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NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 
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Na szlaku Ryga— Warszawa. — 
spodarcze Polski w grudniu 19354 r. — O Polskim Słowniku Biogra- 

Strzelcy maszerują... — SPBORT.E 

10-lecie ogłoszenia przez Hitlera 
programu partji narodowo-socjalistycznej 

Mawa Hitlera BERLIN, (Pat), W niedzielę całe 
Niemcy obchodziły uroczyście ogłoszenie 
przez Hitlera 25 tez programu partji na- 
rodowo-socjalistycznej. 

Szczególnie uroczyście obchodzono 
w Monachjum, gdzie 24 lulego 1925 r. 
Hitler poraz pierwszy na zgromadzeniu 
publicznem wygłosił swą deklarację pro 
gramową. posiadającą charakter oficjal 
nv. 

  

Przed południem, w' obecności lea- 
derów partji wygłosił mowę radjową kie 
rownik okręgu bawarskiego min. Adolf 
Wagner, kładąc nacisk na stwierdzenie, 
Że tezy Hitlera dziś i nadal pozostaną 
niezmienne. 

Mówiąc o zasadach trzeciej Rzeszy 
min. używał określenia, które specjalnie 
w Bawarji posiada swoją odrębną wy- 

mowę: ..Nie spory między książętami, 
nie monarchizm ani seperalyzm, ani też 
polityka dynastyczna lub kościelna bę- 
dzie ich zasad źródłem”. Narodowo-socja 
listyezna Rzesza będzie oparta na zasa- 
dach niemieckich. Święta tysięcletnia 
Rzesza narodu już dziś powstaje. W ślad 
zą wolnością wewnętrzną przyjdzie zez- 
wolenie wewnętrzne. Nadejdzie dzień. 

gdy spadnie zasłona z rządów innych na 
rodów, którzy przekonają sie. że nie 
Niemcy są wrogami świata, lecz te paso- 

żyty, które a w łomie ich narodów. 
tak samo jak dawniej żyli w Niemezech 

i którzy wzburzają niepokój w świecie. 

              

BERLIN, (Pat), Punktem kulminacyj 
nym dzisiejszego obchodu w Monachjum 
była uroczystość zaprzysiężenia kierow- 
ników partji narodowo-socjalistycznej 
oraz najwyższych formacyj partyjnych 
przez zastępeę kanelerza min. Hessa. 

Następnie kanclerz - Hitler wygłosił 
wielką mowę polityczną. transmitowaną 
przez wszystkie radjostacje niemieckie. 

W pierwszej części przemówienia  kreśłące 
dzieje powstania oraz wałk, jakie partja naro- 
dowe-soejalistyczna toczyła przed dojściem Hi- 
tlera de władzy, w <strych słowach wystapił 
przeciwka stronnietwont politycznym ub. okresu 

   

   
       

  

i zwracająe się pod «dresem kół oczekujących 
złu dawnych czasów oświadczył, że to co 

jest nigdy nie minie. A to co było nigdy nie 
povróci. Newe państwe ma Siine fundzmenty. 

Walki wewnętrzne zostały na zawsze zakoń- 
czene. Siły partji nie eą wyczerpane. Wielki ceł 
przyświeca jej na przyszłość» z 

W dalszym ciągu kanclerz ki do za- 
zadnień polityki zagranicznej, podkreślając, że 
już obecne pokolenie musi zdobyć dła Niemiec 
wolność. W ludzie niemieckim rośnie gwarant 
równouprawnienia wolności i samostanowienia. 
Niemiec. My znamy tylko jedną Gdpowiedź. Tak 
luh nie. Za pokojem odpowiemy zawsze nasze 
tak, nateniast ns, propozycje uwłaczające god- 

ności Niemiec odpowiedź nasza przynosić hę- 
dzie zawsze nie. 

Niemcy gotowe są de wszelkiej współpracy 0 
ile da się ona pogodzić z godnością wielkiego 
i niezależnego narodu. Z drugiej jednak strony 
zdecydowzne są ©ne zawsze sianąć © własnych 
siłach, jeśli świat stawiać hędzie żądania nieda- 
jące się pcgodzić z honorem niemieckim. Za 
riegodne, uważa kanclerz Hitler, wszelkie próby 
stosowania do prae niemieckich innej miary, niż 

      

  

Nadanie stopnia honoris causa U, W. 
prof. de Broglie, laureatowi nagrody Nobla 

  
WARSZAWA, (Pat). Dziś na uniwer 

syłtecie warszawskim odbyła się uroczy- 
stość nadania stopnia honoris causa wy- 
działu matematyczno - przyrodniczego 
uniwersytetu warszawskiego, znakomite 
mu uczonemu francuskiemu, laureatowi 

nagrody Nobla prof. de Broglie. Na uro- 

    

czystości tej obecni byli minister W. R. 
i O. P. Jędrzejewicz, wiceminister prof. 
Chyliński, ambasador Laroche, rekto- 
rzy wyższych uczelni warszawskich i li- 
cznj przedstawiciele świata naukowego. 

Na podjum zajęli miejsca profesoro- 
wie uniwersytetu warszawskiego. Uro- 
czystość zagaił rektor Pieńkowski, skła- 

jąc hołd prof. de Broglie jednemu z 
najwybitniejszych uczonych współczes- 
nych. 

Zkołei zabrał głos dziekan wydziału 
matematyczno-przyrodniczego prof. Ma- 
zurkiewicz przedstawiając itreść i donio- 
słe koncepcje naukowe prof. de Broglie. 
Poczem dziekan odczytał tekst dyplomu, 
który wręczył uczonemu francuskiemu. 
Prof. de Broglie następnie dał wyraz swe 
mu głębokiemu wzruszeniu i wdzięcznoś 
ci z powodu otrzymania zaszczytnego od 
znaczenia. Mówca podkreślił przytem, 
że wdzięczność jego ma jeszcze specjal- 
ne powody. Jednym z nich jest okolicz- 
ność, że odznaczenie otrzymał od wszech 
niey kraju, z którym Franeję łączą wę- 
zły przyjaźni. Drugi powód jest natury 
osobistej. Profesora bowiem łączą z Pol- 
ską węzły jeszcze z czasów gdy 180 lał 
temu, jeden z jego przodków był amba- 
sadorem francuskim w Warszawie. 

Zkolei uczony francuski wyraził swój 
podziw i uznanie dla nauki polskej, skla 

dając hołd pamięci Marji Curie-Skłodow 
skiej. 

Po skończonej uroczystości złożył 
profesorowi de Broglie gratulacje min. 
Jędrzejewicz i ambasador Laroche. 

          

es do praw. pozostałych narodów, Również świał 
będzie musiał zmienić swe dotychczasowe po- 
g y, będzie musiał wykreślić z pamięci okres 

15-1etniego poniżenia Niemiec. Czas poniżenia 
częściowege minął bezpowrotnie. Naród niemie 
cki jest solidarny w dążeniu de pokoju i zde- 
cydćwany do obrony wolności Niemiec. 

Nie chcemy zagrażać wolności žad- 
nego narodu, oświadczamy jednak każ- 
demu, že ktoby chciał pozbawić naród 
niemiecki wolności będzie to musiał. u- 
czynić przemocą i i przeciwko przemocy 
bronić się będziemy ramię przy ramie- 
niu. 

Nigdy ani ja, ani żaden rząd niemiee- 
ki po mnie, nie położy podpisu narodu 
na dokumencie, który cznaczać będzie 
dobrowolną rezygnację godności i rów- 
nouprawnienia Niemiec. Świat może być 
przekonany, że to co podpisaliśmy wy- 
konamy. 

   

Młodzież a polityka. 

  

Położenie go- 

    dw 1 

  

Szef Sztabu Generalnego 
w Wilnie 

Wezoraj przejazdem z Warszawy do 
państw bałtyckich bawił w Wilnie Szet 
Sztabu Generalnego gen. Gąsiorowski. 

Paragwaj wystąpi 
z Ligi Narodów 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi, że rząd 
paragwajski pestanowił zgłosić wystąpie 
nie z Ligi Narodów. 

Rząd paragwajski motywuje wystą- 
pienie z Ligi Narodów stronniczem sta-' 
nowiskiem, jakie zdaniem jego zajmuje 
Liga Narodów w sprawie załargu para 
gwajsko-holiwijskiego. & } 

W 13 rocznicę koronacji 

Piusa XI-go 
WARSZAWA (PAT) Dziś o godz. 19-ej 

w wielkiej sali rady miejskiej odbyła się uroczy 
stę akademia reprezentacyjna ku uczczeniu je- 

go świątobłiw ści papieża Piusa 11-go z okazji 
13 rocznicy koronacji. 

    

hustrjrecy mężowie stanu wyjechali do Londynu 
ODJAZD Z PARYŻA. 

PARYŻ, (Pat). Po wysłuchaniu nabo 
żeństwa kanclerz Schuschnigg i min. 

Berger-Waldenegg udali się dziś rano do 
hotelu, skąd o godz. 10 w towarzystwie 
premjera Flandina i min. Lavala odje- 
chali na dworzec północny. 

Samochód odjeżdża jących ministrów 
był strzeżony przez agentów policji na 

motocyklach. 
Udających się do Londynu austrjac- 

kich mężów stanu, oprócz premjera Flan 

  

  

dina, min. Lavala j min. spraw wewn. 

Regniera, żegnali m. in. radca ambasady 
angielskiej Camptel. : 

RESTAURACJA MONARCHJI 
I PLEBISCYT W AUSTRJI 

NIEAKTUALNE 

Oświadczenie min. Berger-Wałdenegga. 
PARYŻ (PAT) — Liczni dziennikarze inter- 

pelowali min. austrjackiego Berger-Waldenegga, 
w sprawie czy domaganie się przez Austeję ab- 
soiutneį suwerenności w sprawach wewnętrz- 
nych, dopuszcza ewentualność restauracji mo 
narchji? 

Na pytanie łe min. odpowiedział: Nie mówi 
się o tem w Austrji, spraw tych nikt nie po- 

Polska-estońska 
akademia w Warszawie 
w 17 rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Estonję. 

WARSZAWA (PAT) — Dziś wieczo- 

rem z okazji narodowego święta Estonji, 

17:ej rocznicy odzyskania niepodległości. 

odbyła się w oficerskiem kasynie uroczy 
sta akademja urządzona przez towarzy 
stwo polsko-estońskie. Protektorat nad 
akademją objęli: min. spraw wewn. Koś- 
ciałkowski, oraz b. min. pełnomocny Li- 
bicki, poseł nadzwyczajny Republiki e- 
stońskiej w Warszawie Markusz. 

Przemówienie wygłosił były min. peł- 
nomocny Polski w Estonji, obecny na- 
czelny dyrektor PAT Libicki oraz poseł 

estoński Markusz. Po przemówieniu min. 
Libickiego orkiestra odegrała hymn es- 
toński, zaś po przemówieniu posła Mar- 

kusza hymn polski. 
Po przemówieniach odbyła się część 

koncertowa. 

     

rusza. Za dużo natomiast mówi się © tem zagra 
nieą. Przywrócenie monarchji nie jest zagadnie 
niem, któreby mogły nas zajmować w chwili 
Gbecnej, ale godność narodu austrjackiego bę- 
dzie narażona na szwank, gdy nam pewnego 
dnia zabrenią zaprowadzenie u siehie takiego 
lub innego ustreju państwowego. 

Na pytanie ce sądzi minister o projekcie Rze 
Szy, aby przed przyłączeniem się jej do paktu 
gwzrantującego niepcdiegłoś Austrji przepro- 
wadzić w Republice austrjackiej plebiscyt, min. 
odpowiedziai, że taki projekt traklować możemy 
tylko humorystycznie. 

WIZYTA W LONDYNIE... 

„.ZBYTECZNYM KŁOPOTEM. 

LONDYN, (Pat). Dziś po południu 
przybyli do Londynu kanclerz austrjac- 
ki Schuschnigg i min. Berger-Waldenegg 
oczekiwani na dworcu Wiktorja przez 
min. Simona i ambasadorą francuskiego. 
Demonstranci w liczbie około 3 tys. przy 
byli jednak na dworzec za późno, w 15 
min. po przybyciu pociągu, którego przy 
jazd uległ umyślnemu przyśpieszeniu. 
Gdy demonstranci zjawili się przed dwor 
cem Wiktorja goście austrjaccy już od- 
jechali do hotelu. 

Frakcja parlamentarna Labour Par- 
ty z Jleaderem opozycji Lansbourym na 
czele wystosowała do kanclerza Schu- 
schnigga memorjał, który mu został dziś 
wieczorem wręczony, a w którym wszys 
cy posłowie Labour Party domagają się 
zwolnienia 21 członków  Schutzbundu, 
którzy zostali pociągnięci przez sąd. Rów 
nież i w parlamencie będzie na ten temat 
interpelacja. W kołach rządowych nie 
ukrywają, że wizyta ta jest właściwie 
zbytecznym kłopotem. Większego po- 
lilycznego znaczenia tej wizycie nie przy 
wiązują. 

      

—«000— 

Rząd: nie zatwierdził budżetu 

ministerstwa duchownego 
w Rzeszy? 

BERLIN (PAT) — W kołach zbliżonych de 

niemieckiego kościela cewangeliekiego utrzymują 

że min. spraw wewnętrznych Friek odmówił za- 

twierdzenią budżetu obecnego ministerstwa du- 

cheownego z biskupem cwengeliekim Miillerem 

na ezele.



Na szlaku 
Ryga, 22 lutego 1935 r. 

22 b. m. w godzinach popołudnio- 
wych, odbyło sie w kasynie oficerskiem 
doroczne walne zebranie Towarzystwa 
Łotewsko-Polskiego Zbliżenia. 

Sprawozdanie z działalności 'Towa- 
rzystwa, rozesłane w formie druku spra 
wozdawczego członkom już na kilka dni 
przed zebraniem — naświet 
sadniezych kwestyj. których 
podjęło Towarzystwo. 

złonków Towarzystwa 
w ubiegłym roku działal. 

ości liczbę 250. 

Z nowopowołanych sekcyj należy 
zwrócić uwagę na Sekeję Kulturalną, 
skład której wchodzą: prof. Rorcubekć 
jako przewodniczący. oraz pp. poseł peł- 
nomox ny R. P. w Rydze min. Z. Beczko- 
wi z, kierownik wschodniego wydziału 
łolewskiego MSZ. A. Stegmanis, profeso- 
rowie uniwersytetu ryskiego: E. Blese, 
A. Szwabe, Fr. Bałodis, K. R oacztwski i 
Kolbuszewski oraz b. minister spraw za 
granicznych W. Sałnajs, kierownik wy- 

działu sztuki i kultury Ministerstwa 
Oświaty £. Wirza, przewodniczący Ło- 

  

    : szereg za- 
realizację 

    

       

    

  

  

  

  

  

    

  

   

      

tewskiego Związku Prasowego red. J. 
Druwa i dziennikarz K. Biirger jako 
członkowie. 

  

a podjęła starania celem pogłę- 
bienia łotewsko-polskich stosunków kul- 
turalnych. 

Poczyniono więc przygolowania do 
wydania antologji poezji i prozy poiskiej 
w języku łotewskim. jak również podję 
to myś! wydawania CZA OBA Towarzy 
stwa, w którem zarówno w języku łotew- 

skim jak i polskim, omawiane będą za- 
gadnienia kulturalnego zbliżenią obu na 
rodów oraz bieżące prace Towarzystwa. 
Za jedną z najpoważniejszych prac sek- 
cji należy uważać przygotowanie słowni- 
ka łotewsko-polskiego i polsko-łotew 
skiego którego wydanie —— w myśl spra 
wozdania — znajduje się na dobrej dro- 
dze. Pozatem sekcja zajęła się sprawą 
tłumaczeń arcydzieł literatury polskiej 
na język łotewski, jak również łotewskiej 
na język polski. 

Specjalnie intensywną pracę w ubie 
głym roku działalności rozwinęła Sekcja 
Akademieka Towarzystwa Łotewsko-Pol 

skiego Zbliżenia. Przedewszystkiem nale 
ży podkreślić wymianę akademików. któ 
ra zostałą przeprowadzona w ubiegłe la 
to. Z Uniwersytetu ryskiego na wakacyj 
ne praktyczne prace wyjechało do Pol- 
ski 16 studentów. z Polski do Łotwy przy 
było 7. Pragnąc ułatwić wzajemne zbli- 
żenie młodzieży akademickiej oraz do- 

jej w poznaniu kultury obu nara 
projektowane są specjalne stypen 

dja na odpowiednich uczelniach w Pol- 
sce i Łotwie, z których korzystać będą 

miogli studenci, czynnie pracujący na po 
łu zbliżenia łotewsko-po ego. Współ- 

    

   

      

    
    

   

  

   

  

„BRURJER* z dnia 

Ryga — 

  

  

(Od naszego korespondenta) 

  

anie młodzieży akademickiej, zwła 
a na odeinku sportu i wychowania fi 

zycznego w roku ubiegłym było również 
bardzo żywe i skuteczne. 

Niezmiernie ważne zagadnienie łotew 
sko-polskich stosunków gospodarczych 

znalazło w Sekeji Gospodarczej Towa- 
tzystwa sumiennych badaczów. Przynaj 
mniej narazie jednak poczynanią tej sek 

  

  

      

cji pozoslały w sferze rozważań teore- 
tycznych, co należy przypisać temu, że 
zagadnienie powi 1aleźć rozwiąza nno 

nie na innej pł zyźnie. 
Sekcja Gospodarcza — 

podkreślić z całem uznaniem — w skrom 
nym <resie zrobiła co mogła, ażeby tą 
dziedziną współżycia obu narodów — 
tak niezmiernie ważką w obecnym ukła 
dzie współdziałania państwowego — od 

powiednie czynniki zainteresować. 

Pozatem należy zwrócić uwagę na ży 

wą działalność Komitetu Pań Towarzy 
stwa, która — zwłaszcza w zakresie oży- 
wienia towarzyskiego współżycia człon- 
ków Towarzystwa oraz w zakresie zdo- 

bycia potrzebnych środków materjal- 
nych — okazała się niezmiernie owocną. 

Wzorem roku ubiegłego Towarzyst- 
wo kontynuowało w zym ciągu pro- 
wadzenie rozbudowanych kursów języ- 
ka polskiego. 

Przejdźmy. 

  

    należy to 

  

  

  

        

  

  

Czytelniku, do jednego z 

szarych. tak charakterystycznych dla 
Rygi w swojej linji i ornamentach, gma 
chów przy ulicy Kościelnej. Mieści się w 
nim wydział chemiczny Uniwersytetu 

Ryskiego. Późno wieczorem, kiedy za 
miera nawel praca laboratoryjna, seho- 
dzą się do niedużej klasy na drugim pię 
trze „uczniowie” sumienni, gorliwi 

uczęstniey kursów „polu valodas* (języ- 
ka polskiego). Jest ich przeszło 30, po- 
dzielonych na dwie grupy: młodszą i 
starszą. Są to akademicy, przewa 
kończący studja, wyżsi wojskowi i kie- 
rownicy aizsargów (strzelców). 

Wykłady prowadzi p. Wiktorja Mej- 
nartówna, Polka, studjująca na Uniwer 
sytecie Ryskim filologję. 

Kiedyś o tych lekcjach napiszemy ob 
szerniej. W elektrycznem świetle cieka- 
we oczy starannie odszyfrowują na czar 
nej tablicy wypisane znaki: litery, słowa 
polskie. Chrabąszcz, miłość, deszez.. 
Jakże trudno przychodzi ten polski ax- 
cent, te syczące głoski albo te — ą. ę! 
Ale na twarzach nie widać zniechęcenia! 
Odwrotnie! Pilni uczniowie przyśpiesza- 
ją swego uroczego profesora, chcą czylać 
Sienkiewicza. proszą o czasopisma ilu- 
strowane z Polski, zachwycają się miemi. 

Kursy odbywają się trzy razy tygod: 
niowo, I trzy razy tygodniowo w późny 
wieczór nieduża klasa jednego z wydzia- 

  

    
  

   

    
    

  

    

      

   

Warszawa bije Berlin w boksie 9:7 
WARSZAWA, (Pat). W niedzielę w 

gmachu cyrku warszawskiego, przy prze 
pełnionej widowni odbyło się międzyna- 
rodowe spotkanie bekserskie Berlin — 
Warszawa zakończone zwycięstwem Po 

  

  

  

laków w stosunku 9:7. Mecz wywołał 

olbrzymie zainteresowanie w stolicy. Po 
ziom walk dość wysoki, aczkolwiek nie- 
którzy reprezentanci wypadli słabiej niż 
się spodziewano. 

Zawody narciarskie o mistrzostwo Polski 
Swietne wyniki Stanisława Marusarza 

   

  

ZAKO 1 (PAT) — W niedzielę w ramach 
16 międzynaredowych mistrzostw narciarskich 
Polski odbył się na Krokwi konkurs skoków 
otwartych Go kombinacji. Dzięki świeżemu opa- 
ttówi warunki Śnieżne znacznie się polepszyły. 

pnych zawodników startowało 
w konkursie otwartym 48 sklesyfikowano 37. 
Udział wzięli Szwedewie, Norwego i Polacy, 
przyczem Norwegowie | Polacy wykazali jed- 
nakewy poziom. 

Na pierwsze miejsce wysunął się Norweg An- 
Žersen, który najdłu: kokiem dnin 76 m. 
ustenowił nowy rekord skoczni. 

Wyniki konkursu ostatniego były następu- 
rwsze miejsce Andersen (Norweg) nota 

  

   

    

    

      

   
,2 skoki 76 m. Drugim był Marusarz 

Stanisław nela 218,8, skoki 71—71 m. 
Trzeci Gundersen (Norweg) neta 215,9, skoki 

  

   

64-71 m. Czwarty Marusarz Andrzej PTT) 
nota 203,8, skoki 60—65 m. Piąte miejsce za- 

ł Karol Cari (Szwecja) nota 196,2, skoki 
i pół — 59. 
Gór spowodu upadku sklasyfikował się 

na 17 miejsce. Wyniki skoków do biegu złożo- 
nego przedstawiają stę następująco: Pierwsze 
miejsce zzjął Marusarz Stanisław nota 229 i 
skokiem 52 — 52. Łuszczyk (Wisła) 220,3 sko- 

0—50 m. Karkwis (Szwecja) 218,5, skoki 47 

i pół — 48. Marusarz Andrzej nóta 214,9 skoki 

50 i pół — 47. Orlewicz nota 212,1 skoki 44 i 
pół — 45. 

W wyniku biegu złożonego narciarskim mi- 
strzem Polski na rok 1935 został Stanisław Ma- 
rusarz z notą 463, wieemistrzem został Górski 

z notą 427,9 3) Łuszczyk — 425,68, 4) Maru- 
sarz Andrzej 424,47. 

  

   

    

      

  

Burza na Atlantyku i Morzu Śródziemnem 
PARYŻ (PAT) — Na brzegach  Atłantyku 

i morza Śródziemnego szalała ponownie gwał- 
tewna burza. 

Miejscowość Cietat nawiedzoena została przez 

trąbę morską. W niektórych miejscowościach na 
brzegach rza Śródziemnego tale sięgały do 
20 m. wysokości. 

  

Warszawa 
łu Łotewskiego Uniwersytetu 

charakter ystycznemj  sylwetkami, 

przerzucającemi się jeszcze słabo przy- 
swojonem ale pożądanem 
skiem. 

wypełnia 
się 

  

słowem poł 

Zebraniu Towarzystwa przewodni 
Hugo Celmins, prezydent Rygi. Sekre 

        

rzowali -— minister Sałnajs i redastor 
Biirger. 

Do Zarządu na rok bieżący powołani 
zostali: wice-premjer M. Skujenieks, pre 
zydent H. Celmins, min. Salnajs, prof. 
K. Strauberg i K. Ronczewski, dy    

    

Giełdy Ryskiej Wiecins oraz red. Biie 
gers. 

Skład nowej Kogisji Rewi        premjer błodnieks, senator 

oraz p. Miljons. 

Przez aklamację na członków ho:v- 
rowych Towarzystwa obrani zostali 
ce-premjer M. Skujenieks oraz Poseł poł 
nomocny R. P. w Rydze min. Z. Beezko- 

wiez. 

wi 

Kilka dai 
Wileńskiego: 

temu na łamach 

omawialiśmy 
„Kucjera 
obszernie 

  

  

problem zbliżenia łotewsko-polskiego. 

wysuwając cały szereg realnych postu- 
latów, mających naszem zdaniem — 

  

zbliżenie to przyśpieszyć i wreszcie usu- 
nąć ze stosunków obu narodów wszystko 
to, co jeszcze obecnie leży ma drodze do 
ich wzajemnego poznania się « zrozumk 
nia. 

Należy podkreślić, że zebranie Towa 

  

  

rzystwa Łotewsko-Polskiego Zbliżenia, 
które — przy obecności dużej ilości 
członków, odbyło się 21 b. m. w Rydze 
świadczy wymownie. że kwestja zbliże 

nia obu Państw — że lak się wyrazimy 
— od dołu staje się w coraz większym 
stopniu aktualną i realną. 

  

  

Wyszliśmy raz wreszcie poza sferę 
niezawsze skromnych, ale zawsze mało 
realnych frazesów, a podjęliśmy i tu 

Rydze i tam w Warszawie pracę 
żmudną, powolną. mniej błyskotliwą, 

ale realną. 

Na wielkim szlaku Ryga — Warsza 
wa dokonywuje się wielki proces zbliże 
nia i wzajemnego poznania społeczeństw 
których wpływ na życie polityczne stop- 
niowo zacznie niewątpliwie rosnąć. 

Po uroczystościach  dyneburskich, 
gdzie potwierdzone zostało'wymownie je 
szcze raz polsko-łotewsi braterstwo 

broni — uroczystości ryskie przy udziale 
chóru polskiego ..Harfa*, przyjmowane- 
go entuzja znie w stolicy Łotwy 
są jakgdyby świadectwem. że idea poko- 

ju przyjdzie nad Bałtyk nie w szatach 
zwietrzałych i wyblakłych traktatów i 
paktów, ale w uosobieniu pełnem prosto- 
ty. wymowy i realnej siły zbliżenia ło- 

tewsko-polskiego. 

      

  

  

    
  

  

  

    

M. Miž-Miszyn. 

Miodziež | 
a polityka 

Tak często sie mowi 0 rozpolitykowa 
niu młodzieży, co się odbija ujemnie na 
zdobywaniu. wiedzy 1 formowaniu się 
charakterów. 

Sądzę, że jednak starsze społeczeńst 
wo niemałą w tem ponosi odpowiedzial- 
ność 

Różnorodność i mnogość organizacyj 
istniejących na terenie szkoły Średniej, 
wytwarza między kolegami fałs 

łuację, która prowadzi do rywa! 
rodzącej później antagonizmy. 

Wstąpienie do P. W., Harcerstwa, So 
icji, czy Straży Przedniej jest rzecz: 

przypadku, zależy najczęściej od namo- 
wy kolegi czy koleżanki, lub poprostu 
zbliżającej się uroczystości, zabawy. ma 
żliwości wyjechania na ob Nie może 
więc być mowy o przekonaniach, które 
w tym okresie są płynne. 

Mimo to po pewnym czasie każda z 

organizacyj posiada już własne, wyra? 
oblicze, które nie jest obliczem 

    

        
zacji, 

      
  

  

     
  

  

       

    

ków. lecz kierowników, ludzi dojrz: 
tych, którzy swoją Ińję w życiu przepro- 
wadza ją. A chociaż wszystkie szkolne or 
ganizacje mają na celu wychowanie po- 
rządnych ludzi i pożytecznych obywateli 
Baja: właśnie dzięki indywidualnym ce 
chom kierownictwa, nabie cech od- 

miennych, tworząc jakgdyby zalążki par 
tyj w przyszłości. 

Do w ych uczelni przychodzi więc 
młodzież z pewnym zasobem nie przeko- 
nań, lecz przesądów, które z chwilą gdy 
nie są krępowane rygorem szkoły, zamie 
niają się w wyraźną wzajemną niechęć. 
która jaskrawo wybucha przy najmniej- 
szej różnicy zdań. 

Czy nie należałoby znaleźć jakąś śre- 
dnią, która w drodze kompromisu złączy 
łaby wysiłki pokrewnych, wszak, insty- 

w imię dobra przyszłych obywateli, 

a więc i kraju? e 

Jeśli wyżej omówiona sytuacja k 

w sobie pewne niebezpieczeństwa, posia 
da ona jednak i dodatnie strony zogni- 
skowania różnorodnych v ów, nato- 

miast błędem nie do wybaczenia jest u- 
żywanie młodzieży do zacieśniania „przy 

jacielskich** stosunków z obeemi państ- 
wami. 

    

   
   

    

    

         

      

  
  

Przez dwa łata, naprzykład, kultywo- 
wano serdeczność dla „Braci Czechów*. 
Wyszukiwano wszystkie punkty styczne, 

wspólne miedole j dążenia, urządzane 
obchody na cześć Jelinka, "wydawano 
pisma. nawiązano stałą korespondencję 
z młodzieżą czesko-słowacką, wreszcie 
zorganizowano wycieczkę, która... już 
nie doszłą do skutku, bo w międzycz 
sie w polityce nastąpił jakiś niepojęty 
dla młodzieży zwrot. 

Zaprzestano propagandy, przerwano 
Ez proponując pisywać do 
Japonji i Hiszpanii... 

Znamienną jest rzeczą, że jeśli daw- 
niej nie jeden sztubak wydawał chętnie 
ostatnie 50 gr. na znaczek, obecnie stra- 
cił najmniejszą ochotę do korespondowa 
nia z egzotycznymi kolegami. Nie dzieje 
się to dlatego, że rowieśnik z Jokohamy 
czy Lisbony jest mniej atrakc 
ten z Pilzna, lecz dlatego, że id 
żenia narodów, taka bliska każdej mło- 
dej istocie, spaliła na panewce podczas 
pierwszej próby. 

Oczywiście młodzież, z właściwą so- 
bie reakcją przeszła do porządku nad 
faktem zaniechania wycieczki, lecz w 
podświadomości posiano już ziarno nie- 

    

   

   

  

      

   

   

ufności, pojęcią obłudy i względności 
wszelkich, zdawałoby się nienaruszał- 
nych i pięknych haseł. 

Nie wchodząc w meritum sprawy, to 
znaczy nie poddając rozważaniu czy dla 
dobra Polski potrzeba jest bardziej łącz- 
ność z Japonją, Włochami czy Czechami, 
twierdzę jednak, że rozbudzanie u mło- 
dzieży uczuć przyjaznych do jakiegoś 
narodu by po roku lub kilku miesią- 
cach uczucia te zniweczyć, jest wciąga - 
nie młodzieży do polityki, której ona zro 
zumieć nie potrafi. Natomiast należy pa- 
miętać, iż podrywa to autorytet starsze- 
go społeczeństwa, od którego wymaga 
się stałości przekonań i konsekwencji w 

czynach. 

Wydaje mi się, że dyplomaci i władze 
szkolne, którzy kierowali tą akcją i na- 
gle ją przerwali, nie docenili znaczenia 
swego czynu. Może wyrachowanie. rów- 

nowaga i sceptycyzm są w życiu. a tem 
bardziej w polityce konieczne, lecz 
dynie z czystego entuzjazmu rodzą 
czyny. które posuwają ludzkość naprzód. 

Należy więc o tem pamiętać i nie ga- 

sić go przedwcześnie... 

    
  

  

  

  

      

  

  

adzieja Drucka.



„KURJER“ z du 
  

    

25-go lutego 1935 r. 
  

STRZELCY MASZERUJĄ pne mnisi 
Z życia oddziału Z. S. w Brasławiu Gzem chcą być strzeley- 

akademicy 
Człowiek myślący pyla siebie bardzo często, 

  

czem jest, czem ma być, albo do czego dąż 

każdy z nas da sam odpowiedź 

  

Czem kto jest, 

    ić pogląd 

  

hajtrafniejszą; zamierzam tutaj wy 

vsabisty na rolę akademika - strzelca. 

strzelcami 

  

Przedewszysikiem zdznaczam, że 

jesteśmy dobrowolnie, podnieśliśmy sztandar 

  

nej, niczem niekrępowanej wo- 

pracy dla 

u ducha, któ 

strzelecki z w 

  

   
li; posłanowiliśmy podjąć się dohra 

z wewnętrznego nak      

  

Faństwa, 

się zrodził na gruncie naszej psychiki, wyk 

kulnrą polską. Na to 

strzelcy - akademicy 

aledwie w trzy punkty ujelą 

dobrym żoł- 

  

mionej pytanie, czem      
  cheemy hy daję bardza 

krótką odpowiedź 

  

1. Akademik - strzelec ma być 

m. Otoczeni powinniśmy bv 

Wy- 

strzelców 

wrogami, 

  

ich zakusów 

  

zawsze gotowi do odparcia 

  

chodząc z tego założenia, żaden ze 

akademików nie może być ignorantem w dzie- 

у kto ma poza sohą służ- 

bę wojskow sk i 

kaz moralny znać żołnierkę i orjentować się naj 

ch 1 wynalazkach wojsko- 

1domości obywatelom w 

dzinie wojskowej: tz 

za, obowi: na- 

  

nie, ma 

  

czy 
  

    nowszych ulepsze 
  wych, 

czasopismach z zakresu wojskowości. przestud- 

podanych do wi: 

jować rzeczy najważniejsze, by podzielić się tą 

  

wiedzą z młodymi kolegami, którym dostęp do 

niej z tych, czy innych przyczyn jest niemożli- 

hnicy Stefana Ba- 

  

wy. Przecież na nasżej W? 
lorego jest poddostatkiem czasopism z tej właś- 

nie dziedziny, tylko potrzebne są do tego, z na- 

dobre chęci, szej strony, by skierować się do czy 

przy ul. Uniwersyteckiej — lelni czasopism 
ć najświeższe nume- 

  

gmach główny i pr 

  

ry z dziedziny wojskowej. 

lemik 

pierwszej 

  

dobr 

cy obywatel- 

  

2. Strzelec - aka ma I п о-       

bywałelem. W swej 

  

skiej akademik-strzelec, jeśli chce, może speł- 

  

nić rolę, podobną do roli żołnierza podczas woj 
ny, mianowicie szperacza, który szuka nie- 

pr ciela i bada teren. 

    

Nieco podobnie czyni strzelec akademik w 

pracy obywatelskiej, znajdując się w środowisku 

społ Zaczyna nietylko od przejrzenia go 

L j. od 

  

zhem, 

oczyma, lecz bada go od wewnątrz, 
  

Poznaje jego chęci, potrzeby 

ać narazie 

mu 

strony duchowej. 

materjalne i duchowe, umie w 

  

z zewnętrznych odruchów, nie narzucając 

aprjorycznych teoryj. Wejdzie w życie środowi- 

ska, przeżywa razem wszystkie objawy 

społecznego, kulturalnego i ekonomicznego. Gdy 

życia 

pozna je, stosuje metodę pracy m 

godną dla siebie i najodpowiednie, 

jbardziej do- 

ą dla dane 
    

go środowiska. 

3.  Akademik-sirzelec chce być siewcą i re- 

alizaterem myśli wielkich ludzi. W pracy dla do 
Państw kademik-strzelec 

  

bra i potęgi *dzie 

któremi krocz 

  

drogami, yli wielc 

  

bojownic        
wolnošė Polski i jej budowniezowie. Przyšwivea 

i Wodza 

g0 dostoj 

  

mu zawsze ideologja potężnej post: 

J. Piłsudskiego, 

twa I. Mościckiego Akademi 

  

Narodu 

a Pa -strzelec 

chce być zawsze czynnym i niestrudzonym na 

oraz pierwsz   

     

placówce mu wyznaczonej: skupiony w sobie 

swój obowiązek su- 

sił Narodu. 

  

chce robić swoje, spełn 

miennie dla wzmocnienia 

  

Naszą więc gwiazdą przewodnią jest reali- 

zacja, w dalszym ciągu tego, co zaczęte i co już 

  

daje pozytywne wyniki. My chcemy być współ- 

pracownikami ideologji Marszałka — zgodnej 

  

pracy dla Państwa 

1. Tarnowski. 

  

TEATR NA POHULANCE 
Dziś o godz. 8-ej wiecz. 

TEN. KTÓRY WRÓCIŁ 
Jutro o godz. B-ej wie: 

| TO WIĘCEJ NIŻ MIŁOŚĆ į 
  

Opłacanie obligacjami 
pożyczki narodowej 
zaległości szkolnych 

Dowiadujemy się, że generalny komi 
życzki narodowej wyraził za z 
dokonywanie przelewów obliga 
dona) p 

zają do s: 
szkolnych. 

Szkoły otrzymanemi tą drogą obligacjami po- 
kryją swe zaległości składkowe wobec instytu- 
cyj ubezpieczęń społecznych. 

O otrzymanie zezwolenia na przelewy oraz 
otrzymanie znaczków przelewowych zaintereso- 
wane szkoły winny zwracać się z podaniami 
do generalnego komisarza pożyczki narodowej 

  

rz po 
dę na 

j pożyczki na- 
ch dzieci uczę 

ół, na pokrycie zaległości wpisów 

     

   

  

   

       

    

Życie odziału Z. S. w Brasławiu w bieżącym 
roku wyszkoleniowym przybrało tak wyraźnie 
kulturalne formy, że się je widzi i o nieh sły- 
szy wokoło. „Jeszcze nigdy strzeley nie praco- 
wali tak jak w tym reku... a jak oni się zmie- 
nili* — opinjuje Brasław. I w istocie zmiany 
te są duże, a wpłynęła na nie głównie wzmożo- 

ra praca Świetlicowa i zkoleniowa. 
Młodzież strzelecka uczęszcza ną kurs do- 

kształeający dla młodocianych, istniejący w Bra 
słewiu od 15 listopada 1934 roku. Na kursie t 
młcdzież pracuje przez pięć dni w tygodniu od 
godz. 17-ej do 20ej w świetlicy strzeleckiej gro- 

dzi się po godzinie 20-ej eedziennie „a „we 
kie dni walae Ga zajęć na kursie 

dz. 16ej a nawet wcześniej. | Całokształł 
prac na kursie kieruie ob. Lidja Machówna, k 
1» jest jednocześnie powiatową kierowniczką 

/ kobiet Z. S., w świetlicy zaś ob. Krukie- 
cz, prezes oddz. ob. Buzo, wiceprezes ob. 

Heppelowa ref. wych. ab. w pododdziale ź 
2. 8. ob. Hołuboówiczówna — komendan- 
żeńskiego pododdziałn Z. S., ob. Baranow- 
komendant męskiego pododdziału Z. S. 

i Na kursie młodzież wychowuje 
6, pogłębia i rozszerza swoją wie 

dzę w kierunku praktycznym, w świetlicy opra 
cawuje katechizm strzelecki, pw. i w. f., uczy 
się zdrowej zabawy i rozrywek, nawiązuje kon- 

tekt ze światłem za pośrednictwem radja i pra- 
sy. Praca nad tą młodzieżą jest podzielona mię 

Praca oddziału 
Oddział Z. S. w Ignalinie pow. Z.S. święciań- 

skiego ma swoją historję. Istnieje i pracuje już 
od kilku lat, a dowodem jego pracy jest szereg 
dyplomów i nagród. Na szczególną uwagę za- 
sługuje srebrny puhar zdobyty przez oddział w 
ub. roku. Obecnie oddział posiada orkiestrę i 
zespół teatralno-amatorski. Życie miasteczka Ig- 
nalina jest połączone ściśle z oddziałem. Wszel- 
kie imprezy zabawowe i teatralne organizowane 
są przez oddział Z. S. Nadto oddział wspiera 
swoją pomomcą inne organizacje jak KPW i 
t. p. znajdujące się w Ignalinie. W ostatnich 
Gniach, zespół teatralno-amatorski. na czele któ 

rego stoi ob. Zeiger, miejscowy Komendant od 
działu Z. S., wystawił sztukę p.t. „Pan Naczelnik 
to ja*. Gra amatorów bardzo dobra, a licznie 
zgramadzona publiczność rzęsistemi oklaskami 
dała wyraz swego zadówole przedstawie: 

Dam Ludowy, w którym odbywają się te :m- 
prezy, jest ognisk skupinjącem całe życie 
kulturalne miasteczka Ignalina. Zarząd oddziału 
czyni obecnie starania © objęcie w swoje posia- 
danie Domu Ludowego, gdyż udział oddziału 

    

      

    

  

   

    

   
        

    

    

        

   
    

  

ski 
Brasław i inn 

    

się obywatel.   

   

      

     

    

     

  

dzy poszezególnych członków Zarządu. 
Jednym z wyczynów młodzieży strzeleckiej 

zgrupowanej na kursie dokształeającym w Bra- 
sławiu — był», uroczysta akademja ku czei Pa- 
na Prezydenta R. P. w dniu 1 lutego br., która 

ze względu na swe bogactwo formy i treści by- 
ła pierwszą tego rodzaju akademją w Brasławiu. 
Po akadentji została odegrana sztuczka p.t. „Na 
cel dobroczynny*. 

Drugim, przemiłym, zewnętrznym objawem 

ргаеу садх. Z. $. Brasław była wieczornien, mor 
ska, zorganizowana 10 lutego br., jako w 15-tą 

nieę odzyskania przez Polskę dostępu do 
Bałtyckiego. W wieczorniey tej brała u- 

ział cała młodzież oddz. Z. S. Brasław, rodzi- 
ce tej młedzie i zaproszeni przez nią goście. 

Sizła, bezpośrednia styczność miejscowych 
władz ZS. z młodzieżą strzelecką wpływa do- 

Gatnio zarówno na tbywatelskie wyrobienie tej 

  

  

   

    

    

  

  

      

       

  
    

młodzieży, jak i na podniesienie karności i dy 
scypliny, będące damentem pracy w Z. 

Obee iał żyje już pod znakiem 

    

dnia 19 marca, przgnąc godni ur dzie! 

mienin swego Wiodzia i Twrócy Z. $., a także 
zwycięsko wyjść z egzaminu z odbytej próby 

kandydackiej, dp którego z zapałem przygoto- 
się liczni kandydaci Z. S. Kulminacyj pm 

punktem uroczystości 19 marca będzić” przyrze- 
czenie strzeleckie, którego wszyscy aeżekujemy 
z bijącem serce 

    

   
     

    

Z. $. w Ignalinie 
   w tym Domu wynosi ponad 3.000 zł. 

16 bm. w oddziale odbyła się wielka zabawa 
tsneezna; dobra orkiestra, wesoły humor i ob- 

fity bufet Ściągnął dużo publiczności i wojska 
z miejscowych kampanij KOP. Zysk w sumie 150 
zi. zestał przeznaczony na cele Zw, Strzeleckiego. 

Opiekę nad oddziałem Z. S. roztacza p. kpt. 
Połkowski, dowódca kompanji KOP. Dzięki 
plut. Boboniowi przysposobienie wojskowe i wy 
chowanie fizyczne w oddziale stoi na bardzo 
wysskim pożiomie. Pozatem oddział posiada 20 
par nart własnych co sprzyja rozwojowi sporłu 
narcierskiego w całem Ignalinie. 

17 bm. odbyło się wałne zebranie członków 
tddziała, na którem dokonano wyhoru człon 

ków rewego zarządu. Prezesem oddziału został 
wybreny ob. Matejko Henryk, kierownik szkoży 

hnej, członkami wządu: ob. ob. dz. 
Boboń i ob. Adamowicz Lud- 

  

      

  

       

niieć nadzieję, że nowy „Zarząd dołoży 
starań, by eddział Z. S. Ignalino był 

jednym z pierws ych na terenie całego powiatu. 

  

  

   

Z życia organizacyjnego Z. $. 

w pow. Wilno-Troki 
- Wybory zarządów Oddziałów Z. S. 17 bm. 

zastały przeprowadzone wybory nowych z: 
dów w szeregu gmin na terenie powiatu wiłeń- 
sko-lrockiego. W rnym-Borze odbyły się 
Lory przy udziale Komendanta Powiatowego Z 
Wilno -Troki, oraz delegatów poszczególnych 
oddziałów Z. S. z terenu gminy rudomińskiej. 
Otworzył zebranie ob. Chocianowicz, przewodni 

ł ob. Krzysztofowicz. Po złożeniu sprawoz- 
dań i udzieleniu absolutorjum ustępującemu Za- 
rz — wybrano nowy Zarząd z ob. Cho- 
cianowiczem, wójtem gminy rudomińskiej, ja- 

ko prezesem, oraz LŽ kofon em jako 
wicepre: 
lo Przyja 
ro ob. W 

patją u miejscowego społeczeństwa 
Tegoż dnia odbyły się wybory Zarządu sa- 

OICEBO oddziału Z. $. w Jaszunach. Preze- 
sem any został ob. płk. Siedlecki 

Oprócz tego przeprow: 

dów oddziałów Z. S. w 

     

     

     

  

   

     

     na prezesa I area" wybra- 
ogėlną sym- 

    

     
cowošciach: Wor- 

    

niany, gdzie prezesem obrany został ob. dr. Ki- 
janko, Mejszagoła — Rudziszki, gdzie obrano 
prezesem ob. Łysakowskiego, wójta gminy, Or 

umsk, Małe Soleczniki, Olkieniki i Mie 
W Oranach prezesem Zarządu wybran 

„ Bilczyński. W Szumsku ob. Dow- 
Małych Solecznikach ob. Rym- 

Michaliszkach ob. Oleszkie- 

  

     

     
   

       liszki. 
został ob. ir 

nar-Zapolski, w 
po, wójlł gminy, w 
wicz. 

- Wieczór w oddziale Z. S. w Grzegorzewie. 
17 bm. ob. Makowicz Bolesław, referent LOPP 
Komendy Z. S. Wilno-Troki wygłosił w 
Grzegorzew w ale Z. referat o wojnie 

chemicznej i obronie przeciwgazowej. Interesu- 
jącego referału wysłuchali z zaciekawieniem 
wszyscy strzelcy z Komendantem oddziału na 
czele, oraz członków wspierających i sym- 
patyków Z. 5. Po referacie odbyło się przed- 
slawienie amatorskie i koncert orkiestry Baonu 
KOP Nowe Troki. Poczem nastąpiła zabawa ta- 
neczna. Dochód z tej imprezy przeznaczono na 
cele kulturalno-oświatowe oddziału. 

  

    
  

    

   
   

    

        Wnętrze prastarej fary puckiej. Widok na 

modernisty: 

  

i po lewej 

zabytków miasta i istniał ju 

żebrowaniem 

  

dzistem gotyckiem 

  

gw 

ośmiościenine 

ne wykonaną kaplicę św. 

za czasów książąt 

oraz wspomnianemi 

główny ołtarz 

sta 

imponuje 

pucka jest 

filary, ambonę, 

Anny. Kościół pucki nałeży do n 

XIII-tym, 

Świątyn 

  

ych 

  

pomorskich 'w wieku 

filarami. 

  

co do rozmiarów największym koścołem na całem wybrzeżu. 

Napisał Sid Hochberger 
Daisy i na ciemnoczerwonej 

pluszowej kanapie, trzymając się w objęciach i 
szepcząc od czasu jakieś miłosne głupstwa. Pa 
nowała t. zw. „szara godzina” i wszystko powot 
tonęło w mroku. 

Nagle drzwi się otworzyły i wszedł Ted, pra: 
wy posiadacz milego salonu i milej žony. Wido 
cznie otworzył drzwi tak cicho 

John siedzieli 

    

że oboje zako 
żyli tego, Szybkim ruchem zapa- 

Jił światło i jakgdyby zamieniony w słup soli, 
patrzył bez ruchu na siedzącą przed nim w naj 
wyższem zakłopo 

  

chami nie zauy 

  

    Zi 

      

Po chwili zamknął za sobą drzwi na klucz i 
rzekł z uśmiechem: „Przykro mi, że w. 

  

s prze 
straszylem“. 

Rzue 
się ku mężowi i zadekłamowała patetycznie: 

Daisy pierwsza opanowała sytuację. 

  

  - „Kocham tylko ciebie, Ted*! 
Teddy odsunął ją i zbliżył się powali do nie 

» Johna. Ten skoczył na równe nog     

— Ted, yć... 
- Nie potrzebuję żadnego tłumaczenia — 

odparł Ted. — Sytuacja w jakiej was zastałem, 
jest dla mnie dość wyraźna. Nie będziemy tra- 
cili cza . 

   pozwól sobie wylłumacz 

  

su John i załatwimy sprawę jak prz, 
ło na gentlemenów. 3 

- Poszedł do szafy i wyjął siamląd skrzyneczk: 
oraz dwie kule krokietowe, białą i czarną. N. 
stępnie włożył te kule do woreczka i rzekł, po- 
mieszawszy niemi wewnątrz: wybieraj! Kto wy 
ciągnie czarną, zastrzeli się jeszcze dzi: iaj. 

Daisy krzyknęła i zemdlała jak przystało do 
brze wychowanej kobiecie. Męż ; 

  

   

   

    i nie zwróci 
li na to uwagi, a John rzekł już zupełnie opano 
wany: 

— Zgadzam się, ale mam do ciebie jedną proś 
bę, Może być, że los padnie na mnie. Nie chciał. 
bym, aby z tego powodu moje przedsiębiorstwo 

Ibym kiłka zleceń 

    

poniosło straty i dlatego mie 

dla mego prokurenta. 

Teddy przez chwilę, a potem 

„Dobrze. Twoje czenie zostanie speł- 

Bądź co bądź byliśmy przyjaciółmi. A 

więc co mam mu powiedzieć w danym wypad 

ku? : 

— Powiedz mu aby sprzedał, po możliwie naj 

lepszym kursie oczywiście wszystkie  „Cunard 

Cooper Corporation*, a nabył za te pieniądze ak- 

cje „Słandard-Electrie*. 

— (o mówisz? — zapyłał Teddy zaintereso 

wany. — Potrzebujesz „Standard Ełetric*? 

— Tak jest. Dlaczego pytasz? 

— Ponieważ mam akcje „Standard Electric 

i sprzedałbym je chętnie. Czy nabyłbyś je odem- 

nie? 

— Czemu nie. Gdybyś je oddał za rozumną 

cenę. 

— A więc ile dajesz? 

— 270. 

— Wykluczone. Straciłbym na tem. Sam pła 

ciłem po 272, ale po 280 możesz je mieć! 

— Najwyższa cena jaką mogę dać, to 272 

Ani centa więcej. Ted rzucił w kąt worek z kula 

mi i począł biegać po pokoju tam i zpowrotem i 

wołał ze złością: 

— Ależ chłopie, przecież muszę zarobić tych 

kilka punktów. Po co je tak długo trzymałem? 

A więc ostatnia cena 276. 

— John latał za nim i krzyczał: Człowieku, 

daję 273 i lo jest moje ostatnie słowo. Każdy 

żej to byłoby czyste samobójstwo. Nie 

mogę się przez ciebie rujnow 

Ted poklepał go po ramieniu i rzekł: Wiesz 

co Johny, o tem trzeba pomówić spokojnie. Mo- 

żebyś tak dzisiaj, po zamknięciu interesu przy- 

szedł do nas na herbatę? 

— Chętnie Teddy — odparł John. — A więc 

dowidzenia. — To rzekłszy ukłonił się i wyszedł. 

, machy- 

lając się z czułością do żony, która uznała właś- 

nie za stosowne obudzić się z omdlenia i otwo- 

oczy — dziś wieczorem będzie u nas Ted 

Zrób kanapki z kawiorem i bądź 

miłą dla niego. Przęł. WEL. 

Teatr muzyczny „LUTN 
Występy Janiny Kuiczyckiej 

Dziś o godz. B-ej wiecz. 

DOMEK z KART 
Ceny zniżone 

  zastanowił się 

odparł: 

  

nione. 

    punkt w 

       

                                 

  

rzyć 

  

na herba 

  

Związek obrony przeciw 
złym płatnikom 

4 z Pary że utworzony został tam 
związe ący na celu obronę przemysłowców 
i kupców drzewnych przeciw niesolidnym płat- 
nikom. Nowa organizacja, charakterystyczna 
dla obecnych czasów kryzysowych, nosi nazwę 
Associałion Syndicale National de Defense cor- 
porative du bois contre les mauvais payeurs 

  

       

 



musi mieć materjały 4 „naszegó kraju 6 kalkeasie procent w porównaniu z dwoma 

Dzieło to. pomnikowe. mające zobra 
zować działalność ludzi zasłużonych kra- 
jowi, jest pracą obliczoną na lata cale i 
wymagającą zbierania materjałów nie: 
tylko przez członków Komitetów miejs- 
cowych, regjonalnych, ale też przez po 
szczególne osoby. interesujące się wy: 

dawnietwem. Mogą one skulecznie wspo 
magać wiadomości członków Komite: 
tów, te zaś obowiązane są do zbierania 
jaknajwiększej ilości danych i do odzy- 
wania się do społeczeństwa z prośbą о 
pomoc w zbieraniu materjałów, i to kil 
kakretnie w ciągu roku. 

Ponieważ o niektórych kategorjach 
osób (takich jak urzędnicy, księża świec- 
cy. uczestnicy walk o wolność: inni dzia 
łacze polityczni i społeczni, wychowaw- 
cy, oświatowe dziennikarze, rolnicy. 
przemysłowcy. kupcy, finansiści, techni- 
cy, rzemieślnicy wiadomości można 
zbierać głównie w okolicach gdzie ludzie 
ci działali, z uwzględnieniem ustnej o 
nich tradycji, więc komitety miejscowe 
zajmować się muszą bardzo rozgałęzio- 
ną akcją redakcyjną. 

W Wilnie na czele Komitetu stoją: 
Janusz Iwaszkiewicz, Stanisław Kościał: 
kowski, Ryszard Mienicki, Michał Bren- 

sztejn, sekretarzem jest p Charkiewicz. 

        

  

   

    

  

    

  

Dziwnem się wydaje, że nie spotyka” 
my w składzie Komitetu nazwisk ludzi 
tak obeznanych z przeszłością tutejszą, 
jak p. Władysław Studnicki, i p. Lucjan 
Uziębło; z dawnych wilnian tylko pp. 
Brensztejn i prof. Kościałkowski. Nie 
widać też by się zwracali do ogółu tutej: 
szego społeczeństwa, choćby zapomocą 
prasy, w celu wezwania do zbierania i 

  

    

  

przysyłania materjałów do życiorysów 
zasłużonych ludzi, a zważywszy okoli- 

  

  

  

czności w jakich kraj nasz się znajdo” 
wał, z pewnością wydrukowane dotąd 
książki nie wyczerpują wiadomości o za: 
służonych. Przytem wydane życiorysy 
mogą zawierać błędy lub wydane w cza- 
sie cenzury nie zawierać dokładnych 

szczegółów. 

Szereg ludzi zainteresowanych otrz 
wało w Wilnie wezwanie do składan 
wiadomości, ale rzyszło 10 7 КтаКо- 

wa, nie od wile ego Komitetu. Żeby 
nie było tak jak z dwutomowym wydaw: 
niectwem Walki o Szkołę Polską, gdzie w 
I-m tomie nie było słowa o tej walce na 
Litwie i Białorusi, a w drugim, prócz ar: 
tykułów p. WŁ. Studnicikego i niżej pod 
pisanej, bardzo nieskoordynowana i z 
zupełną nieznajomością stosunków pisa- 
na relacja tych dziejów przez p. Myślice 
kiego. Kom. w Warszawie po wyd. I-go 

tomu tłumaczył się, że nic z Wilna nie 

    
  

    
   

  

   

   
   

  

  

  

  
  

2 gospodarczego Polsk 

Ё dukcji i obrotów osłabł wydatnie j Sarą, 
Bi а м roku ubiegłym został nieomal całkowicie 

zahamowany. W drugiej połowie 1934 r. wy- 
ąpiły nawet objawy EIC na zasadniczą 

7 zmianę w dotyche rej ji obrotów 

„KURJER* z dnia 25-go lutego 1935 r. 

Uroczystości 

Szopenowskie 

w Dreźnie 
W ramach ntroczystóś 

  

  

ku 

czci Chopina w Dreźnie + okaz- 

ji 125-ej rocznicy narodzin na 

nie Hotelu Stadt 

  

frontowej ści 

Berlin, w którym mieszkał Fry- 

deryk Chopin została wmuro- 

wana tablica pamiątkowa (zdję 

cie Nr. 1), wieczorem na ratu- 

szu odbył się uroczysty kon- 

cert . Na zdjęcia Nr. 2 widzi- 

my lożę honorową w kill    wśród najwybilniejszych aby 

  

wateli miasta Drezna siedzi pre 
  

zydent m. Warszawy p. Stefan 

Starzyński (x) nadburmistrz m. Położenie gospodarcze” Polski 

Drezna p. Zórner (xx) i wice- я 

prezydent m. Warszawy p. Ol- w grudniu 1934 r. 

U AH Ogólna charakterystyka w relacji Banku Gospodarstwa Krajowego 
tok ubiegły Į 

luacji na wielu naj 

  

niósł znaczną poprawę 
ych odcinkach ż 

Długotrwa ly spadek pro- 
w 193: 

na tym sodcinku poprawa w postaci zmniejsze- 
nia się niedoborów miesięcznych. 

w 

    

      
   gr sa ub     

  

    
   

   rynek pieniężny cechowało 
rzebowanie gołówkowe, wy- 

Itimo roku. Że względu na 
a 2 obroty handlowe było ono większe 

niż padl rokiem, zostało jednak bez trudności 

pokryte dzięki rostowi środków obrotowych 
przemysło- w instytucjach kredytowych. Przyrost wkładów 

w roku ubiegłym - ywłaszcz jach  oszczędnościowych. 
Iny stan kredytów w 
<szych zmian. Produk- 

cja przemysłowa uległa w grudniu zwykłemu w 

tej porze roku ograniczeniu. Spadek produkcji 
w porównaniu z miesiącem poprzednim nastą- 
pił w górnictwie węglowem, w nerjach nafty 

raz hutnietwie żelazaem. W dziale przemy słu 
zego mniejsze uruchomienie wy 

»mysł metalowo - maszynowy, włóken 

przemysł cukrowniczy, który ukoń: 
roczny przerób buraków, wykazując w 

aniu z rokiem poprzednim rost pro 
dukeji cukru o blisko 30 proc. Inne działy prze 
mysłowe utrzymały naogół poprzedni poziom 
wytwórczości. 

    

  

    

z 

    

     
     

   

      

   gospodarczych. Ws 
trudnienie były w.     

bowiem     
я latami poprzedniemi. Wzrost obrotów towaro- 

otrzymał. mimo że się do paru osól: wych oparty był w dużej mierze o zwiększoną 
zwrócił. Słowęnik Biograficzny jest nie działalno ! а 
tylko dziełem nańkowem, przeznaczo-  5'Uguie zaliamowani Cao O ИО 
SE lo bibliotek. d , : „ .., spadku obrotów handlowych z zagranicą, a 
nem do bib jotek, do zaglądania doń jak wet zwiększenie wywozu w roku ubiegłym. 

do przeciętnej eneyklopedji. w razie za: tomiast п ze panowały trudności w rol 

sięgania potrzebnych wiadomości o kimś  nietwie ulek niepomyślnego kształtowania 

zasłużonym. Jest to wykaz wartości na- się cen, zwłaszcza artykułów hodowlanych. 

orz * RZ: RAM Rok ubiegły przyniósł również duże odpręż 
rodu, jego najlepsza, najbardziej godna я 

2 4 е p luacji na rynku pieniężno - kapitałowy 
naśladowania elita, cząstka złota, która zło to wyraz przedew kiem w zaniku 

się w szar: 1ie, ciemno M ie inikczemno*  lendencyj tez: cyjnych wśród ludności, co 

ści rodziła, rosła, wznosiła nad poziomy wywarło dodalni 3 st wkładów 
i dźwigała, w-jakże często strasznym tru o altowanie się kursów papierów. lokacyj: 

он LM оаЗа У оаЕ И nych. Poprawie uległa wypłacalność kredyto- 

dzie resztę za sobą. biorców, zwłaszcza w dziale kredytów handlo- 
wych. Wszystkie te objawy yczyniły 

do wzmocnienia płynnoś nan 

      

      

    

    
     

      
     

   
   

  

   

    

     
        

                    

        
           

       
    

  

W handlu wyst 
łowie miesią 
niewielk / 

ku ze šwietami. Obroty handlowe 7 zagran'ca 
hyły nieco mniejsze, saldo bilansu handlowego 
jednak było w dalszym ciągu dodatnie. 

apilo, zwłaszcza w drugiej po 
wienie, które objęło jednak 

    

              
    

   
   

   

Tym ludziom. trwającym w napięciu 
atrjotyczne zawdziecz: , 5К ® й 

Р.!““О,}(/… т’. zawdzięc RO Polsk *  sowych. Sytuacja walutowa kształtów 
Niepodległą, ci odkupili bezgraniczna gal pon jdując w. 
hańbę lat rozbiorowych, tę zbrodnię na* pasów z w Banku Polskim. Położenie 
rodu o wielkiem Państwie, który dał je cwe Państwa pozostało wprawdzie jeszcze e 

sobie zabrać dobrowolnie, rozlał s: kie, jednak pod koniec roku zaznaczyła si 

stóp strzech tronów jak zginilizna, пн 
«iej go dźwignąć nie mieli sił nielk 
wybrańcy, nie godzący się na ulratę wol KURJER SPORTOWY. 

ności. Słownik Biograficzny jest Złotą 
księgą zasłużonych i powinien być sze Druż n Olimpijskie" w Polsce 

rzej rozpowszechniony niż to wykle 53 y y 2 
+ lukiemi wydawnietwdmi dzieie. Powie 
nien hyć taką księgą. jak były w daw- 
nych czasach Żywoty Plutarcha, podrę: 
cznik każdego i zego człowieka. 

    

    

  

   

    

   h bezrobot- 
jsze rozmia 

Wzrost liczby zarejestrow. 
nych przybrał w grudniu pov 

R 

   

    

   

      

    

  

Na ostatniem posiedzeniu Pol. Komi- Szczegóły, dotyczące drużyn olimpij- 
tetu Olimpijskiego postanowiono powo- skich, jak regulamin i t. d. przekazano 
łać do życia instytucję t. zw. „drużyn do opracowania płk. Glabiszowi i kpt. 

   

    

    
  

    

  

Czerpać ze Słownika pówinny wykłady. olimpijskich na. wzór istniejących Juma LAON Najbliższe posiedzėniė E. R: 
" ” e, JRACY tego rodzaju drużyn w innych pań- Ol. zajmie się tą sprawą szczegółowo. 

referaty, odczyty i dyskusje, powinien SAGE = i 
się znajdować w bibljotekach prywat- RK NAJBLIŻSZE MECZE POLSKICH 
nych, szkolnych, średnich, zakładów Utworzenie drużyn ma na celu więk- BÓKSERÓW. 

wszelkiego typu i być jaknajszerzej roz- sze zdyscyplinowanie czołowych naszych 

powszechniony. A obowiązkiem Komite- zawodników i większe, niż dotąd, usyste- Mecz bokserski Polska —Czechosłowacja © 
k aukas > zB EE 5 Ь +6 TSB AGB 8 puhar Europy Środkowej odbedzie się defini- 

tów miejscowych jest zainteresować ca- matyzowanie ich pracy. Drużyny olim- tywnie dn. 25 kwietnia r. b. w Pradze. Mecz 
łe społeczeństwo oświecone i pociągnąć  pijskie powstać mają we wszystkich dzia rewanżowy odbędzie się w Polsce w terminie 
je do współpracy. Hel. Romer. łach naszego sportu. narazie nieustalonym. 

RK is i KNITAS KB 2a W maju Polska rozegra dz 
1 : Europy środkowej z A 

    

  

y mecz © puhar 
rją w Wiedniu. 

  

Schronisko w Czarnohorze _ AKADEMICKI ZWIĄZEK MORSKI 
KOMUNIKUJE 

że 
EA 

  

żeglarski organizowany 
ę rozpoczął, 'dalsz pi 

ъ wtorki i piąt 
zmuniowskiej 

        
       

    

muje sekre 

i od 17- -18 w lokalu p 
16. Wykłady odbywają s 
godz. 20 w lokalu AZS. Nadńienfamy, że ukc 
czenie powyższego kursu jest warunkiem koni 
nym, aby być przyjętym na Oboży Żeglarskie 
AZM-u. 

MENU I KUCHARZ DLA POLSKICH 

OLIMPIJCZYKÓW. 

Polski Komitet Olimpijski omawiał na ostat- 
niem swem posiedzen iu sprawę kwestjonarjuszy 

nadesłanych przez 
936 r., Niemiecki Komi- 

     
     

  

   

    

    

tel Olimpijski. 
M. in. zastanawiano się nad kwestjonarju- 

ym menu odżywiania dla zawod- 
ników polskich oraz własnego ich kuchar: 
Komitet postanowił przekazać do opracow 
sprawę menu pp. dr. Mazurkowi i kpt. Bara- 

Schronisko sekcji nareiarskiej warszawskiego A. Z. S$. w Czarnohorze. nowi. 

  

    
     



    „KURJER* z dnia go lutego 1 

Sytuacja na Wilji i Wilence 
Wczoraj rano na skutek padającego desz- 

czu poziom wody na, Wilji zaczął dość gwałto- 

i O godz. 3-€j popołudniu Wilja 

  

wnie przy 

asięgnęla już 4.87 mir. 

tymeiry ponad stan normalny 

  

czyli 2 metry 62 cen 

W godzinach po- 

tru przybór wody 

  

się z 

  

    

  

gu 
paładniowych na skutek w zdołaliśmy 

m poziom rzeki wy- 

  

eli więge utrzyma się ochło- 

  

nosił 5.01 metr. J 

dzenie tmperatury i pożądany w tych warun- 

kach wietr, te niebezpieczeństwo powodzi nie 

będzie zagrażało. 

  

WILJA RUSZYŁA OD MC 

STRATEGICZNEGO DO POSPIESZKI. 
  

  

nnych deszcz spo 

przestrzeni od mo 

Padający w godzinach ra   

      waedewsń, że ledy ruSzyty u 

śpieszki. Poez,    stu Strategicznege do P. 

więc od Pośpieszki ва przestrzeni całego mia- 

sta Wilia pozbyła się już okowy lodowej. 

    

zaś w z 

iewiez, 

   
   

     

WILJA POD OBSERWACJĄ. 

© Posterunek Poli 

  

wy, badająe sy 

zełliunkami nadehodzącemi z górnego bie- 

i, gózie łody 

pieczeistwa powedzi niem: 

dnak warunki atmosfery: 

dykalnie zmienić. W związku z tem miarodaj- 

Tajemnica podmiejskiej willi 
W kelcnji Zgoda koło Jerezelimki znajduje "rabunku w willi, zamykając ge uprzednio na 

się urządzona z przepychem wille. dyrektora je- 
dnego z banków wileńskich p. M. Latem zwykle 

rodzina dyrektora M 

mie pilnuj 
zamie i 

żunym obck willi 

    

    

  

i Rzecznej pracuje bez przer 

› па Wilji i 

  

   kowani do 

  

aznajamiaąąc 

Specjaln Komisje 
  

  

jeszcze nie ruszyły. Jak gi rzeki, hadają 

    się poinformować narazie niebez- wiem miejscach krzegom zagraża usuwanie się 12.10: Muz nsm z Zakopa- 

odpowiednie je skarp. W wypadksch niebezpieczeństwa Komi- "50 : Dziennik połud n. 

  

mogą sytuację ra- Sja slarmuj. 

  

zagrożone 

  

iejsez. w 

  

  

klucz ed stron; zewnętrz    

   
    

   

Zcznania Jakutowie 
dnych pliwości. Tem 
licja powzięła przypu 
m da napad rabunkowy 
lę z wspólnikzmi na własi 

    zamieszkuje w tej willi, 
parobek, Telesfor Jaku 
w małym domku poło- 

  

   

  

     

  

    

  

ne władze oraz Kemitet Przeciwpowodziowy 

ustannie czuwają | są już w zupełności prz 

zkeji przeciwpowodziowej. 1.07: Muż. 7.15: 

techniczne lustrują. brze 

F ieh stan. W niektórych bo- | 

cdpowiednie czynniki, 

syłają druży 

  

pulować i tkrašč wil- 

    

RADJO 
WILNO 

nie PONIEDZIAŁEK. dnia 25 lutego 1936 r. © 

  

    

      
     

6.45: Pie 6.48: Muzyka. t 

Dzien. por. 7 
Chwilka pan domu. 

: Pogadanka LOPP. 11 

ał. 12.08: Kom. met 

         

   
   

      czas, 12.00: sie 
Przegląd pr: 

        

     

    

   5.30: Odcinek po- 
Kone. Adama Hermana 

. niemieckiego. 17.00: Śląskie 
Kwadrans dla. ponurych. 

. Heleny Karbowskiej. 17.50: 
dziny liczb. 18.00: Koncert 
Z iitewskich spraw aktna 

al fort. Jakóba Gimpla. 18.45: 
! pog. kraj. dla dzieci starsi ы 
1900 Słuchowisko „Domek z kart“ zradj: 19.45: 
Prog am na wtorek. 19.50: Wiad. sport. 
Jak pracujemy w „Polsce. 20.05: Krótki koncert 

gitarze. fransm. z Berlina uroczysto- 
Tow. Pol emieckiego: 21.05: Dziennik 

wieczorny. od: transmisji z Berlina —— 
Arje i pieśni w wyk. Jana Kiepnry. 22.00: Od- 
czyt z cyklu — Dziwy ciała ludzkiego — ..Serce 

które na 
    

  

   
    

    

   / robotnicze. 

  

   
Osobliwości 
reklamow: 

          

  

    

  

    jednak po- 
Jakutowiez 

  

      

Narazie Ja- 

  

         

  

   

    

DALSZE RUSZENIE LODÓW Wezpraj nod ranem dyr. M. postanowił od- kutewiez kategorycznie zap z: ten Wzię:  najsprawniejs: 22.15 Skrzynka pocz- 
ь = PC" 2 ы + = я wiedzić swa posiadłość Gdy wstapił na ty jednak w krz nał się towa ogó ^ a taneczna. 92.00: 

NA WIŁENCE. — ZAGROŻONY MOST. wórke willi, spastrzegł ku swemu przera: Ją $ Кот. A 23.0: Muzyka taneczna. 

"anas zyły również łódy na -Wilenee iż drzwi willi są otwarte, zaś drzwi prowadzące 

Merai Ža 3 R A i я е de domku dozorcy Jakutowicza zamknięte są  postanow ea tow fs celu. WTOREK, dnia 26 lutego 1935 r. w okolicach Saskiej Kępy. Spływ a kra w „q zewnątrz. Jednocześnie dyr. M. posłyszał z za by praezdaw ć do niego żadnych 
; Gimnastyka. 7.15: Dziennik 

  

tworzyłu zator kc'o mostu wiodącego do kiu- 

bu Szlacheckiego. Pod naporem ledu most ten 

wygiał się i grozi runięciem, należy przypusz- 

Przejście przez 

postu wystawiono 

Po dłuż 
   

    czać, że zustanie on rozebrany 

most zastało znkzzane. Koło 1 

ostrzegawczy posterunek. 

  

  

Książka — to chleb powszedni — 
Karmi rozum. uczucie i fantazję. 

NOWA 

    

Wilno, ul. Jaglellońska 16, m. 9. 

OSTATNIE NOWOŚCI. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

Z sali sądowej 

Dożywotnia renta dla wdowy ` 
z kieszeni zabójców jej męża 
   
gowym w Wilnie od- się z utratą 

bardzo ciekawa ze 

  

On aj w sądzie okr 

była się rozprawa karna 
względu na wyrok. 

Mieszkańcy wsi Grygi Zabieńskie, 
iego, hał syn Pawła 
Antoni i Kowalew: oraz 
mierz zabili w czasie bójki swego 

3 ała Aleksiuka. Poszło o siano z 
ka ta należała przedtem do Kowale 

skich. z sąd cywilny po dłuższym procesie 

uznał. Kowalewski, posiada ją bezprawnie, 

bo należy ona do Aleksiuka. 

Kiedy wyrok sądu uprawomocnił się, komor 
nik wprowadził Aleksiuka w posiadanie łąki. 

  

kierą. 

powiatu 
Michał 

    

  

    

     wotniej     

  

   

  

   
   

  

   

  

   

  

          

  

drzwi zemkniętego domku przytłumione jęki. 

ym wysiłku właściciel willi zdołał 
ję do wnętrza mi 

o go Way cy 

      

pracodawca 

Późno wieczorem, kiedy Jakutowiez przeby- 

> ° a wał sam w mieszkaniu włargnęło nagle dwóch 
ypozyc7a nia S 428 nieznanych op 

wery. Jeden z nich przyłożył łufę do jego skro- 
ni i zagreziwszy Śmiereą, zażądał kluczy od 

  

kawałka ziemi. 
Aleksiukowi i zbili go nieludzko ko: 

Pomagał im w tem Bieniecki. 
Aleksiuk zmarł 

dzieci. Wdowa dołączyła do sprawy karnej po- 
wództwo cywilne, domagając się od zabójców 

renty dla 

ad uznał winę os 
stkich na 

p znał 

pretensyj. 

   

  

   
     

    

    
Mino przyznz 

niiała pewne Vakai 

ty ch zeznań czegól 

szkania stróża, 

widok: 

  

    
ęka      

  

„by m 
bie. Prz     samego 

la skeliez 
so znalez   

uwelnii Jakuto 

  

sposób p 

zwiazać liną, 

by się zwolni 

   

  

zków, uzbrojonych w rewol- 
Jskutowie 

      

dcstai się przez ckno do mieszkanie, 
<«kno spowretem, a następnie związał siebie. 

Jakutowicza do wyjaśnienia sprawy osadzo- 
ne w areszcie centrzlnym. 

Zastąpili drogę 
ami i sie- 

  

  

Osierocił żonę i czworgo 

podckno przeprowadzić 
nalizację pracy. W zw 

  

  

a siebie i dla dzieci do     

  

  

   
   

  

a 

  

onych za udowodnioną 
rę od dwóch do trzech 
"nież pretensje wdowy 
jej rzecz od wszystkich 
złotych renty miesięcz- 

jej rzecz 30 złotych miesięcz- 

lub do e jścia zamąż 

  

   ce re zrachunkówej, któr 
ni nie chcieli pokwitowa, 

Dyrekcja „Ełektritu* 
powiadomie 
fabryki. Robotnicy 

  

  

    

    

   

  

   

  

Jakutowicza, polieja 

, eo do prawdziwości 
kiedy 

iałał sam bez pomocników. I 
on tak sprytnie zwią- 

zyła temu pozornie 
„iż drzwi mieszkania w którem 

no, były zamknięte 
od Wówczas Jakutowicz, zademonstrował 

funkejenariuszami <©ddziału śledczego, w 
y pomocy krzesła potrafił się tak 

że sam w żaden sposób niec mógl- na 

ed zewnątrz. 

istatnie udowodnił, 
szmego siebie w ten sposób związzć 

  

jiesiła wobee tego 

ia o wymówieniach na 
ając pewne obawy co do 

i postanowli okupow 
Wobec wytworzonej sytuacji dy- 

    

  

hwilka pań domu. 
2 »ncert reklamo- 

E Giełda rolnicza. 12.00: Hej 
03: Kom. meteor. 12. : Przegląd prasy. 

Z oper Mascagniego i LeówoaydHO 12.45: 
+. Dpowiadanie dla' dzi - 13.00: Dzien 
i nik południowy. 13.0: huberta. 15.30. 

o ekspo : Odcinek powieś- 
. 15.45: Muzyka leki 5: Skrzynka P 

przed K O..17.00: Koncert Chóru demickiego. 
7 Pogadanka społeczna. 17.35: Koncert dla 

    

  

Rie  vał. 

e 12.10 

      

kategoryc         

     

   

   

   
   

  

    

  

   
   

  

         
` l scztowa  technicz 

18.00: Pogadanka_ ogrodnicza. -18.0: Ze 
spraw litews 18.15: Dobrzyński: Kwintet ma 

że polrafi 2 Skrzypiec : Życie literackie Łodzi. 19.00: 

    

   

tal špiewaczy 
19.20: Pogadanka 

Konrada  Zelechowskieg 
aktualna. 19:30: Solo na ks 

  

   

  

   

  

      

willi. Kiedy Jakutowicz usiłował stawić opów, — A jak hy!o z zamknięciem mieszkania od ; 5 . BD : А В 
pradyci obalili go na ziemię, związali, zakne- zewnątrz? mati Pola ZA ъ г‹›йс._]!ё}.ф,: R 
hlowal usta. czem zabrawszy klucze dokonali A = ości sportowe. 20.00: miłości” — ope- e b po > Jakutow yiaśnił, iż BEA retka w 3 akłach Jana Straussa. W przerw 

mę okienną , na ępn zamknąwszy drzwi prze- dzienaUej NiE Pori Jak pracujemy w Polsce. 

  

   

wstawił e 
7 : 22.45 

00: Ron met. 05: Muzyka z płyt. 
(O. Zw ka Ma pyt wm 

naszych ziem 
Koncert reklamo   

       

Ponowny zatarg w fabryce „Elektrit* 
Chwilowa okupacja f»bryki Wymówienie otrzymało 450 robotników 

W fabryce „Elektrit* wybuchł onegdaj za-  rekej 
trrg między dyrekcją i rohotnikami. Zatarg ma 
następujące tło. Dyrekcja „Elektritu* zamierza 

reorganizację i racjo- 
azku z temi projektami 

w s 450 osób otrzymali wymó- 
hotniey wymówień tych nie 

zapisano je w 
zkolei wymówie 

nawiązała pertraktacje z robotnikami. 
zapewnizjąe ich, że w poniedziałek wszyscy ro- 
Leinicy zestaną wpuszczeni do fabryki. Na sku- 
tek powyższego eświadczenia blokada została 
przerwana i robotnicy opuścili fabrykę. W tym 
samym dniu edbyło się szereg zebrań robotni- 
czych, na których omawiano wynikły zatarg. 
Jednocześnie zwrócono się do Inspektoratu Pra- 

cy z prośbą o ingerencję. 
Jak się dowiadujemy dziś na godz. 10 rano 

w Inspektoracie Pracy wyznaczona została kon 
ferencja porozumiewawcza, w której udział ' 
wezmą przedstawiciele Zarządu „Elektritu* о- 

f lo- raz delegaci robotników. Konferencji ma prze- 
wodniczyć inspektor pracy. 

    

drzwiach 

  

"Latem 'Aleksiuk skosił łąkę i zaczął zwozić i na de dziecko po 5 złotych miesięcznie  pestępswania dyrek 
siano do domu. Kowalewscy nie mogli pogodzić do czasu ich pełnoletności. iw) kal fabryki. 

JERZY MARJUSZ TAYLOR 80 kich i nieznany, znalazł się na lądzie Nowego Świata. 
m r c 

№ Czerwonej Przełęczy 
-— Niemiły odgłos, prawda? —- odezwał się. — 

Słychać go, jak pani wie, daleko. Może pani być pew- 

na, že jacyś ludzie, gi 

1ej ehwili. Ale to mie smok. Nie — potrząsnął głową z 

wesołym uśmiechem. —- Nie mam tu, niestety, żadnego 

dinosaurusa. To tylko gaz ziemny, proszę pani. Pracu- 

je dla nas w tej kopalni. Pomaga mi wydobywać sre- 

bro. Pokażę pani potem, jak się odbywa ta praca, dzię- 

ki której wystarcza mi do pomocy niewielu robotni- 

ków. 

Słyszałem coś o tem srebrze zaczęła Irena. 

— I niebardzo pani uwierzyła — przerwał doktór 

Netreba, nie dając jej dokończyć. — Rozumiem. To 

było przecież zbyt mało prawdopodobne, aby mogła 

pani uwierzyć odrazu. A teraz, zanim pani usłyszy 0... 

o tych innych sprawach, jeszcze mniej wiarygodnych. 

niechaj mi wolno będzie usprawiedliwić się wobec pa- 

ni. Ja zgóry wiem, co pani może mi powiedzieć. OŚ- 

wiadezam więc odrazu, że nie popełniałem żadnego 

przestępstwa, eksploatująć tę kopalnię. o której istnie- 

Cramer nawet dowiedział się dopiero ode 

[a kopalnia nie ma nic wspólnego z je- 

ze pa- 

niu Mac 

mnie. Nie. nie. 

go fundacją. Przecież 'ta żyła srebra, którą jes 

ni zobaczy, zasilała skarbce potomków Ruryka na wie- 

zapomniany przez wszyst- 

  

le lat zanim ostatni z nich, 

dzieś żegnają się ze strachem w - 

A ten ostatni, przebywając samotnie wśród drapieżne- 

go ptactwa rezerwatu, który tam założył, aby eksploa- 

tować ukryte w ziemi bogactwa nieswoje, przypom- 

niał sobie o innej kopalni, która na mocy testamentu. 

jaki posiadał, była własnością bezsporną. 

Irena słuchała, zdumiewając się z każdą chwiłą 

coraz więcej. Oto wszystko co mówił doktór Netreba, 

wydawało jej się prawdą. Ani na chwilę nie pomyśla- 

ła, że ma do czynienia z manjakiem czy obłąkanym 

Potomek Ruryka. Sukcesor kopalni srebra po knia- 

ziach z przed wieków. Cha! Cha! Przecież usłysza- 

wszy to kiedy indziej, uśmiechnęłaby się tylko z po- 

litowaniem. 

  

  

   

A doktór Netreba, mówił dalej. 

— Kiedy byłem małym chłopcem, marzyły mi 

się czyny, jakich z czasem dokonam. Niespokojny 

duch mieszkał zawsze w mojem ciele. Jestem taki 

sam, jakim był Ruryk i jego synowie. Zwycięscy wi- 

kingowie, co przed tysiącem lat popłynęli na łodziach 

Dnieprem do Kijowa i zdobyli bogatą Ruś. Rówieś- 

nicy śmielj się ze mnie, ale ja, dopiero dorósłszy zro- 

zumiałem, 

  

że nigdy nie zdobędę powtórnie ani Ki- 

ani Halicza. Tamto były tylko mrzonki chło- 

pięce. A jednak czułem potrzebę walki i podbojów 

jowa. 

  

  

  

i władzy. Powiedziałem więc sobie, że są jeszcze prze- 
    

cież na Świecie szerokie mor: któ- 

  

1, a na'”qich wyspy. 

re możnaby zdobyć i rządzić jak zdobyć? 

Pytanie to dręczyło mnie jak zmora. aż wresz 

lazłem rozwiązanie. Postanowiłem sobie kupić taką 

za skarb... 

    niemi:/Ale 

ie zna- 

  

wyspę za złoto, 

Urwał i zasłonił na chwilę oczy. jakby go raził 

nadmiar światła, choć światła tego było teraz za ma- 

ło. Niepoprawnie dogasały w swych żelaznych łożys- 

kach drobne szezapy drewniane. Sklepiona komnata 

podziemna poczęła tonąć w mroku. a cienie filarów 

pospołu z cieniem doktora Netreby roztopiły się w 

jaki padł na ściany. 

— Za złoto — podjął znowu doktór Netreba. 

mówiąc bezładnie i jakby w gorączkowem majacze- 

niu. — Wyspa. Ta 

   

jednym wielkim cieniu, 

  

spa, na której siostra moja 

mogłaby być szczęśliwą, niezależną pan Wyspa, 

swem złotem mógłby zdziałać wiele. Zbu- 

wielki gród. Dać. dobrobyt mieszkańcom. 

spę. Nazywa się La Felicidad. Tak. 

Dobra nazwa, co? Tylko, że ska- 

Ludzie na 

    
na które 

  

dować 

Znam taką v 

Wyspa szczęścia. 

listy grunt nie daje żadnego wyżywienia. 

j wyspie żyją gorzej. och. 

rzej niż gdzieindziej ps 

  

tej „s: 511 o wiele go-     

  

Irena skorzystała z nowej podniosła 

Podeszła przedewszystkiem do kagań- 

j przerwy 

się z ziemi. 

ców i poprawiła pochodnie, które buchnęty natych 

niiast nowym jasnym płomieniem. Oną zaś była w tej 

chwili pewna tego tylko, że pragnie wydostać się stąd 

jak najszybciej, na ziemię, na powierzchnię, aby peł 

Tu: bra 

  

ną piersią odetchnąć świeżem powietrzem. 

kowało go. Czuła też jak mimowoli zaciskają się jej 

zęby. Znała dobrze ten objaw. To było zdenerwowa- 

nie. Nie strach. Do tego, jak zwykle, nawet sobie sa- 

mej ne byłaby się przyznała za nic na świecie. 

(D. e. n.) 

ъ
 

     
    



6,6 „KURJER* z dnia 25-g0 lutego 1935 r. 
  

W Wileńskiej lzbie Rolniczej ujawniono nadużycia 
Urzędnik Izby pod zarzutem przywłaszcenia 2400 zł. 

Wezoraj po mieście rozeszła się pogłoska, iż 
w lzbie Rolniczej wykryte zostały nadużycia. 
Zak sie ekazało, pogłoska ta nie była, nieuza- 
sadniona. Do policji wpłynęło mianowicie za- 
meldowanie Dyrektora Izby Rolniczej przeciwko 

urzędnikowi Izby Sawiekiemu, zarzucające mu 
sprzentewierz 2400 zł. W wyniku dochodze- 
nia policja zatrzymała Sawiekiego i skierowała 
go do sędziego Śledczego, celem zastosowania 

średka, zapobiegawczego. (S). 

    

  

KRONIKA 
Dziś: Zygfryda i Cezarego 

  

Poniedział. Jutro: Aleksandra i Nestora 

7 | : 
5 | Wechód słońca — godz. 6 m. 21 

Luty | 
| Zachód słońca — godz, 4 m. 45 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiogji . $. В. 
w Wilnie z dnia 24/11 — 1935 roku. 

Ciśnienie 740 
"Temperatura średnia -+ 1 
Temperatura najwyższa -+ 4 
Temperatura najniższa 0 
Opad 9 
Wiatr: połudn. - zach. 
Tendencja: silny wzrost 
Uwagi: rano deszcz ze śniegiem. 

rozpogodzenie się. 

  

      

stopniowe 

Przepowiednia pogody: 
dalszym ciągu pogoda o zachmurzeniu zmien- 
mem z możliwością częściowych opadów. Tempe 
ratura bez więks h zmian. Umiarkowane wia- 

try w kierunkach zachodnich. 

ADMINISTRACYJNA 
—'9 protokułów za nielegalny handel. Wczo- 

raj organa policyjne sporządziły ponownie 9 
protokułów karnych za uprawianie potajemnego 
handlu w niedzielę. Kupcy ukarani zostaną w 

drodze administracyjnej. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Cech krawców odbył onegdaj walne ze- 

branie na którem starszy cechu złożył sprawoz- 
<ianie z działalności cechu. Przyjęto wniosek po 
większenia ilości miejsc w zarządzie by wszyst- 
kie sekcje były w nim reprezentowane. Dodat- 
kowe wybory do zarządu zostały odroczone, 0d- 
powiednie zaś sekcje wybiorą swych przedstawi 
cieli do zarządu na własnych zebraniach. 

W. końcu dokonano wyboru radnych do rady 
rzemieślniczej. (m). 

=— „Undzer Teater*, Występy Mirjam Kara- 
łowy w operelce „Jej złoty sen ściągają do te- 
atru przy Nowogródzkiej nietylko stałych by- 
wałców operetki żydowskiej ale i widzów zwa» 
bionych wielkim talentem artystki, która cieszy 

się w Wilnie niezwykłą sympatją i powodze- 
ciem u publiczności. 

W. widowisku poza Karałową "biorą udział 
panie Mnia Bern i Amatin oraz pp. Gurwicz 
Dogim, Krasnow, Najwiri i Rutenberg. 

Orkiestra pod batutą D. Glezera (m). 

- Do Palestyny wyjechał onegdaj na stałe 
długoletni pracownik Towarzysiwa Ochrony 
Ludności żydowskiej (TOZ) sekretarz redakcji 
„Folksgezunt*, miesięcznika poświęconego po- 
pularyzowaniu medycyny i higjeny wśród Ży- 
dów i współpracownik „Togu'—-Sz. Lakiermau. 

ROZNE 
Zmniejszenie się grypy i chorób zakaź- 

nych. Wi gu ubieglego tygodnia zanotowano 
w Wilnie nieznaczne zmniejszenie A zasłe 
nięć na choroby zakaźne. 
również fakt, że b. poważnemu zmniejszeniu 
się uległa liczba wypadków zachorowań na gry- 
pę. Podczas gdy jeszcze niedawno w Wilnie cho 
rowało około 1000 osób obecnie, jak obliczają 
liczba chorych waha się od 200 do 400 osób. 
Ścisłe ustalenie liczby chorych jest bardzo tru- 
dne. 

# inriych chorób zakaźnych w tygodniu u- 
biegłym zanotowano kilka wypadków tyfusu 
plamistego i brzusznego, 9 wypadków płonicy 
kilka wypadków błonicy oraz 8 nowych zasłab- 
nięć na gruźlicę. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIIl klasy gimnazjum, 

į ze wszystkich rzedmiotów, 
fapecjalność: "polski, matematyka i fizyka | 
udzi były nauczycieli gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszeniai 
wino, ul. Królewska 7/2, m. 13. 

Ogłoszenie 
KURSY KORESPONDE CYJNE Budowlane 

i Drogowe prow /stwo Kursów Tech- 
niczńych w Wilnie. Prospekty wysyła Sekre!ar- 
jat Kursów w Wilni> przy ul. Holenderni 12 
Sekretarjat czynny codziennie za wyjątkiem so- 
bot i świąt w godz. 17—19. 

według Pimóa. W 

  

      

      

       

      

   

  

  

  

   

  

      
   

  

   

  

Kina i Filmy 
„ŚMIERĆ ODPOCZYWA* 

(Kino „Casino“.) 
  

Smierė 

    

postanowiła ąć sobie lrzyduiowy 
uriop i zabawić w skórze zwykłego śmiertelni- 
ka wśród ludzi. Chce zrozumieć, dlaczego lu- 

dzie są tak mocno przywiązani do życia i boją 
się śmierci. Śmierć przybiera pos! młodego 
człowiek ięcia Sirki i przyjeżdża jako gość 

      

  

   
  

    
      

    

  

    

do pałacu odnego arystokraty. Nikt, prócz 
gospoda nie wie, kim jest w rzeczywistości 

dziwny i niesamowity przy- 
wzbudza jakąś instynktow- 

tkich. Piękne kobiety, po- 
ą i bogactwem księcia Sirki 

J ć do niego, ale w ostatniej chwi 
- cofają się Jednak instynktownie. Jest i na- 

dal samo y. Ale wieczorem, trzeciego dnia, gdy 
ma już odejść, s a się z praw 

„ Jednak šmier 
ną obawę we ws 

ciągi a: piękni 

  

  

    

    

      

     
   

  

а miłością iPatrycji. Patrycja, która do- 

wiadujė się, kim jest w rze stości książę 
Sirki — odchodzi z nim, poświęcając mił       Śmierć, żegnając ludzi — 
teraz ich przyjacielem, nie wrogiem. Zrozum 
sama, jak może być piękne życie, i jak silną 

Fantastyczny ten scenarjusz stoi na 
1 filmu t. zw. „niesamowitego“ a PSy- 

chologicznego. Jest to eksperyment bardzo cie- 
kawy ale raczej dla publiczn — wybranej. 
Tak zwana „szersza publicznoś —może nie 
znaleźć upodobania w podobnym obrazie. Zresz- 
tą jest to bardzo ryzykowny temat, mogący przy 
niezręczności reżysera lub złych wykonawcach 
wzbudzić śmiech na widowni: Jednak słynny re- 
alizator — Mitchell Leisen. wywiązał się dosko- 
nale z tego trudnego zadania. Wykazał przytem 
dużo smaku i umiaru. Zarzucić należy obrazowi 
— zbyt dużo czczej gadaniny i filozofowania. 
Doskonale gra Fredrie March, jeden z najcie- 
kawszych artystów filmowych, bohater filmu 
„Dr. Jekyll i mr. Hyd*. Posiada on (co wy- 
jątkowo rzadko się zdarza) piękną powierz- 
chowność, ciekawą twarz— i wielki talent do 

wół charakterystycznych. Rolę śmierci, wyjątko- 
wo trudną — zagrał znakomicie. Ubrany zwykle, 
obracając się w środowisku pozbawionem grozy 
i niesamowitości, pozbawiony więc wszelkich 
dodatkowych akcesorjów, podnoszących efekt 
—potrafił samym wyrazem twarzy pokazać ca- 
łą niesamowiłość postaci dziwnego księcia Sir- 
ki. A przytem jest piękny i fascynujący — 
na nim właściwie trzyma się ta „niesamowita“ 
historja. Partnerką jego jest młoda aktorka 
Evelyn Venable o przeciętnej urodzie. 

Jako nadprogram — tygodnik PAT“ 
pany zapowiadają nowy film z Joan 

i Glarkiem Gable p. t. „Uwodzicielka*. 

      

    

   
     

  

  

  

  

      

Forsz- 
watford     

„ANTEK POLICMAJSTER*. 

(Kino Pan) 

Komedja, czyli raczej 
artysty komedjowego — — 
Dymszy —- jest niewątpliwie nowym, udanym 
popisem aktorskim. W roli Antka z Nadwiśla 
jest on poprostu nieporównany — każdy jego 
ruch, sposób mówienia, poruszania się —jest 
doskonale „stylowy*, Ćwiklińska w roli guber- 
natorowej, jak zawsze wyśmienicie czupurna i 
zabawna. Miła i ładna, ale niestety pozbawiona 
zupełnie dykcji jest Marja Bogda. To też jej 
djalogi « miczył reżyser do minimum. Antoni 
jako p aciel Antka—Felek są na poziomie 
Fertner w roli gubernatora, oraz Józef Kondart 
Dobra jest reżyserja Michała Waszyńskiego, 
naszego najpopularniejszego obecnie reżysera. 
Nie udało mu się jednak uniknąć przesady oraz 
dłużyzn w pewnych scenach. Niektóre fragmen- 
ty, nalomiast — są doskonałe. Naprzykład sce- 
ny, w których Antek-policmajster uczy tańczyć 
panią gubernatorową, lub też jego popisy ta- 
neczne nodczas balu. Bawią również i obrazki 

„sądów* Antka. Najlepszą jednak — to scena 
Antka z kupcami — wywołuje iech 
na widowni. Scenarjusz, dość zręcznie ułożony 

opiera się w swej fabule na słynnym „Re- 
wizorze* Gogola. Nieźle również si ujęte obrazy 

na Kercelaku. Komedja ta, chociaż nie może 

hyć zali 
wątpliwie i bawi publicz- 
NOŚĆ. A. Sid. 

ЕБОУЧЫНОРРОБИСО КЕНЕ РСО NROCEOZYEZIEEH 

- farsa doskonałego 
opularnego komika 
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dość dobra, wesoła 

Pamiętaj o funduszu 
Obrony Morskiej! 

OGNISKO | 

ona do najlepszych — jest jednak nie- 

Na wileńskim bruku 
KRADZIEŻ W APTECE 

Wezoraj wieczorem z apteki Frumkina przy 
e natłoku pubłiezności 

ona została maszyna do pisania wartości 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

Dziś w poniedziałek dnia 25 bm. 
ej wićez. — jedno z ostatn 

współczesnej sztuki franeus 
3-ch aktach „Ten, który wróc 

pagandowych. 
- Jutro we wtorek dnia 26 bm. o godz. $ w 

„To więcej niż miłość”. 

TEATR MUZYCZNY 

„Domek z Kart* 
/ dalszym 

  

   

  

v godz. 

h przedstawień 
J. Bommarta w 
po cenach pro 

   

600 zł.          ił SPADŁ ZE SCHODÓW 

Przy ulicy M. Pohulanka spadł ze sehodów: 
i pobił się dotkliwie, deznając złamania oboj- 

2 fletni Edward Liniewicz. Pogotowie 
ttzło go do szpitała. (C). 

KOBIETĘ NIE BLI NAWET KWIATEM. 

Wezeraj zanołowano dwa wypadki pobicia 
Na ul. Rydza Śmigłego 23 na tle zatargu 

» została dotkliwie pobita przez mę- 
let ia Rocha Portnoj. Pierwszej pomocy 

udzieliło jej pogotowie ratunkowe. W identyez- 
Stóde 27803 ny s osób pobita została przez męża, Teresa Mil- 

28 bm. wystąpi dwukrotnie słynny 5 ОН 2 Balko ża ©) 
który zagranica i w kraju zdobył AWANTURNIK. 

. W koncertach biorą udział Na ulicy awalnej wywołał burdę uliczną nie- 
jako so Fogg i A. Wysocki. Zaintereso-  57ki Fajwusz Prużan, który wybił dwie szyby w 
WADE kanc ami olbrzymie. restauracji, kalecząc sobie dotkliwie ręce. Po- 

` Ё gotowie ratunkowe opatrzyło go. Trzech poste- 
- Dziś Juan de Manen w sali Konserwator runkewych z trudem uspokoiło awanturnika i 

jum w jedynym recitalu skrzypcowym. p do aresztu. Powodem awantury była 
w kasie Konserwatorjum. de jednej z kelnerek. (0). 

jeden ZIŚ W SALI KONSERWATORJUM :ż:., Recital 
zm SKzyocowy JUAN de MANEN aeskgmmiiejių, wirtuoza 

przo-am:-- Retrh Pagarirį-Manen, Sarasate, Manen. Szczeg. w progr, 
S eis o godz. 8.15 Bilety dziś od I|-ej rano w kasie Konserw, 

Gościnne występy St. Stadnikówny, St. Rybaczewskiej i R. Misiewicza 

Program Nr XI. zzays „Wileńskie Noce" 
Arcywesoła plotka rewjowa, tylko żart, który wszystkich bawi — nikogo nie dotyka. 

Godziennie:2*pisedat: 02 5303 ©) o E 4,6.30 i 9.ej. 

HELIOS| 

   

    

„ŁUTNIA*. 

po cenach zniżonych 

u wspaniale wystawiona, 
„arowna komedja Granichstaedtena „Domek z 

kart“, która niebawem schodzi z repertuaru, u- 
stępując miejsca ostatniej nowo: efektownej 
operetce Kałmana „Chicago. Ceny zniżone 

  

       
   

    

  

       

- Chór Dana w „Łutni* W 
  

    

      

CZWA   
    chór 

triumf 
      

  

    

  

Zilety     

  

  

  

W niedzielę i święta 3 przedztaw.: 

PREMJERA! BEM Pierwszy raz w Wlnie. Sensncja w świecie filmowym. 
GARY COOPER, najczarowniejsze zjawisko SAIRLEY TEMPLĘ 
ekranu, groźna rywalka gwiazd sześcioletnia 

  

oraz CAROLA ® NAD PROGRAM: 346 TERAZ i ZAWSZE [7 teamie Pocz. o 4,6,810.10 
  

2 miesiące 2 miesiące szlagierów! 
Najlepszy przebój ekranu pan 

pr „PIOTRUŠS 
z najmilszą trzpiotką ekranu Fran* 
ciszką Gaal już w tych dniach jako 

  [7 PROGRAM) S 
zaczna A UOIT DYMSZA 

ANTEK POLICMAJSTER 
KOLOSALNE POWODZENIE. WYJĄTKOWY NADPROGRAM 

cyjny tajemniczy casiNo|:-..:: Śmierć odpoczywa 
W rol, gł. F r e d r i c M a r c h niezapomniany odtwórca Dr. Jekylla. Fascynujący 

słynny pełen grozy i tajemniczości dramat śmierci i mi- 
łości, Trzy dni między życiem a śmiercią, NAD PROGRAM: Aktualja Seanse 4, 6. 8 1 10 w. 

Następny program Joan Crawford i Ciark Gable w fimi. „UWODZICIELKA 

  

w najdoskonalszej 

jego krezcji 

  

DZIŚ! Rewela 

  

DZIŚ Film osnuty na tle kapitalnych emocjonujących momentów. — 

waka ken kow s: NAJEMNICA OgrOdU Zoologicznego 
KKEZENZNZZNZNNKENEMA VW rolach głównych: Kathleen Burke i Charlie Ruggles. 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codz. o godz. 4-ej po poł. 
  

  

mieć na Kto chce „i:;.ś: mieszkanie | 
(2—3—4 pokoje z kuchnią) w nowoczesnym |. 
nowym domu w centrum miasta ze wszel- 
kiemi wygodami (centralne ogrzewanie, gaz, 
woda, telef , światło, winda). Wolne od wszel- 
kich podatków w ciągu 15 lat.. Koszt budowy 
mieszkania może być uregulowany nie tylko 

gotówką lecz i materjałem budowlanym. 
Oferty proszę nadsyłać do Admistr. „Kuriera 
Wileńskiego” ul. Biskupia 4, pod „Inžynier“ 

AKUSZERKA AKUSZERKA 

Maja Laknotowa M. Brzezina 
= rzyjmuje bez prze: 

si. Ji dasiąskiego i przeprowadziła ię 
Zwierzyniec, T. Zana, 

róg Ofiarnej (obok Sądu) Sus Gedi świką, 

ul. Grodzka 27 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

  

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet. | skórne i moczopłciowe 
usuwa zmarszczki, bro: | Wielka 21, tel. 9-21 
dawki, kurzajki i wągry Przyjm, od 9—1 i 3—8 
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