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OD JUTRA 10 STRON 
_ Własny reportaż „Kurjera'-„OD HELSINEK DO KOWNA” 
NOWA POWIEŚĆ-„TRZY PERŁY” 

SZANUJ GROSZ PUBLICZNY. 
Przemówienie b. Premjera Aleksandra Prystora na otwarciu kursu dla działaczy społecznych i gospodarczych. 

— Zebraliśmy się tu, proszę Pa- 

nów, z inicjatywy sekretarjatu Bezpar 
tyjnego Bloku w celu zapoznania Pa- 
nów z zagadnieniami gospodarczemi 
i z polityką gospodarczą rządu. Cho- 
dzi nam o pogłębienie współdziałania 
społeczeństwa w realizacji wytycz 
nych tej polityki, oraz o pogłębienie 
podstaw pracy społeczno-gospodar 
czej BBWR. w terenie w celu uaktyw 
nienia lokalnych ośrodków inicjaty 
wy gospodarczej. 

Wysłuchacie tutaj Panowie wykła 
dów ludzi, którzy stoją w życiu na 
szem na wysokim poziomie pracy go- 
spodarczej. Otrzymacie pewien zasób 
wiedzy, która będzie Wam potrzebna 
dla należytego zorjentowania się w 
mechanizmie życia gospodarczego 
Polski, jego zagadnieniach i obja- 
wach. ` 

Zagadnienia gospodarcze są stare, 
jak šwiat i w žyciu ludzkiem najwaž 
niejsze. Normalnie stosunki gospodar- 
cze układają się w jakiś system. Te 
stosunki i zagadnienia zajmują szcze 
gólnie uwagę wtedy, kiedy system ten 
zostaje naruszony. (o naruszyło sy 
stem i zakłóciło normalny bieg życia 

gospodarczego? Przedewszystkiem 
wojna i kryzys. Nie będę tu wyjaśniał. 
co to jest kryzys. Chcę o kryzysie 
wspomnieć z innej strony. Mówiąc o 
kryzysie, zwykle złorzeczymy mu 
wszyscy, Jest to zrozumiałe, gdyż kry. 
zys bije wszakże w każdego obywatc- 
ła i w cały kraj. A jednak, powiedział 
bym, że w naszych polskich *warua 
kach złorzeczyć kryzysowi nie należy. 
Kto wie, czy nie okaże się on w swych 
skutkach błogosławionym, zawraca 
bowiem Polskę z błędnej-drogi, po któ 
rej kroczyła ona dotychczas, trzyma 
jąc się dawnej szlacheckiej zasady — 
„zastaw się, a postaw się* i skiero- 
wuje kraj na tory daleko lepszej i 
zqdrowszej zasady „wedle stawn 
grobła*. 

My, po 150-ciu latach niewoli, w 
zbyt szybkiem tempie chcieliśmy od: 
robić zaległości i stanąć odrazu naró- 
wni z państwami, które takich przerw 
w życiu gospodarczem nie miały. Nie 
liczyliśmy się ani z realnemi warun- 
kami, ani z możliwościami. Miało to 
miejsce zarówno na odcinku politycz 
nym, jak i socjalnym oraz gospodar: 
czym. į 

Na odcinku politycznym przyjęlis 
my m. in. system głosowania do sej- 
„mu. oparty na obcych wzorach. Ale 
czy system ten odpowiada naszym wa 
runkom? Przecież nie każdy t. zw. in 
ieligent może u nas zorjentować się 
w zasadach programów partyjnych, 
a cóż dopiero mówić o przeciętnym 
ebywatelu. który nie posiada żadn2- 
ga wyrobienia politycznego i kultura! 
nego. 3 

Wežmy dalej dla przykladu odci- 
nek socjalny. Chcieliśmy na tym od 
cemku nietylko dorównać innym pań- 
stwom, ale jeszcze je prześcignąć 
Prześcignęliśmy, ale nie licząc się # 
warunkami i nie myśląc, czy będzie to 
zdrowe, czy niezdrowe. 

A teraz odcinek szkolny. Chcieliś 
my pDobudować szkoły, których była 
brak. Znów czyniliśmy to nieroziąd- 
nie. Mamy koło szos pobudowane już 
szkoły powszechne, wyglądające, jak 
pałace, ale mamy też daleko więcej 
takich miejsc, gdzie wogóle szkół nie 
ma. Chcieliśmy znów zrobić zadobrze 

/ 

  

i zaimponować światu. Tymczasem 
piękne pozory z wewnętrzną słaboś- 
cią nigdy nie mogą imponować. Wię- 
cej w. tym kierunku może zrobić sa- 

modziałowa kurta z krzepkością i mo 
cą wewnętrzną. 

Jeżeli dziś świat zaczyna się nam 
przyglądać i to właśnie w czasie kry- 
zysu, to może dlatego, że pod wpły- 
wem uprzednich błędów zaczęliśmy 
gospodarować w sposób bardziej ra- 
ejonalny. 

Dlatego też chciałbym, abyście pa- 
nowie nie złorzeczyli kryzysowi. 

Pragnę dalej podkreślić jeszcze je- 
den moment. Bardzo ważną rolę w 
stosunkach gospodarczych odgrywa 
pieniądz. Pieniądz może mieć charak- 
ter prywatny, albo publiczny. Publi 
cznym pieniądzem nazywam ten, kto- 
ry gromadzi się z podatków. Podat- 
ki płacą prawie wszyscy ludzie, choć 
niektórzy może tego zbyt silnie nie od 
czuwają, jak urzędnicy i pewna kate 
gorja ludzi zamożnych. Większość o0- 
bywateli niewątpliwie jednak cięża: 
podatków odczuwa. 

Dam Panom dwa przykłady, obra 
zujące w jaki sposób m. in. zdobywa 
się pieniądze za podatki. Są to przy- 
kłady wzięte z życia. Wdowa z dwoj- 
giem dzieci, posiadająca 1 i pół mo*- 
gi gruntu i krowę nie płaci podatku. 
Przychodzi sekwestrator i zabiera kra 
wę — podstawę egzystencji wdowy 
i jej dzieci. Drugi przykład: rzemieśl- 
RKS 

nikowi. nie płacącemu podatku sekwo 
strator zabiera maszynę — narzędzie 
jego pracy. „Dura lex sed lex“ — po- 
datki trzeba płacić. 

Ale stąd wniosek, że nie można dać 

  

grosza wdowiego na subsydjum lub 
pożyczkę sąsiadowi zamożnemu, lub 
na wyjazd na Riwjerę. I nie można po 
datku rzemieślnika dać na pożyczkę 
fabrykantowi źle gospodarującemu, 

  

W poniedziałek dn. 7 b. m. otwarty został 
w klubie BBWIR w Sejmie kurs dla działa- 
czy społeczno-gospodarczych. Otwarcia Kvr- 
su dokonał w obecności przedstawicieli r/ą- 
du oraz instytucyj i organizacyj społeczno- 

gospodarczych b. premjer Aleksander Pry- 
stor. 

Na zdjęciu uczestnicy kursu. — W głębi 
stoją ma. in. b. premjer Prystor oraz podsek- 
retarz stanu Lechnicki. 

aby opłacił z tego rodzinę, jako czlcu 
ków zarządu. 

Podałem powyższe przykłady, aby 
podkreślić, z jaką trudnością niekic- 
dy zbiera się grosz publiczny. Pano- 
wie zdajecie sobie sprawę, że pienią- 
dze w tak trudnej nieraz drodze osią- 
gnięte muszą być użyte racjonalnie i 
nigdy nie mogą iść na cele dla państ- 
wa niekonieczne. Należy gospodarzyć 
niemi tak, aby przyniosły jak najwię- 
cej dla dobra publicznego. 

Na grosz publiczny jest przecież 
dużo amatorów i dużo nacisku. 

Nie wolno gospodarzyć tym gro- 
szem lekkomyślnie! 

Nie wolno ulegać naciskom! 
Nie wolno być dobrodziejem z cu 

dzej kieszeni! 
Nie wolno wydawać pieniędzy dla 

zdobycia sobie popularności! 
Nie wolno w dysponowaniu tym 

groszem ulegać protekcjom! 
Kto nie ma siły przeciwstawić si" 

— raczej niech się nie podejmuje g» 
spodarowania groszem publicznym , 
albo zawczasu ustąpi! 

Wspomniałem o protekcjach. Nie- 
stety system protekeyjny nazbyt się 
un nas rozpanoszył i osiągnął karyka- 
turalne nieraz formy. Szary codzien- 
ny obywatel często uważa, że nie mo 

że dokonać żadnej czynności bez tego, 
by nie szukał jakiegoś poparcia. Na- 
wet bale na różne najbardziej godne 
poparcia cele muszą się u nas odby- 

  

  Min. Beck wyjechał do Bukaresztu | 7245" „08258. Z wasszawy. 

WARSZAWA (Pat). Dziś o godzi 
nie 15,16 wyjechał do Bukaresztu mi- 
nister Beck z małżonką. Ministrowi te 
warzyszy w podróży dyrektor gabine 
tu ministra Dębicki i sekretarz 050- 
bisty Friedrich. 

Na dworcu odjeżdżającego mini- 

stra Beeka żegnali wyżsi urzędniey 
ministerstwa spr. zagr. z podsekreta- 
rzem stanu Szembekiem i ministerm 
Schaetzlem na czele, wojewoda Jaro- 
szewiez, członkowie poselstwa rumuń 
skiego z eharge d'affaires Mireea Ba- 
bes na ezele. 

Zamach na gubernatora Bengalu, 
BOMBAJ (Pat). Dwóch Bengalczy 
ków dokonało w ezasie wyścigów kon 
nych zamachu rewolwerowego na ga- 

bernatoza Bengalu sir Johna Anderso- 
na. Gubernator wyszedł bez szwanku, 
obaj zamachowey zostali aresztowani. 

Jest to już drugi zamach. 
LONDYN, (PAT). — Zamach dokonany w 

Indjaeh brytyjskich na gubernatora Bengalu 
Andersona, aezkolwiek niendany, wywołał 
jednak w Londynie przygnębiające wrażenie. 
Jest to już drugi zkolei zamach na Anderso 
na od czasu jego nominacji na stanowiska 
gubernatora Bengalu przed 2 laty. Pierwsze 
go zamachu dokonano ub. r. w lipeu, kiedy 
to nieznani sprawcy usiłowali wysadzić w 
powietrze pociąg, którym Anderson jechał 
do Kalkuty. Bomba wybuehła zanim poeiąg 
przejechał, 

W ezasie dzisiejszego zamaehu Anderson, 
siedząc w loży ze swoją eórką i przypatrn 
jąe się wyśeigom konnym, według opisów 
prasy wieczornej, nie dał znać po so- 
bie najmaiejszego zdenerwowania,  śledzae 
ze spokojem dalej przebieg wyścigów. 

Z pośród 4 Bengalczyków, którzy strze 
lali do Andersona, 3 zostało natychmiast are 
sztowanych, 4 zaś został zastrzelony przez 

KSTIS TTT ET DIE SEA 

Kto wygrał? 

WAURSZAWA, (PAT). — Dziś w 38 dniu 
ciągnienia 4 klasy 29 polskiej państwowej 
loterji klasowej następujące większe wygra 
ne padły na numery losów: 

zł. 20,000 — 3,727, 53,511, 56,976. 
zł. 15,000 —- 55,880, 116,245, 138,11C, 

148,690. 
zł 10,000 — 49,469, 177,799, 139,201. 

zł. 3,000 — 5,9%, 14,437, 79,731, 86,523, 
100,122, 102,017, 122,736, 149,981. 

inspektora polieji znajdująeego się wpobližu 
loży Andersona. Charakterystyczny jest fakt, 
że już na poporzednika Andersona Jacksona 
dokonano w lutym 1933 r. zamachu na mie 
siąe przed złżoniem przez niego urzędu ga 
bernatora Bengalu. 

Fala 
  

Przyjazd do Wilna 
min. W.R. i O.P. p. Wacława Jędrzejewicza. 

Na zaproszenie naczelnictwa Zwiąż 
ku Harcerstwa Polskiego udaje się do 
Wilna w dniu 11 b. m. minister WR. 
i OP. p. Wacław Jędrzejewicz, celem 
wzięcia udziału w XIV ogólnopolskim 

Zjeździe Związku Harcerstwa Polskie 
go. 

iP. min. Jędrzejewicz będzie na na- 
bożeństwie w Ostrej Bramie i wygłosi 
przemówienie na otwarcie zjazdu. 

Rewizyta rolnictwa polskiego w Berlinie. 
Dnia 13 b. m. udają się do Berli- 

na z rewizyłą w następstwie pobytu 
w Warszawie przedstawicieli niemiec 
kiego rolnictwa przedstawiciele rol. 
nictwa polskiego w składzie następu 
jącym: przewodniczący wycieczki pre 
zes Fudakowski, b. min. prof. Witoid 

pożarów 

Staniewicz, b. min. Janta Połczyński, 
b. min. Pluciński, dyr. Rose prezes 
P. Z. Zboż. Przedpełski i in. Wyciecz- 
ka zabawi w Berlinie do 16 b. m. i bę- 
dzie podejmowana przez niemieckie 
centralne organizacje rolnicze. 

Płoną całe wsie. — Są ofiary w ludziach — Olbrzymie szkody. 
ŁÓDŹ, (PAT). — Fala pożarów, jaka ostat 

mio nawiedziła województwo łódzkie, nie 

traei na sile. 

Ubiegłej nocy wybuchł pożar we wsi GRA 

BICE w powiecie łaskim. Spłonęło kilkanas. 

eie zagród wraz z całym dobytkiem. Straty 

sięgają zł. 150,000. 

We wsi WĄGEŁCZEW, w powiecie sie; 

radzkim pastwą płomieni padły 4 zagrody. 

Straty sięgają zł. 100,000. 

Trzeei pożar wybuchł we wsi KLINKI w 

powieeie kolskim, gdzie ogień strawił 3 zaę 

rody. Straty sięgają 60,000 zł. 

KIELCE, (PAT). — We wsi BRZOZA, w 
powiecie kozienickim, w jednej z zagród pow 

stał pożar, wznieeony przez dzieci. Ogień zni 

szezyl sło kilkanaście budynków, kilkadzie 

siąt sztuk inwentarza żywego oraz sprzęty 

domowe i rolnieze. 

W ezasie akcji ratunkowej 14 osób zosta 

ło poparzonych. Z pośród poparzonych 3 

osoby zmarły. Straty materjalne wynoszą ok. 

zł. 130,000. 

KRZEMIENIEC, (PAT). — We wsi MO 

SKALÓWKA, w gminie białozóreekiej, w pe 
wiecie krzemieniekim, wskutek zapalenia się 

sadzy w komnie wybuchł pożar, który ogar 

nął eałą wieś. Ratowały straże ożarne i KOP. 

jednakże silny wiatr rozniósł ogień na wszy 

stkie budynki mieszkalne i gospodareze w Il 

ezhie 91. 

W Białymstoku 160 rodzin bez dachu 
nad głową. 

BIAŁYSTOK, (PAT). — Wczoraj na prze 
„dmieściu Białegostoku w Starosielcach wy- 
|huehł groźny pożar, którego pastwa padły 
'82 domy mieszkalne, 41 stodół i kilkanaście 
mniejszych budynków gospodarczych. 

' Straty wynoszą ponad 200,0008 zł. Bez da 

chu nad głową pozostało 100 rodzin. Z inic 
jatywy wojewody białostockiego Miehałow 
skiego został powołany komitet pomocy po- 
górzeleom. W ciągu pierwszych sześciu dni 
żywność pogorzeleom będzie dostarezało woj 
sko. 

  

wać pod protektorałem. Mogłoby to 
oznaczać, że imprezy te mają dopiero 
wtedy wartość ježeh firmuje je jakiś 
protektor. 

Znacznie gorsze są jeszcze protek- 
cje połączone z szantażem, a to nie- 

stety zdarza się bardzo często i jest 
— trzeba to ze smutkiem stwierdzić—- 
bardzo demoralizujące. Szantażem na 
zywam powoływanie się na taką czy 
inną osobę, podkreślanie że osobę | 
tę ktoś zna, że może z nią rozmawiać, 
że u tej osoby może otrzymać taką 
lub inną protekcję. Zwykle żąda się 
później jakiegoś głupstwa. Znów w 
grę wchodzi nie wielkość rzeczy, ate 
decyduje protekcja i droga, przy któ- 
rej pomocy tę rzecz się realizuje. 

Ze smutkiem nieraz myślę, jakie 
piękne wyobrażenie mogą mieć ludzie 
o tych protektorach, na których róż- 
ne osoby powołują się, jak gdyby Mar 
szałkowi i Prezydentowi Rzeczypospo 
litej właśnie zależało na tem, aby ja- 
kaś niesumienna często firma dosta- 
ła zamówienie, jakiś niedorajda po- 
sadę, czy jakiś bubek paszport ulgo- 
wy. 

Jest jeszcze inny rodzaj szantażu: 
obrona narodowa! Jakaś firma czę- 
sto zwraca się o pomoc, bądź o zamo- 
wienie, powołując się na magiczne sło 
wa obrony narodowej. Akurat tylko 
dia obrony narodowej potrzeba, by ta 
właśnie firma dostała zamówienie, a 
głównie pieniądze. 

Wreszcie jeszcze jeden rodzaj szan 
tażu: — nadużywanie imienia Mar | 
szałka. Taki pan przyjeżdża na pro- 
wincję i robi minę, że jest stałym by- 
walcem u Marszałka, najlepszym in- 
terpretatorėm Jego myśli, Jego wska- 
zówek i słów. Chcąc się popisać jak 
dobrym jest piłsudczykiem, na zebra- 
niu wojewódzkiem czy powiatowem 
stawia wniosek, by wybudować Mar- 
szałkowi pomnik, Sama przez się 
rzecz nie byłaby może zła i zła nie 
jest, jeśli wypływa ze szczerości u- 
czuć i potrzeby ich wyłania w tej wła 
nie formie. Ale taki pan, przelatująs 
po rozmaitych zebraniach, nie pono- 
si zwykle konsekwencyj swego wnio- 
sku. Na zebraniu nikt oczywiście nie 
odważy się zaprotestować i zestawić 

    

propozycji z możliwościami jej reali- 
zacji. Wszyscy się godzą, ale później 
zwykle zwracają się do tegoż Marsźał- 
ka, by udzielił subsydjum na dokoń- 
czenie pomnika, czy domu hidowega. 
Ja sobie to tłumaczę głupotą, tchórze 
stwem, lękiem przed odpowiedziałnoś 
cią za swoje czyny, a pozatem — roz - 
powszechnionem lizusostwem i chęcią 
przelania i na siebie fałszywego. za- 
pożyczonego splendoru! 

Pędźcie i bijcie kijem takich szan 
tażystów! 

Dlatego tak ;długo mówiłem o sy- 
stemie protekcyjnym, bo te protekcję 
i naciski właśnie prowadzą do kiesy 
z proszem publicznym. 

Proszę Panów, uważam, że byłoby 
znacznie lepiej w Polsce, gdyby zasa: 
da „szanuj grosz publiczny* była prze 
strzegana przez wszystkich. 

Niech tę dewizę każdy z panów 
powtarza rano, w południe i wieczo- 
rem, w dzień i w nocy, sobie i innym. 
Niech Wam mówią o tej zasadzie dzie 
ci Wasze, niech Wam ćwierkają o tem 
wróble na dachu, niech krzyczy każ- 
da nędza ludzka: .,szanuj grosz publi- 
czny, szanuj grosz publiczny i jeszcze 
raz — szanuj grosz publiczny”!



' 

  

КОВ J AB B WI LE NS K I 

Zarybianie Wilji łososiem. 86 osób zginęło w katastrofie w Buggingen 
Jedną z najpoważniejszych dzie. 

dzin majątku narodowego jest zary- 
bienie kraju, najcenniejszym  objek- 
tem tej dziedziny — łosoś, ryba ma- 
gnacka, królewska, rzadka i j. wiado 
mo, bardzo droga. Ryba osobliwa, 
dzieląca swój żywot pomiędzy morze 
i rzeki, aż do najbystrzejszych, gór: 
skich potoków, włącznie. 

Wędrówki ryb są — dla szerszego 
ogółu zwłaszcza — rewelacją now- 
szej, powojennej ichtjologji. Niektóre 
związane z tem fakty brzmią czasem, 
dla laika, aż sensacyjnie. Tyczy się to 
szczególnie wędrówek węgorzy, które 
umieją przebyć wiele tysięcy kilomte- 
trów, by gdzieś w olbrzymim gąszczu 
zarośli „Morza Sargassowego', czy w 
innem wybranem miejscu, na środku 
Atlantyku, złożyć ikrę i zginąć. Dro- 
biazg wylęgły z ikry wędruje spowro- 
tem do rzek te same tysiące kilome- 
trów, by tam dorastać, a po kilku la- 
tach powracać do oceanu, złożyć ikrę 

i ginąć... Kto się podejmie wyjaśnić to 
osobliwe zjawisko, odnaleźć przyczy- 
nę tajemniczego pędu, gnającego te 
stworzenia przez takie olbrzymie 
przestrzenie? 

O wiele dawniej znane były wę 
drówki łososia, wcześniej i lepiej zba 
dane. Jest to zupełnie oczywiste, bo 
ryba ta łatwiej być może obserwowa- 
ną, wędrując w stronę przeciwną. Ło 
soś jest stałym mieszkańcem mórz, @э 
rzek siągnie na tarło i składanie 
ikry. Tym samym instynktem wiedzi» 
ny, płynie zawsze do tych samych 
miejsc, widocznie, przez instynkt ten, 
uznanych za najodpowiedniejszą „pe- 
pinjerę*, miejsce dla wywiedzen*a 
potomstwa, 

iParami wędrują pod prąd, a gdy 
przybędą na miejsce wybrane, sa- 
miec wysuwa się przed samicę, wy- 
dzieła miecz, który prąd znosi na wy 
dzieloną przez samicę ikrę. 

Skutek siąd bywa różny. Natura: 
bowiem stosuje wobes swych dzieci 
daleko posuniętą regulację urodzin. 
Gdyby tak z każdego jajeczka ikry wy 
łęgał się łosoś, czy inna ryba, nie na- 
dążylibyśmy wyłowić wszystkiego ro 
cznego przyrostu, żywiąc się tylko rz 
bemi... Ale tak nie jest. Niezawsze do- 
chodzi do zapłodnienia ikry, a prawie 
nie zdarza się, by zapłodniła się cała. 
Jleż zaś zjedzą tej ikry przeróżni jej 
amatorzy wśród innej rzecznej fau- 
ny? Ile w ten sposób zginie wylęgnię 
tego marybku? To zaś, co zostanie, 
przerzedza bardzo intensywnie — ape 
tyt ludzkich amatorów tej ryby. Sku- 
tek — łosoś staje się coraz rzadszy. 

:„Žycie praktyczne* i zamknięte 
w laboratorjach prace badawcze wza 
jemnie się wspierają. Przyznać trzeba 
że zyski są podzielone. Badacz z siat- 
ką, czy wędką, z akwarjum w zamk- 
niętej pracowni personifikując nau- 
kę, ma satysfakcję moralną, zaś ma- 

 terjalne korzyści — rybak, gdy umu: 
wyzyskać postępy nauki. 

Nauka właśnie postanowiła tutaj 
przyjść z pomocą naturze. Człowi:k 
stara się powetować szkody zdziałane 
przez innego człowieka. Powstała 
myśl o sztucznem zarybianiu rzek 
łososiem. 

Pierwszym w Polsce, a jednym + 
nielicznych w Europie i pracującym 
na eksport, zakładem hodowli ry» 
szlachetnych, . jest niedaleko Wilna w 
„Białej Wace, stacja ichtjologicžna p 
Tjedera. Jak wiadomo, łososie mają 
miejsca swego tarła także i w Wilii. 
Po „dość żmudnych poszukiwaniach 
znaleziono takie miejsce, przy 11-ym 
klm. nowyżej Wilna. Wyłowiono pa. 
rę łososi przed tarłem, wyciśnięto z 
nich ikrę i mlecz i dokonano sztu 
nego zapłodnienia, w sposób znaczni:: 
dokładniejszy, niż to się dzieje w natu 
rze. 

I oto w ub. sobotę, w godzinach 
popołudniowych odokonano całej wy 
prawy do owego 11-o kilometra za 
Wilnem w górze Wilji. Wylegniety i 
spory już, bo parocentymetrowy nary 
bek. łososiowy wpuszczono w tem 

  

miejscu do Wilji. Młodziutkie łososie 
przewiezione były w specjalnem uu- 
czyniu, a udział w wyprawie wziął 
cały szereg poważnych osobistości z 
wiłeńskiego Świata rolniczego z pp. 
rektorem Staniewiczem i dyr. Banku 
Rolnego Maculewiczem, na czele. 

Zabieg ten dokonany został z ini- 
cjatywy inspektora rybackiego w 
Urzędzie Wojewódzkim i Izby Rolni- 
czej w Wilnie. Obliczony on jest na 
nieco odleglejszą przyszłość, albo- 
wiem rezultaty dopiero okażą się po 
6-u latach. Młody łosoś trzy lata prze 
bywa w Wilji, 3 lata w morzu, po- 
czem znów rozpoczyna wędrówkę w 
górę rzeki do miejsc tarta. Po taria, 
wracającego do morza dopiero wol- 
no łowić. 

Zarybianie łososiem opiera się na 
znanej właściwości łososia, powraca- 
nia zawsze do tych samych miejsc 
tarła i lęgu, oraz „dzieciństwa, Nie- 
zawodnie i wyhodowany w zakładzie 
p. Tjedera narybek, za 6 lat, już jako 
dorosły, powróci do swej, jak mó- 
wi p. dyr. Maculewicz, dawnej „pe- 
pinjery'”. Zarybianie to dla uzyskania 
odpowiedniej ciągłości, będzie pow- 
terzało się co rok. Se. 
SAONA 

BERLIN, (PAT). — Ilość ofiar zabitych 
podczas pożaru w kopalni potasu Buggingea 
wynosi 86 osób, które nie zdołały się wydo 
stać z płonącego szybu. Szyb hermetycznie 
zestał zamknięty i dopiero po 2 tygodniach 
można będzie przystąpić do dalszego wyszu 
kiwania ofiar. 
W chwili katastrofy znajdowało się w szybie 
150 górników, część zdołała ratować się ucie 
ezką, silne kłęby dymu odcięły pozostałymi 
drogę. Jeden górnik w czasie przewożenia do 
szpitala zmarł z powodu zatrucia się gazem. 
Praca została wstrzymana w obawie przed 

wybuchem materjałów eksplodujących. 

BERLIN, (PAT). — Katastrofa górnicza 
w Buggingen wywołała w całych Niemczech 
przygnębiające wrażenie. Na pierwszą wii- 
domość o katastrofie prezydent Hindenburg, 
kanclerz Hitler oraz minister gospodarstwa 
Schmitt wystosowałi do zarządu kopalni te 
legramy kondolencyjne. Na gmachach pań 
stwowych zarówno w stolicy jak i zagłębia 
Ruhry spuszczono flagi do połowy masztu 
na znak żałoby. Na dalszą pomoc dła ofi ur 
wypadku przeznaczono RM 50,000. 

„Numer mordów rytualnych". 
BERLIN. (Pat) Wydawany w Norym- 

berdze przez przywódcę narodowych Socja- 
listów, naczelnika powiatu Norymbergji, Ju- 
ljusza Streichera tygodnik przeciwsemichi 
„Der Stu*rmer* ukazał się jako wydanie 
nadzwyczajne pod tytułem „Numer mordów 
rytualnych. Streicher był w marcu ub. roku 
kierownikiem akcji bojkotowej Żydów. 

„Der Stuermer* podaje listę 131 rzekomo 
dokonanych mordów rytuałnych w czasie ód 
169 roku po Chrystusie do 1932 r. Listę tę 

dziennik zaopatrzył wieloma reprodukcjami. 
Powyższy numer „Der Stuermer* wywa 

łał wielką sensację i poruszenie. Tygodnik 
ten wychodził w ilości 50.000 egzemplarzy. 
a tym razem rozsprzedany został w 130.000 
egz. Wysyłka zagranicę jest zakazana. 

Naczelna rada narodowa Żydów niemiec- 
kich skierowała na ręce kanclerza Rzešzy 
telegram, w którym protestuje uroczyście 
„wobec Boga i całej ludzkości przeciwko 
bezczeszczeniu religii żydowskiej”. 

Walki w Arabii. 
HODEIDA, (PAT). — Część tutejszych 

meszkańców oraz wielu nowozaciążnych rek 
rutów Saudi zwróciła się do Feisała, aby og 
łosił się królem Jemenu. Feisal odpowiedzia!: 
„Idźcie do Sanaa i przedstawcie sprawę ma 

  

Budowa nowego gmachu Banku Rzeszy. 

  

WI obecności kanclerza Hitlera odbyło się 
w Berlinie uroczyste poś'więcenie kamienia 
węgielnego pod budowę nowego gmachu 

Banku Rzćszy. Zdjęcie przedstawia jeden z 
momerńtów uroczystości. 

jemu ojea*. 
KAIR, (PAT). -- Według otrzymanych tu 

wiadomości, król Ibn Saud zatwierdził Feisa 
la na emira Hodeidy. Jak donoszą z Dżed- 
dah, niema prawie wątpliwości, że Ibn Saud 
zamierza zająć całe terytorjum Jemenu. 

KAIR, (PAT). — Syn króla Ibn Sauda 
Faisal, prokłamowany emirem Hodeidy, za 
jął się niezwłocznie przywróceniem porząd 
ku i spokoju w Hodeidzie. Uchodźcy z tego 
miasta, którzy schronili się na wyspę Kamo 
ran, powrócić mają do Hodeidy z wyjątkiem 
200 żołnierzy wojsk imana internowanych 
zgodnie z prawem międzynarodowem w Ade 
nie. 

Jeden z emisarjuszów imana Jemenu 
schwytany został z transportem złota warto 
ści 10,000 funtów szterlingów, które wiózł 
na front Nejran. 

KAIR, (PAT). — Wojska imana Jemenu 
odniosły wielkie zwycięstwo, które uniemoż 
liwi nieprzyjacielowi posuwanie się wgłąb 
kraju. Na fronce Nejran nieprzyjaciel miał 
2,000 zabitych lub rannych i zmuszony był 
pozostawić 9 samochodów pancernych, 32 
armaty i 360 wielbłądów. 

W walce pomiędzy Sadah a Santah do- 
stało się do niewoli 400 żołnierzy Saudiege. 
Zdobyczą stało się 7 samochodów pancer- 
nych i 2 armaty. 20 samochodów pacernych 
posuwających się w kierunku ibha zostało 
zniszczonych. 

Dla Jakich celów? 
PARYŻ, (PAT). — W. związku z wiado 

mością o zamówieniu w Anglji przez szefa 
niemieckiego Jotnietwa kilkudziesięciu silui- 
ków Rollce-Royca Periinax zaznacza w Echo 

de Paris, że rząd francuski zwrócił na to 
uwagę w Foreign Office, skąd otrzymał od- 
powiedź, że silniki te były przeznaczone dła 
lotnictwa cywilnego Rzeszy. Rząd francuski 

powtórnie podkreślił, że przeprowadzenie ści 
słego rozgraniczenia między lotnictwem cy 
wilnem a wojskowem jest niemożliwe. Obec 
nie Francja oczekuje decydującej odpowiedzi 
brytyjskiej. 

  

Jak się fabrykuje gwiazdy z Hollywood 
HALLO, A NIE MACIE DZIEWCZYNY... 

Z Hollywood rozlega się codzień apel te- 
lefoniczny po wszystkich krańcach republiki 
gwiaździstej: Hallo! Hollywood! A nie macie 
na widoku ładnej dziewczyny do atlier? 

Apel dociera do przeludnionych najdał 
szych przedmieść N. Yorku, Bostonu, Pitts 
burgu, Cincinnati, do ferm w Kanzas, Jowa, 
Missouri... 

W Stanach piękność stanowi cząstkę ży: 
ela publicznego, tak, jak baseball, ehewing- 
gum. kino. W najmniejszym, najskromniej- 
szym nawet dzienniku prowincjonalnym wi- 
dzi się na pierwszej stronicy fotogratje miss, 
która zdobyła pierwszą nagrodę 2000 dola 
rów na konkursie piękności. Taka lokalna 
chočby „beauty“ otrzymuje zaraz angage: 
ment do wielkiego magazynu mód jako mo: 
delka, kredyt u fabrykanta kapeluszy, który 
posyła ją na miasto w swojej kreącji na 
główce, kredyt u jubilera, który zamieszeza 
w gazetach podobiznę premjowanej piękno: 
ści i w naszyjniku z firmy „Tayler et Co". 

Niema tygodnia, by gdzieś, w jakiemś 
mieście olbrzymiego kraju nie odbywał się 
konkurs piękności. I na te właśnie „beau- 
ties“ premjowane czyha Hollywood, w nich 
widzi materjał surowy na swoje przyszłe 
gwiazdy. 

Co robil Hollywood z premjowanemi pięk 
nościami? Co robi z temi, które mają talen, 
ale nie są piękne? 

Z POCZWARKI W MOTYLA. 

Hollywood fabrykuje gwiazdy, przerabia 
brzydką na piękną, zmienia kolor włosów, 
cerę, nos, oczy, usta, kształtuje owal twarzy, 

  

MELODJE WARSZAWY. 
Gdy się rzadko jeździ do stolicy, 

ogarnia biednego prowincjonała, koły 
sanego miękkim rytmem „pośpiesz- 
nego', jakaś święta trwoga na myśl 
znalezienia się w wirze i zbytku wiel 
kiego miasta. Stolica tak dużego Pań- 
stwa... Piętnaście lat wysiłków, inwe- 
stycyj i podatków... ślady powinny 
być... tytaniczne! „Poczynania* owoc 
ne i efektowne. 

" Jak ma początek to nie bardzo, 
gdyż przyjeżdżającego od strony pół- 
nocy wita albo szkarada prowizory 
cznej (od 15 lat) budy „Dworca Wileń 
skiego”, t. j. na Pradze, jakiś barak, 
żywcem przypominający cholerę i 
wojnę zarazem, albo „Główny”, рэ- 
żal się Boże, nie mniej szkaradny tyl- 
ko więcej rozbudowany, ą jak teraz, 
dla przybywających od północy, uroz 
maicony pochodem wśród wyrwiska 
ziemi i gruzu przez drewniane scho- 
dy, poręcze, deski, słowem... skandal. 
Dlaczego rozbudowując stolicę nie za 
częto. od dworca, nie scentralizowano, 
ale pełźnięto z budową tunelu, podko 
pu, dlaczego ten tunel jest taki dusz- 
"ny... są to pytania na które zwykły 
śmiertelnik nie znajdzie odpowiedzi. 
A przecież pobudowano niejedno: oto 
w Alejach Jerozolimskich stoją szare, 
ogromne, nudne gmachy miszczące 
zbiory, (wyglądają niewykończone), 
na rogu Nowego Światu i Alei Bank 

Gospodarstwa Krajowego, wspaniały 
olbrzym, pełen marmurowych ozdób 
i różnych zbytkownych urządzeń, na 
które się krzywią trzeźwi ludzie, przy. 
pominający, że z małych lokali urasta 
ły największe fortuny, a nie naodwrót 
Sterczą drapacze przy placu Zbawi- 
ciela, na Placu Napoleona, a obok tuż 
niskie, odrapane budyneczki, wogółe 
nie do zniesienia w centrum stolicy. 
W dnie świąteczne ma się wrażenie że 
mieszkańcy tego centrum tłoczą się 
boleśnie na zbyt małych  przestrze- 
niach zieloności, a i te, jak np. Ogród 
Saski mogą być zmniejszone. Chodzi 
o to, by przeciąć starą piękną aleję i 
połączyć, dla ruchu kołowego, Nieca- 

łą z Marszałkowską, które nie moga 
pomieścić natłoku. Warszawiacy nie 
chcą oddać ani jednego drzewa... tout 
comme chez nous, ale konieczność, 
być może, zniszczy ten piękny zaką- 
tek cienia i powietrza, zeszpecony je- 
dynie przez niedopuszczalną szkara- 
dę: Drewniany, odwieczny, pomalo- 
wany na kolor dyskretnych ubikacyj 
na zapadłych stacyjkach, wszyscy się 
chyba domyślili? Teatr Letni, w któ 
rym gra obecnie z ogromnym powo- 
dzeniem urocza p. Malicka dość nie- 
mądry wodewil czy śpiewną komedję 
„Domek z kart, wraz z p. Maszyń- 
skim i jego bratem p, Krzewińskim. 
Tylko urok wykonawców tej niedow* 

profil — wyczynia euda. A nad tem prze- 
kształceniem poczwarki w motyla pracują 
setki malarzy, fryzjerów, chirurgów i innych 
fachowców. 

Kim była na progu swojej karjery Norma 
Shearer? Skromną, nieznaną nikomu nau- 
<zyctelką, brzydką, żle zbudowaną kobietką, 
mówicą akcentem kanadyjskim. Protegował 
ja Thalberg, wielki producent filmowy. A 
więc: masaż, chirurgja kosmetyczna, lekcje 
wymowy, gry, tańca, gimnastyki etc. Norma 
była niczem — stała się gwiazdą. Nie ze 
wszystkiemi udają się eksperymenty fabry: 
kowania gwiazdy. Premjowana piękność 2 
Atlantic City przybyła do Hollywood. Odda 
no ją w ręce specjałistów, próba nie udała 
się. A oto co opowiada sama star niedoszła: 
„Wypróbowano w ciągu sześciu dni czterna: 
ście rodzajów maquillage'u. Farbowano ml 
włosy na rudo, na blond, na bronz, wreszcie 
przywrócono im barwe naturalną — czarną. 
Rozszerzano mi usta, przybliżano oczy. Pew 
niego razu trzymano mnie osiem godzin pod 
rząd ze szminką na twarzy. Zemdlałam. I nie 
nie wyszło z tego. Nie nadawałam się. A na 
dwadzieścia takich, jak ja kandydatek, jed- 
na tylko wyszła zwycięsko z opresji. 

DO GUSTU PUBLICZNOŚCI. 

Tak wygląda zbliska i za kulisami ogla- 
dane życie w Holływood. Pojawienie się mo- 
wej gwiazdy filmowej, jej „fabrykacja* wy- 
maga więcej zachodu i pracy, niż wychowa- 
nie nowej odmiany orchidei. Piękność Lupe 
Velez, Clary Bow czy Elissy Landi, stworze- 
nie danego typu twarzy i sylwetki jest re 

cipnej i naiwnej bzdury, z fabułą i 
intrygą dla 10-letnich dzieci, tylko 
znane warszawskie rozkochanie w 
swoich artystach, sprawia, że tłoczno 
i duszno w salce tej drewnianej budy, 
która powinna ulec likwidacji i cze 
ka na swego Herostratesa, Niespodzie 
wane ciepła wywołały wszystkich z 
domów: dzieci i matki gęsto zalegają 
ogrody i parki. Łazienki. wydłużone 
w kierunku Mokotowa. hen za Be!- 
weder, mają zawsze swój dawny urok 
cienistych, starych drzew, ale stojące 
gęste zda się wody kanałów, wzbu- 
dzają obawę, że jest to raczej wyl 
garnia komarów niż rybek pływają: 
cych nad mulistem dnem, pospołu z 
pięknemi łabędziami,: karmionemi 
przez strojne, eleganckie dzieci. War- 
szawianki umieją ubrać siebie i swc- 
je pociechy; przyjemnie jest patrzeć 
na to wycackanie troskliwością cza- 
sami nawet widocznie niezamożnej 
matki. która postarała się małe swe 
bobo ukazać w jak najlepszem świetle 
Moda na sukienki w kwiatki, pstre, 
na ciemnem lub jasnem tle, prztyczki 
i gałązki, na kolory żywe, jasne, dużo 
niebieskiego i szarego, ożywia znako-- 
micie obraz ulicy czy ogrodu. 'Na gło- 

wach pięknych pań, płaskie jak oład- 
ki kapelusze, ze sporem rondem, na 
ramionach, fruwają lekkie pelerynk:, 
otwarte półdługie płaszczyki u szyi 
zapięte klimpsem, stalowym lub koło 
rowym, duże taftowe kokardy, panto 
felki bardzo wycinane, ulubione „o- 

   

  

(„kresowy” ‚ oraz 

zultatem wytężonej pracy uczonych, arty 

stów, techników. Bo cóż? Oto zjawia się bnr 
dzo piękna dziewczyna, przychodzi do atelier 
z fabryki, z fermy, z biura. Piękna? Tak 
Ale... niezdarna, wulgarna w ruchach, ges 
tach, nieobeznana z kunsztem mimiki, z grą, 
z wymową. Trzeba ją uczyć wszystkiego 
Trzeba otoczyć ją sztabem profesorów, wy- 
chowawców. 

Stworzyć z pięknej dziewczyny „star* file 
mową, to jeszcze nie wszystko, to nawet nie 
połowa roboty. Główne zadanie polega na 
tem, aby wyłowić, uformować, skonkretyzo' 
wać taki typ /obiety, któryby wywierał ma 
ksimum wpływu atrakcyjnego na: publicz: 
ność międzynarodową kin: w Szanghaju, Pa- 
ryżu, Londynie, Rio de Janeiro, Rzymie, Liz- 
bonie... I trzeba uważać, bo moda piękności 
ulega zmianom. Dzisiaj w modzie jest taki 
typ urody, jutro — inny. 

POTRZEBNY MI WAMP. 

Na konferencji u dyrektora atelier zbiera 
się: profesor tańca i gimnastyki, mistrz cha- 
rakteryzacji, chirurg, masażystka, małarz, 
krawiec, reżyser. Szef mówi: 

— Mamy młodą, piękną kobietę. Potrzeh 
ny mi wamp. 

Towarzystwo słucha nie mrugnąwszy na: 
wet okiem. Dzisiaj wamp, jutro może trzeba 
będzie z tej samej miss zrobić „college girl. 
arystokratkę, markizę, włamywaczkę, dziew 
czynę uliczną. 

— © кеу!... 

I na tem się konczy historji Pastel 
nia gwiazdy w Hollywood. Em 

panki* pończochy ażurowe, siatkowe. 
pęk kwiatów w ręku: oto warszawian 
ka, ze swą bladawą buzią, przeciętą 
krwawą linją wyszminkowanych ust. 
dwoma paskami chińskich brwi i.cza 
sami siateczka wuałki na oczach rów 
nież mocno podmalowanych. 

Warszawa jest pełna bzu, narcy- 
zów, konwalij i tulipanów, niedziel- 
ne pociągi podmiejskie idące wieczo- 
rem pełne po brzegi publiczności, wra 
cającej od jakichś krewnych i znajo- 
mych ze śnópawi bzu, więdniejącego 
w upale wagonu, ale że kwiat bzu trze 
ba obcineć by na rok przyszły zakw'ł 
znowu, więc się tnie i rozdaje, a wa- 

gony, ułice, mieszkania, przesiąknie- 
te delikatna, bzową wonią. 

W teatrach pełno i strojno, ale nie 
ma tegó rygoru co do sukien R 
przed wojną; wszystko się wkłada: 
bluzki włóczkowej, robionej na oj 
tach, do balowej tualety, jedwabn+ 
płótno i różne crepy, a tak jest nie- 
tylko w lżejszych teatrzykach, ale na 
wet w operze, gdzie ruinę swego gło- 
su produkował Smirnow w Eugenju- 
szu Onieginie. 

Puplieczność była specyficzna: ca- 
ła emigracja rosyjska, różne matusz- 
ki w szalach i kolczykach do ramion. 
wojskowi z rosyjskiej armji, wrośli w 
Warszawę byli urzędnicy, akcent 
który dla warszawiaków jest ogólnie 

rdzennie rosyjska 
mowa brzmi w korytarzach... twarze 

  

niektóre są smutne, ktoś wzdycha: 

Min. Beck u Pana Prezydenta 
(WARSZAWA (Pat). _ Prezydent 

R.P. przyjął dziś w godzinach połud 
niowych ministra spraw zagranicz 
nych. Józefa Becka. 

Wycieczka dziennikarzy 
polskich wróciła z Niemiec. 
WARSZAWA (Pat). Dziś 9 godzi- 

nie 19 na lotnisku cywilnem na Okę- 
ciu wylądował samolot niemieck', 
wiozący wycieczkę dziennikarzy pol- 
skich. Wycieczce towarzyszył w dro- 
dze powrotnej' do Warszawy przedsta 
wiciel ministerstwa propagandy Rze 
szy dr. Kuecke. 

BERLIN (Pat). Minister propa- 
gandy Rzeszy dr. Goebbels przyjął 
dziś w południe wycieczkę dziennika- 
rzy polskich. 

W ostatnim dniu pobytu wyciecz 
ki dziennikarzy polskich automobi! 
klub niemiecki wydał Śniadanie po- 
Żegnalne, w którem wzięło udział 60 

osób. Przedstawicielem rządu Rzeszy 
był minister skarbu. Przemawiał prz 
wodniczący automobilklubu książę 
Meklemburg - Schwerin, poseł polski 
w Berlinie Lipski i redaktor Tadeusz 
Swięcicki. 

Promocja dsktorska 
ks. Nowaka. 

LWÓW (Pat). We Lwowie odby- 
ła się na uniwersytecie promocja dok 
torska księdza majora Z. Nowaka. 
proboszcza parafji wojskowej w N.- 
Wilejce pod Wilnem. 

Kronika  telegraficzna. 
— ŁICZBA BEZROBOTNYCH na 4 maja 

rb. według danych urzędów pośrednictwa pra 
cy przy funduszu bezrobocia wynosiła — 
355,416 osób, co stanowi spadek bezrobot- 
nych w stosunku do tygodnia ubiegłego o 
9,730 osób. 

— W WIEDNIU ODBYŁO SIĘ SPOTKA - 
NIE JĘDRZEJOWSKIEJ Z WOLFFOWĄ. -- 

ZA Jędrzejowska w stosunku 6;2 

natomiast Hebda uległ doskonałemu te 
ście austrjackiemu Matejce w stosunku 

3:6 i 1:6. Po pierwszym dniu turnieju Polska 
-- Austrja stan turnieju przedstawia się 1:1 

— DRAKOŃSKI WYROK wydał sąd w 
lialberstadzie przeciwko kierownikowi 
członkom centrali tamtejszej „pomocy zimo 
wej dla bezrobotnych*, oskarżonym o przy 
właszczenie 332 marek i użytkowanie ubra 
nia dla siebie. Dwóch: oskarżonych skazana 
na 10 lat, 1 na 7 lat a 2 na 5 lat ciężkiego 
więzienia. 

— PODŁOŻYŁ BOMBĘ w loży wiedeń 
skiej kawiarni City pewien młody człowiek 
będący w ме kobiety. Wyleciało kilkana 
Śce szyb zwierciadlaniych. Szkody obliczają 
na 100.000 SzyBngow, Szatny zatrzymał spra 
wcę, natomiast kobieta zbiegła.  Zama acbo- 

wiec jest członkiem stronnictwa narodow o- 
socjalistycznego i nazywa się Geckel. Poza- 
tem zanotowano szereg innych wypadków 
rzucania petard przez narodowych socja!i- 
stów. 

— DEKRETEM CKW. ZSRR. narodowy 
rejon żydowski na Dalekim Wischodzie został 
przemianowany na utonomiczny okręg ży- 
dowski. 
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UŚMIECHY i UŚMIESZKI. 

Niemodny pasek. 

W. okresie „Zielonego Bałonika", a może 

w parę lat później, śpiewano w kabaretach 

polskich piosenkę, która zaczynała się od 

słów: 

„Żelazny pas na kłódkę i złoty klucz 

zamknięty, 

Jląż rycerz przed wyprawą swej pięknej 

żonie dał — 

Tym pasem zwiąż się luba, gdy wrócę 

z wojny świętej, 

Bym pewny dowód twej wierności mial“ 

Dalej słów nie pamiętam ale dość popu- 

larna ta ballada miała smętny epilog. Kró! 

wyjechał, a pazik zabawił się w ślusarza. 

Autor piosenki, którą podczas ostatniego swe- 

go występu śpiewała w Wilnie Zofja Terne, 

dowodzi, że ten wypadek stworzył pierwszc- 

go ślusarza na świecie i zadawala się takiem 

zakończeniem. Natomiast autor p iosenka 

dawniejszej jest mniej dyskretny i opowiada 

jak to „wieść gruchnęła sroga, że wraca mąż 

zazdrosny, a tu się właśnie rodzić miał ich 

szczęścia kwiat. 

Zrobił się oczywiście skandąl pierwszej 

klasy, który w piosence kończy się tak: 

„Więc rycerz, wściekły z gniewu, niewiernej 

pyta żony, 

A ona odpowiada: Mężulku nie bądź kat, 

Te syn twój prawowity, tym pasem uwięziony 

Trzy lata czeka abyś go wypuścił w świat”. 

W. piosence taka rzecz mogła od biedy 

ujść, chociaż w początkach 20 wieku ucho- 

dziła za bardzo nieprzyzwoitą. Żeby jednak 

mogło się coś takiego zdarzyć o trzydzieście 

lat później, to nikomu nie wydało się praw- 

dopodobne. 

A jednak się zdarzyło. Oto niejaki p. Lit. 

tiere, odkrywszy egzemplarz podobnego pa- 

ska w muzeum Cluny w Paryżu i pogwarzyw 

Szy ma temat żony z pewną jasnowidzącą, za- 

mówił sobie wedle modelu w muzeum taki 

egzemplarz 

  

  

  małżeńskiego bezpiecznika i spre 

zentował go ukochanej żonie. 

Najdziwniejsze w tem wszystkiem jest to, 

że żona chęlnie zgodziła się na noszenie pasa 

cnoty. Pomyślała sobie zapewne, że będzie 

pierwszą kobietą, która wprowadza nowa 

modę i ta myśl upoiła ją. Może w skrytości 

serca liczyła ma.. jakiegoś pazia. Ktoby tam 

sbadał tajniki chytrości kobiecej. 

Wiszystko jest dobrze, co się dobrze koń 

czy, więc ta sprawa zakończyła się przed 

s4qdem, który panu Littiere zaaplikował 8 dni 

więzienia z zawieszeniem i 50 franków grzy- 

wny. Okazało się przytem, że p. Littiere jest 

urzędnikiem mennicy państwowej. 

To wyjaśnia oczywiście wiele. Sumienni 

urzędnicy mennicy państwowej wiedzą, że 

skarbów należy strzec bacznie. 

Pisma nie podają co zrobiono z paskiem. 

Wel. 

DZIAŁKI BUDOWLANE 
do sprzedania NA RATY. 

Wilno, ulica Ponarska Nr. 53. 

    

    

Ciunkiewiczowa skazana również 
w Sądzie apelacyjnym. 

KRAKÓW, (PAT). — Dziś w sądzie apela 
tyjnym odbył się proces przeciwko Маг 
Ciunkiewiczowcej. Sąd «dał wyrok zatwier 
dzający w całej rozciągłości wyrok pierwszej 

instancji skazując Ciunkiewiezową na 15 mie 
sięcy więzienia i utratę praw na 5 lat z za 
wieszeniem kary na lat 5. Obrońcy zapowie 
dzieli apelację do najwyższego trybunału. 

Najpoważniejszą spółdzielczą Instytucją bankową w Polsce 

jest 

[ontralna Kasa (półok Rolniczyc 
istniejąca od roku 1989 | działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, CM 
SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 

OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIEI 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65. 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dła inte- 
gdyż wspiera kredytem najlicz- 

niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

  

„duż tego niema”, ktoś mówi. Tak... 
teraz jesteśmy naprawdę my u siebie, 
a wy u nas „w gości*, ale że Warsza 
wa, ta błyskotliwa, ta z lóż i pierw: 
szych rzędów opery, miała zawsze w 
stosunku do ,„moskali** jakiś ton pół- 
uśmiechu, pół-drwiny z barbarzyńcy 
i zaciekawienie do jego egzotyzmu, 
by tem silniej podkreślić swoją dale 
kość i europejskość, więc i teraz, mo- 
da na rosyjskich artystów i sztuki 
trwa. W zimowym sezonie np. (jedno 
cześnie grano) w teatrach: Narodo- 
wym, Kameralnym i Ateneum, sztuki 
sowieckie, a w teatrze im. Zapolskiej 
sezonową bujdę tej świetnej pisarki 
„Carewicz'. 

Tak jest w centrum stolicy... a na 
krańcach? A no... na krańcach jest 
też stołecznie i bardzo europejska, 
zupełnie jak w Paryżu na takich pe: 
ryferjach. Bo wszak nikt nie wątpi, że 
słowo „europejski zawiera nie same 
kokosy, wspaniałości lub obraz zbyt- 
ku, kultury i cywilizacji. Tak się tyl- 
ko utarło mówić, ale to jest słowo bar 
dzo wieloznaczne. Więc np. koło Ро- 
wązek... dzieci blade i chude z pobli- 
skich baraków dla bezdomnych wy- 
patrują gości, by im w czemś usłużyć 
i walka o te parę groszy jest obrazem 
walki o byt dorosłych. Więc na ia: 
nych kresach, za Mokotowem... już to 
i ten Mokotów... W całem Wilnie nie- 
ma takiej ulicy paskudnej, z dziećmi 
tarzającemi się w rynsztokach peł 
nych pe brzegi kurzu i śmieci, bez ka- 

nalizacji i z pozorami małego miaste- 
czka, a bez uroku zieleni, drzew czy 
ogródków, które u nas ożywiają kran 
ce miasta. Opodal rozpoczęła się bu- 
dować jedna ztych kolonij jakie War- 
szawa zapoczątkowała swego czasu i 
naogół szczęśliwie, bo np. taki Żoli- 
borz albo kooperatywa na Górnoślą 
skiej to bardzo cywilizowanie wygłą- 
da. Ale tu w tej kol. Szustra kryzys 
wstrzymał inwestycje i od paru za. 
budowanych ulic (Szustra i t. p.) 
gdzie domki-wille wśród ładnie utrzy- 
manych ogródków dodatnie robią 
wrażenie, od tej oazy, dzieli miasto pu 
stynna przestrzeń, urozmaicoan „wą- 
dołami', wzgórzami, wytartemi do 
ena z trawy, kędy się wałęsają dzie- 
ci, psiuki, bezrobotni, leży potłuczo- 
ne szkło, żelastwo, papiery i śmiecie, 
a w głębokich dołach zielenieją pod 
korzuchem pleśni, gnijące wody gli- 
nianek, w których się pewnie potopią 
niejedne z dzieci opodal położonego 
„Pekinu“, kolonji dla bezdomnych. 
powracających siłą rzeczą do obycza- 
jów przodków: troglodytów. 

Otóż są tacy pobakierowani ludzie. 
że jak zobaczą taką panoramę, to im 
się potem ani bzy Łazienek, ani 
gmach Banku, ani jedwabie „krajo- 
wego wyrobu* ani słynne lody i ciast 
ka warszawskie, ani IPS. albo CIM. 
nie podobają, nie bawią i nie cieszą. 
Cóż ty zrobisz? › 

Wiadomo: prowincja, „parafjalnė 
poglądy. Hel. Romer. 

m
 

nia 

     



Nr. 124 (3014) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJ 
Święciany. i wśród tej pusy.nnej śpiekoty dni codzieji- 

e nych zdarzają się barwne i migotliwe oazy 
Ga i i Da Sb ё „szczególniejszych* wypadków i uroczyst 
wiezenia polowe. Dn. 5 b. m. w godzi 

nach nocnych komendant powiatu P. W, 
ści szkolnych. 

przeprowadził ćwiczenia polowe oddziałów Dzień sadzenia drzewek. Niby taki drobiaz 

Strzelca i hufców szkolnych. 
że i niema o czem gadać, a przecież proszę 

Zjazd Federacji PZOO obradował 6 b. m. 
tylko spojrzeć na minę tego „pierwszaka”* 

w sali konferencyjnej Wydziału Powiatowc- albo tamtego „czwartaka” z taką zamaszystą 
go. Wysłano trzy depesze — do Pana Ą 

pewnością dźwigającego na ramieniu łopał- 

szałka z wyrazami hołdu, do generała Górec kę, jakby bagatelką było dla niego wykopa 
kiego i Prezesa. Wojewódzkiego z zapew- 

nie dołu dla całej kuli ziemskiej, a nie tylko 
2. а т 2 dla „glupiego' drzewka. 

nieniem wiernej służby w szeregach armji re 
zerwowej. Na godzinę 10 zebrala się wszystka dzie 

— Jeszcze w sprawie „Rolnika*, W uzupsł  Siarnia z następujących wsi — pod kierow- 
nieniu notatki z dnia 6 b. m. zaznaczamy. nictwem pp. nauczycieli z Rudni B. Rondo 
że kwestja dużych strat powstałych już pc mańskiej, z Doliny R. Borejki, z Nankuńc St. 

aeaud eh Rok niaa P. Kowalezyka Milewskiego i z Ogrodnik W. Gudelisa. Do ZA k 
zostala wyloniona przez p. Andrzejewskiego łego towarzystwa dołączył się p. leśniczy W jednym z poprzednich nume- 
na dorocznem Walnem Zebraniu Kasy Stef Nos a EE p. I rów donosiliśmy o niebywałym popy- 

czyka w Święcianach w związku z obowiąż wi ‚ Е AS A aa wśród wileńskiej bezrobotnej 
kiem płacenia pięciokrotnej 'odpowiedzialno DZYSCY AZEM UGA SIĘ GO. TAS Ce pie й z >, . 
Št przeżiidziałowców. wem na swoje miejsca. Imponująco wyglą inteligencji umysłowej na prace przy 

2 numer „Życia Święciańskiego* ukaże spisach wyborczych. Złożono około 

ROS AS AR 

Akcja przygotowawcza do wyborów 
SKŁADY PERSONALNE KOMISYJ 
OKRĘGOWYCH I OBWODOWYCH. 

Skład komisyj okręgowych usta- 
lą władze wojewódzkie, łącznie z ma 

gistratem, członków komisyj obwodo 
wych zamianuje Główna Komisja 
Wyborcza. Ogółem Komisje Okręgo- 
we i Obwodowe łącznie liczyć będą 
zgórą 400 osób. 

Trzeba zaznaczyć, że przyjęcie 
godności członka komisji jest obowią 
zkowe, reklamacje będą uwzględnia: 

Akces Związku Cechów 
do Komit. Obywat. Odrodzenia Gospodarczego Wilna. 

Dnia 7 b. m. odbyło się Nadzwy- 

ПВЕа 3 
  

  

Przed zjazdem harcerstwa 
do Wilna. 

PRZYJAZD P. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO. 

We czwartek dnia 10 maja b. r. rano po- 
ciągiem pośpiesznym z Warszawy przybywa 
dó Wilna na obrady Naczelnej Rady Harcer- 
skiej i XIV Wialnego Zjazdu ZHP — woje 
woda śląski dr. Michał Grażyński — prze 
wodniczący Związku Harcerstwa Polskiego. 

   

     

  

   
   

    

   

  

   

   

    

Dziś o godz. 6-ej wieczorem w lo- 
kalu Izby 'Przemysłowo-Handlowej 
odbędzie się pierwsze posiedzenie 
"Głównej Komisji Wyborczej. Tema- 
tem obrad pierwszego posiedzenia bę 
dzie, jak się dowiadujemy, kwestj« 
spisów wyborczych. Na dokładność i 
ścisłość opracowywanych spisów kła- 
dzie się szczególnie wielki nacisk. 

70 BEZROBOTNYCH ZNALAZŁO 

PRACĘ PRZY SPISACH WYBOR- 

CZYCH. 

ne jedynie w razie choroby. 

HONOROWI OBYWATELE MIASTA 
MAJĄ PRAWO GŁOSU. 

W myśl nowej ordynacji wybor- 
czej honorowi obywatele miasta, a 
więc Marszałek Józef Piłsudski, gene 
rał broni Lucjan Żeligowski, generał 
broni Szeptycki i generał dywizji 
Rydz-Śmigły mają prawo brać udział 
w wyborach. Bardzo możliwe, że z 

prawa tego skorzystają. 

NACZELNA RADA HARCERSKA 

zbierze się w Wilnie w dniu 10 b. m. pod 
przewodnictwem p. wojewody śląskiego dr. 
Michała Grażyńskiego. Po mszjy św., która 
o godz. 9 odprawi w kościele Św. Jerzego 
naczelny kapelan ZHP ks. Marjan Łuzar. 
Obrady będą się odbywały w gmachu. Gim- 
nazjum im. Elizy Orzeszkowje. 

    

XIV WALNY ZJAZD ZWIĄZKU HARCER- 
STWA POLSKIEGO. 

odbędzie się w Wilnie w dniach 11 1 12 
maja. Na zjazd przyjeżdża około 500 dele- 
gatów z całej iPolski. Będzie to pierwszy 
tego rodzaju Zjazd Walny w Wilnie. Har- 
cerstwo wileńskie. zaprosiło do Wilna na dał pochód dziecięcy — z zadzi ysto wzni» 

p = NOR obrady w roku bieżącym ze względu na 15- sionemi łopatami do góry. 2 chu Kuchmistrzów, Cechu Krawców, się w iedziałek dn. 14 b. m. W tekście е н odań, wielu zaś spóźnionych kan 2 : : > RÓ i Е i 
>> A wocharikatów. Zabówienia na CU na D nereone Uu w dy + šis ой abcd e czajne Zebranie Związku Cechów Cechu Zdunów i Garncarzy, Cechu  !ecie Odzyskania Wilna. 

т е ТЬ yplaszaė należ rzuciły się do roboty jak drobne mrówki RAA zę Ё Chrześcijański S > > , * i - . egzemplarze w cenie 15 gr. zgłaszać należy Cink, coz RAK Wabscinożiiat Ia “ 7 pośród dwustu podań wybra- ześcijańskich w sprawie wyborów Ślusarzy, Cechu Kowali, Rymarzy, OFIARY. 
w oddziale „Kurjera Wileńskiego" w Świę 
cianach — Rynek 28, Tel. 50 w godz. 16 - - 
17 codziennie. 

Kołodziei i Lakierników, Cechu Ju. 

bilerów, Grawerów, Bronzowników i 
od Rady Miejskiej. Po dłuższej dysku- chają z napęczniałej roli. Skowronki dzwo- .< GRA 
sji, w której wysuwano przedewszyst - nią i trelują radośnie, łecz zagłusza je roz Na Dar Narodowy 3 Maja zebrane przez 

IStanisława Kaczyńskiego, sekretarza gminy 'ZZARA ь łośny śpiew, okrzyki i śmiech jąc: ь 5 : > ki ё rs i żne 1 i - RS e 
„„Sandaliamy. Jak skarży się nam p. Ki 5 p rzyki i śmiec PARDO: kre zbicia al dr. kiem obawy co do uzyskania należnej Zegarmistrzów, Cechu Stolarzy i Ta bienickiej i Szablińskiego Adama,:k-ta P.*P, 

icz Aleksander kierown. Szkoły Powsz. w SpA os ło Don AdzóDY ilości miejsc w nowej Radzie dla  picerów, Cechu Fotografów, Cechu w Bienicy zł. 10,50. 
Czynczykach, zasadzone z wielkim trudem y ve ROL " przedstawicieli rzemiosła, Zebranie Szewców i Cholewkarzy, oraz Cechu Zamiast życzeń w dniu imienin p. Dyr. w najbliższy czwartek. Spisy są spo. 

rządząne według ulic i numerów do 
mów, $porządza je miasto na własny 
koszt Spisy sporządzone będą w 5 eg 
zemplapzach. W terminie 24-dniowym 
spisy zpstaną skierowane do komi- 
syj okręgowych i obwodowych i w 2 

Stanisława Jankowskiego, na rzecz głodują - 
cej ludności Wileńszczyzny zł. 7.00 składają 
Adam Dudowicz, Feliks Łukaszyński, Wło- 
dzimierz Górski. 

przez tamtejsze dzieci drzewka na „Święto Jody 
Lasu" są masowo i celowo wyłamywane ® 

Wiadze administracyjne winne robič użytek 
z rozporządzeń, wydanych w tej sprawie i ka 
rać surowo winnych. 

Dźwiękowe kino „Nowości* wyświetla 
„Purpurową Gondolę*. Filmy są coraz gor 
sze. Sądzimy, że w związku z sezonem ogór 

uchwaliło następujący wniosek: 

„Nadzwyczajne Plenarne Zebranie Związ 
ku Cechów w Wilnie, solidaryzując się z 
uchwałą Plenarnego Zebrania Izby Rzemieśl 
niczej w Wilnie, uchwała swoje przystąpie- 
nie przy wyborach do Rady Miejskiej do 
Komitetu Obywatelskiego Odrodzenia Gospo 

Blacharzy i Kotlarzy w Wilnie — czy 
li przedstawicieli wszystkich cechów 
chrześcijańskich w Wilnie. 
KEMEESS 

IV Targi Północne i Targi Futrzane 
Zebranie organizacyjne. 

  

OBCHÓD 15-LECIA ODZYSKANIA WILNA. 

Miejscowy Zarząd gminny Z. S. zorgani 
zował na tut. terenie w dniu 21.IV r. b. 
w celu uczczenia tak ważnej dla nas rocz- 
nicy uroczysty wieczór. 'Na program złoży 

  

kowjwm należałoby obniżyć ceny biletów. ły się: Šri t będ 162 а ) darczego Wilna“, 
Cena bowiem 60 gr. na trzecie miejsce jest 1. Pogadanka na temat „W piętnastolecie ni potem będą wyłożone do przegłą- Т. В - o 
stanowczo za wysoka. odĄ;skania Wiilna* — wygłosił prezes Zarzą du publicznego. Na zebraniu byli obecni przedsta- 

wiciele Cechu Rzeźników i Wędlinia- Pan burmistrz Hulewicz dobroczyńca 

rzy, Cechu Fryzjerów, Golarzy i Pe miasta. W! związku z ogłoszeniem w dniu 
du Z. S. naucz. Fr. Barzyk. 

2. Gawęda strzelecka p. t. „W marszu na LOKALE |oswopowe SKOMPLE- 27 maja postępowania wyborczego do Rady = Wilno“ — naucz. Michniewicz H. Р rukarzy, Cech M 8 Dnia 7 b. m. odbyło się organiza- rzyć działy: rzemysł fut g RS х : CA > я O a AGR 0 : ` AŽ chu Murarzy, Malarzy, 4 LA y: ZE zyć Uy: przemysłu futrzanego, Miejskiej A Ray BE graj Peklamacje, śpiewy i gry towarzyskie TOWANE Sztukatorów, Kamieniarzy i Cieśli, (> Cyjne posiedzenie IV Targów Północ. maszyn i narzędzi, chemikalij i far- 
stanic p. Hulewicz, człowiek wielce zasłn ‚ 4. Pošwiecono chwilkę wspomnieniom ś p. Wczorgj przez cały dzień specjał: chu Bednarzy, Cechu Piekarzy, Ce- nych i 1 Targów Futrzanych w Wil  biarski, handlu futrzanego, przetwo- żony dla ogółu za swą cichą i ofiarną pracę. A. Skwarczyńskiemu — naucz. Gapówna. nie delegowana komisja z ramienia [90000000004 ee eee eme — ПГЕ rów produkcji owczej, przemysłu i 

W| uroczystości wzięły udział Oddziały Zw. 
S. z terenu gminy, Oddział żeński tego Związ 
ku, Oddział konny i licznie zebrana ludność. 

Na specjalną uwagę zasługuje uchwał» 
zza gminnego, który obradował w dniu 
2 wietnia, by systematycznie urządzać w La я Н я; 
następne święta i daty ważne dla nas Pola- takich wybrano 68. Pnie obyado 
ków podobne ogromnie kształcące wieczory We mieścić się będą przeważnie w lo- 
a B. Pod. kalach ibis i 

Pelna tabela poniedziałkowego ciągnienia loterii 

przemienienia naszego miasta z dziury pełnej 
błota na prawdziwe miasto, za wielkie wy: 
siłki nad krzewieniem sportu, oświaty, nad 
zaprowadzeniem zdrowotności publicznej i 
ma każdym polu. P. burmistrz Hulewicz zdo 
był przywiązanie całego społeczeństwa i imię 
dobroczyńcy miasta. 

Szkoła Powszechna przoduje w pracy. 
Fakt ten ma miejsce od czasu objęcia kie 
rownictwa przez p. Józefa Wójciaka. Pisa 
liśmy swego czasu, że corocznie są urządza 
ne dalsze wycieczki krajoznawcze dla mło- 
dzieży, z funduszów zebranych we własnym 
zakresie i że jest wytężona praca wychowaw 
cza, przeciwsławiając te rzeczy stosunkom 
w tut. Gimn. Państw. gdzie była szara rze 
<zywistość. Obecnie z przyjemnością może 
my zanotować jeszcze jeden fakt prawdzi- 

Na zebraniu wyłoniono komitet or 
ganizacyjny. W.skład prezydjum we- 
szli: prezes Ruciński, prezes Szumań 
ski, inż. Czerniawski, inż. Jensz i inż 
Kawenoki. 

Po omówieniu organizacji Tar- 
gów Futrzanych postanowiono utwo- 

magistratuj w osobach p. Ramazie- 
wiezowej i (Romualda Nahorskiego lu 
strowała lokale wybrane na pomiesz 
czenie komisyj obwodowych. Lokali 

handlu skórzanego oraz szczotkarski. i Teatr muzyczny „LUTNIA* 

DZIŚ 

Niech żyje młodość! 
Ceny letnie zniżone. 

  

Zniżki teatraine dla czytelników 

NOWEJ 
WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK 
Wilno, ul. Jagleliofska 16, m. 9. 

Ostatnie nowości. 

Warunki przystępne. 

RADJO 
WILNO. 

    

    Mk a 666668 

      

39 90 381 404 31 85 699 849 164302 34 | 693 
wej pracy. Na placu miejskim przy elektro 
wni powstał wspaniały naprawdę ogród d> 
świadczalny na miejscu piasków i dużej gó- 
ty. Pan Sulžycki, kierownik: prac zaprasza 
wszystkich do zwiedzenia. 

OD JUTRA (10 b. m.) „KURJER 
WILEŃSKI* będzie ukazywał się w 
objętości 10 stron codziennie, zawie- 
rając stałą kronikę życia święciańskie 
go. Oprócz tego każdy prenumerator, 
tytułem premji otrzyma co miesięc 
tom wspaniałej powieści bezpłatnie. 
Cena prenumeraty nie zmieniona — 

* 3 zł. miesięcznie. Zamówienia wno- 
sić można i wszelkich informacyj za- 
sięgać w święciańskim oddziale „Kur- 
jera Wileńskiego* Rynek 28. Tel. 50, 
<odziennie w godz. 16—17. 

Е Dukszty. 
OBCHÓD ŚWIĘTA 3 MAJA. 

Uroczystość tego wzniosłego święta naro- 
"dowego rozpoczęła się we środę wieczorem 
© godz. 8-ej. Przy dźwiękach orkiestry woj- 
«kowej KOP-u baonu Nowo-Święciariy, od- 
był się capstrzyk z udziałem wojska i orga- 
mizacyj miejscowych. Dnia 3 maja po uro- 

_ czystej mszy polowej odbyła się defilada. 
Po defiladzie na boisku sportowem wydano 
obiad żołnierski. Bardzo pięknie wyglądały 
też popisy gier sportowych oraz zabawy 

ludowe. 
Wieczorem w sali Ogniska Kolejowego 

Ы odbyła się akademja i zabawa taneczna. 
: ierwszy punkt programu wypełniło prze 

mówienie naucz. Józefa Dubickiego. Po prze 
ówieniu orkiestra odegrała hym narodowy. 
dalszym ciągu czterogłosowy chór strze- 

lecki pod batutą W. Łubniewskiego wykonał 
kilka bardzo pięknych piosenek. Należy za- 

„ znaczyć, że chór p. Łubniewskiego wystę- 
puje na wszystkich uroczystościach państ- 

 wowych i zdobywa ogólny poklask. Dalszy 
punkt programu wypełniła akademja H. Jar 

- mołowiczówny ucz. szkoły powszechnej. Na 
zakończenie orkiestra szkolna wykonała bar 

_ dzo pięknie kilka utworów muzycznych. W 
pracy nad wzorowem wł;robieniem młodych 
 orkiestrantów należy się uznanie p. R. Wiś- 

_ Riewskiemu. Po akademji odbyła się zabawa 
taneczna. Widz. 

-_ Dukszty-Pijarskie. — 
||| HODUJMY I RATUJMY DRZEWA. 

7W sobotę 28 kwietnia b. r. w Duksztach- 
jarskich, powiatu wileńsko-trockiego zor- 

ganizowano „Święto Lasu*. Dziatwa szkolna 
= kierownictwem p. leśniczego H. Stecz- 
 Kowskiego i przy udziale miejscowego nau- 
€zycielstwa obsadziła działkę szkolną mło- 

mi drzewkami, dostarczonemi na ten cel 
Przez miejscowe leśnictwo. Zasadzono 220 

 Badzonek Świerku, 12 białej akacji, 10 czer- 
Wonego dębu i około 100 krzaków aspirei. 
Dziatwa szkolna opiekuje się zasadzonemi 

/ "drzewkami, polewa je i stara się ochronić 

Przed wrogami, jak konie, krowy, owce, 
które mają dostęp otwarty na działkę szkol- 

lą, gdyż graniczy ona z polem wsi i nie jest 
ogrodzona. 

'. Właśnie to najważniejsze — nie jest © 
grodzona. O zrobieniu ogrodzenia są czy- 
mione starania już od kilku lat, lecz nie 
znajdują dotąd należytego zrozumienia spra 
Wy u zarządu gminy miejscowej. To też 4 
drogą zwracam się do p. Wójta gminy miei- 
szagolskiej: Panie Wójcie, niech zmięknie 
we serce, a ustą niech wyrzekną tak długo 

Oczekiwane a pożądane słowa: „Stan Się, 
s koło szkoły w Duksztach, osłoń ogród 
ki szkolne od niszczenia, niech nie zagląda 
do nich krowa, ani wół, ani koń, ani żadna 
owca zbłąkana'. 

Wierzę, że to zaklęcie pomoże, a praca 
i chęci ludzi dobrej woli nie pójdą na mar 

Ь ne. GE „Steles“. 

Orany. 
| SWIĘTO SADZENIA DRZEWEK W RUDNI. 

_._ Wioskę mamy, jak malowaną. Skowronki 
Ną rozśpiewane, w powietrzu nieustannie 
prowokacja i kuszenie. My zaś, znaczy sie 
«Tozpylacze* oświaty i szary zastępik ucz 
niowski — przez szereg godzin codziennie 

onimy swe „młode lata* w ciągłej gorącz 
'wej walce o pokonanie jaskiniowego smo- 

a, któremu na imię materjał naukowy. Ale 
"s 
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GŁOWNE WYGRANE 
. 15.000 na Nr.: 69210. 

2 ži 10.000 na Nr. Nr.: 21563 12362 | 

113514. j 
ZŁ 5.000 na Nr. Nr.: 50993 62 925. | 

Zi. 24000 na' Nr. Nr.: 11748 12288 

18080 26826 39744 42177 47032 47383 
49181 55711 77019 78707 93421 96969 
101552 122981 162534 163091 į 

Zł. 1.000 na Nr. Nr.: 4874 5352 5655) 
5795 7264 9665 12251 13692 14867, 
15957 22351 23595 26982 28771 31973) 
41083 43661 49428 56602 73818 83981 
85513 86432 92268 95614 103122 103890 
103935 102997 108344 117866 126956 
130831 137633 147301 150733 152290 

154285 160697 165776. I 

STA 
ii I-gie ciązaienie 
13 80 94 185 97 370 413 31 583 890 

1159 67 201 483 531 779 957 2207 476 
666 872 79 949 3060 214 438 502 5 
725 831 67 961 4047 553 58 806 26 969 
5007 17 87 90 118 96 234 383 549 
618 47 61 780 917 6267 80 542 91 652 
70 707 18 25 847 7301 82 415 753 
842 61 92 916 8021 197 255 314 474 
507 37 60 671 805 53 924 28 9035 212 
99 415 641 912. 

10080 316 70 879 933 38 61 11044 
201 434 51 95 526 96 730 86 858 956 
12061 181 284 591 645 77 757 805 60 
13010 19 45 190 434 524 867 963 14105 
87 331 83 508 40 701 3 50 958 15022 
86 176 239 461 74 515 738 97 995 
16155 240 471 574 885 951 96 17072 
115 442 539 55 712 48 810 27 18212 
45 54 328 80 578 849 979 19006 86 
146 48 294 330 407 608 89 876 935 

20040 404 59 627 735 918 21161 222 
491 664 72 718 880 906 22089 126 
212 15 31 60 427 509 603 46 63 586 
937 23098 158 209 73 359 61 639 700 
41 77 905 24018 202 388 506 629 38 
764 67 818 88 25106 580 776 806 952 
26017 58 96 125 35 43 98 242 318 
546 73 620 902 27030 108 257 376 509 
664 28040 80 92 118 308 609 717 828 

84 900 29012 166 228 331 429 505 641 
A 

001 200 75 436 831 961 31008 156 
02 30 41 325 70 420 32023 113 219: 
331 37 73 646 74 813 18 34 53 33067 
138 228 87 370 469 623 8024 952 84 
34083 80 276 87 338 433 529 32 667 
770 936 T1 35097 116 372 450 509 39 
58 95 613 31 78 80 83 731 69 36 832 
988 36220 337 39 451 72 509 677 74) 
92 832 37195 518 52 78 99 704 869, 
979 38330 423 826 39115 255 57 424) 
538 837 999. | 

40255 405 10 33 514 41 681 41044 | 
98 107 71 229 364 559 86 639 714 875 | 
91 939 42039 48 248 67 336 480 650| 
719 832 96 43106 213 595 622 79 880° 
85 915 52 65 44270 344 67 450 649 | 
62 775 45014 46 58 93 261 77 389 411 | 
18 67 558 755 97 869 46054 266 344 | 
401 13 716 41 842 997 47096 409 18 
604 715 804 48001 31 476 94 807 51! 
74 99 907 10 23 42 49001 41 172 316 } 
73 451 575 687 738 938 58. | 

50145 40 62 249 482 501 35 736! 
51172 201 12 13 14 32 39 394 450) 
720 37 65 94 876 52076 251 308 456 99 
603 78 768 73 53037 252 316 556 721 
852 60 907 54215 449 72 85 676 702 | 

28 85 804 55006 130 372 462 90 568! 
661 944 56126 255 92 $5 585. 634 
738 80 801 96 97046 131 51 221 314 
126 58034 218 358 512 39 78 661 833 
96 59098 223 32 48 52 315 93 487 506 
27 94 716. 

60020 189 252 510 616 30 716 810 
941 61037 44 554 71 605 782 804 68 
62011 46 280 307 426 32 48 543 62 
666 814 912 63017 201 84 98 398 435 

43 639 53 93 783 833 64026 83 121 94 
211 49 361 85 702 872 987 65011 108 
ча 234 41 53 452 56 646 928 66287 
338 48 645 729 95 831 001 29 67256 
312 42 64 77 503 10 55 651 93 769 
833 72.911 68009 105 67 352 694. 

70075 96 196 433 62 66 550 680 91 
744 845 54 938 71038 116 31 55 628 
730 38 49 800 21 901 72134 210 395 
426 36 93 683 93 757 845 83 92 912 
22 93115 261 384 93 458 758 856 76 
88 955 90 94 74020 73 128 331 510 
36 651 811 9 5924 95 95108 219 99 
527 620 748 88 934. 
76008 20 55 67 74 140 250 82 431 73 
90 501 636 45 57 95 935 77008 277 366 
525 82 96 844 53 911 41 78120 574 
79067 165 83 273 336 38 479 563 692 

  
   

  
  

Zł. 150.060 na |nr. 85938. 

Zi. 20.000 na nt, 160919. 
Zł. 15000 na nz.) 27350. 
Zł. 10.000 na п-Пу: 160268 161849. 
Zi. 5.000 na nr. 49298. 

Zi. 2,000 na n-r$: 6811 28992 38936 
40763 41567 41946 |55031 66677 '84962 
91301 116112 123182 149413 150657. 

ZŁ 1.0060 na n-ry:, 3035 8178 9737 
21348 27321 34984 36786 46499 52331 
59347 63812 67335 81356 85036 88337 
91489 93866 105539, 113333 116791 
116359 134272 162859 1165905 163024. 

wKI 
80164 83 329 507 22 81 9. 
81057 242 538 641 783| 98 815 938 78 
82001 15 280 547 98 724 83 829 908 29 

83032 57 184 200 32 498 769 867 72 90 
923 84216 87 355 511 64 811 34 952 
85084 341 414 73 757 83|86027 148 275 
93 306 49 564 624 29 47 776 822 972 
87006 13 28 126 49 320 400 613 29 722 
953 88028 146 9T 232 |476 666 957 
89133 61 219 317 471 559 630 838 929 
90017 124 58 208 544 8) 

70 91054 322 84 86 442 52 61 73 9% 
553 672 713 846 901 92033149 274 337 
44 455 807 939 93032 138 503 760 825 
27 94178 402 22 29 538 601 61 746 49 
979 95010 26 47 349 70 542 63 648 731 
37 87 926 44 96142 310 ŠE 599 762 

1 92 819 87 916 

828 976 97135 303 9 51 54 (570 628 43 

937 99641 763 48 99080 260 81 467 616 

- 1 
Я л00022 313 404 610 969 \к5 101020 
44 60 213 71 92 425 76 87 536 731 883 
102194 509 77 606 52 965 92 103154 
244 72 426 37 657 708 14 52 975 104043 
46 289 548 951 78 105050 58) 97 147 
239 69 312 437 47 76 552 651 828 
105008 9 195 394 419 69 539 692 731 
50& 88 950 91 107049 63 160 |66 226 
45 55 89 344 65 656 711 36 108115 52 
83 280 493 95 512 39 647 63 858 |109617 
84 701 43 826 64 965 69 90 

110084 102 11 248 56 348 736 60 917 
11118 226 58 96 337 433 571 612 762 
950 112111 267 359 589 624 755 88 947 
52 113090 107 98 239 320 61 439 538 
82 610 19 794 847 93 910 11 131 

203 56 15 97 304 88 458 723 54\ 970 
92 115047 142 82 284 370 444 53 502 78 
71 691 783 926 60 116057 157 99 
524 83 608 11 70 821 35 BI 117159 |342 
69 730 97 810 953 54 87 118142 201 53 
460 73 558 783 934 110388 538 73 655 
731 927 \ 

120026 46 276 315 23 95 969 83 
121306 404 82 581 613 770 830 49 977 
78 122023 117 48 59 243 88 412 41 74 
907 123121 243 38 535 626 741 845 926 
35 87 124069 135 281 394 459 591 60L 
25 92 711 31 846 48 70 913 41 125110 
40 256 308 22 593 95 890 913 79 126070 
166 90 315 22 93 468 641 703 98 940 
94 127107 215 300 477 82 621 714 815, 

128141 288 97 535 633 895, 23 949 
129003 57 97 229 431 503 53 682 863 
92 926 

130005 174 86 245 59 333 50 536 672, 

1 72 85 044. 

148 131510 17 67 689 798 979 132043, 

56 134 42 251 311 15 507 660 791 
133005 149 75 200 87 558 647 726 859 | 
66 915 33 134126 288 402 95 573 618 
35 738 40 827 51 135013 21 

05 30 444 649 357 946 136094 250 331 
772 881 82 981 137082 89 427 784 822 
86 135086 338 580 622 93 028 139011 
41 59 274 90 315 33 320 55 555 751 60 

140259 395 498 543 49 606 849 970 
141047 184 247 98 331 65 571 803 71 
78 829 88 939 142144 252 308 15 562 
605 26 764 82 87 891 939 95 143058 
186 339 79 441 594 97 966 144210 49 
327 95 664 93 145001 93 361 464 539 
620 96 782 909 146107 215 336 418 63 
67 526 881 919 99 147005 270 78 80 

331 49 477 609 23 939 148106 282 382 
96 405 36 731 74 838 978 79 149318 71 
417 26 564 652 775 90 

150039 91 138 210 51 58 365 440 45 
87 512 22 715 851 729 56 9: 
35 497 870 152079 89 92 1 
203 411 540 73 153113 256 304 
831 62 154030 59 85 153 94 
502 684 723 805 16 22 942 49 
62 383 424 37 56 609 709 16 951 
156389 632 752 856 157024 223 334 43 
802 46 900 31 158133 378 720 834 917 

130 235 | 

  

49 448 586 600 784 804 974 165058 186 
207 30 99 380 402 47 791 893 166026 
212 30 505 13 677 714 22 874 167100 
319 48 81 451 508 17 76 606 63 704 22 
36 56 883 85 939 168156 218 519 44 
58 68 93 451 619 60 796 949 160019 
137 221 38 76 446 459 82 598 612 746 

809 97 939 73 

iil-cie ciągnienie 
463 941 1042 211 83 785 92 869 2151 

3206 522 4633 37 70 5012 173 211 607 
6092 518 682 7641 741 8136 872 866 
9376 412 801 32. 

10276 917 11106 302 27 479 688 
12369 96 609 734 60 96 952 13105 435 
306 41 67 94 14442 611 38 15396 772 
819 921 16340 568 17018 250 336 566 
689 726 839 18213 393 710 803 21 
19504. 

20045 474 21374 22848 966 23146 91 
25485 92 507 726 874 26074 246 632 
723 27041 55 97 164 221 614 924 28244 
374 493 607 18 29094 251 692 880. 

30386 516 676 802 31013 50 318 
643 808 32699 061 33087 475 666 34015 
417 35418 635 790 36363 492 745 37664 
35087 39050 73 114 28 243 409 855. 

40108 52 646 838 63 41077 111 288 
599 835 42244 78 84 600 43135 321 
44033 169 331 81 431 563 769 822 
45004 17 117 626 96 46451 571 47077 
48251 402 538 620 878 49008 98 179 
325 40 639 781. 

50698 51060 491 513 908 70 52104 
58 280 97 466 662 86 729 91 53036 
47 89 186 683 54563 55113 54 401 709 
930 56186 930 57330 507 838 58100 236 
600 13 711 88 97 59070 604 36 934. 

60057 110 248 85 313 423 827 41 79 
61018 155 318 48 455 686 62130 49 96 
213 58 589 63065 211 67 523 T74 958 
64156 304 417 563 760 833 65591 66232 
374 584 96 614 703 872 928 43 67136 
261 345 548 54 764 856 81 91 906 47 
68289 745 858 69651 752 893 998. 

70045 186 564 347 7171 82 83 98 
909 72162 91 339 668 768 93125 237 
719 74332 480 779 90 75020 136 78 441 
511 22 52 946 92. 
76983 77056 256 440 647 969 78007 

63 100 63 89 244 779 00 850 79170 332 
75 628 768 a 

4 459 832 971 81503 82069 2 
381 468 90 503 66 921 83143 334 512 
602 84045 106 560 880 85198 260 747 
913 86258 318 878 87069 321 45 627 731 
38105 10 276 511 

iW-te ciągnienie 
414 45 82 526 67 672 919 1287 302 

549 81 2218 327 77 515 92 96 719 87 

98 987 3667 781 4210 657 755 91 5137 

241 376 588 6410 24 522 624 33 53 928 

7126 200 13 327 681 775 84 8040 103 

262 342 590 99 724 808 9640 765 991 

10038 282 91 582 735 853 980 111071 
84 280 99 055 12308 56 548 90 638 839 
13211 430 608 729 956 14108 71 527 975 
15179 279 322 39 649 65 781 852 917 
16031 89 192 352 439 713 874 931 
17271 822 901 18287 374 414 526 650 
714 863 993 19417 18 590 ! 

20387 581 98 747 59 21205 84 94, 
395 468 517 78 84 846 936 22104 743. 
814 043 23199 247 325 65 444 24230 
654 91 951 96 25017 148 286 341 521 
625 26169 334 78 465 550 799 865 
27019 182 515 665 28018. 115 489 705 
38 961 67 29001 501 786 

30005 654 31053 96 32079 132 222 
356 742 863 33146 223 408 771 808 
34021 411 536 803 934 35800 36662 
37399 496 602 816 

38007 544 66 708 87 969 29123 440 
590 763 
40120 398 748 41343 536 643 83 862 

42163 337 486 744 803 43124 432 518 
715 922 44119 617 708 873 45158 76 466 
510 46051 127 64 208 319 512 45 814 924 
47042 112 13 205 21 422 719 873. 972 
48186 468 900 49092 142 320 80 533 69 
838 998 

50121 420 40 537 40 783 51128 45 69 
1261 310 578 700 838 910 52201 325 90 
482 53211 86 629 76 836 54005 203 81 
680 783 55087 124 41 87 273 353 99 574 
80 761 56172 374 480 57122 256 90 338, 
490 657 717 18 58283 93 569 92 617 818 
59095 188 605 7 717 

60223 21 365 74 518 676 894 910 47 
61041 354 470 792 855 917 62017 269 352 
#4 512 612 808 63170 478 578 846 64015 
57 182 271 400 12 565 957 65285 366 

70058 78 71075 217 31 353 908 23 72014 
635 819 943 73434 667 74011 116 521 726 
46-979 81 75116 297 351 421 814 975 

76314 97 794 898 78177 391 530 
616 79240 576 86 80005 96 497 662 
81302 794 850 82306 406 77 561 
83123 203 463 526 376 85101 943 

90279 378 553 91586 823 958 92092 
681 93537 78 94010 53 465 673 92 948 
95410 579 619 988 96091 530 671 935 
97100 587 734 98543 861 926 99130 591 
619 

100836 987 10104 52 411 592 708 
989 102197 476 783 103268 588 922 
104005 212 503 808 938 105439 546 92 
106241 566 669 107197 326 50 78 568 
684 108:18 346 835 109111 203 314 545 
602 55 

110306 97 99 844 908 111458 95 744 
112892 113152 211 92 493 557 04 979 
114118 232 371 704 78 79 115782 894 
909 116238 398 556 66 118093 170 494 
677 769 95 119260 71 404 96 563 

120615 121129 223 308 7773 803 960 
122030 126 200 532 841 123172 83 235 
345 647 820 124292 424 43 85 547 707 
67 88 854 993 125541 844 944 126193 
244 T50 127106 22 292 332 425 618 929 
128122 305 899 129599 677 

130137 565 857 131561 132331 816 
1333157 66 535 84 655 79 912 134382 

427 60 530 625 755 93 825 85 13503 
598 622 715 856 136261 762 137022 426 
539 49 632 138280 83 419 945 139118 
46 547 980 

140828 141076 377 417 578 813 41 
142779 920 143057 167 94 820 96 144010 
288 378 89 991 145425 970 146374 504 
174 662 987 147013 257 320 726 148217 
427 88 92 587 756 149135 256 488 517 
697 98 954 70 

151350 450 762 81 946 152380 430 
593 771 802 65 153043 739 154898 945 
155809 961 156116 417 993 157049 127 
233 71 616 994 158010 30 684 159166 
494 656 897 

160217 49 832 956 162133 693 163606 
48 780 831 963 164084 287 336 482 540 
627 802 165716 167060 385 533 45 721 
e 168046 220 446 616 169096 117 42 

) 

76 85377 492 86130 943 87177 322 
95 88735 976 88 89150 482 98 502 
748 90804 91292 581 605 92117 341 
662 93175 383 804 48 94076 406 594 
703 21 890 909 95147 56 329 80 651 
768 824 29 992 06162 71 319 869 
959 97209 400 56 919 51 98127 393 
665 99473 829 93 965. 

100043 76 299 509 759 101398 996 
102151 609 973 % 103476 758 855 
65 948 104185 99 269 85 412 778 802 
23 105277 97 768 931 106105 823 75 
107333 57 461 504 77 108524 109120 
253 80 401 57 681 791 878 925 56. 

- 110304 411 77 969 111004 238 362 
603 886 112187 254 465 758 877 84 
964 113112 269 479 615 837 75. 

114057 146 356 588 882 115090 361 89 
532 34 766 863 116025 799 879 965 
117206 479 533 971 118065 68 167 834 
916 119012 185 229 559 75 120136 396 
634 928 40 121064 154 245 339 653 
122178 229 60 658 964 123044 60 85 
714 89 814 50 82 999 124260 347 515 
71 96 724 125027 257 587 97 — 126137 
680 908 30 127423 41 553 652 703 853 
128032 182 234 531 87 684 883 929 
129153 379 454 94 848 28 130034 621 

42 76 799 984 131337 99 432 541 72 
132235 631 924 133017 83 120 65 512 
627 761 899 134056 473 583 989 135113 
544 90 735 37 40 85 136411 523 82 788 
802 136411 523 82 788 812 137062 333 
631 731 138118 481 650 972 139012 161 
543 872 140197 321 98 468 614 67 953 
80 141052 101 272 86 489 688 97 723 
142137 71 776 92 143011 121 91 433 
624 758 144113 238 433 939 75 145026 
329 47 83 518 35 730 931 146148 514 
899 941 147156 252 75 574 89 90 148182 
332 571 780 911 19 149119 

150031 320 99 966 151201 555 821 89 
152042 265 417 57 542 663 894 913 

153010 299 706 65 154063 187 253 513 
18_15509 512 78 878 931 52 70 156217 
517 671 157023 91 111 43 98 24 371 
443 TOT 888 158223 406 725 159018 181 
155 431 535 90 914 999 160125 336 429 
526 725 161063 91 680 920 164030 717 
966 72 95 163005 136 85 457 84 772 
76 886.995 165010 59 73 303 35 528 
774 803 40 77 905 58 166139 209 382 
516 919 167049 422 692 969 168053   410 575 617 34 66050 82 772 67067 260 

761 821 68082 352 556 700 891 69222 32 
se A SI 

SRODA, dnia 9.maja 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40:' 
Przegląd prasy. 11.50: Melodje góralskie (pły 
ty). 11.57: Czas. 12.05: Płyty muzyki tanecz- 
nej. 12.30: Kom. meteor. 12.33: Poranek 
szkolny. 14.006: Dzien. poł. 14.50: Pragram 
dzienny. 14.55: Rezerwa. 15.05: Wiad. ekspor 
i giełda roln. 15.20: Kompozytorzy rumuń- 
scy i węgierscy (płyty). 15.50: Program dla 
dzieci. 16.20: „Organizacje szkolne a uczeń 
i dom“ odczyt. 16.35: Muzyka jazzowa. 17.04 
Koncert chėru. 17.30: „Eliza Orzeszkowa“ — 

odczyt dla maturz. 17.50: „O Tygodniu L. O 
P. P.“ wygl. gen. Berbecki. 18.10: „Inne cza- 
sy... inni ludzie...* reportaż muzyczny. 18.50 
Program na czwartek i rozm. 19.00: Przegląd 
litewski. 19.15: Codz. odc. pow. 19.25: „Litwa 
w polskiej poezji* felj. 19.40: Sport. 19.43: 
Wil. kom. sport. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: 
„Myśli wybrane. 20.02: Muzyka lekka. 21.00: 

"Trąbka i capstrzyk (transm. z” Gdyni). 21.02: 
Feljeton aktualn. 21.17: Koncert. 22.00: Au- 
dycja poetycka. 22.25: Koncert życzeń (pły- 
ty). 23.00: Kom. meteor. 23.05: D. c. koncertu 
życzeń (płyty). 23.20: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 10 maja 1934 roku. 

9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. Mnzy 
ka. 10.36: Nabożeństwo. 11.57: Czas. 12.05: 
Program dzienny. 12.10: Kom. meteor. 12.15. 
Poranek muzyczny. 13.00: Pogad. muzyczna. 
13.15: D. c. poranku. 14.00: Pogadanka rolni 
cza. 14.20: Balety de Fali (płyty). 15.00: 
Pogad. rolnicza dla gospodyń. 15.20: Kon- 
cert. 16.00: Progr. dla dzieci. 16.30: Wesołe 
piosenki francuskie (płyty). 16.45: Kwadr. 
liter. 17.06: Odczyt. 17.15: Koncert solistów. 
18.00: Słuchowisko: „Atak lotniczo-gazowy“ 
18.40: Rozmaitości. 19.00: Skrzynka poczto- 
wa Nr. 295. 19.20: Wil. wiad. kolejowe. 19.30 
Muzkka z plyt. 19.45: Program na piątek. 
19.50: „Myšli wybrane“. 19.52: Audycja ru: 
muńska 1. Przemówienia. 2. Muzyką, 20.25: 
Muzyka z płyt. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00: 
Trąbka i capstrzyk (transm. b Gdyni). 21.02: 
„Oko w oko z ustawą" felj. 21.15: Muzyka 
lekka. 22.15: Muzyka tan. 23.00: Kom. meteor. 
23.05: Muzyka tan. 

Uwaga: Transm. z Medjolanu opery Boita 

  

      

5 „Mefistofeles“ odbedzie się w piątek dn. 11 
maja b. r. o godz. 20.57. 

ROWINKI RABIGWE 

NOWE UDOGODNIENIA DLA RADJO- 
SŁUCHACZY. 

W okresie letnim w związku z wyjazdami 
ma urlopy niektórzy radjosłuchacze zrzekają 
się abonamentu radjowego, gdyż nie chcą 
mieć kłopotów z przewożeniem na wieś 
swych aparatów oraz ich instalacją na let. 
niskach. Pozbawiają się przez to najcenniej- 
szej rozrywki, do której przywykli w mieś. 
cie. Pragnąc temu zapobiec Rozgłośnia Wi- 
leńska wprowadza w bieżącym sezonie let- 
nim tytułem próby ważne udogodnienie dla 
swych abonentów. A mianowicie, poczynając 
od dnia 13 maja Pogotowie Radjowe zakła- 
dać będzie hezpłatnie instalacje detefonów 
na letniskach. W tym celu radjosłuchacze, 
życzący sobie zabrać swój aparat kryształ 
kowy na letnisko winni zawczasu zwrócić się 
pisemnie pod adresem Polskiego Radja w 
Wilnie (Witoldowa 21) i podać adres miej- 
scowości, w której spędzą lato, z żądaniem 
przysłania technika radjowego. Technik do- 
kona instalacji bezpłatnie, jedynie za zwre- 
tem kosztów przejazdu z Wilna na miejsce 
i spowrotem. Przy zbiorowych zamówi*- 
niach koszty zredukują się do minimum. 

Pogotowie Radjowe obejmie siecią swoją 
letniska położone na linji Wilno-Troki, Wil- 
no-Werki, Wilno/Wotokumpia, Wilno-Pod- 
brodzie. Zgłoszenia będą załatwiane w ko- 
lejności zamówień. 

ZMIANA W PROGRAMIE. 

Zapowiedziana na czwartek transmisja z 
teatru „La Scala* przeniesiona została na 
dzień następny i odbędzie się w piątek o g. 
20.57. Wykonana będzie znana opera Arrigo 
Boito „Mefistofeles“ osnuta na tle „Fausta 
Goethego. 

CO ZOSTAŁO Z FUTURYZMU. 
iKażdy interesujący się literaturą powi. 

nien posłuchać audycji, którą w środę o 9. 
12 nadaje rozgłośnia wileńska. Audycja: ta 
wykaże obrazowo jak futuryzm zdobywał 
poezję polską. Objaśniać będzie Czesław Mi- | 
łosz. Przykłady w recytacji Ireny Szymań- „ 
skiej i Wacława Ścibora. . * ;
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Gdy zagląda się przez 
"dziurkę od klucza. 

W drodze powrotnej z Rzymu do 
Rygi, J. E. biskup Słoskan zwiedza: 
kołejno: Dubno, gdzie jest Papieskie 
Seminarjum Wschodnie, Pińsk gdzie 
od kilku lat odbywają się co rok kon 
terencje unjonistyczne, Wilno, jaka 
ważny ośrodek myśli unijnej i właści 
wą kolebkę Unji Brzeskiej, i in. Nic 
więc dziwnego, nie było w tem. że 

wstąpił też na krótko do naszej Misji 
Wschodniej O. O. Jezuitów w Alber 
tynie pod Słonimem. Nadzwyczaj sec 
decznie przyjęty przez OO. Jezuitów 
i SS. Misjonarki (wschodnie), wizyto- 
wał on całą misję, a więc nowicjat, 
Probostwo wschodnie, kaplicę łaciń 
ską, redakcję czasopisma Da złuczeń: 
nia!, ochronkę dla dzieci i in. Oto je:l 
istotny przebieg wizyty J. E. biskupa 
Słoskana w Albertynie... 

Tymczasem wileńskie „Słowo w 
piątkowym numerze podało więx 
szym drukiem wiadomość (bodaj de- 
peszę), ze Ałbertyn odwiedził w tych 
dniach jakiś biskup wschodni. Otóż 
myli się korespondent słonimski „Sło 
wa”. J. E. biskup Słoskan był i jest 
biskupem obrządku łacińskiego i czło 
wiekiem najzupełniej apolitycznym. 
Dlatego ani polskiej racji stanu, ani 
polskim interesom w Kościele na na 
szych ziemiach, ani łacińskiemu sta- 
nowi posiadania, niedawna wizyta w 
niczem nie zagraża. Albertyniak. 

Pożądana harmonja. 
Ks. Biskup Słoskan w Pińsku. 
25 kwietnia wieczorem przybył z Dubna 

do Pińska J. E. Ks. Biskup Bolesław Słos- 
kan i zatrzymał się u OO. Jezuitów, z. któ. 
remi bardzo się zżył przez trwający coś pci 
roku swój pobyt u Jezuitów w Rzymie. -- 
Tak się zdarzyło, że jednocześnie przyjechał 
do Pińska wojewoda nowogródzki Świde:- 
ski, by rewizytować J. E. Biskupa sufragana 
pińskiego dr. Niemirę. Uradowany wizytą 
dwóch tak dostojnych gości, J. E. biskup piń 
ski Kazimierz Bukraba wydał na ich cześć 
uroczysty obiad w seminarjum duchownem. 

Za stołem wygłosili toasty J. E. biskup 
sufragan Niemira ku czci najwyższego przed 
stawiciela władzy państwowej w kraju, w:- 
jewody Świderskiego, na co ten z kolei od- 
powiedział niepozbawioną głębszych mysli 
przemową, której wysłuchano z niemałem za 
dowoleniem. 
Chór klerycki witał Biskupa Wyznawcę 

śpiewem. Były więzień z Sołowek b. serdecz 
nie rozmawiał ze swymi dawnymi współpra 
cownikami w Petersburgu, jak np. b. prof 
i ojcem duchownym tamtejszego seminarjam 
duchownego, ks. Michałem Rutkowskim i in. 

Po dwudniowym pobycie J. E. biskup Sło 
skan serdecznie żegnany przez kler piński, 
Świecki i zakonny, odjechał do Torokań w 
owiedziny do swego ucznia i pupila kapłana 
oebrz. gr.-kat. O. Donata Nowickiego. 

Poleszuk. 
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Dziś: Grzegorza Nazj. 

Środa Jutro: Wniebowstąpienie. 

9 Wschód słońca — g. 3 m. 27 

Na]. zachód 7 — 6703 
  

  

  
Spostrzeżenia Zaktadu Meteorolegj! U.S.B. 

w Wilnie z dnla 8/V — 1934 roku. 

Ciśnienie 772 
Temperatura średnia + 28 
Temperatura najwyższa +- 27 
Temperatura najniższa + 11 
Opad — 
Wiatr połudn.-wschodni 
Tend.: wzrost później spadek 
Uwagi: pogodnie. 

— Przepowiednia pogody według P. L M 
We wschodnich dzielnicach Polski jeszcze 
dość pogodnie i ciepło, w zachodnich nato- 
miast, po przejściu miejscami burz lub prze 
lotnych deszczów, ochłodzenie przesuwające 
się ku wschodowi kraju. Umiarkowane, chwi 
lami porywiste, wiatry południowo-wschod- 
nie i południowe, potem słabsze południowo- 
zachodnie i zachodnie. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

*ęka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego — 
Zarzecze 20, Sokołowskiego <- r. Tyzenhau- 
towskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul 
Łegjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem* 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
tołdowa 20. 

Oraz Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (tel. 
2190); sukc. Chomiczewskiego — ul. W. Po- 
hulanka Nr. 19 (tel. 16- 92); Filomonowicza 
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i Chro- 
šeickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26. 

Z UNIWERSYTETU 
PROMOCJA DOKTORSKA. W dniu 

11 maja b. r. odbędzie się w auli kolumnowej 

uniwersytetu, uroczysta promocja doktorska 
Magistra Prawa i kierownika Wojewódzkie- 
go Biura do Spraw Finansowo-Rolniczych w 
Katowicach, p. Ludwika Kohutka, byłego 
współpracownika „Kurjera. Wileńskiego". 

P. Kohutek uzyskał stopień doktora pra 
wa na podstawie pracy p. t. „Majatek Wielkie 
Soleczniki*. Jest to jedna z nielicznych tego 
rodzaju monografij, dotycząca ziem wschod 
nich. 

SPRAWY SZKOLNE 

— W związku ze Zjazdem Walnym Zw. 
Hareerstwa Polskiego Pan Kurator O. S. zez 
wolił na zwolnienie od zajęć szkolnych w 
dniach 11 i12 bm. młodzież harcerską i nan 
czycieli (ki) — harcerzy (ki). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— NAGRODA LITERACKA IM. FILOMA - 
TÓW. Wileński Związek Literatów uchwalił 
statut Nagrody Literackiej im. Filomatów, 
która będzie przeznaczona dla członków Zw. 
i przyznawana będzie corocznie w czerwcu. 
Po raz pierwszy zbierze się Sąd konkursowy 

w połowie maja r. b. Związek Literatów w 
tym roku przeznaczył ze swej strony sumę 
500 zł., a Wydział Sztuki Min. WR. i OP. przy 
znał od siebie na ten cel takąż kwotę, tak 
iż Nagroda im. Filomatów wyniesie w tym 
roku 1000 zł. Delegatami Związku Literatów 
do Sądu Konkursowego mianowani zostali dr. 
Władysław Arcimowicz i prof. Stefan Srebz- 
my. Pozatem w myśl Statutu Nagrody, Zwią 
zek zwrócił się o wyznaczenie po 1 delegac:« 
do Ministerstwa WR. i OP., do Wydziału Hu- 
manistycznego USB., do Związku Księgarzy 
Wil., do Rady Wil. Zrzeszeń Art. i do Koła 
Polon. Zw. Naucz. Szk. Śr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ŚRODA AUTORSKA TADEUSZA ŁO- 
PALEWSKIEGO. Na dzisiejszej Środzie Lite- 
rackiej Tadeusz Łopalewski czytać będzie rę- 
kopis ukończonej w tych dniach książki swo- 
jej o Stefanie Batorym. Zaciekawienie budzi 
ujęcie literackie historycznego tematu, opar: 

te na źródłowych studjach znanego prozaika 
i poety. Związek Literatów zaprasza na ten 
wieczór swoich członków, sympatyków i 
młodzież studjującą. Początek o. godz. 8,90 

wiecz. 
— WALNE ZEBRANIE KOŁA T—WA 

PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO 
na m. Wilno i pow. Wil.-Trocki odbędzie si? 
dnia 9 maja 1934 r. o godz. 18-ej w I termi- 
mie i tegoż samego dnia o godz. 18.30 w II 
terminie (bez względu na ilość obecnych). 

Porządek zebrania następujący: 

1) zagajenie. 
2) wybór Prezydjum. 
3) referat informacyjny Z. S. na terenie 

m. Wilna, 
4) sprawozdanie z działalności Koła T-wa 

Przyj. Z. S. a) sprawozdanie ogólne Prez. p. 
E. Ratyńskiego; b) sprawozdanie Skarb. p. I. 
Maculewicza, 

5) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
6) dyskusja nad sprawozdaniami (p. 4 

i 5). 
7 przyjęcie nowego statutu i przekształ- 

cenie się Koła na „Koło Przyjaciół Z. S. przy 
Podokręgu Z. S. Wilno“, 

8) wybory władz — według przyjętego sta 
tutu a) Prezesa, bl członków Zarządu, «* 
członków Komisji Rewizyjnej, d) sądu kole- 
żeńskiego. 

9) uchwalenie budżetu na rok 1934, 
10) wolne wnioski. 

Zebranie odbędzie się w lokalu Sekretar- 
jatu Wojewódzkiego BBWR. przy ul. św. 
Anny 2. 

— STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW 
POLSKICH W WILNIE w łokalu własnym 
przy ul. Wileńskiej 33 dnia 9 maja r. b. o £. 
20-ej organizuje zebranie dyskusyjne, na któ- 
rem inż. W. Maksymowicz wygłosi odczyt na 
temat: „Nawierzchnie drogowe z płyt beto- 
nowych inż. W. Trylińskiego". 

Wobec tego, że Wileńszczyzna znajduje się 
w okresie rozbudowy swej sieci komunikacyj 
mej, niewątpliwie odczyt powyższy wzbudzi 
zrozumiałe zainteresowanie wśród sfer facho- 
wych. 

Wstęp na zebranie wolny i bezpłatny. 
— WALNE ZEBRANIE Z. S. ODDZ. 1. W 

dniu 10 maja r. b. odbędzie się nadzwyczaj- 
ne walne zebranie członków Związku Strze- 

KURJER SPORTOWY 
Otwarcie nowej przystani wioślarskiej na Wiśle. 

  

W ub. niedzielę odbyło się w Warszawie ot- 
warcie przystani wioślarskiej „Zjednocze- 
mia*, grupującego pracowników Banku Pol- 
skiego, PKO, Banku Gospod. Krajowego i 

Państw. Banku Rolnego. Nowa przystań znaj 
duje się w bliskości mostu Poniatowskiego. 
U góry: ogólny widok przy,stani, u dołu --- 
moment chrztu nowych łodzi. 

Konferencja prasowa w Aeroklubie. 
Wezoraj wieczorem odbyła się w 

Aeroklubie konferencja prasowa zwo- 
łana specjalnie w dniu przyjazdu io 
Wilna kierownika zawodów challen- 
gowych płk. dyplomowanego B. J. 

Kwiecińskiego. 
Na konferencji wygłoszony został 

przez płk. Kwiecińskiego b. ciekawy 
referat o Challenge'u, którego trasa 

przebiegać będzie przez Wilno. 
Omówiono szereg ' aktualnych 

spraw, związanych z propagandą lot- 
nictwa. 

Prócz Challenge'u omawiano za- 
wody lotnicze II Lotu Północno- 
Wschodniej Polski, oraz wycieczki 

lotniczej do Estonji i Łotwy. 

  

Wioślarze, uczcie się pływać 
Do nadzwyczaj aktualnych zagad 

nień  społeczno- -sportowych należy 
sprawa uregułowania ruchu wodnego 
na Wilji, która rok rocznie pochłaia 
szereg licznych ofiar. Dzieje się to tak 
dlatego, że większość sportowców ka 
jakowiczów ośmiela się jeździć rzeką 
nie umiejąc wcale pływać, a w Wi: 
nie nauczyć się pływać jest rzeczywiś 
cie dość trudno, bo nie posiadamy 
odpowiednio przystosowanych urzą: 
dzeń sportowych jak basenów, pły 
wałń i £. p. 

W każdym bądź razie nie można 
nad tem przejść do porządku dzien- 
nego. Jest dobre przysłowie, że chcieć 
to móc. Otóż uważamy, że w tym ro- 
ku powinna koniecznie być uregulo- 
wana ostatecznie sprawa kto ma pra 
wo jeździć kajakiem, gdzie można u- 

4. Wydawnietwa „Kkwjer Wleński* gka » egr. adp. 

czyć się pływać i t. p. 

Z chwilą rozpoczęcia lekcyj nauki 
pływania zacznie momentalnie zmniej 
szać się procent nieszczęśliwych wy: 
padków. W sezonie ubiegłym utonę- 
ło w Wilnie 14 młodych osób. Ilość ta 
jest zastraszająca. 

Uważamy więc, że musi być nare- 
szcie ujęta w pewne ramy sankcji kat 
nej cała ta bardzo poważna sprawa. 
Piękne pole do działań mieć powinne 
w pierwszym rzędzie: urząd woje 
wódzki z wydziałem bezpieczeństwa, 
starostwo grodzkie, władze sportowe 
i ogół społeczeństwa sportowego. 

Do sprawy tej pozwolimy sobie 
jęszcze niebawem powrócić omawia- 
jąc ją w sposób bardziej wyczerpują 
cy. 

, NAJBLIŻSZE MECZE LIGOWE. 
Jutro rozegrane zostaną trzy mecze 0 mi- 

strzostwo Ligi. Wi Warszawie odbędą się 
spotkania: Warszawianki z Legją i mecz 
Polonii z Podgórzem. 

Trzeci mecz odbędzie się w Krakowie 
między Wisłą a Wartą. poznańską. 

W niedzielę zaś w Warszawie Legja spot 
ka się z Ruchem, a w Łodzi ŁKS gra z Po- 
lonią, w Krakowie Garbarnia walczy ze 
Strzelcem z Siedlec. 

KONFERENCJA TURYSTYCZNA. 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego w Wilnie 
zwołuje na najbliższą niedzielę konferencję 
turystyczną, która odbędzie się nad brze 
giem jeziora Narocz. 

W. czasie konferencji odczyt o potrze 
bach żeglarstwa wygłosi p. dyr. L. Szwykow 
ski. W' konferencji mają wziąć udział dele- 
gaci Ministerstwa Komunikacji, Oświaty i 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, wysyłają : 
swych delegatów z PUWF. 

JUTRO 
ZAWODY. LEKKOATLETYCZNE. 
Jutro o godz. 15 na Pióromoncie odbędą 

się zawody lekkoatletyczne w płotkach i szta 
tetach. Zawody te zapowiadają się bardza 
interesująco. Wczoraj i przedwczoraj odby- 
wały się treningi poszczególnych klubów, 
które szykują się gorliwie do wspomnianych 
zawodów. 

Najbardziej nas interesuje poziom naszych 
sprinterów, których nie mieliśmy jeszcze mo 
żności podziwiać na boisku. Co do stejerów 
to wiemy, że najlepsze siły skupiły się « 
Ognisku KPW, które nie przegrało jeszcze 
ani jednego startu. 

ODZNACZENIE PREZESA 
M. PUCHALSKIEGO. 

Prezes wileńskiego Kolejowego Przyspo: 
sobienia Wojskowego p. Michał Puchalski 
został ostatnio odznaczony przez centralę 
KPW: złotą odznaką KPW. Jest to wyjątkn- 
we odznaczenie, gdyż dotychczas w całej 
Polsce jest zaladwie kilku działaczy. PW. od 
znaczonych złotą odznaką kolejarzy. 

Prezes Puchalski jest znany na terenie 
Wilna jako organizator twórczej pracy spo- 
łecznej. 

SEZON INAUGURACYJNY 
W TROKACH. 

Wileński Oddział Ligi Morskiej i Kolon- 
jalnej komunikuje, że w dniu 20 maja sa- 
modzielnie — bez WF i PW) — otwiera se- 
zon nawigacyjny w Trokach. W! roku bie 
żącym mając własne pierwszorzędne schzn- 
nisko i łodzie Wil. Oddz. iL. M. i K. popro 
wadzi szereg kursów żeglarskich, uczestnicy 
których złożą egzamin sterniczy. Dotjychczas 
już Liga Morska i Kolonjalna ma przeszło 
kilkaset zgłoszeń na czele z WSH Warszawą, 
Lublinem, AZM Wilno i t. d. Informacyj w 
tej sprawie udziela dr. Czarnocki, Wilno, 
Zygmuntowska 22, tel. 1704. 

DRUKARNIA INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIONIĘ 

    

  

Drukarnia „ZNICZ*%,/ 

   W Nr. 124 (3014) 
  

  

leckiego Oddziału nr. 1 im. gen. zcligow kie- 
go w Wilnie, o godz. 18-ej, przy ul. św. An- 
my 2, z następującym porządkiem dziennym: 
zagajenie i wybór przewodniczącego, wybó: 
delegatów na walne zebranie delegatów po- 
wiatu grodzkiego Z. S. w Wilnie oraz wolne 
wnioski. 

-— DOROCZNE WALNE ZGROMADZENIE 
Polskiego Katolickiego Towarzystwa Opieki 
nad Dziewczętami odbędzie się dnia 12 maja 
r. b. o godz. 18, w sali Tow. Kresowego ul. 
Zawalna 1. 

POSIEDZENIE NAUKOWE  WIL. 
T—WA LEKARSKIEGO, odbędzie się dnia 9 
maja b. r. o godz. 20 w lokalu własnym przy 
ul. Zamkowej Nr. 24. 

— ODDZIAŁ WILEŃSKI POLSKIEGO TO 
WARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO. Doroczne 
Walne Zgromadzenie odbędzie się w piątek 
11 bm. o godz. wpół do 8 wiecz. (w drugim 
terminie o godz. 8 wiecz.) w Seminarjum fi- i 

« podórzih IRA Sai Oki , pierwsza rata podatku od nieruchomości za 
w: У [ J. 

lozoficznem Uniwersytetu 

po Walnem Zgromadzeniu dr. Jan Kruszyń- 
ski wygłosi pogadankę, ilustrowaną przeźro- 
czami, p. t. „Zamki Orawskie i Djumbir“. 

Wstęp dla członków bezpłatny, wprow.- 
dzeni goście płacą 1 zł. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyezny „Lutnia, — Dziś —- 

„Niech żyje młodość*! komedja muzyczna 
polskiego kompozytora B. Horowicza, która 
cieszy się co raz większem powodzeniern i 
gromadzi codziennie liczną publiczność. Me 
lodyjne piosenki „O Mary* i „Wilno kocha 
ne“, liczne efektowne tańce i mnóstwo ak- 
tualnych dowcipów są przedmiotem gorących 
oklasków, które co chwila rozbrzmiewa ją 
wśród rozbawionej publiczności. Dziś i jutro 
„Niech żyje młodość”! Ceny letnie zniżone. 
Akademicy korzystają ze specjalnych „E bi 
letowych. 

— Najbliższa premjera. Najbliższą, prem 
jerą w teatrze „Lutnia* będzie znakomita 
operetka Benatzkiego p. t. „Noc w San Se- 
bastjano*. Reżyserja — Marjan' Boniósław. 
ski. 

— Teatr Miejski Pohulanka. — Dragi i 
ostatni występ Reduty. Dziś, we śwodę du. 
9.V o godz. 8-ej w. Zespół Reduty / wystąpi 
po raz drugi i zarazem ostatni w doskonałe, 
komedji komedjopisarza polskiego A. Grzy- 
mały-Siedleckiego p. t. „Czwarty do bridža“ 
Sztuka ta dostała pierwszą nagrodę Związku 
Autorów Dramatycznych jako najlepszy ut- 
wór polski grany na scenach stołecznych. 

Uwaga! — Kupony i bilety bezpłatne są 
nieważne. 

— Jutro. czwartek 10.V o Rodz. '8-€] w. 
„Towariszcz*. 

— W nadehodząeą sobotę dn. 12 b. m. 
v godz. 4-ej po poł. odbędzie śię doroczny 
popis znanej prywatnej klasy baletowej N 
Muraszowej. Dana będzie prześliczna bajka 
„Cudowny promień. 

— Teatr-Kino Colosseum -- gra najwięk 
szą chlubę francuskiej produkcji filmowej 
„Glos Skazańca*. Akcja tchnie głęboką praw 
dą życiówą. 

— Bronisław Huberman -— w kinie Rew- 
ja. — Wielki mistrz skrzypiec grać będzie 
tylko jeden raz w Wilnie we wtorek dn. 15 
maja w Sali Miejskiej (Ostrobramska 5). 
Bilety sprzedaje „Filharmonja* — sklep mu 
zyczmy (Wielka 8). 

    

Zjazd b. wychowiińiiiu szkół 
akademickich w Belgji. 

Stowarzyszenie b. Wychowańców Belgij- 
skich Szkół Akademickich w dniu 6-go marca 
1934 roku uchwaliło zwołanie w roku bieżą- 
cym I-go zjazdu wszystkich b. wychowańców 
belgijskich szkół Akademickich. 

Zadaniem Zjazdu mia być nawiązanie ści- 
ślejszej łączności pomiędzy kolegami, zorga- 
nizowanie, w miarę możności, wzajemnej po- 
mocy, nakoniec zazna jomienie kolegów i spo 
łeczeństwa z działalnością Stowarzyszenia. 

Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniu 
3-go czerwca 1934 roku. 

Zbiórka uczestników zjazdu w lokalu Sto- 
warzyszenia b. Wychowańców  Belgijskich 
Szkół Akademickich ul. Kredytowa Nr. 5 (Pol 
ski Touring Klub) /godzina 8.30 rano. 

  

Dziś premiera ! 

Pan 
światowej sławy — dodatek mu- 

zyczno-kolorowo-rysunkowy p.t. 

Walka dwóch światów! 

CA
SI
NO
 

Helios| 5 
u ia o 

Golosseum 
OSTROBRAMSKA 5 

real. 

Kino dźwiękowe Dziś 

OGNISKO 
ulica Kolejowa 

. młysłowych od obrotu — wymierz. za r. 19: 

Dziś! Film, który zelektryzował cały świat! 
Królowa gwiazd, jedna i jedyna na szczycie 

w najnow. arcydziele świata 
Roubena Mamouliana 

Dziś gigantyczne arcydzieło 
Erotyczno-obyczaj. film p. t. 

i B. Borskiego w niefrasobliwej 

DZIEJE GRZECHU 
W rol. gł: Łubieńska, Samborski, Junosza-Stępowski i inni. 

gigantyczne arcydzieło 
produkcji polskiej pst. 

w-g Stefana Żeromskiego. 
NAD PROGRAM: Najnowszy togodnik Foxa. 

Kalendarzyk podatkowy 
na maj. 

W eiągu maja płatne są następujące po 
datki: 

1) Zaliczka miesięczna na poczet podatku 
przemysłowego od obrotu za kwiecień 1934 r. 
dla: przedsiębiorstw prowadzących prawidłu 
we: księgi handlowe. Zaliczka płatna jest do 
drtia 15 maja. 

, 2) Do dnia 15 b. m. płatny jest 10-cio 
procentowy dodatek do państwowego podai- 
ku przemysłowego od obrotów osiągniętych 
przez prowadzące prawidłowo księgi handlo- 
'we przedsiębiorstwa przemysłowe od I-ej do 
V-ej kategorji świadectw przemysłowych od 
zaliczki na kwiecień. 

2) Do 15 b. m. płatny jest podatek prze- 

  

4) W ciągu całego miesiąca płatna jest 

rok 1934. 

5) W ciągu miesiąca płatna jest II rata 
podatku od lokali i placów niezabudowa- 
nych. 

6) Do 31 b. m. płatne są opłaty na rzecz 
Funduszu Pracy od pracowników i praco- 
dawców za kwiecień. 

7) Podatek dochodowy od uposażeń służ- 
bowych płatny jest w ciągu 7 dni od datv 
uskutecznienia wypłat. 

81 Podatek przemysłow,; — wszelkiego ro 
dzaju wymiary dodatkowe i opóźnienoe w 
ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po 
doręczeniu nakazu płatniczego. 

$) Ponadto płatne są dodatkowe i opóź 
nione wykazy w podatkach od nierucho- 
mości, od lokali i placów niezabudowanych 
oraz w podatku dochodowym — płatne są 
w ciągu 30 dni po doręczeniu nakazu pła*- 
nicze. 

Giełda zbożowo - towarowa 
I Iniarska w Wilnie 

z dnia 8 maja 1934 roku. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto II standart 12,50 
Mąka pszenna 0000 A luks. 29,37—80.25. Mą- 
ka żytnia 550/e 22,50 Mąka żytnia sitkowa 
16. Mąka żytnia razowa 16,50. 

Geny orjentacyjne: Pszenica zbierana 16 
—47. Jęczmień na kaszę zbierany 14—15. 

Mąka pszenna 0000 A luks. 29,35—31.50. 
Mąka żytnia 55%, 22—22.50. Mąka żytnia 
65%/e 18—19. 

Otręby żytnie, 

   

kasze różnego gatunku, 
gryka zbierana, ziemniaki i siano — bez 
zmian. 

Len czesany horodziejski — basis 1 ska- 
la 259,80—2.315—2.340. 

Kądziel Horodziejska basis 1, skala 216,40 
—1150—1175. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT), — DEWIZY: Lon 

dyn 27,00 — 27,13 — 26,87. Nowy York 5,28 
— 5,31 — 5,25. Nowy York — kabel 5,28 i 
pół — 5,31 i pół — 5,25 i pół. Paryż 34,94  - 
35,03-— 34,85. Szwajcarja 171,53 — 171,96 -- 
171,10. 

Dolar prywatny 5,25 i pół. 
Rubel — 4,62 — 5,65. 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. 0. 

w m-cu kwietniu 1934 r. 

'Wkładjy oszczędnościowe w P. K. O. wzro 
sły w m-cu kwietniu b. r. o zł. 9.223.779.-— 
osiągając na dzień 30.IV 1934 r. stan zł. 
509.603.650.—, łącznie zaś z wkładami po- 
chodzącemi z waloryzacji dawnych wkładów 
markowych zł. 535.048.243. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów osz 
ezędnościowych wzrosła w tym czasie i licz 
ba oszczędzających w P. K. O., w ciągu 
kwietnia b. r. P. K. O. wydała 27.405 nowych 
książeczek oszczędnościowych, osiągając na 
dzień 30.IV 1934 r. ogólną liczbę 1.211.725 
książeczek; łącznie zaś z książeczkami po- 
chodzącemi z waloryzacji 1.243.835 książe 
czek: 

  

Efektowne pomysły I 

Znakomita obsadał 

Film jakiego jeszcze nigdy nie widziano I 

genialności, aktorskiej, 

GŁOS SKAZAŃCA ; 

  

PRZEZGRNY ojciec i mąż zapisuje się na Członka 

CHRZE ŚCIJAŃSKIEGO 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 

/ na Antokolu, z siedzibą ZAMKOWA 18 į 
póki żyje i pracuje stale korzysta z kredytu, umie- 
rejąc pozostawia rodzinie 2400 zł. i więcej zapo- 

mogi, wypłacanej przez Bank niezwłocznie. 

DOKT-R 

0. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 

moczopłciowe. 
od g. 9—li 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
przeprowadzili się 

  

  

PROSZKI 

<KOWALSKINA> 
JE 1е 

10SUĘ0ACDW A 
NIE ZE ZNAKIEM 

KONIEC W PIEDŚCIENIU” 
ое 

FABRYKA CHEŃIPFARNAC, ABKOWALSKI/waRszawa 

  

CH GŁOWY 
® 

z Mickiewicza 24 na ul 

Wileńską 28, tel. 277 

B. nauczycieli gimn. 
udziela lekcyj i korepetyc 
w zukresie 8 klas gimnaz 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mste 
matyku, fizyką, jęz. pol 
ski. Łaskawe zgłoszenia je 
administracji „Kuro Wił” 
pod b. nauczyciel 

  

      

Królowa Krystyna 
W rol. gł.: największa gwiazda Francji Gina Manes 
i wszechświatowe sławyj baryton Lucjan Muratore 

NA SCENIE: Rewja p. t. „DLA NAS DWOJGA” z udziałem E Tauberówny (śpiew) W. Wańkowiczówny i W. 

Ron-Waida (duet taneczny) oraz W. Stanisławskiej, St. Janowskiego 
aktówce o szampańskim humorze 

Król komików, niezapomniany „Urwis z Hiszpan]i*, zee 
EODIE CANTOR i jego 76 najpiękniejszych blondynek śwista w najnowsz. sukcesie 

PRECZ z KRYZYSEM 
Qiśniewzjące dekoracje! 

Sała dobrze ochładzaną zapomocą nowoczesnej aparztury wentylacyjnej! 
NAD PROGRAM: Rewelacja w dziedzinie sztuki rysunkowców kolorowych wszech- 

Trzy małe świnki 
Dziśł Nienotowany sukces! Niebywałe powodzenie! Miljonowe Sróydzietć reżyserji Turżańskiego p.t. 

Pożar nad Wołgą 
Ulubione pieśnie rosyjskie!| 

Bajeczne melodje ! 

— Za pomocą nowoczesnej wentylacji—miły chłód na spli 

GRETA GARBO 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wenę 
ryczne | moczopłołowe 

Wileńska 3 tl. 567 
od godz. 8—1 | 4—% 

LUBIEN WIELKI 
Zdrój Adolfa. 

Szczawa siarcza. 
Leczy gościec, 
krzycę, zatrucie rtę- 
cią i choroby dróg 

oddechowych. 

Potzebna 
panna do pracowni ubroń 
damskich, 

i samodzielna 
Adres w administracji 
„Kurjera Wileńskiego" 

  

  

  

Wystawa prac Piotra 
Michałowskiego. 

  

W ub. sobotę Pan Prezydent Rzplitej do- 
konał w salonach I. P. S. uroczystego ot- 
warcia wystawy retrospektywnej prac zna- 
komitego malarza pierwszej połowy XIX w. 
Piotra Michałowskiego. Powyżej reprodukeja. 
jednego z wystawionych dzieł mistrza, por- 
trel olejn: ustachego sowicza na koniu. 

Ćwiczenia oficerów 
i podchorążych rezerwy. 

W roku 1934 zostaną powołani do ćwi- 
czeń rezerwy: 

I. Na 6-tygodniowe ćwiczenia. 

Ofieerowie: — a) wszyscy, którzy 
będąc powołani na ćwiczenia w 1933 r., ta- 
kowych nie odbyli, 

b) promocji 1932 —w aeronautyce, 
cj z roczników 1 — w aeronautyca, 

1904 — (z wyjątkiem sanitar.), 1902 —- w ka- 
walerji, artylerji, aeronautyce, saperach i łą- 
czności i niektórzy z piechoty, 

d) przeniesieni z innych Korpusów Ofi- 
cerskich do samochodów, taborów i uzbro- 
jenia, (z rocz. 1896, 1897 i 1898 do samocho- 
dów i uzbrojenia, 1896 do taborów), 

e) niektórzy oficerowie  intendentury 
(imiennie), 

f) niektórzy oficerowie saperów, 
g) marynarki wojennej, 
I) z mianowanych w 1932 podporuczni- 

ków rezerwy, nie powołanych na ćwiczenia 
w 1933 r., 

2) imiennie powołanych ze starszych eo 
ezników. 

h) oficerów rezerwy piechoty promocji 
1931, przeniesionych do żandarmerji, 

i) oficerów rezerwy kawalerji promocji 
1931, przeniesionych do żandarmerji i wy- 
znaczonych na Kurs Oficerów Pionerów Puł- 
ków Kawalerji, 

j) niektórych oficerów rez. artylerji pro 
mocji 1933, 

k) oficerów rez samochod. — na 1 ćwi- 
czenia w samochodowych formacjach, 

1) niektórych oficerów rez. uzbrojenia 

II. Na 4-tygodniowe ćwiez. 

1. Wszystkie roczniki (do ukończ. 40 L) 
promocji 1933 na 1 ćwiczenie oficerskie. 

2. Promocja 1931 ( zwyjątkiem artylex 
—o ile nie ukończyli 40 lat życia). 
Podchorążowie: —na 6-tygodnio: 

we Sa 
Wizystkich, którzy 

odbyli żadnego ćwiczenia. 
b) W: zystkich, którzy 

nie zostali zakwalifikowani 
ppor. rez. 

c) W marynarcz wojennej, powołanych 
w 19338, lecz którzy nie odbyli takowych. 

Oficerowie rezerwy i podchor. rz. (pre 
fesor., docenci, nauczyciele, studenci i uca 
niowie) będą bezwarunkowo powołani na ćw: 
czenia rezerwy w okresie wakacyjn. 

W sprawach odroczenia terminu odby 
cia ćwiczeń ewent. przesunięcia terminu *a- 
kowych —należy zwracać się do dow. ewi- 
den:,jnego oddziału w terminie 4-tygodnia- 
wym do początku ćwiczeń. 

    

   

ji) 

dotychczas nie 

po 1 ćwiczenia 
do nominacji na 

    

  

    

W roli męsk. John Gilbert i Lewis Stone. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE. 

в5 CENY LETNIE 
* od 25 groszy» „PAN RYJE 

Początek seansów o godz. 4—6—8—10 

Lekarz-Dentysta 

L. ASS 
przeprowadził się 

na ul. Zamkową 16—4 
Przyjm. od !0—1 i 3—6 

Mieszkania 
świeżo odremontowane 
z wszelkiemi wygodami 

do wynajęcia 
ul. Mickiewicza Nr. 

° 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do, Adm. 
„Kurjera Wileń: pod 

„Maszynistka” 

  

cu- 

  

  

tylko zdolna 

  

  
  

      


