 

KURSY MATURALNE 
z progr. gimn. państw. 

im. „Komisji Eduk, Narod.* 
w Wilnie, Mickiewicza 23 

Przyjmują zapisy na Ile 
półrocze r, szk. 1934—35 

do klas IV—VI—VIII 
Kanc. czynna od g. 16-20 

  
  
  

  

Odpowiedzi redakcii 

— T. Mig. Wilno. Wiersz pański ujmuje 
siłą przeżycia. Tego jednak mało. Przeżycie trze. 
ba umieć podać artystycznie. Jest wielu pisarzy, 
którzy mają mniej do powiedzęnia, ale to eco 

mówią, mówią tak umiejętnie, mogą długie Tata 
prosperować w literaturze. Sądzę jednak, że le- 
piej jest być wrażliwym odbiorcą poezyj cu- 
dzych i mieć silne przeżycia poetyckie tą drogą, 
niż pisać wiersze niedoskonałe, niezadawalające, 
„kulawe kaczątka* literackie. Zresztą, być mo- 

że, że się mylę. Może inne wiersze pańskie sę 
doskonalsze formalnie. „Nędza życia* ma spora 
miejsc prawdziwie poetyckich. Možeby Pan ze- - 
chciał przesłać nam coś jeszcze, podając swój 
adres, albo też skomunikować się osobiście z 
redakcją? į 

Ant. B. w Bieliey. — Gdyby amator lepiej ro 
zumiał dobrą poezję cudzą, nie pisałby złej — 
własnej. Gdyby syty czując się byczo był zdolny . 
zrozumieć tych, co się czują źle — nie plodzilby 
bujd pseudospołecznych. Gdyby laik wiedział 
z jakiem uczuciem jego wiersze—zabawki woł- | 
nej chwili czytają ci, dla których poezja jest 
czemś ważnem — nie przysyłałby swych tworów 
do redakcji. 

„Recenzje drukujemy jedynie zamówione, alhe 
przynajmniej po uprzedniem porozumieniu się 
z recenzentem. 

J. €. — Przysyła Pani wiersz okolicznościowy. 
Smutne zdarzenie upoważnia Panią — Pani zda- 
niem — do opublikowania kilku strofek, których 
sens szary i forma mierna nie. wytrzymałyby 
żadnej krytyki merytorycznej. Żeby zobrazować 
Pani postępek użyjemy porównania: — przyszła 
Pani złożyć kondolencje w starym szlafroku i 
przydeptanych pantoflach. 

H. K. w Białymstoku. Pan się spóźnił. . 
Mieliśmy już gotowy artykuł w tej sprawie. 

W. T. — nie do druku. 
S. K. — Dziękujemy za propozycję nie ska- 

rzystamy z braku miejsca. Przepraszamy za 
spóźnioną odpowiedź. 

S. D. w Nowogródku. — Nie. Natomiast chęt- 

nie drukowalibyśmy jakiś „ist z terenu". Np. 
o sytuacji i kłopotach kulturatnych miejscówej 
inteligencji. Za miłe słowa dziękujemy. . 

 



10 

Od jednego z naszych zytelników 
otrzymujemy następujące uwagi. (Red.) 

  

Niewątpliwie najaktualniejsze spra- 
wy obecnego sezonu, któremi zaprzą- 
tają sobie głowy, kieszenie i serca wszy- 
scy zainteresowani i niezainteresowani, 
powołani i niepowołani — to sprawa 
pomarańcz i sprawa ustawy bibljotecz- 
nej Doniedawna pomarańczami zaczyna 
no i kończono każdy artykuł i każdy re- 
ferat akademicki. Niestety temat ten 
wikrótee się wyczerpał: Pomarańcze, któ 
re stanowiły główny temat rozmów, spo 
częły spokojnie za wystawowemi szyba 
mi. 

Gorzej byłoby gdyby podobny los 
spotkał ustawę bibljoteczną, a w razie 
jej przeprowadzenia także bibljoteki, 
które tyle narobiły hałasu. Z prelekcji p. 
J.Kaden-Bandrowskiego, którą wygłosił 
w ubiegłym tygodniu przez radjo, wyni- 
ka jasno, że ustawą ta niewątpliwie przej 
dzie. Przytoczone dowody, jak mi się zda 
je, były dostateczne, by przyznać rację 
założeniom tego projektu i zaniechać 
wysuwania ciągle jako głównego kontr- 
argumentu, względów gospodarczych. To 
też należałoby ją rozpatrywać raczej z 
drugiej strony — ze strony objektywnej 
wartości wprowadzenia w życie. 

'Czem będą te bibljotek; dla dsi? Oczy 
wiście mało odbiegną od roli dawnych 
bibljotek czy to PMS. czy innych, gdyż 
już dziś prawie każda organizacja, koło 
i kółko mają swoje czytelnie j książki. 
Poczytność ich będzie zależeć tak samo 
tylko od ich jakości, oraz umiejętnej pro 
pagandy. Do ludności bowiem w tym wy 
padku przymusu zastosować się nie da. 

Niewątpliwie sprawę skompletowa- 
nia tych bibljotek oraz zorganizowanie 
umiejętnego ich kierownictwa, rozwiążą 
odpowiednie czynniki, gdyż pozostawiać 
to samym samorządom byłoby absur- 
dem. Trudno zresztą, by kierownicy 
gminnych samorządów, z których więk- 
szość (przynajmniej u nas) nie posiada 
nawet połowy średniego wykształcenia, 
mogli dobrze tą sprawę pokierować. Stan 
dzisiejszy prowincjonalnych  bibljotek 
świadczy najlepiej o tem, jak daleko są 
one od swojego zadania,, a to przedew- 
szystkiem dzięki bezplanowemu ich kom 
pletowaniu. 

Nic dziwnego, że wobec takiego wy- 
boru książkę człowiek „czarnej pracy 
uważa za zbytek i luksus „próżnującej 
inteligencji". By książka staa się „arty- 

   

„KURJER“ z dnia 10-40 lutego 1935 r. - 

Ustawa bibljioteczna od strony wsi 
waniu należałoby brać pod uwagę 
wszechstronnie potrzeby danego środo- 
wiska. Lecz to byłby tylko cel lekalny. 
Uwzględnić zaś należałoby także pewien 
cel ogólny, dalszy — pewną główną oś 
ideową. To ostatnie potrzebne jest z te- 
go względu, w dzisiejszej powodzi dru- 
kowanego słowa, człowiek z tłumu nie 
może iść samodzielnie w wyborze i łat- 
wo może zbłądzić. Na błądzenie zaś bez- 
celowe potrzeby współczesnego zorga- 
nizowanego życia nie pozwalają. 

Zadaniem więc bibljotek byłoby do- 
starczanie czytelnikowi tego, coby ura- 
biało jego światopogląd w kierunku pew 
nych budujących się idei. Toby, mojem 
zdaniem, dało bibljotekom samorządo- 
wym wyższość nad dotychczasowemi. 

Mimo to, samo wprowadzenie bibljo 
tek dla wsi dużo jeszcze nie da Sama 
książką — to teorja. Życie zaś wsj wyma 
ga praktyki, czynnego wskazania no- 
wych dróg i pokierowania życiem w kie- 
runku zorganizowania pracy i ulepszenia 
jej form, w kierunku budzenia postano: 
wień, co się osiąga przez zetknięci» się z 
samą pracą. To też warte jest na wsi 
więcej zorganizowanie jednego prakty- 
cznego kursu, niż przeczytanie, choćby 
stu patrjotycznych książek, gdyż stanow 
DES 

Dziecho nie zodi. 
Wyciąg z pomarańczy idealnie od- 

y Świeża jamę ustną, dajcie więc dzie- 

X cku specjalną smaczną pomarańczo- 

wą pastę do zębów dla dzieci 

BEREDONT 

    

  

  

czo za dużo wiemy i mówimy w stosun- 
ku do tego, co należałoby zrobić 

Adam Kościukiewicz. 

Nasz przypisek. O ustawie bibljotecznej pisali 

i mówili bodaj że najwięcej, a prawie że jedynie 

ci, co jak np. wydawcy i łiteraci będą z niej cią- 

gnęji materjalne korzyści, albo urzędy, formują- 

ce formuły do zrealizowania projektu, poprawki 

projektu i dopełnienia projektu. 

Najmniej zabierała głos wieś, przyzwyczajo- 

na do tego, że różne dopusty boże spadają jej na 

kark, a ona wszystko znosić musi i zawsze pła- 

cić, zarabiając najmniej, Rzecz dziwna, od łat 

20—30 nawet, wyrabia się u nas wiejska inteii- 

gencja, od lat 14-tu normalna szkoła na wsi wy- 

chowała już zastęp młodych obywateli, mogą- 

cych o swoich sprawach głos zabierać w pis- 

mach. Czy dużo spotykamy rdzennie chłopskich 

głosów na łamach tutejszych pism, poza szablo- 

nowemi opisami dni galowych i uroczystości ma- 

rodowych? Chłop tutejszy mniej czy więcej spol- 

szczony (używam celowo słowa chłop, nie widząc 

i stanów nic 

słowie 

w niem wobec zrównania praw 

ubližającego, tak jak niema obelgi w 

szlachcic), otóż lud tutejszy nie wypowiada się 

dotąd otwarcie. Dotąd nad wsią rozciąga się ciem 

na, gęsta chmura trosk i trwogi przed nakazami 

władz, sekwestratorami, nakazami płatniczemi, 

setkami nowych prawideł t rozporządzeń, w któ- 

  

   

SZOFMANA 
OAZEWUOT WHIGJENIE DZIECKA 

Bibljoteki gminne i „katolicy” 
Sprawa bibljotek gminnych zaczyna być po 

pularną. Po szeregu artykułach w poważnej pza- 

sie wkracza na łamy pisemek.. opóźnionych 

pod względem zamieszczania informacyj © do- 

bę, a poziom — nieraz o parę wieków. 

Otóż najsympatyczniejszy z tego typu orga- 

nów — „organ chrześcijańsko-społeczny Nowi- 

ny Codzienne* pisze: 

„W obronie bibljotek przymusowych w ostat 

niej chwili wystąpili energicznie żydzi, W swo- 

ich gazetach, jak „Nasz Przegląd, „Wiadomoś 

ci Literackie cieszą się z projektu I wskazują, 

jakie książki należy dać do bibljotek gminnych* 

stworzyć przymusowo bibljoteki i do tych bibl- 

jotek zakupić wskazane przez gazety żydowskie 

książki. Ruch zaraz się ożywi, handel pójdzie. 

A przytem i eel wyższy, nawet nieukrywany 

przez masonerję, można będzie osiągnąć, zatru- 

wając lud katolicki jadem złej książki*. 

To się nazywa pozytywny stosunek: do za- 

gadnienia! 

„Książki przeważnie piszą Żydzi”, „katolicy” 

są zajęci pisaniem humorystycznych artykułów 

w humorystycznych pisemkach. Wykazy książek 

do przyszłych bibljotek gminnych sporządzają 

pisma żydowskie. Podział funkcyj. „Katolickie“ 

rych się orjentują tylko jednostki, czasami zdu- 

miewająco bystrze, ogół zaś jest bezradny i bez- 

bronny. 

Młodzież umiejąca wszak pisać po połsku. 

mająca więcej odwagi, energji, niż starzejące się 
pokolenie, młodzież powojenna, pomiędzy 20-ką 
a 30-ką mogłaby i powinna zabrać głos w spra- 
wach niejednokrotnie bardzo żywotnych, wiej 

skich, ich własnych. Jakieś lenistwo duchowe; 
apatja, cspałość sprawia że oni miłczą, a za nich 
piszą urzędnicy, nauczycielstwo, literaci. Bo prze 
cie nie wyobrażajmy sobie, -że to co pp. posłowie 

słyszą na spreparowanych wiecach, albo inspek- 

torzy szkolni na zebraniach rodziciełskich, to 

jest wypowiedzeiem się wiejskich ludzi do głę- 

bi duszy. To jest tylko roztrząsanie sprawy bieżą 

cych, materjalnej zwykle natury, obrona, skargi 

i targi. A potem dusza iudu się zamyka i nad jej 

losami, rozwojem i potrzebami debatują inni. 

O potrzebie czytelnictwa na wsi myślały prak 

tycznie mie od dzisiaj wszelkie organizacje, wiele 

gmin, wójtów, starostów bardziej twórczych i 

zarządów; robiły one co mogły w tym kierunku, .- 

w wielu miejscach są takie stosy, półki i skrzy- 

nie, z podartemi, brudnemi do niemożliwości to- 

mami Kraszewskiego, Rodziewiczówny, dewocjo- 

nalji, rolniczych broszur z oberwanemi okładka- 

mi i stronicami. Głód czytania istnieje, zwłasz- 

cza w ośrodkach miasteczkowych, albo w bli- 

skości jakiegoś kulturalnejszego ośrodka. Mater: 

jału do zaspokojenia tego głodu niema. Ale wszeł 

kie nowe ciężary w tej dziedzinie będą powitane'. 

jako przekleństwo losu, Niema na sól, za podatki - 

zabierają ostatki, niema w co dzieci ubrać, ku- 

pić im pomoce szkolne, ani na naftę do nauki, 

która się odbywa przy łuczywie lub kopcącej 

lampce, a tu nowe opłaty... na książki... Żeby je 

czytać trzeba 1) pewnego rozwoju umysłu (tro- 

chę wyższego, niż np. takiego wieśniaka, kt. daf 

sobie gaje pomarańcz w naszym klimacie wmó- 

wić, a miał w kieszeni 150 zł. na meble)“ trzeba 

2) przygotowania, 3) propagandy, 4) wskazania 

celu praktycznego. Dla samej przyjemności mało 

będzie czytelników we wsiach, chyba o krymi- 

nałach i to pośród młodzieży. Bibljoteki powin- 

ny być układane przez ludzi znających doskona- 

le dany teren, nie posługujących się szablonem, 

oparte na realnych potrzebach dzisiejszych, ob- 

jaśniające i pouczające 1) jak zorganizować ży- 

cie materjalne wsi żeby nie było nędzą wołającą 

o pomstę do nieba, 2) jak się orjentować w pra- 

wąch i obowiązkach płatnika podatkowego. 3) 

Jak podzielić rentowność gospodarstw — higje- 

nę, poziom etyczny. 4) Dać ogólne wiadomości 

historyczne, geograficzne i społeczne. 5) Odpo- 

wiednią łiteraturę piękną — ale istotnie piękną, 

odrywającą wyobraźnię od grozy dnia dzisiej- 

szego. Bo jeśli komu przyjdzie na myśl karmić: 

nędzarza opisami takiej samej nędzy, to z kołe 

   

kułem codziennej potrzeby, trzeba żeby 
była doradczynią w sprawach codzien- 
nego życia. To też przy Ikompleto- 
ErTHES TT MA 
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Ma Czerwonej Przełęcz) 
Doktór Netreba i Mac Cramer nawet rozejrzeli się 

śłokoła ze zdziwieniem. Wreszcie wzrok obu zatrzymał 

się na postaci leśniczego, przy którym prowadzili tę 

rozmowę, zapomniawszy niemal zupełnie o jego obec- 

ności. A Montecervi mówił dalej: : 

— To niedobra rzecz, proszę panów, niedobra 
rzecz tak gospodarować na cudzej ziemi bez żadnego 

pozwolenia. To się nazywa złodziejstwo. Ja wiem, że 

Czerwona Przełęcz nie należy do doktora Netreby. Za 

długo tu jestem leśniczym. Miałbym nie wiedzieć, kto 

żest właścicielem prawdziwym. 

Mac Cramer zastygł w pozie nieruchomej z otwar- 

temi ze zdziwienia ustami. Wyrażając swe obawy ani 

przypuszczał, że jedno z ich źródeł mogło się znaleźć 

tu, w tej karczmie Fedora Kramara, gdzie ześrodkowa- 

ły się wszystkie nici ich niezbyt czystego — co do te- 

go nie miał żadnych wątpliwości -— interesu. 

Doktór Netreba oprzytomniał pierwszy. 

— Więc pan ma zamiar zdradzić nas, panie 

Montecervi? I mówi to pan nam tak wprost w oczy? 

Wciąż jeszcze nie mógł uwierzyć, aby ten potul- 

ny, teróryzowany przezeń od dwóch lat spokojny człe- 

czyma, odważył się na wyjawienie jego tajemnicy, na 

oddanie go-w ręce policji. To, co -ustyszal, rozwialo 

wszelkie wątpliwości. Stała się rzecz niesłychana, naj- 
«mniej spodziawana, Montecervi zbuntował się. Zer- 

„Dziś przeważnie książki 

Książek tych nikt nie chce czytać. Otóż trzeba 

piszą żydzi. 

tych wykazów... 

pisma zadały sobie trud OE bibljografji 
udręczeń znajdzie jedno tylko wyjście — śmierć 

x Нк 

wa się teraz z krzesła, ściskając -w -rękach krótką 

fuzję myśliwską. 

— Nie zaprzedałem duszy temu djabłu, nie .za- 

przedałem! — wołał głośno. — Nic nie wziąłem od 

pana doktora Netreby i nic nie chcę, choć obiecywał 

mi złote góry. Dłużej nie będę. milczał, chyba, że 

mnie tu zabijecie. 

Słowa te i widok broni palnej w rękach leśnicze- 

go podziałały na Mae Cramera niby prąd elektryczny. 

Amerykanin zatrzepotał rozpaczliwie rękami jakby 

go już trafiła kula. : 
— Nie, niel — zwrócił się błagalnie do swojego 

byłego wspólnika i pełnomocnika. — Niech pan nie 

„wyjmuje rewolweru, panie Netreba. 'Niedobrze. się 

stało, że pan tu przyprowadził tego człowieka, ałe 

/ musimy to załatwić. jakoś inaczej. Ja chcę bez prze- 

szkód wrócić do Ameryki. Jegomościa trzeba uniesz- 

kodliwić choć narazie, dlatego też zawołam tu zaraz 
Fedora. Niechaj przetrzyma go tymczasem w piwni- 

GSA > * - В 

Wyszła najaw cała chytrość, ukazało się w pełni 

całe tchórzostwo jego natury. Chodziło mu: wszakże 

o to tylko, aby ujść cało. Nie obchodziło go zupełnie, 

co się stanie potem, i doktór Netreba rzucił mu spoj- 

rzenie pełne pogardy. 

— Nie potrzeba wołać Hedora, panie Mac Cra- 

mer. Ja to załatwię — rzekł wyniośle. — Panie Mon- 

tecervi, ile pan chce za milczenie. Dam tyle, ile pan 

zażąda i to zarąz w tej chwili. 

— Ja się nie sprzedam, panie doktorze, - 

sprzedam się 

nie 

                                  

tąd i pomagałem nawet, bo groził pan mnie i dzieciom 

moim, ale teraz już nie chcę więcej. Niechaj będzie 

co być musi. 

Doktór Netreba patrzył mu przez chwilę w oczy. 

Wreszcie zwrócił się. do -Mac Cramera, rozkładając 

ręce. ; 

— Ha, w takim razie trudno — rzekł. — Zawo- 

łajmy Fedora. Niech przyjdzie tu wraz z synami £ 

niech zwiążą go jak barana. : 

Powiedział to tonem nieszczerym, jakby po raz 

ostatni próbował pogróżki, ale Mac Cramer nie zdo- 

łał już dłużej utrzymywać na wodzy swego zdener- 

wowania i będąc pewnym, że karczmarz stoi na stra- . 

ży za drzwiami, wrzasnął na całe gardło: 

— Fedor! Fedor! 

Rozpaczliwę to wołanie miało skutek zupełnie 

nieoczekiwany. Drzwi pozostały nadal zamknięte, ot- , 

woržylo się natomiast okno i drobna kobiecina w 

chustce na głowie. wskoczyła przez nie zwinnie, rzu- 

cając się wprost do leśniczego, jakby chciała zasłonić 

go własnem ciałem. ? 

— Janku! Janku! ja ciebie nie dam, ja cię ę obro- 

nię. 

—- Poco tu przyszłaś? —-burknął leśniczy, usi- . 

'łując oderwać ją od siebie. — Zostawiłaś dzieci bez 
opieki. Jakże można było tak postąpić, kobieto? My 

tu mamy z panem doktorem i panem Mac Cramerem 

do omówienia różne ważne sprawy. В 

Zawstydzony i przestraszony jednocześnie, brał 

żonę za ręce, aby delikatnie lecz stanowczo wypchnąć 

ją za drzwi, ale ona wyrwała mu się: 

Nie zostawię cię tu. Pójdziemy razem. 
Bardzo przepraszam, ale mąż pani zostanie Ци 

— przerwał lodowatym tonem doktór Netreba. 

(D. e. n.)
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Koniec 

„KURJER* z dnia 10-go lutego 1935 r. 

karjery 
Ludzi o takim temperamencie należy lokować od szkoły 

jak najdalej 
Wczoraj wieczorem, w lokalu szkoły powsze 

<hnej przy ul. Ostrobramskiej wydarzył się wy 

padek, który napewno pociągnie za sobą odpo 
wiednią ingerencję władz szkolnych. 

Mianowicie woźna szkoły powszechnej nr. 21 
uderzyła pogrzebaczem po głowie jednego z ucz 
ni, 10-letniego Józefa Chryprowicza (Białostoe 

  

RESZT 

———— 1 Dziš: Scholastyki P. Sylwana 

Niedziela | | uro, Objawienie*N. M; P. 

10 | Wschód słońca — godz. 6 m. 56 
* Luty | Zachód słońca — godz. 4 m. ll 
  

Spestrzeżenia Zakładu Moteorologji U. $. B. 
w Wilnie z dnia 9/11 — 1935 roku. 

jCiśnienie 769 
"Temperatura średnia 
Temperatura najwyższa —8 
Temperatura najniższa —11 
Opad 0,8 

'"Wiiatr półn.-wsch. 

Tend. znižkowa 
Uwagi: dość pogodnie. 

6 

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
Naogół chmurno z przej niami w ciagu 
dnia, zwłaszcza w dzielnicach zachodnich i prze 
łotnemi opadami śnieżnemi. 

W dalszym ciągu mroźno. Nocą mróz około 
15 ., we dnie około 10 C. 

Słabe wiatry z północo-wschodu. 

MIEJSKA 
— BUDŻET MIEJSKI DO PRZEJRZENIA. 

Zarząd Miejski w Wilnie powiadamia, że budżet 

miasta zostanie wyłeżeny do przejrzenia od po 
niedziałku dnia 11 lutego r. b. endziennie od 
godz. 9 de 13 na przeciąg 7 dni w Kancelarji 

Głównej Zarządu (Dominikańska 2). 

SPRAWY AKADEMICKIE 
WIEC CZŁONKÓW: BRATNIAKA W 

SPRAWIE SKREŚLONYCH STUDENTÓW. 
W poniedziałek Bratnia Pomoc Młodzieży Aka 
demiekiej Uniwersytetu Stefana Batorego orga 
nizuje wiee akademicki. 

Na wiecu tym m. in. ©mawiana będzie spra 

wa skreślonych i niedopuszczonych do egzami 
nów studentów. Wiec ten miał się odbyć w Go 
botę dnia 9 b. m. lecz został przez rektora. prze 
sunięty na poniedziałek dnia 11 b. m. 

— Akademicki Klub Dyskusyiny. Na terenie 

  

< USB. powstała ostatnio nowa organizacia akade 

"a 

micka pod nazwą „Akademicki Klub Dyskusyj 
ny“. Inauguracia prac odbedzie się w dniu 10 
b. m. w sali Śniadeckich Uniwersytetu Stefana 
Batorego o godz. 18. 

ZEBRANIA I ONCZY'TY 
— Związek Cechów. 11 b. m. odbędzie się 

miesięczne zebranie związku, na którem będą: 
zatwierdzone poprz. protok., wysłuchane sp”a 
wozdania poszczeg. Cechów, wygłoszony referat 
„Poprawa w rzemiośle” W. Jankowskiego, oraz 
"wolne wnioski. 

— „Czy możliwy jest koniee kryzysu świa- 
towego*? Pod tym tytułem Jan Guttner (z War 

      

    

ka 8) za to, że chłopak podrzucał węgiel do palą 
cego się piecyka, wbrew jej kilkakrotnym zaka 
zem. 

Chłopaka przewieziono do ambulatorjum 

pegotowia ratunkowego, gdzie udzielono mu 
pierwszej pomocy. (e). 

  

RONIKA 
szawy) wygłosi odczyt dziś w niedzielę o godz. 
4,30 pp. w sali Konserwatorjum (Konska 1). — 
Bilety w kasie Konserwatorjum od 11 rano. 

Posiedzenie Wił. Oddziału Polsk. T-wa 
Historycznego odbędzie się w poniedziałek dn 
11 lutego o godz. 7 wiecz. w lokalu Seminarium 
Ilistor. USB. (Zamkowa 11). Na porządku dzien 
nym referat doc. dr. Jana Adamusa p. t. „Dyplo 
matyka a historja prawa“ (na marginesie prae 
Ketrzynskiego i Mikuckiego). 
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RÓŻNE. 
— Pamiętejcie o Wystawie Młodych Wiel 

ka 36. Trzeba wiedzić, dziś otwarta od 10—7 
wiecz. .Wejście gr. 

    

ZABAWY 

— Dancing Patronatu  Wieziennego 
w Wilnie odbędzie się w dniu 16 lutego 
1935 r. w.cukierni B. Sztralla ul. Mickie 
wicza 12 róg Tatarskiej. 

Cakowity dochód przeznacza się na 
dożywianie rodzin więźniew. 

Cena biletu 1 zł. 99 gr. 
Akademicki 99 gr. 
— K! Piłsudia spowodu żałoby w domu swe 

go Filistra h. c. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

odwołuje bal, który miał się odbyć w d. 10 bm. 
Prezydjam K! Piłsudia. 

- Grono Urganizatorów urządza na rzócz 

Związku Propagandy Turystycznej Wilna i Wi 

  

leńszczyzny w dniu 106 lutego Bal — Sposto- 
wy w salonach Izby Przemysłowo — Handlo- 
wej. Początek o godz. 21. eny biletów 3 zł., —- 
akad. 2 zł. Stroje wieczorowe. 

NADESŁA NE 
Zpośród szeregu wydawnietw, nadesła- 

'nylch do redakcji naszej, na specjalne wyróż 
nienie zasługuje cennik nasion, wydany na rok 
1935 przez najstarsze i największe nasze zakta 
dy ogrodnicze C. Ulrich. Cennik ten, opracowa 
ny b. staranie i ozdobiony barwną okładką zna 
nego artysty malarza Henryka Czernego, obej 

muje kilka tysięcy odmian nasion, drzew. krze 
wów, cebulek kwiatowych, roślin i narzędzi og 
rodniczych. 

—'Od czego zacznie się poprawa? Wydaje 
się nam, że nie stanie się nic takiego, aby nasza 
syłuacia osobista mogła się tak, z dnia na dzteń 

odmienić, Częto zdaje się nam, że nic nas nie 

czeka. Patrzymy bezradnie, jak najpiękniejsze 
lata życia uciekają rok za rokiem w nieskończo 

  

  

Ludzie otyli osiągaja wydajne i obfite wy- 
próżnienie, używaia odpowiednio i regularnie 
"naturalną wodę „Franciszka-Józefa*. Pytajcie 
sie lekarzy. ^ 

  

NIEZWYKŁY WYNALAZEK UPIĘKSZAJĄCY 
Р = Iatwošeią można obecnie wybielić, odświeżyć 
. młodzić zwiędłą, starczą skórę. Ludzie nau- 

i utrzymują, że odkryli żywotne składniki odmła- 
<dzające skórę, Wsciera się je w tkanki ruchem 

Olistym, by zwalczać w ten sposób zmarszczki, 
rozszerzone pory, wągryi wszelkie wady cery. Te 
*%ywotne skladniki otrzymane z młodych zwierząt, 
"BĄ obecnie zawarte w Kremie Tokalon. Jego wła- 
SCwości upiększające i wzmacniające skórę na 
dają cerze zdrowy, kwitnący i wiośniany wygląd, | 
a 

emanujący z tkanek podskornych i upiekszajscy 
najbrzydszą nawet twarz.Stosuj Odżywczy Krem 
Tokalon (koloru różowego) co wieczór. Odżywia 
on i odmładza skórę podczas snu. Krem zaś To- 
kalon Odżywczy koloru białego (nie tłusty) sto- 
suj co* rano. Ma on właściwości wybielające i 
ściągające skórę. Odświeża cerę na cały dzień 
i tworzy trwały pokład pod puder [akby brzydką 
nie była skórai cera Pani, będzie Pa  zdu nicnai 
zachwycona ponad najgorętsze swe niarzenia. 
|= 

ORYGINALNE PROSZKI 
„AIGRENO - NERVOSIK. 

R.M.5.w. N£1599 

ZB LI 
ĄŚRODKIEM_ — d s 

KOJĄCYM BÓLE 
ZASTOSOWANIE: 

sa: MATTA 
оннн 

RIGRENA NEWRALGJA 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE, 

STAWOWE,KOSTNE i T.P. 

  

ŽADAICIE W APTEKAIH PROSIKOW 
ze zn rama KOGUTKIEM 
w ORYG Niu 
pO:5 PROSZKÓW W PUDEŁKU. 
   
nych troskach i kłopotach. Ratunek znikąd nie 
skończone, a los nasz jest: przypieczętowany, 

przychodzi... Zdaje się nam, że już wszystko 
że nie podźwigniemy się nigdy 2 

A jednak — nie! Jeszcze zawsze możemy li 
czyć na szczęśliwy przypadek, na los, na uś 
miech szczęścia! Nie wyzbywajmy się więc krze 

piącej serce nadziei! Jeden s i moment 

może życie nasze cudownie może 

    

   
  

    

odmie 
przerwać szarą pajęczynę wegetacji. Tym szczę 

  

śliwym momentem jest decy nabycia losu lo 
teryjmego I-ej klasy w s: liwej kolekturze 
A. Wfołańskiej, ul. Wielka 6, właśnie tam, skąd 

idą do Włas te słowa pełne nadziei. 

Teatr | muzyka. 
"TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Poranek. Dziś, w niedzielę dn. 10 b. m. 
o godz. 12-ej w poł. specjalny poranek dla mło- 
dzi 
w 5-ciu obrazach, z prologiem i  epilogiem 
„Opowieść zimowa* — K. Dickensa, w układzie 
scenicznym St. Wysockiej. Ceny propagandowe. 

Wycieczki zbiorowe — mają specjalne ulgi. 

"— Popołudniówka! — Dziś, w niedzielę dn 
10 b. m. o godz. 4-ej przedstawienie popołudnio- 

   

    

      

   

we wypełni świetna komedja muzyczna w 3-ch 

aktach „Rozkoszna Dziewczyna”. Ceny propa- 
gandowe. 

— Wieczorem o godz. 8 Teatr Miejski na 

Pohulance gra w dalszym ciągu (cieszącą się 

dużem powodzeniem, — doskonałą sztukę Bom- 

marta p. t: „Ten, który wrócił” 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. В 

— Wystepy J. Kulezyckiei „Wiktorje, i Jel 
Huzer“.-Dziš o g. 8.15 w. ukaže się po raz 7-my 
pełna cudownych melodyj, efektowna op. Abra- 
hama „Wiktorja i Jej Huzar”. W roli tytułowej 
JI. Kulczycka, w otoczeniu Hellmirskiej, Łasow- 
skiej, Dembowskiego, Szczawińskiego, Tatrzań- 
skiego i Wyrwicz-Wichrowskiego, Wycieczki ko- 
rzystają z ul$ biletowych. Zniżki ważne. 

° — Popołudniówka dzistejsza w „Lutni*. Dziś 
o.g. 4 pp. grana będzie po cenach propagando- 
wych ostatnia nowość, barwna op. Stacha i Pe 
tersburskiego „Kochanka z ekranu“. Ceny od 
25 gr. 
E Dzisiejszy poranek symfoniczny w „LVtni*. 

Dziś o g. 12.30 pp. odbędzie się 8-my porańek 

symfoniczny. W wykonaniwinteresujacego i waż 
tościowego programu bierze udział Wil. Orkie- 

stra Symfoniczna pod dyr. zaszczytnie znanego 
"dyrektora Konserwatorjum katowickiego, Tau 
styna. Kulczyckiego. Jako solista wystąpi wy- 

    

    

  

      

  

  

   
bitny skrzypek-wirtuoz, He» Sołomonow. 
W programie: Beethoven — Symfonja N 5, -Mo- 
zart — „Wesele Figara int-Seanse — kon- 

  

cert skrzypcowy. Ceny minimalne od 25 gr. 

Okazja!!! 
Czytelnikom „Kurjera Wileńskiego* wykonu- 

ję horoskopy szczegółowe roczne i loteryjne na 
6 lat, na zasadach obliczeń astrologicznych, .ze 
wskazówkami postępowania życiu, miłości, 

handlu i grze w łoterji. Napisz imię, nazwisko, 
rok, miesiąc, dzień i godz. urodzenia, oraz miej- 
sce urodzenia. (Ewentualne zapytania) dołącz 
2.00 zł. w znaczkach pocztowych. Instytut astro- 
grafologiczny „Merkur“ Katowice, ul. Kocha- 
nowskiego 14. . 

Miss MARTA FILIPCZAK, 
Jasnowidząca, Chiromantka i Astrologini. 

Ofiary 
Dla uczczenia ś, p. Zofji Kadenacowej ma 

obiady dla niezamożnej inteligencji złożyły w 
redakcji p. Apolonja Makowska zł. 5 + Ewa Gul- 
binowa zł. — do dyspozycji ZPOK. 

* 

      

Zamiast wieńca na grób Ś. p. Jarosława Kur- 
czyna b. wiceprezesa III Komitetu Dzielnicowe 
go BBWR. w Wilnie, członkowie Zarządu tegoż 
Komitetu złożyli do redakcji Kurjera Wileńskie- 
go na rzecz ochronki dziennej. dla najbiedniej- 
szych dzieci przedmieść (Kolonja Kolejowa) 
przy X Komitecie Dzielnicowym BBWR. w Wil- 
nie, złotych 30 (trzydzieści). 

* 
Na Muzeum Narodowe w Krakowie zł. 66.16 

złożył w naszej redakcji Naczelnik Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego dr. Wroński Stanisław. 

  

— barwna i-o głębokiej treści sztuka - 
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Akta Nr. 854/33 Km. 

Obwieszczenie 
* Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie, rewiru 

X-go, urzędujący w Wilnie, przy uł. Zygmun- 
towskiej Nr. 12/6, na zasadzie art. 676 $ 1i 679 
K. P. C., obwieszcza, że w dniu 11 marca 1935 
roku, od godziny 10 rano, w Sali Posiedzeń 
Sądu Grodzkiego w Winie Nr. 1, przy ulicy 3-g0 
Maja Nr. 4 odbędzie się w drodze licytacji pu- 
blicznej sprzedaż nieruchomości należącej do Bo 
łesława i Jadwigi Wieliczków, położonej w Wil- 
nie, przy ulicy Niecałej Nr. 7, róg Granicznej, ©- 
Łecnie Topolowej, składającej się z placu ziemi 
obszarze 5512,3007 mir. kw. z zabudowaniami 
szczegółowo opisanemi w protokule zajęcia z 
dnia 4. VII. 1934 roku, : 

Powyższa nieruchomość posiada księgę hi 
poteczną, przy Sądzie Okręgowym w Wilnie w 
Wydziale Hipotecznym, opatrzoną Nr. hipotecz- 
nym 710, w której w dziale IV są ujawnione 
pożyczki, kaucje i ostrzeżenia na rzecz różnych 
wierzycieli hipotecznych w sumie łącznej 2625 
dol. i 1200 zł., pozalem ciążą inne šciešnienia i 
Ggraniczenia, wymienione w dziale Il-cim tej- 
że ;księgi hipotecznej. 

„Nieruchomość ta we wspólnem posiadaniu 
z innemi osobami mie znajduje się, w dzierża- 
wie jak również w zastawie nie jest 1 podlega 
sprzedaży w całości na żaspokojenie pretensji 
Magistratu m. Wilna. | ; 

Nieruchomość ta została oszacowana w Ssi- 
mie dziewięć tysięcy trzysta (9.300) zł. 

Licytacja rozpocznie się od sumy wywołania 
sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 
(6975) złotych. į 

Osoby zamierzające przyjąć udział w lieyta- 
cji winne są złoż Komornikowi dowody 
posiadania  obywaltelstwa polskiego oraz 
rękojmię w wysokości */:6. części sumy oszaco- 
wania w gołowiźnie albo w takich papierach 
wartościowych bądź książeczkach wkładowych 
instylucyj, w których wo!no umieszczać i fun“ 
dusze małoletnich i że papiery wartościowe przy 
jęte będą w wartości */4 części ceny giełdowej. 

Przy licytacji zachowane będą ustawowe wa- 

runki licytacyjne o ile dodatkowem obwieszcze- 
niem publicznem nie będą podane do wiadomo- 
ści warunki odmienne; że prawa osób trzecich 
nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia 
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń je- 
żeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie 
złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnie- 
nie nieruchomości lub jej części od egzekucji i 
ze uzyskały postanowienie właściwego Sądu na 
kazujące zawieszenie egzekucji, że w ciągu os- 
tatnich 2-ch tygodni przed ticytacją wolno og- 
lądać nieruchomość w dnie powszednie od ge- 
dziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania egze- 
kucyjnego można przeglądać w Sądzie. 

Komornik Sądowy 
(—) R. ZAN 

  

   

  

     

  

   

    

  

JE. 

Akta Nr. 107/34 Km. 

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 

X-go, urzędujący w Wilnie, przy ulicy Zygmun- 
towskiej Nr. 12/6, na zasadzie art. 676 $ 1 + 
679 K. P, C., obwieszcza, że w dniu 11. marca 
1935 roku, od godziny 10-ej rano, w Sałi Posie- 
dzeń Sądu Grodzkiego w Wiłnie Nr. 1, przy uł. 
8-go Maja Nr. 4, odbędzie się w drodze licytacji 

publicznej sprzedaż nieruchomości należącej do 
Niny Łopatto w */; części, Konstantego Łopatte 

w */; częściach, Ksienji Griewcewowej w ?/; czę- 
śriach i Niny Griewcewowej w ?/ częściach 
wspólnie, położonej w Wilnie, przy ul. : Porto- 
wej Nr. 19, składającej się z placu ziemi obsza- 
ru 2435,75 mtr. kw. z zabudowaniami, szczegó- 
łowo opisanemi w protokule zajęcia z dnia 
23. VII. 1934 roku. 

Powyższa nieruchomość posiada księgę hipote- 
czną, przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, w Wy- 
dziale Hipoiecznym, opatrzoną Nr. hipotecznym 
5415, w której w dziale IV-tym są ujawnione po- 
życzki, kaucje i ostrzeżenia na rzecz' różnych 
wierzycieli hipotecznych w sumie łącznej 92.880 
zł. w złocie, 2.500 dolarów i 2.800 złotych, po- 
zatem ciążą inne Ścieśnienia i ograniczenia wy- 
mienione w dziale III-cim tejże. księgi: hipote- 

cznej. > 
Nieruchomošė ta we wspėlnem posiadaniu 2, 

innemi osobami nie znajduje się, w dzieržawie 
nie jest i podlega sprzedaży w całości na zaspa- 
kojenie pretensji Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go w Warszawie. й i 

Nieruchomość ta została oszacowana w 6u- 

  

    

"mie siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czter-. 
dzieści trzy zł. 46 gr. (74:543 ał. 46 gr.). 

Licytacja rozpocznie się od sumy wywołania 
pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedem zł 
61 gr. (55.907 zł. 61 gr.) ` - 

Osoby zamierzające przyjąć udział w licyta- 
cji winne są złożyć  Komornikowi dówody 
posiadania obywatelstwa ' polskiego oraz 
rękojmię w wysokości */1o części sumy. oszaco-. 
wania w gotowižnie alhóo w takich papierach 
wartościowych bądź książeczkach wkładowych 
instytucyj, w których wolno umieszczać i fun: 
dusze małoletnich i że papiery wartościowe przy 
jęte będą w wartości */+ części ceny giełdowej 

Przy licytacji zachowane będą ustawowe wa- 
runki licytacyjne o ile dodatkowem obwieszcze- 
niem publicznem nie będą podane do wiadomo- 

ści warunki odmienne; że prawa osób trzecich 

nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia 
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń je- 

żeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie 
złożą dowodu, że wniosły powólztwo o zwolnie- 

nie mieruchomości lub jej części od egzekucji i 
że uzyskały postanowienie właściwego Sądu na- 
kazujące zawieszenie egzekucji, że w ciągu os- 
tatnich 2-ch tygodni przed licytacją wolno og- 
lądać nieruchomość w dnie powszednie od ga- 
dziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania egze- 
kucyjnego można przeglądać w Sądzie. 

3 Komornik Sądowy 
*(—) R. ZAN



  Odmroženie | —2—2—2—2—2—2—2—2—2-2222-2—-—-——— 
Oryginaliną maść 

(z kogutkiem) 

„MR0ZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 
Sprzedają apteki i skła- 

dy apteczne, 

Do wynajęcia 
duży pokój ze wszyst- 
Eikas vy eolaaii i tele" 

JEDYNY ZLOTY MEDAL 
oLLLA" 

L. L- ) LL A” 

Be R 

na Międzynarodowej Wystawie Lekarsko- 

Aptekarskiej w CLUJ (Rumunja) 

„O 

  

    
  

  

  

Sen o żelaznym wilku 

  

wystarczył Gedyminowi aby założyć | |fonem. Oglądać ой 2 
Ia Wii Od t ži do 5 po poł. ul. Mos- 
A Ž ^ 1&….)‚ „Od tego czasu minęło | |towa 3.:—18, tel. 2135 

at 1 dzis juz sen nie wystarcz я 
| $ Mieszkanie aby postawič najmniejszą chočby cha- 

R, 3 koj kuchnią, od 
łupkę. Potrzeba na to pieniędzy. To e de mas akies frontu, ze wszystkiemi 

też dzisiaj śnić nie wolno, należy real- | |"»godami przy ul. Pi- 
ż ” 2 s а STY = wnej 3/5, przeciwko 

nie patrzeć na życie i myśl:ć o za-||Ostrej Bramy. Tamże 
bezpieczeniu przyszłości. Nie zwlekając | |2 duże składy do wy- 

  

@ ы > jęcia, deją si 
kup los l-ej klasy 32 Loterji Państw. пна s 

tość: BĘ: ° 
w przysłowiowo szczęśliwej kolekturze Mieszkanie 

A. Wolańskiej i z ufnością 

oczekuj rezultatów ciągnienia. 

Związana ze szczęściem 

KOLEKTURA 

A. Wolańska 

2 pokoje z wygodami, 
na parterze przy ulicy 
Jakėba Jasińskiego 18 
Dowiedzieć się: ulica 

Trocka 4, m. | 

POKÓJ 
ze wszelkiemi wygoda- 

mi i telefonem 

    

  

ul. 3:go Maja 11—7 

: : 3 Zginął pies 
Wilno, Wielka Nr. 6. Konto P. K. O. 145.461. | |młody sater irlandzki 

Łaskawy znalazca ze- 
chce odprowadzić za 
wynagrodzeniem na ul 

Dobroczynną 4—4. 
Przywłaszczenie będzie 

ścigane sądownie 

Zglnąt pies 
mieszaniec doga z bul- 
dogiem, duży, bronzo- 
wy z czarnemi pasami, 

wabi się „Czemp”, Od- 
prówadzić -ze wynagro” 
dzeniem: Nowogródzka 

6 m. 10 

Ciągnienie l-ej klasy rozpoczyna się dn. 19 lutego r. b. 

Cena losu: cały zł. 40, ćwiartka zł. 10. 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą.     
  

    

  

  

  

B A N | Dziś początek seansów o godz. 12-ej. PREMIER АЙ 

Potężna epopea miłości, bohaterstwa i poświęcenia 

MŁODY LAS 
w-g Jana Adolfa HERTZA. Reżyserja Józefa LEJTESA. Piękna i wzruszająca opowieść mi- 
Kia łosna — świetlana karta bohaterstwa młodzieży polskiej. 

ział bierze ® Bogda, BRO32I5Z, SAMBORSKI, STĘPOWSKI, Cybul- 
kwiat aktorstwa polskiego: ski, WALTER, Jaracz, Zacharewicz Trapszo, Turkow, 
Znicz, Balcerkiewiczówna, Bednarczyk, Haiska i inni. WSPANIAŁY NADPROGRAM 

Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne. Sala dobrze ogrzana. 

CASINO HOPLA CLARA BOW 
Najnowszy film p. t. Popular. gwiazda i największa uwodzicielka 

Erotyka! —  Pikanterjal — Režyserja znakomitego Franka Lloyda, twórcy „KAWALKADY* 

Nad program: Aktualja. Seanse: 4—6—8—10, w sobotę i niedzielę od 2-ej 

WKRÓTCE: Niesamowity i tajemniczy film p. t. „ZEMSTA PANA X* 

REWJA 

  

  

W roli 
główn.     

  

BALKON 25 g Po Nr VIII 

| BLONDYNKA czy BRUNETKA 
Wesoła podróż rewjowa w Il częściach 19 obrazach z udziałem nowozaangażowanego humorysty 

JERZEGO DARSKIEGO oraz cały zespół. Szczegółowy program w afiszach. 

Codziennie 2 przedst. o g. 5.30 i B-ej. W niedzielę i święta 3 przedstaw.: о & 4, 6.30 i 9-ej. 

  

  

HELIOS| 
Gigantyczny, czo- 

„KURJER* z dnia 10-go lutego 1935 r. 

Wszelkich 

JESZCZE KILKA DNI. 

500 zł. nagrody!!! 
Wielki konxurs 

firmy „Poiski Konsument". 
Nagroda 200 zł. w- gotówce. 
Nagroda 100 zł. w gotówce. 
Nagroda 80 zł. w gotówce. 
Nagroda 60 zł. w gotówce. 
Nagroda 40 zł. w gotówce. 
Nagroda 20 zł. w gotówce. 

W celu zwerbowania sobie klijentów, wśród 

szerokich warstw konsumentów, postanowiliśmy 
ogłosić konkurs z nagrodami pieniężnemi za do- 
bre rowiązanie szarady. 

Prawidłowe rozwiązanie należy nadesłać je- 
dnocześnie wraz z zamówieniem na jeden z niżej 
wymienionych reklamowych pa bi kom- 
pletów. 

Objaśnienie: W osiem wolnych 
| kratek należy wstawić liczby 

5 dowolne od 1—9 w ten sposób, 
aby suma ich we wszystkich kie- 
runkach dała liczbę 15. 

NASZE REKLAMOWE KOMPLETY 
TYLKO ZA ZŁ. 12.60 

wysyłamy: 3 metry materjału na ubranie męskie, 
bardzo modne (desenie bielskich kamgarnów) 
pełnej podwójnej szerokości (140 cm.), 1 swetT 
męski zimowy w deseniach żakardowych gruby 
i ciepły z kołnierzem szalowym lub z zamkiem 
amerykańskim, 1 koszulę męską w bardzo dob- 

rym gatunku z modnem satynowem wykończe- 
niem, 1 parę kalesonów w doskonałym gatunku, 

1 parę skarpetek bardzo mocnych, 1 pasek zam- 
szowy do spodni lub jedną parę szelek gumo- 
wych bardzo mocnych, 1 szal męski wełniany 
zimowy i 3 chusteczki męskie do nosa z ładnym 
kolorowym szkikiem. 

TYLKO ZA ZŁ. 13.70 
wysyłamy: 4 metry materjału na modną suknię 

' damską w pięknych deseniach i wzorach obec- 
nego sezonu lub 1 suknię damską gotową, mod 
nie uszytą z podobnego materjału, 1 chustkę 
zimową, grubą, w kraty jasne lub ciemne, 1 
parę pontofli damskich (podać rozmiar obuwia), 
1 swetr damski, zimowy żakiet w najmodniejsze 

pasy i kolory „ostatni krzyk mody”, 1 koszulę 
damską madepolamowa z ładnem wstawieniem 
jedwabnem we wszystkich kołorach (według 
żadania), 1 parę reform z doskonałego trykotu 

we wszystkich rozmiarach, 1 parę pończoch 
damskich w doskonałym gatunku (we wszyst- 

kich kolorach), 1 parę: rękawiczek zimowych 

eleganckich. 3 chustki damskie batystowe z jed- 
wabną obwódką i 1 bombonierę toaletową 

TYLKO ZA ZŁ. 25 
wysyłamy: 1 sztukę płótna białego 17 metrów, 

na bieliznę wszelkiego rodzaju firmy „I. K. Po- 
znańskiego* Sp. Akc. 6 metrów flaneli bieliź- 
nisne1 miekkiej i puszystei na wszelką bieliznę 

lub piiamy i szlafroki, 6 metrów zefiru w mod- 

ne prażki na koszule meskie dzienne, 6 metrów 
płótna kremowego na prześcieradła, pościel i td. 
i 9 metrów ręcznikowego czystego białego w 

kostkę lub 12 ręczników waflowych z frendz- 
łami. 

Każdy, kto nadeśle, prawidłowe rozwiązanie 
szarady wraz z zamówieniem na jeden z wyżej 
wynnienionvch kompletów, bedzie zamieszczony 
na liście uczestników przy podziale nagród. 

Podział nagród odbedzie sie w ohecności Re- 
jenta Łódzkiego w dniu 15 lutego 1935 r. 

BEZ RYZYKA! Jeżeli się towar nie podoba 

S
V
R
 

Ww
 

—
 

  

  

  

  

          

   

łowy fiim 1935 r. 

Reżyserji twórcy Sowieckiego ekranu i sceny Aleksandra GRANOWSAIEGO 

W rolach 

    BoA A JO 
camy pieniądze. 

Słynna kapela cygańska Alfreda Rode 

przyjmujemy z powrotem i natychmiast zwra- 

ADRFESOWAC: 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Harry Baurr i Annabella. (pamiętna z filmu „Romanse Cygańskie") 

CHÓR ROSYJSKI pod dyrekcją DMITRIEWICZA. 
NAJNOWSZY TYGODNIK PARAMOUNTU. Poczatek o godz. 2—4—6—8—10.15 

głównych 

  

KINO 

APOLLO 
Mickiewicza 22 

DZIŚ! Ceny popularne. Dziś początek seansów o g. Ż-ej 

MARLENA DIETRICH zy tz; >: 
IMPERATOROW 

Reż. Józefa Sternberga 

(Byłe „Roxy*) 
Nad program: Dodątki. 

film dźwiękowy. SS OGNISKO | im ti" ZAMARŁE ECHO 

1 Mendelsohna. 
Seanse o godz, 2—4—6—8—10.15 

W rolach głównych: Krystyna Ankwiczówna i Zbigniew Staniewicz. — Porywająca akcja. 
ragizm wielkiej m łościłi Nadzwyczajne walki żywiołówi Czarowny świat Tatr! : 

Początek seansów codz. o godz. 4-ej po poł. 

  

DZIŚ Rewelacyjny polski 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskapia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. 

Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. $:/,— 

FIRMA „POLSKI KONSUMENT* 
Łódź, Al. Kościuszki Nr. 36—68. 

Każdy powinien wykorzystać okazję, gdyż, ku-; 
pując komplet pierwszorzędnych towarów, otrzy: 
muje również nagrodę pieniężną za rozwiązanie 

szarady. 

  

      

У 

A GĄSECKIEGO =   
Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40, 

"GENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w 

« ogłoszenia cyfrowe: i tabelaryczne 50%, 

informacyj 

| 

Wiosenne Targi Lipskie 1925 
Początek 3-go marca. 

Ulgi paszportowe i kolejowe: 

na kolejach polskich 33'/,%, na niem. 60% 

udziela: 

Lipski Urząd Targowy w Lipsku 
lub Honorowy Przedstaw. WILHELM OTTO, Wilno, Węglowa 12. 

VOKIET ITS A ST TE STN SI GARSAS RODOS 

DOKTOR 

Kenigsberg 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Mickjewicza 4, tel. 10-90 
Przyim. od 9—12 i 4—8 
  

"Pralnia Poznańska 
Kalwaryjska 65 

pierze wszelkiego ro- 
dzaju bieliznę solidnie 

i tanio 

STUDENTKA 
udziela korepetycji ze 
wszystkich przedmiot. 

Warunki dogodne. 
Ostrobramska 18 — 12 

STUDJA 
zagraniczne, korespon- 
11 
galne. lnformacje bez- 
płatne. Warszawa, Slis- 

ka 10, Jozef Frenkel 

  

KAWA MROŻ,, 
PŁOMYCZEK, 
CHIŃCZYK 

(sztuka 5 gr.) 
to są ostatnie szlagiery- 

fabryki czekolady 

„FORTUNA“ 
Wilno, Metropolitalna 5 

tel 19-19 
  

DR. MED. 

CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
rvczne i moczopłciowe 
Mickiewicza 12 róg 

Tatarskiej, telef. 15-64- 

przyjm. od 9—2 i 5—7'/» 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow. 
od godz. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTÓR ; 

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

„ dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
Wileńska 28, tel. 2-77- 

    

  

DOKTÓR 

J. PIOTROWICZ-. 
JURCZENKOWA. 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 

wileńska 34, tel. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

  

Szczenięta 
Setery irlandzkie 

do sprzedania 
uł. Mostowa 15—5 

Młoda panienka 
znająca dobrze krawie- 
czyznę, poszukuje za- 
jęcia Adres: Wielka 22 

m. 21, I. Kamińska 

PLAC 
DO SPRZEDANIA 

na Pośpieszce przy ul 
Pięknej 9. Dowiedzieć 
się w admin. „Kurjers 

Wil.“ od godz 9—3 

“Za POKO) | 
pomożemy (pomogę) w 
zakresie gimnazjum 
matem - przyrodniczego 
lub humanistycznego. 

Zgłosz: Poznańska 3-4 
Chmielewski 

DOZORCA 
poszukuje posady, mo- 
gę złożyć kaucję (ro- 
dzina składa się z 3-ch 

  

  

  

   

  

osób. z kobiety i 2-ch 
mężczyzn)  Witoldowa 

6—6 

Służąca - 
młoda poszukuje pracy 
do wszystkiego, ma do- 
bre referencje. Tamże 
potrzebna dziewczynka 
do pomocy pani domu 
ul, Św. Piotra i Pawła 

132   
DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne», wene- 
ryczne i moczopłciowe 
wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm od 9—l i 4—8 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 

Wielka 21, tel. 9-21 
Przyjm. od 9—1 i 3—87 

DOKTOR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne; 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74. 
Przyjmuje od8—114—8 

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
Przyjmuje od 9—7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5-205 
róg Ofisrnej (obok Sądu) 

  

  

  

    

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wieiką 10—4 
tamże gabinet kosmet., 
usuwa' zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry    

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską. 

„ul. Grodzka 27 
  

Obwieszczenie 
o licytacji 

W myśl 8 83 rozp. Rady Ministrów z dnia 
25.VI 1932 r.*o postęp. egzek. władz skarbowych: 
(Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580) Urząd Skarbowy 
w Mołodecznie podaje do ogólnej wiadomości, 
że w dniu 27 lutego 1935 r. o godz. 11 w lokałw 
Urzędu Skarbowego odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji fortepianu firmy „Diederichs Freres", na- 
leżącego do Olgi Czajkinowej, od sumy szacun- 
kowej 1.000 zł. 

O ile pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku 
następna licytacja (w drugim terminie) odbędzie 
stę w tymże Urzędzie w dniu 6 ma:ca- 1935 r. 
Na drugim przetargu publicznym wymieniona: 
ruchomość może być sprzedana za cenę niższą: 

od oszacowania. 
Zajęty przedmiot można oglądać w dniu licy- 

tacji w łokalu Urzędu Skarbowego w Mołodecz- 

nie. 

106—VI (—) M. Straszyūski   Naczelnik Urzędu. 
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2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppol 
j, 1 7—9 wiecz' 

50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wierss 

w. tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — a mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 

w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy215 gr 

Układ ogłoszeń w tekście74-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo<zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 
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