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Nowa Rad 
Wyniki niedzie 

Lista Nr. 1 uzyskała b 
Lista nr. 1 uzyskała bezwzględną dziej odpowiedni, ludzie najpotrzebniej- 

komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. 

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, %, Zamiejscowe 25%. 

  

Do tych cen dolicza się 

Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 gr 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nię przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

a Miejska 
inych wyborów 
ezwzględną większość 
niezawodny instynkt ludu wileńskiego. łości przekonań wyborców, do ich spa- 

Cena 15 groszy 

większość mandatów. Wyborca wileński 
wypowiedział się zdecydowanie na rzecz 

Bloku Gospodarczego Odrodzenia Wil- 
na i faktu tego nie zmienią żale i utyski 

wania prasy endeckiej (oświetlamy je 

należycie na innem miejscu). Fakt ten 

świadczy dobitnie, że wyborcy w masie 

swojej nie poszli na lep demagogicznej 

agitacji endeckiej, że przytłaczająca wię 

kszość wyborców należycie rozumie in- 

teresy Wilna. 
To należyte zrozumienie interesów 

miasta dało imponujące zwycięstwo li- 

ście Nr. 1, dało jeszcze'i to, że z listy tej 

si w Radzie Miejskiej. Takich ludzi za- 

lecaliśmy wyborcom i załeeenie nasze 

znalazło posłuch. 
Spośród 34 uzyskanych przez listę 

Nr. 1 mandatów — 21 przypadło osobom 

szczególnie zalecanym przez „Kurjer“. 

W niektórych okręgach wyborczych 

(li Vl-ym) wszyscy zalecani przez na- 

sze pismo kandydaci zostali wybrani. W 

innych większość nowowybranych rad 

nych z listy nr. 1 stanowią osoby wysu 

wane przez nas, Świadczy to zarazem, że 

głos nasz nie przechodzi bez echa, że na 

sze zapatrywania znajdują oddźwięk w 

w jego zdrowy pogląd na rzeczy i nie za 

wiedliśmy się. 

Nie reklamowaliśmy specjalnie na- 

szych kandydatów, podając o nich tylko 

jednorazowe. krótkie informacje i nie 

wyszukiwaliśmy nazwisk, które uważa- 

ne być mogły za szczególnie popularne. 

Wskazywaliśmy tylko tych, którzy do 

ciężkiej i odpowiedzialnej pracy w Ra- 

dzie Miejskiej nadają się najbardziej, 

którzy są w niej najniezbędniejsi i tych 

właśnie kandydatów obdarzyli wyborcy 

swojem zaufaniem. 

Liczenie na siłę atrakcyjną nazwisk 

łecznego wyrobienia. Stanowi ono de- 

fetyzm nieuzasadniony. W okręgu Hl-im 

naprzykład zalecano głosować na jedne 

go tylko kandydata — okręg ten dal H- 

ście Nr. 1 trzy mandaty. 

Na liście Nr. 1 źnajdośały się nazw*s 

ka w Wilnie najpopułarniejsze, lecz nie 

dlatego głosowano na nią, a dlatego prze 

dewszystkiem, że była to lista oparta a 

zdrowe hasła gospodarcze, że była to li- 

stą obozu Marszałka Piłsudskiego. 

Wilno stoi murem przy Marszałka 

Piłsudskim. 
szerokich masach. Wierzylišmy w tei 

Ko mo D 

* Wyniki wyborów w po 
_W Okręgu Nr. I 

Z LISTY Nr. 1 — BLOK GOSPODARCZEGO ODRODZENIA WILNA—7 MAND. 

dr. Janina Fiełdorfowa Efim Prokofjew 
Jan Czystowski Kas L Aš 
dr. Janina Hurynowiezówna AOC NE 
dr. Stefan Bagiński Piotr Hermanowicz 

- Wobec tego, že Etim Prokofjew ma się zrzec mandatu, na miejsce jego 
wejdzie do Rady sędzia Jan Rubel. Maciej Kiełmuć wchodzi do przyszłej Rady 
jako zastępca. 

Przeszli przeważnie kandydaci najbar- 

о* + R 

Z listy Nr. 2 — (endecja) 4 mandaty 
Wacław. Komarnicki, Stanisław Kubilus, Edward Biszewski, Władysław 

Mazurkiewicz. . oółow iza › 
Z listy Nr. 4 —- (Poalej-Sjoniści) —— 1 mandat. 

W Okręgu.Nr. Il 
Z LISTY Nr. 1 — BLOK GOSPODARCZEGO-ODRODZENIA WILNA — 5 MAND. 

Eugenjusz Kozłowski Edmund Kowalski 
Dr. Witold Maleszewski * 
Adam Piłsndski Eugenja Staniewiezowa 

Z listy Nr. 2 —(endecja) — 5 mandatów 

Zygmunt Fedorowicz, Eugenjusz Kudrewicz, Aleksander Burhardt, Władys- 

ław Piotrowski, Roman Jasieński. 

A Z listy Nr. 3 — (Żydowski Narod. Blok Wyborczy) — 2 mandaty. 

Mec. Józef Czernichow, inž. Łazarz Spiro. 

Ww Okręgu Nr. Ill 

Z LISTY Nr. 1 — BLOK GOSPODARCZEGO ODRODZENIA WILNA — 3 MAND. 

. Kazimierz Młynarczyk 

| Mee. Bronisław Olechnowicz 
Z listy Nr. 3 — (Żydowski Narod: Blok Wyborczy) — 8 mandatów 

Jakób Wygodzki, Abram Cymbler, Bolesław Segall, inż. Abram Kawenoki. 

dr. Cemach Szabad, Grzegorz Żuk. 
Z listy Nr. 5 — (endecja) — 2 mandaty. 

"Henryk Rekść, Stanisław Kodź. 

7 (Bund) — 1 mandut— Izaak Rafes. 

W Okręgu Nr. IV 
| Z ŁISTY Nr. 1 — BLOK GOSPODARCZEGO ODRODZENIA WILNA — 7 

! _ Inż. Wacław Moszczyński Kazimierz Grodzieki 

Antoni Gagis — Stanisław Baturo 

| Tadeusz Biński Hanna Wierusz-Kowalska 

Antoni Namieciński 

Z listy Nr. 

MANPD. 

Stanisław Grontkowski 

Lista nr. 4 — (endecja) — 2 mandały. 

Wacław Odyniec, Władysław Kaz zanowski. 

wynikało tylko z braku zaufania do sta 

szczególnych okręgach: 
W Okręgu Nr. V 

Z LISTY Nr. 1 — BLOK GOSPODARCZEGO ODRODZENIA WILNA — 5 MAND. 

Mec. Aleksander Krestjanow Inż. Henryk Jensz е 

Tadeusz Pazowški dr. Witold Umiastowski 

Stanisław Walter Jako zastępca — Józef Juchniewiez. 

Z listy nr, 2 — (endecja) — 2 mandaty. : 

Mieczysław Gliński i Piotr Kownacki. 

W Okregu Nr. VII 
Z LISTY Nr. 1 — BLOK GOSPODARCZEGO ODRODZENIA WILNA — 7 MAND. 

Teodor Nagurski dr. Seweryn Wysłouch 

dr. Jadwiga ORZEC Władysław Łojewski 

Adam Skarżyński ' 

Henryk Grabek Ferdynad Tracz 

Z listy nr. 3 — (endecja) — 3 mandaty 

Konstanty Sienkiewicz, Wiktor . Jankowski, Taceusz Kiersnowski. 

ław Januszewicz. 

  

Stanis- 

ы 4 : а : 5 

° Wynik ogólny: : 
W OGÓLNYM WYNIKU LISTA Nr. 1 OTRZYMAŁA 34 MANDATY, li 

endecji — 19 mandatów, lista Żydowskiego Bloku Wyborczego — 9 mand., iš 

alej-Sjonišci — 1 mandat i Bund — 1 m. 

Uprawnionych do glosowania w calem mieście było 103 000. Złożono, 0 

sów przeszło 70 000; czyli głosowało okolo 70 proc, wyboreów. 

Jona Wybory do Rad Miejskich. l udsęins 
w innych miastach Ktaiu 

Wszędzie przytłaczające zwycięstwo 

BBY RSZLYGG, PPS. 
- WARSZAWA .(Pat). Prócz Wilna odu- lej sion lewica 1 

były się w dniu 10 b. m. wybory do rad Kowel mandi ao) 

miejskich w Brześciu n. Bugiem, Pińsku, — 5, Žydzi 9. +"! Ф 6Ё об iqg iesi vw 

Kowlu Łucku i Równem. Ostateczne wy Łuck mand, 32: BEWRE 23, Ukraišiėy 

niki wyborów w tych miastach przedsta  prorządowi igl oliiści 8.0 >arerablo”ł 161 

wiają się jak następuje Rownė) minti 46 BEWR 20:22, kia 
' „A 'ińey Aa 2 aimas gó kaski Brześć n. B. mandatów 40: lista B. B. 

W. R. 39. Poalej Sion lewica — 1. ме — # "Ё!оііі@і-‘і % Ёй#_]&йіё"і" Cz. 

Pińsk, mand, 32: BBWR — 30, Poa- 
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utworzony - 
RYGA (Pat), Dotychczas niema żad- 

nych wiadomości o nowym rządzie lite- 

«wskim. Wedle przypuszczeń ogłeszenie 

„KURJER* z dnia 12 _ezerwca 1934 r. 

Nowy rząd na Litwie 
zostanie jutro 

listy nowego gabinetu nastąpi w dniu 
jutrzejszym. 

Spotkanie Hitlera 
z Mussolinim 

"LONDYN (Pat). Reuter donosi z 
Rzymu, że spotkanie Hitlera z Mussoli- 

nim odbędzie się w willi pomiędzy Pad- 
wą a Wenecją. Hitler przybędzie w te- 
warzystwie ministra spraw  zagraniez- 

nych Neuratha w piątek rano samolo- 
tem i tegoż dnia rozpoczną się rozmo- 
wy. Informacja ta, wg. Reutera, pocho- 
dzi z wiarogodnego źródła, brak jednak 

potwierdzenia. 

  

W Austrji niespokojnie 
WIEDEŃ, (PAT). — Urzędowo donoszą, że 

wczesnym rankiem 10 bm. rzucono przy Gim- 
masiumstrasse do urzędu pocztowego bombę. 
Która wyrządziła duże szkody. Wskutek tego 
postanowiono wzmocnić czujność nad wszyst 

kiemi urzędami pocztowemi. — 
Dziś w Wiedniu odbyły się dwie rozprawy 

przed sądem doraźnym. W pierwszym wypadku 
anłodocianego zamachowca Romana Koeberla, 
skazana na 5 i pół roku więzienia a Józeia 
fRottera oddano zwykłtmu sądowi. Dzisiaj prze 
kazano 10 nowych spraw sządom doraźnym. — 
Sądy doraźne małą być utworzone w Grazu i 

insbrucku. 
©W Grazu 68 urzędnikom i emerytom wstrzy 

wano płace z powodu należenia do stronnictwa 

   
to każdy dobrze wie! 

os kupując: W kilka dni 
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zczęście go przyniosło Ci! 

  

„DROGA do 
Wielka 44 

Oddział: Gdynia, 

  

L į C H T L 0 $ jest to droga szczęšcia 

zekać szkoda: tu najczęściej 
ojny los wnet spotka Cię! 
utaj szczęście swe nabywasz 

...tu miljon wnet wygrywasz! 

Największa i najszczęśliwsza 

W WILNIE toiektura „LICHTLOS“ 

narodowych socjalistów. Niedługo wydałą 150 
urzędników państwowych. 

W mowie w Krems (Austrja Dolna) min. 
sprawiedliwości Schuschnigg zaznaczył, że tero 
ryści nie są ideowcami tylko rzucają bomby 
i petardy za pieniądze i zapowiedział karanie 
nietylko zamachoweów lecz i popierających ich. 
„Weltblat* dowiaduje się, że rząd zamierza wy 
dać ustawę, wedle której przed sądem doraž- 
nym stawać będą również ci, którzy pośrednio 
przyczyli się do popełnienia zamachu. 

Z Wiednia i z prowineji donoszą 0 nowych 
zamachach, uszkodzeniach linij kolejowych о- 
raz © znajdywaniu u narodowych socjalistów 
materjałów wybuchowych. 

  

  

SZCZĘŚCIA" 
Ad. Mickiewicza 10 

„ Św. Jańska 10. 
  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Jedna lista wyborcza 
do Izb Rzemieślniczych 

Wczoraj białe dziś czarne 
Dnia 7 b. m, upłynął termin składa- 

nia list kandydackich do Izb Rzemieśl- 
niczych, w związku z wyznaczeniem wy 

borów na 8 lipca r. b. 
Według wiadomości madeszłych do 

Warszawy na terenie wszystkich izb 
zgłoszono tylko jedną listę kompromiso 

wą. Jeśli chodzi o b. Kongresówkę to o- 
siągnęto kompromis w następującym sto 
sunku: trzy piąte mandatów otrzymują 
<hrześcijanie i dwie piąte — Żydzi. 

Wobec utworzenia listy kompromi- 
sowej „Gazetą Warszawska“ i „Sztafeta“ 
ostro zaatakowały za 'ю . Bezpartyjny 
Blok przypisując mu autorstwo tego 
komproimisu. Na te ataki obecny prezes 

Związku Rzemieślników Chrześcijan pos 
Stopczyński wystosował w dniu 9 b. m. 
do redakcyj tych pism list otwarty, z 
którego dowiadujemy się, że kompromis 

  

większość 

pomiędzy związkiem chrześcijańskim a 
żydami osiągnięty został jeszcze w ro- 
ku 1929 przez przedstawicieli naczelne- 
go Bloku Wyborczego do Izb Rzem. i 
Stałego Bloku Wyborczego, a twórcami 
jego byli najwybitniejsi działacze endex 
cy, jak: b. prezes Związku Rzem. Chrze- 
ścijan ś. p. pos. Marjański, obecny se- 
nator (endecki) Dobrzyński, inż, Kwasi- 
borski i inni. 

Twórcy kompromisu, biorąc pod u- 
wagę, że rzemieślnicy żydzi, stanowiąc 

członków jzb rzemieślniczych 
w Polsce mogą otrzymać większość w 
radach, postanowili stworzyć listę kom- 
promisową Stanowisko było słuszne, jak 
słuszne i obecnie. Dlaczego jednak dziś 
je atakują endecy — trudno naprawdę 
zrozumieć. 

  

Program pobytu min. Gocbbalsa w Polsce 
Przyjazd min. Goebbelsa do Warsza- 

wy nastąpi dn. 13 b. m. Min. Goebbels 
przyleci do Warszawy samolotem Gene- 
ral Feldmarschal Hindenburg. W dniu 
tym o godzinie 6-ej wiecz. odbędzie się 

odczyt jego w Resursie Obywatelskiej, a 
potem obiad i raut w poselstwie niemiec 

kiem. 

Dnia 14 b. m. min. Goebbels złoży 
wieńce na grobie Nieznanego Żołnierza 
i kilka wizyt m. in. min. Beckowi. 
Następnie uda się prawdopodobnie do 
Krakowa, gdzie w czasie jego pobytu o0- 
becny będzie vice min. spraw zagranicz 

nych Szembek. 

  

Ambasador Belgji 
u Marszałka 

Piłsudskiego 
WARSZAWA, (PAT). — Dziś o g. 17 

Marszałek Piłsudski przyjął w Belwede- 
rze w obecności min. spraw zagr. Becka 
ambasadora nadzwyczajnego Belgji Adol 
fa Maxa, któremu towarzyszył gen. Wa- 
his. Obecny był również podsekretarz 
stanu w ministerstwie spraw zagranicz 
nych Szembek. 

Na Zamku 
WARSZAWA (Pat). 11 bm. o godz. 

" 18 Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
na Zamku królewskim Adolfa Maxa, am 
basadora nadzwyczajnego Belgji w misji 
specjalnej, który złożył swe listy uwie- 
rzytelniające. W czasie uroczystego 

przyjęcia witali ambasadora lub byli o- 
becni w otoczeniu Prezydenta, premjer 
Kozłowski, ministrowie Beck, Floyai 

Reichman i Paciorkowski, poseł belgij- 
ski w Warszawie wicehrabia d'Avignon 
i inni. Po przemówieniach w sali rycec- 
skiej ambasadora Maxa i Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Prezydent udzielił am. 
basadorowi prywatnego posłuchania w 
sali marmurowej, a następnie wszyscy 2: 
becni pozostali na śniadaniu na Zamku. 

O godz. 15-ej ambasador nadzw. 
Max złożył wieniec na grobie Nieznane- 
go Żołnierza. 

9 kongres międzynaro- 
dowy autorów i Kompo- 
zytorów w Warszawie 
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz. 

11.30 w pałacu Staszyca odbyło się uro- 

czyste otwarcie 9-go Kongresu Międzyna 
rodowej Konfederacji Związków Auto- 
rów i Kompozytorów, na który przybyło 
ok. 100 delegatów z zagranicy. Na otwar 
cie przybyli premjer Kozłowski, minister 
Wacław. Jędrzejewicz, członkowie kor- 
pusu dyplomatycznego, _ wiceminister 
sprawiedliwości Sieczkowski i prezydeat 

Warszawy Kościałkowski. Po kilku prze 

mówieniach posiedzenie inauguracyjne 
zamknięto. 

— 0 godz. 10 rano, w godzinę przed. otwat 
ciem Kongresu zmarł nagle w hotelu Joubert, 
honorowi prezes Federacji Kompozytorów. 

Delegaci Polskiej Aka- 
demji Literatury 

w Paryżu 
PARYŻ (Pat). Wczoraj wieczorem 

przybyli do Paryża delegaci Polskiej A- 

kademji Literatury: prezes Sieroszews- 
ki, sekretarz Kaden Bandrowski, prof. 
Kleiner, oraz J. Przesmycki. 

Zgon senatora 
S$. Kopcińskiego 

WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj o godz. 
13 zmarł po długotrwałej chorobie sen. dr. Ste- 
fan Kopciński, przeżywszy lat 56. 

Nowy senator 
WARSZAWA, (Tel. wł.). — Na miejsce zmar 

łego senatora ze Zw. P. P. S. Stefana Kopciń- 
skiego wejdzie do Senatu p. Józet Danietewicz 
-— tkacz z Łodzi. 

Burdy endeckie i 
ŁÓDŹ, (PAT). — W. dniu 10 bm. prezes 

stronnictwa narodowego w Łasku Roman Kaź 
imierczak urządził w Widawie zebranie niele 
galne, które zostało przez policję rozwiązane. 
Ponieważ na zebraniu tem Kaźmierczak nawo: 
ływał do „rznięcia Żydów”, został zatrzymany i 
osadzony w miejscowym areszcie gminnym @© 
dyspozycji władz sądowych. Dziś, korzystając 
z odbywającego się targu i liczniejszego skupie 
nia ludności, grupka zwolenników Kaźmiercza 
ka usiłowała podburzyć przybyłych na targ, do 
magając się zwolnienia Kaźmierczaka i obrzuca 
jąc posterunkowych policji państw. kamieniami. 
Jeden z posterunkowych został raniony kamie 

niem w głowę. Policja, nie używając broni, roz 

proszyła zebranych, przywracając w pełni enł 
kowity spokój. 7 prowodyrów zajścia, zwolenni 
ków Kaźmierczaka, zatrzymano, osadzając ich 
w areszcie do dyspozycji władz sądowych. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Echa zamachu 

„LIETUVOS AIDAS* WIDZI WROGÓW 
DOKOŁA 

W artykule p. t. „Złośliwy zamach* urzę- 

dówka kowieńska w następujący sposób kome 

tuje nieudany zamach: 
„Komunikat Elty doniósł zdziwionej Litwie, 

że w nocy z.6 na 7 czerwca grupa oficerów 

wraz z eywiłami, po wprowadzeniu w błąd żoł: 

nierzy, wyzyskująe pewne okoliezności, pragnę- 

ła wywrzeć presję, by rząd obeeny został zasta- 

piony przez ludzi z ich grupy. Presję tę czynili 

oficerowie, wyzyskując wojsko i próbując sila 

opanować rządy w tymezasowej stoliey. Przy 

wieźli oni samołotem z  Jeziorosów zapewne 

głównego inspiratora tego przewrotu. Inspira- 

to rten miał stanąć. na czele utworzonego prze 

zeń rządu. 

Do czegoż dążyła ta grupa, ryzykując wywo 

łać krwawą wojnę domową i igrając lesem całe 

go narodu? Czy było to stanięcie do walki o 

podstawowe zasady narodowo-państwowe? Nie 

podobnego. Żadnych zasad oni nie bronili i nie 

głosili. Życie litewskie toczy się po spokojnej 

równej i legałnej drodze, nie uzasadniając w 

najmniejszym stopniu takich „czynów* Jedynym 

celem zamachowców było zdobycie władzy. Cel 

ten był wyłącznie osobisty i egoistyczny. 

Władza kusi wielu ludzi. Zamachowcy w tym 

wypadku pragnęli władzę zdobyć siłą. Nie pow 

strzymalo ich niebezpieczeństwo krwawej wal 

ki, wewnętrznego chaosu i t. d. Užyli oni na 

wet fałszu i oszustwa, podające żołnierzom zgo 

ła inne cele. Jedynie dzięki czujności organów 

bezpieczeństwa i wierności większości oficerów, 

nie przełała się krew i nie dokonało się naj- 

większe zamieszanie. 
Czy iniejatorzy wypadków pomyśleli © tem, 

co czynią? Gdy naród stacza ciężką walkę o 

Wilno, gdy w Kłajpedzie walezy się ze złośli- 

wymi wrogami narodu, w takiej chwili ci lu- 

dzie nie obawiają się wywoływać walk wewnę- 

trznych. Czy pomyśleli oni, że przez swój nik- 

czemny czyn narażali oni na niebezpieczeństwo 

niepodległość narodu? Wróg z południa czeka 

przęcież jakiegoś zamieszania na Litwie, by 

„uregulować swe stosunki z Litwą. Dla niego 

byłby to najłatwiejszy sposób zakończenia spra 

wy wileńskiej i rozstrzygnięcia — litewskiego 

„problemu? Z drugiej strony również są wrogo 

wie, którzy czekają okazji, by powtórzyć czyn 

Żeligowskiego w którejkolwiek części Litwy. 

W czasie więe, kiedy cały naród potrzebuje 

jak największej czujności i jedności, znajduje 

się grupa ludzi, którzy dla swych egoistycznych 

celów nie obawiają się wywołania buntu. Jest 

to przecież zdrada, najzłośliwsza zdrada swego 

kraju i narodu. Dla określenia nikczemności tej 

zdrady brak słów. 
Wierzyć nałeży, że wojsko litewskie jest głę 

boko patrjotyczne. W najlepszej jednak rodzinie 
mogą się znaleść wyrodki. W wojsku litewskiem 

również znałazło się paru degeneratów, którzy 
wkroczyli na drogę przestępstwa. 

Okropne to wydarzenie nie powinno budzić 

wśród Litwinów przygnębienia. Przeciwnie, po 

winno zdarzenie to zachęcić Litwinów do tem 

większej jedności i pilności. Szybka likwidacja 

zamachu najlepiej świadczy, iż ster Państwa Li 

tewskiego znajduje się w pewnych rękach. 

Przyp. red. Jeżeli się wietrzy naokoło wro 

gów, tak jak czyni „Lietuvos Aidas*, jeżeli się 

chce walczyć jednocześnie o Klajpedę i o Wil 

no, to rzeczywiście sytuacja Litwy jest nie.do 

pozazdroszczenia. Nawet bez zamachowców z 

czyjejkolwiek strony robi się niewygodnie i 

niepewnie. Ale kto temu winien? Czyżby „Lie 

tuvos Aidas* nie znało polskiego przysłowia” 

„jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz*? 

  

ZABAWNY „WÓDZ REWOLUCJI". 

Jak podaje „Liet. Aidas* Nr. 129, Vołdema- 
ras wywołuje zdziwienie swym wyglądem i po- 
stępowaniem. Twarz ma zarosłą długiemi wło 
sami i weiąż szepcze jakąś modlitwę. Udaje, że 
nie nie wiedział © planach swych zwołenników, 
mimo, iż cały ezas czyni aluzje do urzędu prem 
jera, który miał zdobyć. Wyjazd swój z Jezio- 
rosów tłumaczy następującą sofistyką: „Byłem 
pod nadzorem organów rządowych, oficerowie 
należą do kompetencji organów rządowych, 
przeto musiałem ich słuchać", Na zapytanie, ja 
cy oficerowie wywieźli Vołdemarasa z Jezioro 
sów, odpowiada lakonicznie: „Nie wiem*. Na 
pytanie co do stopni tych oficerów, odpowiada 
Voldemaras, b. minister Kraju: „Nigdy nie roz 

różniałem stopni oficerskich. 

Ei niu ua a i] 

DZIAŁKI BUDOWLANE 
do sprzedania NA RATY. 

Wilno, ulica Ponarska Nr. 53. 
EEE AE TEMA TAB 

Nowy rekord šwiata 
w rzucie dyskiem oburącz 
REWEL, (PAT). — Znany lekkoatleta estoń 

ski  Armold = Widing ustanowił nowy 
rekord światowy w rzucie dyskiem oburącz, ma 
jąc wynik 90 m. 50 em. 

Rekord światowy w dysku oburącz należał 
od 21 lat do Fina Nieklandera i wynosił 90 m. 
13 em. Widing rzucił prawą ręką 47 m. 56 em. 

a lewą 42 m. 94 em. 

  

Zmiana konstytucji w Rumunji 
BUKARESZT, (PAT). Prasa rumuńs 

ka zapowiada, że w tym roku jeszcze ma 
być dokonana w Rumunji zmiana kon- 
stytucji w kierunku ograniczenia pos- 

OETEZZZCEWR RDC I(0W | senatorów, podniesienia autoryte- 

tu i rozszerzenia kompetencji 

wykonawczej. 

Projekt nowej 
wadzony ma być jakoby przez parlament 

bez dyskusji. 

władzy | 
| 

į 
konstytucji przepro- 

3 
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| „KURJER* z dnia 12 czerwca 1934 r. 

"NA FRANCUSKIM WULKANIE 

Wśród groźnych zapowiedzi nowe siły polityczne 
pragną we Francji przyjść do głosu 
Paryż, w czerwcu. 

Rząd premjera Doumergue'a utwo- 
rzony został w groźnych okolicznoś- 
ciach pod hasłem rozejmu w walkach 
partyjnych. Pomimo, iż w chwili obe”- 
nej nie można porównać sytuacji na te- 
renie wewnętrznym z położeniem,-w ja- 
kiem znajdowała się Francja nazajutrz 

| po wypadkach 6 lutego — okres rozej- 
, mu nie zdaje się zapowiadać trwałego 
, Spokoju i nawrotu do normalnych wa- 

, Tunków, lecz wręcz przeciwnie robi on 
wrażenie ciszy przed burzą. W głębi 
francuskiego wulkanu politycznego doj 
rzewają bowiem siły, które przy pomyś: 
nej sposobności pragną wydobyć się na 
zewnątrz i nadać nowy kierunek życiu 
politycznemu Francji. A 

Pomimo istnienia rządu jedności na- 
rodowej nie nastąpił jednak równocześ - 
nie rozejm w walce politycznej i praso- 
wej. Szczególnie prasa prawicowa gwal- 
townie atakuje partję radykalną i lewi- 

cę. Podobnie lewe skrzydło partji rady- 
kalnej zajmuje w dalszym ciągu żdecy- 

dowanie wrogie stanowisko w stosunku 
do obecnego rządu i pomimo pomyślne 
$0 @а Doumergue'a wyniku kongresu 
w Clermont-Ferrand partja radykalna 

„ue zamierza go popierać bez zastrzeżeń. 
Dla przeciętnego Francuza ustosun- 

kowanie partyj do rządu zaczyna być 
coraz to mniej interesujące. Punkt cięż- 
kości przenosi się bowiem powoli z par- 

tyj politycznych na inne siły, które obe- 
enie znajdują się jeszcze w stanie płyn- 
nym, ale rozpalone są jak magma i nie 
ulega wątpliwości, że w odpowiednim 

momencie starać się one będą przyjść 
do głosu. Prawiea przeprowadza gorącz- 
kową agitację spodziewając się, że uda 
się jej osiągnąć władzę. W tym celu or- 
ganizuje ona młodzież i koordynuje pra 
cę różnych organizacyj. Niedawno na- 
stąpiło utworzenie „frontu narodowego 
który ma na celu harmonijne współdzia 
łanie faszyzującej „Młodzieży patrjoty - 
cznej“ kierowanej przez dep. Taittinge- 
ra z założoną przez Coty'ego organiza- 
cją „Solidarność francuska". Zebrania 
tych organizacyj są prawie stale rozbi- 
jane przez socjalistów i komunistów, 
przyczem nie obchodzi się bez ofiar w 
ludziach. Dzienniki prowincjonalne do- 
noszą o ustawicznych walkach elemen- 
tów prawicowych i lewicowych, któryn 
kres kładzie dopiero policja. 

* Lewica pragnęła również wytworzyć 
organizację faszystowską p. n. „Wspól- 
ny front*, Twórcą jej był b. deputowa- 
ny Bergery. Obecnie tendencje te istnie- 

ją pomimo odsunięcia się Bergery'ego i 
zaznaczają się w pragnieniu doprowa- 
dzenia do współpracy między drugą a 
trzecią międzynarodówką. Niedwuznacz 

nie dano to do zrozumienia na ostatnim 

kongresie partji socjalistycznej S. F. | 
O. w Tuluzie, a i wśród komunistów nie 

brak też zwolenników wspólnego fron- 

tu przeciw faszyzmowi. Dep. Doriot 

przeciwstawił się w tym względzie po- 

głądom komitetu wykonawczego francu 

skiej partji komunistycznej i narazie wy 

grał walkę. 

Najbardziej charakterystycznem zja 
wiskiem jest jednak chęć wprowadzenia 

na widownię polityczną ugrupowań syn 
dykalistycznych zgrupowanych w Kon- 
federacji Generalnej Pracy, olbrzymiej 
organizacji liczącej prawie 3 miljony 
członków, oraz byłych kombatantów, 
których liczba dochodzi do 4 miljonów. 

Zarówno Konfederacja Generalna Pra- 
cy, jak i byli kombatanci, domagają się 
przeprowadzenia zasadniczych reform 

w życiu politycznem Francji. Rolę ogm 
wa zespalającego Konfederację General- 
ną Pracy i byłych kombatantów pragnie 
odegrać „partja socjalistyczna Francji”, 
czyli t. zw. popularnie „neosocjaliści *, 
którzy po oderwaniu się od partji socja- 
listycznej coraz to bardziej orjentują się 
w kierunku lewicowego faszyzmu. Neo- 
socjaliści organizują już „grupy działa- 
nia* (equipes d'action), których człon- 
kowie przywdziewają szare koszule. Am 
bitny sekretarz generalny tej partji dep. 
Deat zaczyna coraz to bardziej nada- 
wać jej charakter faszyzujący, a ostal- 
nio nawet antysemicki. Świadczy to do- 
sadnie o tem jak krótka droga może cza 
sem prowadzić od socjalizmu do faszyz- 
mu, jeśli ludzie, którzy jeszcze rok temu 
należeli do drugiej międzynarodówki 
obeenie nie wahają się głosić haseł pra- 
wie że faszystowskich. Dćatowi pomaga 
dzielnie w jego akcji dziennik „Notre 
Temps", który od pewnego czasu po- 
święca codzień całą stronę działalności 

Konfederacji Generalnej Pracy, b. kom- 
batantom i młodym, jako tym siłom, 
które powinny rządzić Francją. Dėai iro 
niecznie wyraża się o obecnym „rządzie 

staruszków* i jest tak pewny swego, że 
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sztucznych barwników. 

gładką i młodą cerę, używajcie mydła 

dzie za przykładem ludzi, 
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WYRÓB POLSKI 

KWIATY cera kobiety.   
20.000 znawców piękna powiada: 

to mydło zawierające olejek oliwkowy! Niech Pani pój- 

którzy wiedzą co dobre. 

Dwo razy dziennie należy wcierać w pory twarzy 

i szyi obfiłqą pianę mydła Palmolive: — następnie dobrze 

spłukać i łagodnie osuszyć. Cera Pani stanie się miękką 

jak aksamił i pełną powabu, — a taką powinna być 

Colgate-Palmolive $p. z o. o. 

25 Mydło Palmolive nie zawiera 
H0 tłuszczów zwierzęcych 

Używając do twarzy mydła Palmolive, wie Pani z całą 

pewnością. że cerze Jej nie grozi żadne niebezpieczeń- 

stwo! Gdyż mydło Palmolive wyrabiane jest wyłacznie 

z czystych olejów roślinnych i nie zawiera żadnych 

by zachować 
Palmolive. Jest 

    

PALMOLIVE_suAMPOO Per EGNUJE-WŁOSY, Jay NIDŁO MLMOWIE CER 

  

O dzieciach 
i piosenkach 
Trudno nie pisać o dzieciach, gdy 

wszyscy dookoła:—dzieci... o dzieciach... 
dla dzieckal... — Tydzień dziecka, kwe- 
sty na kolonje dla dzieci, specjalny nu- 

mer „Illustration“ poświęcony dziecku, 
dzieci w „Małpim Gaju”, dzieci w Ber- 

nardynce, a gdy się człek wreszcie do- 

ciśnie do teatru, to mu tam zagrają”,„Cu- 

dze dziecko*, albo wytoczą propagandę 
płodzenia dzieci... Dzieci też — a nazjeż 
dżało się tego dobrych parę tysięcy — 
wodziły rej na „święcie pieśni*. Różno- 
kolorowe stadka brodziły parami po 

ilnie ; otwierały szeroko buzie to z za 

chwytu dla nieoglądanych wspaniałości, 
to znów dla wyrażenia dósinteresse- 
ment — gdy skrzętny nauczyciel próbo- 

1 Wał wyzyskać okazję dla wpojenia w pa 

Dilów niektórych godnych uwagi fak- 

tów z historji. 
Dzieci napełniały więc swe chłonne 

Słówki nowemi wrażeniami, a wzamian 
dostarczyły wileńczukom wrażeń wokal- 

nych. Rzadka to u nas okazja — ot tak, 
ez żądnej „akademji ku czci* usłyszeć 

Śpiew zą darmo, śpiew masowy. Zew- 

sząd otaczają nas śpiewające narody: 
Litwini, Rosjanie, Ukraińcy. O Czechach 
czytałem niedawno, że gromadka wysie- 
'dlonych z Francji robotników — Cze- 
chów urządziła na dworcu taki koncert 
śpiewaczy, że. tłum, ale to tłum wrogo 
nastrojony do cudzoziemców urządził 
odjeżdżającym owację. Oto mi propa- 
ganda: gdy policjanci, kierownik ruchu 
t inni, kto tam tylko był na dworcu ma- 
chają chusteczkami za pociągiem uno- 

szącym „niewygodnych cudzoziemców! 

Piosenki śpiewane pod Oszmianą, Lidą 

czy Mołodecznem są smutne j coraz rza 

dziej je słychać. To też dobrze, że jest 

ktoś, komu to leży na sercu, aby Špie- 

wano na Wileńszczyźnie. Żeby i tą dro- 

gą, jakże prostą i wdzięczną szła praca 

kulturalna wśród mas. Mała rzecz 

piosenka, taniec, jakaś Lawonicha czy 

Suktinis, a postawiłbym je obok i narów 

ni z Kółkiem rolniczem, Strażą pożarną. 

czy innym POS-em. ' 
% * * 

Prawy brzeg Wilenki jest cudownem. 

wymarzonem wprost miejscem, na takie 

imprezy, jak owo „Święto Kupały”. Og 

niska, pochodnie i śpiewające dzieci т 

wszystko to przyjęte bylo žyczliwie i 

oklaskiwane gorąco przez tę masę, któ- 

ra zaległa ogrodowy brzeg rzeki. „Za 

ruskiego nie zajmowali się tak temi 

dziećmi* —- mówi obok jakaś „moja ра 
ni* ubrana „z waszecia*. Oczywiście, że 
to się narzuca. To jest proste i wdzięcz- 

ne, więc otwiera ludziom serca i rozu- 

mieją odrazu. Nie powinno się o tych 

rzeczach zapominać, a przeciwnie: po- 

dwoić, potroić wysiłki. 
* * * 

Bo narazie, to jedynie stare „przebo- 

je“ i repertuar podworzowy zaspakaja- 
ją (?) codzienny głód pieśni wileńczu- 

ka. Od ,.już taki jestem zimny dran“ pu 
chną uszy. Jest to nota bene doskonała 
ilustracja dystansu, jaki dzieli życie od 
sztuki: Elegancki Bodo jako śpiewak 
podwórzowy był prawie objektem zaz- 
drości eleganckich panów i pań w ele- 
ganckiem (? — no, niech tam, dla kom- 
pletu...) kinie. W „życiu*, na podwó- 
rzu?... Och nie mówmy lepiej jak wyglą 
da i jak śpiewa jego naśladowca też z gi 

tarą w ręku... : 
Piosenka podwórzowa. Mamy właś- 

nie taki moment, że studenci etnologji 

powinniby robić na ten temat prace ma- 
gisterskie. Piosenka podwórzowa zaczy- 

na się przekształeać. Wołgi, Wołgi tak 

jak nie słychać, romanse cygańskie są 

coraz rzadsze. Łączy się to niewątpliwie 

z „odmłodzeniem personelu", który w 

tej branży dokonał się szybciej i rady- 

kalniej, niż w jakimkolwiek biurze. Ty- 

przepowiada nawet datę upadku obeene 
go rządu określając ją na 10 lipca, t. zn. 
na dzień kongresu b. kombatantów. 
Dćat spodziewa się, że b. kombatanci od 

wołają z łona rządu swego reprezentan- 
ta, ministra emerytur Rivolleta i w ten 

sposób spowodują upadek gabinetu. 
Trudno przewidzieć, czy ambitne pła 

ny Dćata się urzeczywistnią, czy uda się 

mu istotnie doprowadzić do porozumie- 

nia między Konfederacją Generalną Pra 

cy, a byłymi kombatantami. Nie ulega: 

jednak wątpliwości, że istnieje we fran- 

euskim życiu  politycznem ferment, 

który usiłuje wyprowadzić nowe siły po- 

lityczne na widownię. Siły te znajdują 

się teraz w momencie kształtowania się 

i dlatego trudno narazie przewidzieć w 

jakim pójdą kierunku. Samo istnienie 

tych przemian i przegrupowań jest je- 

dnak już faktem. który nie może ule- 

gać najmniejszej wątpliwości. 

J. Brzękowski. 

S 
. ° 

Nowošci wydawnicze. 
-— Niepodlegieść, czasopismo poświęcone 

dziejom polskich walk wyzwoteńczych w dobie 

popowstaniowej, tom IX zeszyt 3. Ostatni zeszyt 

tego kwartalnika, redagowanego przez Leona 

Wasilewskiego zawiera m. in.: dr. M. Złotorzy - 

ckiej „Antoni Beresowski i jego zamach na 4- 

leksandra II-go“ (w roku 1867 w Paryżu); dalszy 

ciąg wspomnień Antoniny Moržkowskiej ze sto | 

sunków w oKngresówce przed wojną; Stefana 

Sobótki „Wspomnienia Žyrardowiaka“; Ignace- 

go Ziemiańskiego „Zarys rozwoju POW w Ży- 

temierzu. Wł. Pobóg - Malinowski drukuje @5- 

kuemnty do historji „Ligi Narodowej“. W „Mi- 

scellaneach* pisze dr. Złotorzycka 0 poglądach 

Jarosława Dąbrowskiego w sprawie ruskiej. 

W „Sprawozdaniach“ wśród innych recenzyj 

znajdujemy wzmiankę o drukowanych w „Kur: 

jerze Wileńskim* wspomnieniach p. Z. Nagrodz 

kiego p. t. „Wyprawa wiłeńska w r. 1919 (wy- 

szło w odbitce str. 55). 
—- Qriens, dwumiesięcznik poświęcony Spra- 

  

    

wom religijnym wschodu, zeszyt za maj — 

czerwiec 1934 r. Czasopismo to, redagowane 
przez Ks. Urbana $. J., jest organem Zakonu 
Jezuitów, poświęconym propagandzie Unji io- 
brządek wschodni). Artykuł wstępny ks. Urba- 
na dowodzi potrzeby walki w Polsce z hez- 
bożnictwem, idącem ze wschodu Dr. M. Niwiński 

pisze o sporze o chrzest Rusinów w Polsce (w. 
XVI), ks. Waczyński o obrzędach w Jćrozolimie 

w IV w. Dalej znajdujemy artykuły i notatki 

o akcji unijnej na Polesiu i Wołyniu, o sytua- 

cji w Cerkwi Prawosławnej, o sprawach wscho 
dnich w Rzymie, przegląd prasy w sprawawch 
unijnych (ks. Urbana) i t. d. 

Trenczyńskie Cieplice 
rodzime gorące źródła siarczane i mułowe, 

leczą radykalnie: 

REUMATYZM — ARTRETYZM 
ISCHIAS — NEURALGJĘ 

Tanie i dogodne leczenia ryczałtowe. 
Wyjaśnień udziela honorowo: Czechosłow. 
Biuro Informacyjne — Warszawa, Żabia 4 

  

  

      
powy dotąd repertuar znikł z typowymi 
dziadygami, katarynkami i „popoczką 
na szarmance“, których 'rapiem jak 
zwiało. Gdzie się podzieli — wymarli? 

poszli do przytułków, wyemigrowali na 

zapadłą prowincję? — Nie wiem. Dość 

że na podwórzu jest hegemonja młodzie 
ży, która śpiewa bardzo ciekawe rzeczy: 

Bezrobotnego wystygła chata 
z miasta do miasta wędruje 
każdy włóczęga młodym pomjiata 
Niejeden psami go szezuje... 5 

Trudno zapisać wszystko, ale są tam 
takie rzeczy, od których różne kobieci- 

ny głowami kiwają i wzdychają ciężko. 

Trudno też nazwać to szkołą optymiz- 

mu... Ta młodzież śpiewem swym chce 
osiągnąć rzeczy konkretne. I tak gdy je- 
den 15—16 letni młodzian łamiącym się 
od mutacji głosem opiewa swe dramaty 
czne losy jako bezrobotnego, inny posta 
wił na kartę filosemityzmu: — przecie 
podwórza żydowskie są nieeksploatowa 
ne! Czy tu nie da się nie zrobić? Na 
Trockiej więc, albo na Straszuna rozle- 
ga się żałosna historja o domu — rude- 

rze w której „mieszkał stary Żyd, co nę- 
dzę tylko znał”. Piosenka ta ma niepoe: 

bawiony wyrazu refren: 

Miriam najdroższe dziecię 
Miriam tyś jest mój skarb 
Troskę co nas tak gniecie i 
wezmę na stary garb. i
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Nauka historji w Z. 5. 5. К. 
Komisarjat oświaty wydał niedawno rozpo- 

rządzenie, które w Związku Sowietów podzia- 
łało jak sensacja. Rozporządzenie to dotychczas 
jeszcze żywo jest komentowane. Rozporządze- 
mie to zmienia sposób i metody nauczania histo 
rji w w szkołach sowieckich. Dawniejszy, czy- 
sto „klasowy“ sposób nauczania historji okazał 
się wprost niezadawałający i niedorzeczny. Dzie 
ci po ukończeniu szkoły nie znały nawet naj- 
ważniejszych faktów z historji Rosji i świata. 

JAK SIĘ UCZY HISTORJI. 

Czem. objaśnić można tę tak wiełką zmianę 
w poglądach oficjalnych sowieckich kół na stu 
dja historji? Prasa sowiecka przynosi cały sze- 
reg przykładów, świadczących na jak niskim 
poziomie znajdowała się w Rosji sowieckiej na- 
uka historji. Podług słów organu komisarjata 
oświaty „Za komunisticzeskoje proswieszeze: 
nje* — „eały kurs historji w szkole średniej 
dlotyczył właściwie trzech elementów i faktów: 
1) niewolnicy (chłopi) byli uciskani, 2) niewoi- 
nicy (chlfpi) buntowali się, 3) drogi handlowe 
zdobywało się. Obojętnem jest czy mówi się © 
Egipcie, Rzymie, o Średniowieczu, czy o Rosji 
ха panowania Piotra czy przed Piotrem, o 
XVIII czy XIX wieku — na wszystko miano tę 
samą miarę*. Nie więc dziwnego, že studenei, 

%tórzy musieli uczyć się historji podług nie- 
szczęśliwego podręcznika Gukowskiego i Trach- 
tenberga spoglądają ua tę książkę wrogo i po- 
wiadają, że napisana jest „nudnym i ciężkim 
językiem”. 

Niemniej jednak zainteresowanie historją u 
dzieci i młodzieży jest wielkie. „Trzeba wiedzieć 
—pisze specjałry korespondent wspomnianego 
pisma z Stalina w Dońskiem zagłębiu — jak 
uczniom ki. 6 zapłonęły oczy, kiedy w „wolnej 
zozmowic' po egzaminie zadano im pytanie, czy 
©zytali jakieś książki historyczne. Okazało się, 
że młodzież namiętnie czyta cykl „Życie wybite 
mych ludzi*, powieści Wiktora Hugo, Sienkie: 
«wicza, Dumasa. 0 Wiktorze Hugo jeden z ucz- 
miów z entuzjazmem oświadczył nawet: „Jak 
ten umie wspsniaie przedstawiać historję Gdyby 
iak nasze podręczniki przynajmniej trochę po- 
dobne byly do tych książek. 

ZDUMIEWAJĄCE ODPOWIEDZI. 

Odpowiedzi uczniów przy prostych egzami- 
nach wprost zdumiewają nituctwem Tak np. w 
pewnej szkołe w Simferopolu uczeń Ponoma- 
renko opowiadał o angielskiej rewolucji: 
„l krół i parłament obaj żyli w Anglji i spo- 
wodu kościoła doszło poruiędzy nimi do kłótni”. 

Albo mała rozmowa pomiędzy uczniem a 
nauczycielem: 

— Kiedy wybudowano Piotrogród? 
W 1703 roku. 
Kto wybudował Piotrogród? 

— Piotr Wielki, 
— Na czem wybudowany jest Piotrogród? 
— Na kościach rohotników. 

KTO TO BYŁ NAPOLEON. 

W pewnej szkołe w Stalingradzie odpowie: 
śiział uczyń na pytanie, kto to był Napoleon, 
pięknie szybko bez zastanowienia się: 

— Po wiełkiej rewolucji francuskiej Napo- 
teon stał się dyktatorem Francji potem prowa- 
dził wojny z wszystkiemi państwa i za to wy- 
słany został na wyspę i potem na wyspie zmarł 

Ale kto to właściwie był Napoleon — słusz- 
nie zapytuje się współpracownik „Za komunisti- 
<zeskoje proswieszezenie“, -— z któremi pań- 
stwami walczył po pierwszem wygnaniu? To 

__ Majątek ziemski 
oddam w dzierżawę lub sprzedam 

na dogodnych warunkach. 
Informacje: Wilno, ul. Młynowa 5/7, 
m. 9, administrator, od godz. 17—19 

  

    

Dalsza historja garbatego starca i je- 
go równie pięknej jak złej córki jest 
ogromnie zawiła i tragiczna. Prawdopo- 
dobnie osiąga też pożądany rezultat — 
miedziaki, ciskane z okien dotąd niecza- 
łych. Ha, taki dobry kawałek chleba jak 
i jakiś inny. Jeden, kogo los obdarzył 
jakim takim głosem śpiewa o Mi- 
riam; drugi — silny w ręce raczej nakła 
da kolorową koszulę i pałką na szybach 
wygrywa fanfary... — Dla chleba panie. 
dla chleba — mówi piosenka. Przy odro 
binie pomysłowości możnaby nawet oba 
fachy połączyć. 

* ZEE 

Wileńskie „dziecko ulicy nie odzma- 
czą się jednak pomysłowością. Weźmy 
te „sprzedawanie kwiatów, Biegnie za 
tobą pół kilometra taki odrodny brat pa 
ryskiego gavroche'a ; jęczy swoje „pan 
kupić kwiatek... Obok mijają pary za- 
kochane, poważni panowie, towarzyszą 
cy młodym paniom — same świetne o- 
kazje. Nie, takie odnudzi swoje przy je- 
gomościu, który sprawę wytrzymania i 
niekupienia sobie kwiatka traktuje jak 

sport... Inna rzecz, że jeśli złapie się ta- 
ka zmora w towarzystwie, to na nie zda 
się odpowiedź „idę z siostrą”, Takie coś 
wogóle nie słucha. 

Parę razy proponowałem zamiast żą 
danych 5—10 groszy znaczek pocztowy. 

   

wszystko pozostaje dla chłopa tajemnieą. W je- 
go głowie jest tylko martwy schemat. Albo na 
pytanie nauczyciela: „Powiedz mi, co wiesz 
o Pugaczewie* — uczeń ósmej kłasy stalin- 
gradskiej szkoły Aleksajew poezął ohszernie ©- 
powiadać o społecznem znaczeniu pugaczew- 
skiego ruchu, o tem, jakie poparcie ruch ten 
znajdował wśród ówczesnego uralskiego рго!е- 
tarjatu. Ale Pugaczewa jakoby na świecie nie 
było. O nim samym uczeń nie nie powiedział. 
Przy egzaminach okazało się wyraźnie, że mło- 
dzież szkolna nie potrafi orjentować się w da- 
tach historycznych i faktach. 

RADYKALNY ZWROT. 

Nie więe dziwnego, że ostatecznie postano- 
wiono położyć kres nieuctwu. Trudno jednak 
będzie wszczepiać w umysły uczniów nowe fak- 

ta historyczne w ramach nowego systemu nau- 
czania a o wiele trudniej będzie postarać się o 
nauczycieli, którzyby w ten sposób mogli nau- 
czać historji. Nauczyciełe bowiem, którzy ukoń 
czyli komunistyczny instytut pedagogiczny właś 
nie przygotowani są do takiego tylko naucza- 
nia, które obecnie okazało się niewłaściwe. 
Przyzwyczaili się też do tego, że uczniom wy- 
kładano, że cała historja .dotyczy tylko walk 
klasowych Ё że osoby nie odgrywają w historji 
żadnej roli. Dlatego też sowieckie władze szkol- 
ne, domagają się, aby nauczyciele historji od- 
byli nowy kurs i rozpoczęłi naukę według ne 
wych metod. tak. aby uczeń potrafił orjentować 
się w faktach historycznych. Nie łatwo będzie 
zyskać w krótkim czasie potrzebną ilość nau- 
czycieli, którzy odpowiadaliby wymaganiom ko- 
misarza oświaty ludowej Bubnowa. ST. OGR. 

  

WILNO, 

Ciągnienie 19   

Spór 6 pomnik Mickiewicza 
nie zdołał tozprószyć wiszącego nad 

kazdym z wilnian pytania skąd wziąć 

gotówki w najbliższej przyszłości. Bo 

jedna jest tylko na to odpowiedz i ra- 

da: grać na loterji, nabywając los 

do l-ej kiasy loterii państwo- 

wej w szczęśliwej kolekturze 

A. WOLANSKA 
ULICA WIELKA Nr. 6. 

P.T. graczom zamiejscowym losy wysyłamy po otrzymaniu zamówienia. 

P. K. O. Nr. 7192. 

czerwca r. b.   
  

  

Wiicekanelerz von Pappen bywa również spokojnym rybakiem. 

„Dziecko ulicy* patrzyło „chytrze*: e... 
€oś on kręci... A naco mnie znaczek? — 
zawsze brzmiała ta sama odpowiedź. 
Naco 30 groszy zamiast 5-ciu?.. To zbyt 
mądre... 

W naszej dzielnicy poluje z kwiatka 
mi dziewczynka już wyjątkowo brudna 
i wyjątkowo jęcząca. Umówiliśmy się -—— 
kilka osób — przeprowadzić pewną ak- 
cję pedagogiczną: owszem, będziemy ku 
powali kwiaty, ale niech wytrze nos... 
No i codzień dziewczyna słyszy to kilka 
razy, codzień jęczy i codzień z tym no- 
sem... Jeśli ona myśli, że zwycięży wytr- 
wałością, to się myli. Kwiaty kupować 
— owszem, ale to musi być kupowanie 
kwiatów, a nie akcja charytatywna w 
formie już dość odrażającej. 

й * oz 

Jednego tylko znam wyrostka, który 
cygani groszaki w sposób ойу 1 dość po 
mysłowy. Ostatnio wykombinował no- 
wą formę: — Pan, pożyczyć 5 groszy... 
Ghoć na procent... Ten mały zasługuje 
na to, aby go wysłali na te kolonje let- 
nie dla dzieci, na które tak gorliwie 
kwestują. Chociaż... Przez kilka lat mia 

łem możność zetknięcia się z temi, czy 
innemi kolonjami. I co zawsze uderzało 
to rażące niewykorzystanie kolonji. 
Przecie jeśli się już poniosło koszta, wy 
słało dzieci i zaangażowało personel, to 

powinnoby się wycisnąć okazję jak cy- 
trynę. Tymczasem cóż się dzieje? Dzieci 
łażą znudzone, brak prymitywnego 
sprzętu sportowego (jakichś piłek, jakie 
goś boiska, które dzieci mogłyby same 
zrobić, byleby ktoś się tem zajął), do 
kąpieli stosunek z przed lat 30-tu, wy- 
chowawcy  („instruktorzy“) — przygo- 
dnie dobrani i licho płatni studenci lub 
uczniowie, którzy mie mają pojęcia o 
tem do czego ich przystawiono. Sfilmo- 
wać, ot, choćby lekcje gimnastyki w 
większości kolonij, a byłby dość smutny 
dla znawcy film humorystyczny.. Już 
tam nadmiarem fachowców, higjeni- 
stów i gimnastyków kolonje letnie nie 
grzeszą. Dziecko „pobadzia się*, połobu 
zuje miesiąc i na tem koniec... 

* * * 

Propaganda dziecka. Dziecko na uli 
cy. Mimowoli obserwuje się to i owo. 
Oto jakaś skromnie ubrana mamusia 
znalazła chwiłkę czasu i wyszła z syn- 
kiem na skwerek. Właśnie wracają do 
domu. Wtem mamusia się spostrzegła. 
— A gdzie łopatkę podziałeś? — Synek 
nie pamięta. — Ty chołero, żeby ty 
zdech, ot kup co takiemu ścierwu —- 
„polato się*.. Łopatka się znalazła po 
drodze, ale myślę, że lepiej byłoby jej 
wogóle nie kupować... 

Jakaś elegancka pani przyciągnęła 

UŚMIECHY | UŚMIESZKI 

„Odkrycie raju* 
AŻ nadto dobrze wiemy wszyscy, że życie 

współczesne nie jest rajem. Raj, to miniona 

szczęśliwość, to wyraz uzmysławiający nasze 

tęsknoty za idealną, beztroską przeszłością w 

jakiej żyli nasi prarodzice. Wspomnienie raju 

tłomaczy idee konserwatywne i zachowawcze, 

gdyż trudno przypuścić, aby człowiek dzisiejszy 

wzdychał serjo do czasów pławienia czy pałe 

nia czarownic, wypędzania djabła, inkwizycji 

hiszpańskiej, tortur, albo zabijania młotecz- 

kiem robactwa na główkach uroczych margra- 

bin. 

Ta, dziś silniejsza może niż parę lat temu, 

tęsknota za rajem podnieciła Niemca nazwi 

skiem Franz von Wendrin do badań na temat, 

gdzie znajdował się raj na ziemi. Odpowiada on 

na to pytanie w książce p. t. „Odkrycie raju". 

Pisze on dosłownie: 

„Po długich i trudnych poszukiwa- 

niach udało mi się odkryć, iż miejscem. 

w którem znajdował się kiedyś raj biblij- 

ny były Niemcy i że kraj nasz jest praw 

dziwie świętą ziemią”. 

Najsilniejszym argumentem na to twierdze- 

nie, ma być fakt, że Ewa dała Adamowi jabłko 

a nie banana, figę, daktyla, czy pomarańczę. 

Z wygnaniem z raju sprawa — jak się dowia 

dujemy od autora — była taka prosta: 

„Wyrzucenie Adama i Ewy z raju po- 

łegało na tem, iż chcieli oni przeprowa- 

dzić w nim „reformy*. Z tego też powo- 

du wynikła tam „straszna* walka, w re- 

zultacie której Adam i Ewa raj opuścili* 

Nie mamy nic przeciw temu, że raj istniał 

w dzisiejszych Niemczech. Że dzisiaj go tam 

niema o tem wiedzą wszyscy. e oczekujemy 

też, że powstanie tam w najbliższej przyszłości. 

Zwrócimy tylko uwagę niemieckiemu ministro- 

wi wychowania narodowego, panu Rustowi, 

który powyższą książkę zalecił w Niemezzeh 

jako lekturę szkolną, na dwa słabsze — naszem 

zdaniem — punkty tego odkrycia: 

  

1. Skoro Adam i Ewa byli germanami i wy- 

rzucono ich z raju za organizowanie przewrotu 

i próby reform, to niema się czem chwalić. 

Przeciwnie cały Świat a z nim i młodzież nie 

miecka, będą mieli uzasadniony żał i pretensje 

do Niemców, że dzięki lekkomyślmości tych 

pierwszych germanów, cierpią dzisiaj wszyscy. 

2. Gorzka lekcja i ciężkie doświadczenia 

Adama i Ewy nie pomogły, jak widać wiele, 

gdyż manja reformowania nietylko siebie, ale 

całego świata, tkwi ciągle wśród Niemców i jest 

widocznie obciążeniem dziedzicznem. 

Dlatego ten rajd z rajem na szkoły, nie wy 

daje się celowy. Nie trzeba im raić raju, gdyż%- 

wyrosną z nich niedorajdy. Wel. 

5 © ” ° ° 

O 25 proc. jašniej 
Profesor Georges Claude wygłosił referat 

w paryskiej Akademji Nauk, w którym stwier- 
dził, że udało mu się przez zastosowanie rzad- 
kich i szlachetnych gazów, krypionu i ksenonu, 
powiększyć intensywność światła elektrycznego 
przy jednakowem napięciu prądu o 25/0. Gazy 
te, niezmiernie rzadkie i zawarte w powietrzu 
w minimalnej ilości, otrzymuje prof. Claude 
przy skraplaniu powietrza. Próby i doświadcze- 
nia prof. Cłaude'a w tym kierunku sięgają jesz- 
cze r. 1993. Wynalazek ten, jak twierdzą ta- 
ehowcy, może przyczynić się do zupełnego prze- 
wrołu w dziedzinie techniki oświetleniowej. 

poprostu za rękę swego synalka do bocz 
nej alei w Bernardynce. — Tu baw się! 
Jak bawić się, kiedy aleja pusta i wogó- 
le nudno! Chłopczyk spogląda na ma- 
mę, sapiącą na ławce i wpada na pomysł 
Pakuje palec w piasek, a potem do bu- 
zi. Towarzyszy temu subtelny uśmie- 
szek... 

— Sałomonczik, ja tobie tego zabra- 
niam! Zobaczysz: dostaniesz. 

Sałomonczyk powtarza eksperymeni, 
uśmiechając się coraz złośliwiej. Za któ- 
rymś tam razem mama nie zdzierżała. 
Trach Sałomonczyka po buzi... Ach, do- 
pieroż powstał wrzask! Ty taka, ty owa- 
ka. Wied'* ty sama gawariła, czio po mor 
die bit“ nielzia. Zrezygnowana dama po- 
tarabaniła wrzeszczącego i wyrywające 
go się malca dalej... 

Od Rudnickiego wychodzi solidna 
rodzina. Zażywni państwo i dłubiąca w 
nosie dziewczynka. Mama mówi: — nie 
dłub w nosie! — kiedy swędzi odpowia 
da córeczka. Nie dłub, kiedy mama c! 
mówi... — dodaje papcio i dyskretnie 
bodzie dziewczynkę laską... 

* * * 

Z czasem rzeczy które przytoczyłem 
będą niemożliwe: społeczeństwo będzie 
roztaczało nad dziećmi coraz ściślej 
opiekę. Ale jak narazie to zdaje 
piosnka przy$złości... 

  

   
się 

jira. 
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stało zdobyte przez Jego obóz, 

dla dobra miasta i jego mieszkańców. 
Zwycięstwo nie przyszło łatwo. En- 

decja zechciała wyzyskać na całego swój 
gdzie 

dzięki głosom komunistycznym i komu 
nizującym uzyskała niespodziewaną dla 
niej samej liczbę głosów i mandatów. 
Mało zaszczytny ten sukces usiłowała 
endecja zaprezentować w Wilnie, jako 

zwycięstwo jej politycznego stanowiska, 
jako dowód rosnących swoich wpływów, 
zwłaszcza w środowiskach robotniczych 

Chciano wszelkiemi 
środkami wytworzyć nastrój ruchu idą- 
cego naprzód, posługując się demagogi- 
cznemi hasłami, wyzyskująe uczucia re- 
ligijne i ciężki stan materjalny szerokich 
warstw ludności. Mimo usilnej agitacji, 
mimo zastosowania nie liczących się z 
niczem środków nie udało się w Wilnie 

endecji powtórzyć Łodzi. Wilno nie da- 
ło jej pomocy komunistycznej, bo komu 
nistów tu jest zbyt mało. Natomiast ha- 
sła antyżydowskie zostały w pełni użyte. 
Miejscowe i przyjezdne bojówki endec- 
kie próbowały je nawet czynami popie- 

przypadkowy sukces w Łodzi, 

*
 

i pracowniczych. 

*rać. 

Chwyciła się też endecja jeszcze jed 
nego środka: przedstawienia siebie w 
roli „pokrzywdzonej* w akcji wybor- 
czej i oskarżenia przeciwników o takie 
czyny i metody które sama do akch 
wyborczej wprowadziła. Typowy przy- 

kład zastosowania znanego zwrotu „ła- 
paj złodzieja”. Zamieszczony w dzisiej 
szym „Dzienniku Wileńskim* telegram 
do p. Ministra Spraw Wewn., podpisany 
przez posłów endeckich pp. Komarni«- 
kiego i Zwierzyńskiego usiłuje takie wy 

oskarżając Komisje 
ten 

znajdzie niewątpliwie należyte odparcie 
że strony Głównej Komisji wyborczej, 

energicznie 

czuwała nad prawidłowym przebiegiem 
fłosowania. Prawidłowość wyborów by- 
ła natomiast często łamana właśnie 
przez endecję, na dowód czego posiada- 

Wbrew, odezwie 
Jedynki, nawołującej ludność do zacho 
wania powagi i spokoju w dniu wybo- 
rów, bojówki endeckie próbowały wy- 
wołać pogromowe nastroje. Na peryfer- 
Jach miasta na Zwierzyńcu i na Zarze- 
czu policja rozpędziła je już przy „„ro- 

rozbijania szyb i demolowania 

wołać wrażenie, 
Wyborcze o stronniczość. Zarzut 

_ która bardzo troskliwie i 

My już liczne fakty. 

bocie“ 

mieszkań żydowskich. 
Niezbicie stwierdzone zostało, że er 

„KURJER* z dnia 12 czerwca 1934 r. 

nictwa przez kolporterów endeckich kar 
tek wyborczych Jedynki ze zmyšlonemi 
nazwiskami, nie figurującemi w żad- 
nym okręgu na jej listach — oczywiście 
również w tym celu, by oddane w ten 
sposób głosy poszły na marne. 

Lecz dla zmylenia opinji, dla odwró- 
cenia uwagi od siebie, te same akurat na 
dużycia imputują miejscowe dzienniki 
endeckie Blokowi Gospodarczemu Odro 
dzenia Wilna, nie szczędząc oskarżeń na 
wet pod adresem czynników  urzędo- 

„wych — Komisyj Wyborczych. Cała ta 
robota ,„wykręcania kota ogonem win- 
na być należycie przygwożdżona. Ma- 
my pewność, że to nastąpi, nie można bo 
wiem endecj;j pozwolić na dezorjentowa 
nie opinji celem zamaskowania swej 
przegranej. 

Czytaliśmy również wczoraj w dzien- 
nikach endeckich i we wspomnianej już 
depeszy do p. Ministra Spraw Wewn. 
skargi na to, że jakoby w znacznej częś- 
ci obwodów mężowie zaufania listy „na 
rodowej nie mogli być obecni przy gło 

sowaniu, ponieważ ich tam nie dopu 
czono. Z miarodajnych źródeł, do k 
rych zwróciliśmy się w tej sprawie, u 
skaliśmy stwierdzenie, że w kilku obwo- 
dach tylko odmówiono udziału w czyn- 
nościach wyborczych osobom, które, 
mianując się mężami zaufania listy „na 
rodowej* nie mogły się wylegitymować 
odpowiedniem zaświadczeniem Głównej 
Komisji Wyborczej. Po przedstawieniu 
takich zaświadczeń osobom tym nie czy 
niono żadnych trudności. 

Jeszcze parę faktów z tejże dziedzi- 

   
   

Łapaj złodzieja 
Wilno — miasto Marszałka — zo- 

przez 
obóz rzeczowej, zgodnej współpracy z 

Rządem. Absolutną większość w nowej 
Radzie Miejskiej uzyskała lista Nr. 1 
„Bloku Gospodarczego Odrodzenia Wil- 
na* na której umieszczeni są łudzie, do- 
brani pod kątem nie przynależności paz- 
tyjnej i politycznych wyłącznie haseł, 
lecz pod kątem realnej i fachowej pracy 

decką. W jednym z obwodów УТ-во о- 
kręgu miało się okazać w urnie kopert 
2157, podczas kiedy uprawnionych de 
głosowania było 1818. Sprawdziliśmy i 
tę wiadomość. Okazuje się, że uprawni» 
nych w tym obwodzie było 2148, a ko- 
pert w urnie 1818. I tak dalej, i tak dalej 

Wszystko to na nic, panowie endecy. 
Klęski swojej nie potraficie zamasko- 
wać insynuowaniem nadużyć swo.m 
przeciwnikom i Komisjom wyborczym. 
Jesteście rozzłoszczeni, że się Wam zdu 
blowanie Łodzi nie udało. Ale to były 
zgóry mylne rachuby. Tam mieliście po 

moc ze strony komunistów którzy Was 
poparli jak tych, którzy zdecydowani 
są zawsze i wszędzie walczyć z rządem 

Tu natomiast chcieliście stworzyć zaw- 
czasu atmosferę „zwycięstwa*. Mimo :0 
przegraliście z kretesem. Wiemy, ż» w 
nowej Radzie Miejskiej będziecie się prze 
ciwstawiać każdemu poczynaniu, które 
wyjdzie z większości Bloku Gospoda. 
Odrodzenia Wilna. Bowiem nie dobro 
miasta i jego mieszkańców jest waszym 
celem, lecz walka polityczna z obozem 
rządzącym w państwie. Ale mamy na- 
dzieję, że w tej robocie destrukcyjnej, 
w tej wiecznej negacji pracy rzeczowej 
i konstruktywnej zasłużycie sobie aa 
właściwą ocenę u ludności naszego mia 
sta. Od złych skutków tej roboty uchro- 
ni miasto większość, zdobyta w Radzie 
Miejskiej przez Blok Gospod. Odrodze- 
nia Wilna, który — nie wątpimy w to 
— zrobi wszystko co będzie w jego mo- 
cy i na co mu posiadane środki pozwola, 
aby odpowiedzieć zaufaniu, jakie mu 

  

ny okłamywania opinji przez prasę сп- ludność okazała. 

decy kolportowali: na ulicach kartki Je- 

Znowu niezgodność 
na Konierencji Rozbrojeniowej 

GENEWA (Pat). Komisja główna kon 
ferencji rozbrojeniowej zebrała się dziś 
celem wykonania uchwalonej w piątek 
rezolucji i powołania przewidzianych w 
niej komitetów. Henderson zapropono 
wał aby przewodnictwo komitetu, który 
ma się zajmować regjonalnemi układa- 
mi o bezpieczeństwie, powierzono Poli- 
tisowi i aby komitet składał się z repre- 
zentantów wszystkich państw europejs- 
kich. Propozycja tą została przyjęta, jed 
nakże dwie delegacje włoska i węgiers- 
ka, oświadczyły, że wydelegują do ko- 
mitetu tylko obserwatorów. Delegacja 
W, Brytanji oświadczyła, że wprawdzie 
W. Brytanja gotowa jest uczestniczyć w 
pracach komitetu, ale nie ma zamiaru 
przystąpić do nowych układów o bezpie 
czeństwie. 

Delegat Francji Mossigli oświadczył, 
że rozumie stanowisko W. Brytanji i 
Włoch, ale że ma zastrzeżenia co do tezy 

Komisarz Litwinow oświadczył, że 
przyjmuje ograniczenie prac bezpieczeń 
stwa do Europy, ale być może okaże się 
potrzebne zawarcie także układu o bez- 
pieczeństwo dotyczące innych kontynen 
tów. Ograniczenie się do Europy doty- 
czy tylko programu najbliższych prac. 

Przewodniczący zakomunikował da- 
lėj, že prześle niezwłocznie wszystki:n 
rządom propozycję sowiecką w sprawie 
przekształcenia konferencji na stałą kon 
ferencję pokojową a jednocześnie prosić 
będzie o zakomunikowanie swoich ор1- 
nij na ten temat. Następnie komisja przy 
jęła rezolucję wzywającą rządy do za- 
komunikowania najświeższej dokumen- 
tacji dotyczącej wydatków ma obronę 
narodową odpowiedniemu komitetowi. 
Nie wiadomo: kiedy powołane do życia 
cztery komitety rozpoczną pracę. Zwoła 
nie zostało powierzone tym przewodni- 
czącym, którzy, z wyjątkiem jednego. 

W „ogonku“ przed urną. 
— Teraz to już, moja pani, Wilno to mia 

slo europejskie! я 

— A czemu? 

— Czyž pani nie wie? Kobiety będą teraz 

w radzie miejskiej miały dużo przedstawicie 

lek. Pełne równouprawnienie. Ja głosuję t 

ko na kobiety. Wszystkich mężczyzn wykreś- 

liłam. a 

— I dobrze pani zrobiła. Ja też wykreślę 

Długa kolejka biegnie od urny po przez sa- 

lę. aż na podwórze i kończy się przy bramie. 

Ludziska cierpliwie drepczą na miejscu, ©- 

mawiają przeróżne tematy i czekają. Płyną 

kwadranse — trzeba czekać przeszło godzinę. 

Wilnianie zdają sprawę z obowiązku obywa- 

telskiego. й 

— Drogę — proszę państwa, drogę dla spa- 

raliżowanej... 

Kolejka daje przejście krzesłu, na którem 

trzech mężczyzn niesie sparaliżowaną starusz 

kę. Wnoszą na schody i chora wkłada w ko- 

pertę białą kartkę z nazwiskami kandydatów. 

Wkrótce nadchodzi kobieta z podwiąz 

głową. Onegdaj miała operację szczęki. Mimo 

osłabienia powoli podchodzi do urny 

Kobiet jest dużo. O wiele więcej, niż męż- 

czyzn. Prawie wszystkie jednak 2 wyglądu- 

dźwigają conajmniej ponad trzydziestkę. 

— Z kobiet, proszę pana, przyjdą te tylko, 

które już nie będą mogły zaprzeczyć, że mają 

ponad 24 lata... — dowcipkuje ktoś. 

— A tak, t się nie przyzna... 

Czas dłuży się. Rozmowy cichną. W. kolej- 

   

  

    aną 

    

  

wiele 

  

ce stoją przedstawiciele wszystkich warstw spo 

łecznych. Każdy przejęty potrosze obowiązkiem, 

włożonym na niego. Zbliża się wreszcie urna. 

— Nazwisko? 

— Oto koperta. 

Białą kartka wraz z kopertą znika w urnie. 

Z uczuciem dobrze spełnionego obowiązku 

idzie się do domu. 
zac. 

Frekwencja była stała. 30 jest przed każdą 

urną zawsze — wciągu całego dnia — stali wy- 

borey. „„Ogonek* powiększał się lub 

szał — zawsze jednakże był. 

Na ulicach wrzało od agitacji. Głosowanie 

przy urnach upływąło w niezamąconym spoko- 

ju. Podchodzono do nich z wyrobionem zda- 

niem. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne. spec. źołądka i jelit 

ul. Zawalna 24, tel. 14-25 
Przyjmuje od 12—2 i 4—6. 

zmniej 

„Pan Tadeusz" w prze- 
kładzie francuskim 

z przedmową min. Barthou. 
W Paryżu ukazał się niedawno 

w księgarniach francuski przekład .]Pa- 
na Tadeusza* wybitnego znawcy literatu 
ry polskiej Pawła Cazin'a. Przedmowę 
napisał minister spraw zagranicznych. 
Barthou, który z entuzjazmem stwier- 
dza, że bliski jest moment uznania „Pa 
na Tadeusza* przez obcych za jedno z 
największych arcydzieł literatury świa- 
towej. 

Przedmowę ministra Barthou zamie: - 
Ścił dziś jako wstępny artykuł „Les 
Nouvelles Literaires*. dynki z nażwiskami kandydatów z in- 

nych okręgów, (nprz w okr. IIl-im roz- 
dawańo kartki z nazwiskami kandyda- 

р tów Jedynki w okr. VI-ym) wprowadza- 
łac przez to wyborców w błąd, gdyż, ta- 
kie kartki musiały być unieważnione 
rzez komisje Obwodowe. Blok Gospod. 
Odrodzenia Wilna ulicznego kolporta- 
żu wogóle nie prowadził, a rozdawnict- 
Wo kartek wyborczych dokonywane 
było tylko przez t. zw, punkty informa- 

Cyjne na ulicach. Mało tego. Zanotowa- 
he zostało szereg wypadków rozdaw- 

delegata węgierskiego. znajdują się chwilowo poza Genewą. 
  

Równocześnie z deba-     
tami nad rozbrojeniem 

grzmią działa  olbrzy-    

    
    

        

    
    

      
    

       

mich pancerników. Na-   
   Przed 

wyjazdem 
na wywczasy 

nie zapomnij za- 
opatrzyć się we 
flakon orzeżwia- 
jącej wody koloń- 

: sk'ej 

OLONAISE 
fabryka 

sz HA 
Do nabycia we wszyst- 

kich perfumerjach „ 

sze zdjęcie przedstawia 

angielski okręt bojowy 

podczas ćwiczeb. strze- 

laniny na manewrach.  
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Lekceważenie bólu ludzkiego 
Oto autentyczny wypadek: 
W domu pracownika umysłowego, 

funkcjonarjusza prywatnego  przedsię- 
biorstwa w Warszawie, dziecko cierpia 
ło na ból zęba. Twarz 12-letniego chło- 
paka napuchła. Nic niezwykłego: typo- 
we zapalenie okostnej. Dentysta poleca 
środki lecznicze; wyrwanie zęba nastąpi 
po ustąpieniu spuchlizny. Ale po kilku 
dniach pojawiają się niepokojące obja- 
wy: dość wysoka gorączka i coraz sil- 
niejszy obrzęk. Dentysta, do którego ro- 
dzice zwracają się telefonicznie, daje 
polecenie: 

— Prześwietlić dziąsło Roentgenem, 
a potem przyjść z chłopakiem i „obraz- 
kiem“. 

„Roentgen“ droga rzecz... Więc oj- 
ciec udaje się z dzieckiem do ośrodka le 
czmiczego = Ubezpieczalni Społecznej. 
Przecie od wielu, wielu lat šciągają mu 
z poborów kilkanaście procent miesięcz- 
nie — niechby więc teraz poratowali w 
chorobie. Tak myśli „ubezpieczony* pra 
cownik i przekracza próg Ubezpieczalni. 

I oto, co się dzieje... 
Ojciec z dzieckiem staje cierpliwie w 

ogonku. Nie wiedzie ten „ogonek* do le- 
karza, a do funkcjonarjusza w białym 
kitlu, który załatwia różne formalności: 
przyjmuje zgłoszenia, zapisuje coś w 
księgach, bada dokumenty, czy aby 
klient ma prawo do porady itd. itd. | 

Wreszcie staje ojciec z chorem dziec 
kiem przed marsowem obliczem pana 
funkcjonarjusza i bardzo pokornym gło 
sem wypowiada prośbę o „Roentgena. 

— To nie tak łatwo, — pada odpo- 

wiedź. 
—.- Dlaczego? 
— Przedewszystkiem niema jeszcze 

pana doktora, a tylko pan doktór ma 
prawo podpisać kartkę do oddziału ro- 
entgenologicznego.. “ 

— A kiedy pan doktór przyjdzie? 
— Pewnie w południe... Dostanie pan 

kartkę i pójdzie pan z nią do oddziału 
roentgenologicznego (adres... na drugim 
końcu miasta). Tam każą panu przyjść 
z chorym jutro na prześwietlenie... 

— A kiedy dostanę zdjęcie? 
— Może za trzy, a może za pięć dni.. 
Tak orzeka „władza ubezpieczenio- 

wa“,a ojciec z chorem, gorączkującem, 
cierpiącem dotkliwy ból, dzieckiem no- 
lens volens udaje się do prywatnego za- 
kładu i... w 3 godziny ma zdjęcie roent- 

genologiczne (za które oczywiście mu- 
siał z kieszeni wysupłać moc pieniędzy). 

Biegnie do dentysty — i co się oka- 
zuje? Było zapalenie szpiku kostnego i 
w ciągu najbliższych godzin musi się od 
być zabieg chirurgiczny pod narkozą... 

Gdyby czekano „trzy lub pięć dni* 
— jak byłoby normalnym trybem urzę- 
dowania w Ubezpieczalni — następstwa 

mogłyby być fatalne! W najlepszym ra- 

zie długotrwała choroba, kalectwo 
prawdopodobnie jednak o wiele gorzej. . 

Oto autentyczny, stuprocentowo au- 
tentyczny wypadek. 

Na czemże innem załamuje się ta 
piękna, szlachetna, nieodzowna społecz 
nie akcja, jaką jest opieka społeczna i 
ubezpieczenia socjalne, jeśli nie na tym 
przeklętym biurokratyźmie, który się w 
niej rozpanoszył? 

  

Salto mortale 
zrozpaczonej dziewczyny 
Z mostu Zwierzynieckiego do Wilji 

Wczoraj w godzinach wieczorowych poste- 
runkowy stojący na moście Zwierzynieckim za- 
uważył młodą niewiastę, która wbiegłszy na 
most szybko przeskoczyła barjerę i wpadłszy 
do wody zaczęła tonąć. 

Posterunkowy niezwłocznie zarządził akeję 
ratunkową, w wyniku której desperatkę wyło- 
wiono z Wilji w odległości 50 kroku od mostu 
z oznakami życia. 

Po udzieleniu poszkodowanej pierwszej po- 
mocy przez zawezwane pogotowie ratunkowe, 
przewieziono desperatkę do szpitala. 

W| wyniku  pierwiastkowego dochodzenia 

stwierdzono, że jest nią niejaka Leokadja Pet- 
runkiewiczówna zam. przy ul. Wiłkomierskiej 
125. Powodem zamachu samobójczego była na- 
stępująca okoliczność. Desperatka przybyła 
niedawno do Wilna w gościnę do swej ciotki 
Marji Sznajer. Wezoraj Sznajerowej w nieusta: 
lony narazie sposób wykradziono z komody 60 
zł. Podejrzenie padło na Petrunkiewiczównę. 

Niesłuszne podejrzenie tak podziałało na 
dziewczynę, iż w rozpaczy postanowiła popełnić 
samobójstwo i w tym celu rzuciła się z mostu 
do Wilji. (e) 

  

Popyt na nacze losy jest kolosalny. 

  

Każd 
może się wzbogacić! 

kto zakupi los I-ej klasy Państwowej Loterji w największej i najszczę- 
śliwszej kolekturze w kraju 

„NADZIEJA” 
LWÓW, ul. Legjonów 11. 

Nie zwlekajcie zatem ani chwili z zamówieniami» 
albowiem w ostatniej Loterji już na kilka dni przed ciągnieniem cały nasz zapas losów 

był wyczerpany. 

Ciągnienie już 19 czerwca! 
Ceny losów: ćwiartka —- zł. 10, 
Zamawiający z prowincji zechcą łaskawie wpłacić ;przypadającą należytość na konto 
P, K. O. Nr. 500.060, zaznaczając na odwrotnej stronie blankietu cel wpłaty, a natych- 

miast po jej otrzymaniu wyślemy oryginalne losy. 

Szczęście sprzyja grającym w „Nadziei*! 

połówka — zł. 20 i cały — zł. 40.   
  

  

ŻONA ZABIŁA MĘŻA 
Sensacyjny zwrot w śledztwie mordu pod Dokszycami 

W „Kurjerze* z dnia 7 b. m. donosiliśmy 
e zagadkowem morderstwie pod Dokszycami, 
gdzie znaleziono na drodze prowadzącej z Dok- 
szye do folwarku Starosielje zwłoki zamordo- 
wanego właściciela tego folwarku = Maksima 
Droca, 

Narazie przypuszezano, že Droc pad! ofiarą 
napadu rabunkowego, gdyż z kieszeni jego zgi- 
nęło 500 zł. Podczas dalszego jednak dochodze- 
nia sprawa przyjęła całkiem inny i zgoła nie: 
oczekiwany Obrót, nabierając cechy niepowszed 
niej sensacji kryminalnej, bowiem policja do- 
szła do przekonania, że zamordowany padł z rę- 
ki własnej żony. Na miejsce wypadku wyjechał 
przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Śledcze 
go z Wilna, który prowadził dalsze dochodzenie 
w tej sprawie. 

Otrzymane przez nas wyniki śledztwa są 
istotnie wyjątkowo sensacyjne: 

ZROZPACZONA ŻONA. 

W nocy z 5 na 6 b. m. koło godziny 12 na 
posterunek policji zgłosiła się żona zamordo- 
wanego Droca i rozpaczając głośno opowiedzia- 
la, že przed godziną nieznani sprawcy zamordo- 
wali siekierą jej męža Maksima. 

Jak zeznala meldująca wracala ona tegož wie 
ezoru wraz z mężem z targu w Dokszycach do 
domu. Droga, która prowadzi wzdłuż granicy 
sowieckiej zwykle jest bezpieczna, dlatego też 
jechała pierwszą, a za nią mąż, który w drodze 
zdrzemnął się i koń jego szedł śladem za jej 
furmanką. 

Drocową też ogarnęła drzemka, z którą z 
trudem walczyła, aż nagle posłyszała z tylnej 
furmanki głośny jęk. Zatrzymała się i zbliżyła, 
tknięta złem przeczuciem, do furmanki męża, 
gdyż na wołanie jej nikt nie odpowiadał. 

Wobec panujących ciemności zdołała jedynie 
z przerażeniem stwierdzić, że mąż jej leży w 
kałuży krwi bez oznak życia. Przekonawszy się, 
beja nie żyje, pobiegła czemprędzej do po 
ej. 

MORD RABUNKOWY. 

Jak wynikało z dalszych zeznań meldującej 
mąż jej miał zapłacić w Dokszycach podatek 
w wysokości 500 zł. Spowodu jakichś formalno- 
ści podatku nie zapłacił i pieniądze wiózł spo- 
wrotem, wohee czego przypuszcza ona, że na- 
padu dokonano w celach rabunkowych. 

Mdlejącą z rozpaczy kobietę trudno było 
uspokoić. 

W ŚWIETLE DOCHODZENIA POLICYJNEGO. 
Zeznania Drocowej obudziły jednak szereg 

zastrzeżeń. 
Przedewszystkiem podejrzanie wyglądał fakt, 

że Drocowie tak późno wracali z targu, wów 
czas gdy zwykle powrót z targu przypadał na 
godzinę 5 lub 6 wieczorem. Na miejseu zbrodni 
policja odnalazła również bardzo dobrze odbite 
w miękkim piasku ślady kobiecych bucików pro 
wadzących z pierwszej furmanki do drugiej. 
Ślady te nie urywały się jednak koło furmanki, 
lecz prowadziły dalej wstecz, co było sprzeczne 
z zeznaniem Drocowej, która twierdzi, że do- 
szła jedynie do furmanki męża. Obok miejsca 
wypadku znaleziono ponadto kamień ze śladami 
krwi. Podejrzane plamki krwi z odciskami pal- 
ców znaleziono również pod zapiętą kamizelką. 
Trudno więc było przypuszczać, by zrodniarze, 
poszukując pieniędzy w wewnętrznej kieszeni 
kamizelki, po zrabowaniu takowych, zapięli ka- 
mizelkę spowrotem z całą dokładnością. Pozy- 
cja czapki zamordowanego również wskazywała 
na pewną reżyserję okoliczności mordu, gdyż 
nie leżała zgniecioną lub przewróconą, lecz 
położona na ziemi z całą „pieczołowitością*. 

W dodatku przesłuchany sołtys z Dokszye 
zaprzeczył z całą stanowczością, by zamordo- 
wany zgłaszał się do niego w przeddzień mordu 
z chęcią zapłacenia podatku. > 

Natomiast w czasie rewizji w mieszkaniu 
Drocowej znaleziono czysto wymytą siekierę z 
wyraźnemi niezupełnie startemi śladami krwi. 
Drocowa twierdzi, że siekiera ta nie stanowi jej 
własności. Natomiast synek zamordowanego 
stwierdził, że widział przed dwoma dniami tę 
siekierę w rękach tragcznię zmarłego ojca. 

CHEMJA MA GŁOS. 

Ubranie zamordowanego, suknia Drocowej, 
kamień, siekiera oraz inne rzeczy znalezione 
na miejscu zbrodni skierowane zostały do In- 
stytutu Medycyny Sądowej U. S. B. w Wilaie 
dla ustalenia pochodzenia krwi na poszczegól- 
nych przedmiotach. Jednocześnie policja zarzą- 
dziła zbadanie śladów znalezionych na miejscu 
zbrodni. 

POSZLAKI. 
Rekonstruując okoliczności  skrytobójstwa, 

policja doszła do wniosku, że Maksim Droc za- 
mordowany został przez własną żonę, która pla- 
nowała dokonanie zbrodni już od dłuższego cza 
su. W, Dokszycach Drocowa sztucznie przetrzy- 
mała męża pod rozmaitemi pretekstami, by wra 
cać późno, 

W drodze kiedy drzemiący w wozie mąż nie 
przeczuwał niebezpieczeństwa, Drocowa zeszłą 
ze swej furmanki, zbliżyła się do męża i zadała 
śpiącemu silny cios siekierą w głowę. Koń nie 
stanął odrazu i stąd też ślady kobiece poza miej 
scem, w którem znaleziono furmankę. 

KOCHANEK NA WIDOWNI. 
Jak wynika z zeznań szeregu przesłuchanych 

w tej sprawie świadków. Drocowa od dłuższego 
czasu miała kochanka 26-letniego swego parob- 
ka, młodszego więc o trzydzieści lat od jej mę- 
ża. Chcąc pozbyć się męża i poślubić parob- 
ka popełniła zbrodnię mężobójstwa. 

Drocowa, liczącą 44 łat, aresztowano i osSa- 
dzono w więzieniu. Kochanka jej, który udo- 
wodnił rfrazie swe alibi, pozostawiono na wol- 
ności pod dozorem policji. Dalsze dochodzenie 
w toku. 

WILEŃSKA GORGONIADA. 
W) danym wypadku polieja ma do ezynienia 

z typowem przestępstwem poszlakowem i po- 
dobnie jak w słynnym procesie Gorgonowej, 
opinja biegłych, badanie krwi, śladów nóg oraz 
wymytego z krwi narzędzia mordu, odegrają 
rolę w przyszłym procesie mężobójczyni Dro- 
cowej. (6) 

Co wypacza tę wielką ideę, jeśli nie 4 
owe sterty papierków, zaświadczeń, 
kwiłów, ta bezduszna i głupia formali- 
styka, która niweczy korzyści, odnoszo- 
ne przez świat pracy z instytucyj ubez- 
pieczeń społecznych? 

Cóż bardziej rozgorycza pracownika 
fizycznego i umysłowego, jeśli nie widok 
owych skomplikowanych ceremonjałów 
i tego papierowego załatwiania spraw? 

Czyż naprawdę dla kontroli, aby broń 
Boże przypadkowo łaski proszka aspi- 
ryny czy wyrwania zęba nie zaznał nie 
powołany, potrzebny jest ten cały alem- 
bik instancyj, to kunktatorstwo, to mar- 
nowanie czasu, to lekceważenie bólu 
ludzkiego? 

Czyż konieczne jest, aby pójście po 
poradę do lekarza poprzedzić musiały 
chyba w starochińskiej procedurze prze 4: 
widziane manipulacje ; aby dotarcie do 
lekarza równało się utracie conajmniej 
pół dnia pracy? 

Oto szereg pytań, które nasuwają się 
każdemu mającemu do czynienia z in- 
stytucjami ubezpieczeń społecznych. 

Te pytania, krążące z ust do ust, po- 
wtarzane wciąż j zawsze — są przecie 
główną przyczyną i rozgoryczenia i nie- 
dowierzania w świecie pracy. Zrozumiał 
już ten świat potrzebę socjalnych świad- 
czeń, ciężko bo ciężko pracownikowi co 
miesiąc świadczyć; ale uświadomił so- 
bie cel i zadania, godzi się:na to. Nie ro- 
zumie jednak — j słusznie udręki, 
związanej z funkcjonowaniem aparatu 
pomocy. Nie rozumie nieznośnego prze- 
rostu biurokracji i bezdusznej formałi-44 
styki. Piękna idea w jego umyśle depo- 

pularyzuje się. W duszy rodzi się pew- 
ność, że świadczenia ubezpieczalmi są po 
prostu mizerne w porównaniu z wyso- 
kością składek. 

A gdy ta myśl raz w pracowniku po- 
wsłała — społeczna funkcja ubezpie- 
czeń zamienia się w jej przeciwieństwo 
staje się — aspołeczną, a więc rozkład- 
czą, niweczącą wogóle zaufanie człowie- 
ka do życia zbiorowego, 

A przecież tak łatwo zapobiec tym fa 
talnym następstwom! 

Wystarczyłoby poprostu przepędzi 
św. Biurokracego z lokalu Ubezpieczal 
nie; M 

BARZZZAEY ARE AWCERZKA ARE CZWASSC IRA 

Możliwość emigracji Żydów * 
do Birobidżanu. 

Jak podaje Żyd, Agencja Telegrafi- 
czna, odbyło się w warszawskiem Sto- 
warzyszeniu Inżynierów Żydów Konsty 
tuujące zebranie Stowarzyszenia „Agro- 
id“, 

Po odczytaniu statutu nowego towa 
rzystwa zreferował adw. Suryc cele sto- 
warzyszenia, które postawiło sobie za za 
danie produktywizację mas żydowskich 
w Polsce, Omówiwszy ciężką sytuację 
materjalną Żydów polskich, zwrócił re- 
ferent uwagę na konieczność przewarst- 
wowienia ekonomicznego Żydów, zaję 
cia się problemem emigracji, a w związ: 
ku z proklamowaniem Birobidżanu au 
tonomicznym okręgiem żydowskim weż 
wał do poczynienia studjów przez ie 

  

   

    

    

   
    

   

  
  

  
„Agroid* nad możliwością emigracji Ży 
dów polskich do tego kraju. W tym kie 
runku złożył też referent odpowiednią 
deklarację, nad którą rozwinęła się oży 
wiona dyskusja. / 

Adw. M. Suryc złożył też sprawozda 
nie z przebiegu konferencji delegacji W 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych % 
sprawie emigracji Żydów Polskich do 
Birobidżanu, O. 'Perelman zaś z pertrak 

'tacyj, jakie od dłuższego czasu toczą 516 
pomiędzy grupą „Przyjaciół Birobidża” 
nu“ z „Ozet* w sprawie zorganizowania 
delegacji z Polski do Birobidżanu dli 

zapoznania się z warunkami emigracyj 
nemi tego kraju. | 

Do Zarządu nowego towarzystwa w 
szli pp. O. Perelman, J. Goldberg, prof 
A. Ehrenreich, dr. M. Goldinberg, dr. B 
Scheininger, J. Gelibter, J. Krynski + 
adw. Mendelsberg. (m) 

Silna flota powietrzna — 
najlepszą obroną granic... 

Т



     

KODEKSU 
Rada ministrów na posiedzeniu w 

dniu 9-ym b. m. uchwaliła projekt ko- 
deksu handlowego (część I) w nowemi 
brzmieniu oraz projekt przepisów wpro 
wadzających ten kodeks, które jako ro£ 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej ogłoszone zostaną w najbliższym cza 
sie w Dzienniku Ustaw. 

Kodeks handlowy (część I) ogłoszo- 
ny jako rozporządzenie Prezydenta Rze 
czypospolitej z dnia 27 października 
1933 r. miał wejść w życie z dniem 1-go 
lipca 1934 r. łącznie z kodeksem zobo- 
wiązań. Obecnie projekt kodeksu han- 
dlowego (część 1) w nowem brzmieniu 
uchwalony przez radę ministrów włącza 
do kodeksu z października 1933 r. te 
działy prawa handlowego, które zostały 
już unormowane oddzielnemi ustawami 
w jednolity dla całego państwa sposób, 
a mianowicie: prawa o spółkach z ogra- 
niezoną odpowiedzialnością (rozp. Prez. 
Rzplitej z 1933 r.) prawa o spółkach ak- 
eyjnych (rozp. Prez. Rzplitej z 1928 r.) i 
prawa o domach składowych (rozp. Pre 
zydenta Rzplitej z 1924 r): 

Ponadto uzupełnia kodeks przepisa 
mi o sprzedaży na raty, która dotych- 
czas jeszcze nie zostałą jednolicie dla ca 
łego państwa uregulowana. 

W ten sposób projekt kodeksu han- 
diowego w nowem brzmieniu zastąpi ko 
deks handlowy z października 1933 T 
który zostanie uchylony przepisami 
wprowadzającemi i nowy kodeks han- 
dlowy (część I) wejdzie w życie z dniem 
1 lipca r. b. łącznie z kodeksem zobowią 
zań, z którym stanowi organiczną ca- 

Omawiany projekt kodeksu handlo- 
go em brzmieniu  wprowada« 

Pewne zmiany w stosunku do ogłoszo 
nych już w październiku ubiegłego ro- 
ku przepisów kodeksu handlowego oraz 
w stosunku do innych ustaw szczegól- 

nych, które włączono do tego kodeksu. 

Wprowadzono mianowicie szereg zmian 

formalnych, które nie wpływają na zmia 

nę samej normy prawnej: są to zmiany 

terminologiczne i redakcyjne oraz zmia 

ny spowodowane względami na syste- 

matykę kodeksu. Wśród zmian meryto- 

rycznych wprowadzono szereg t. zw. 

zmian uzgadniających, które mają na 

celu jedynie przy włączaniu „dawnych 

ustaw do kodeksu uzgodnienie ich z tem, 

«o dzisiaj obowiązuje oraz nieliczne 

zmiany merytoryczne, które mają już 

nietylko fommalny, ale i materjalny cha- 

rakter nowelizacji prawa obowiązujące- 

go. Mają one głównie na celu poprawie- 

nie przepisów wątpliwych lub nieprakty 

     

PETER KRAYE 

„KURJERĆ z dnia 12 ezerwca 1934 ©. 

Wiadomości gospodarcze 
NOWE BRZMIENIE 

HANDLOWEGO 
cznych oraz uzupełnienie luk w dotych- 
czasowem prawie. 

Projekt pierwszej części kodeksu han. 
dlowego w nowem brzmeniu zbiera w 
jedną organicznie związaną całość roz- 
rzucone w różnych ustawach przepisy, 
które ze względu na swoją treść muszą 
się znajdować w kodeksie handlowym 
nietylko ze  wzgłędów teoretycznych, 
lecz także praktycznych, ażeby ułatwić 
społeczeństwu zorjentowanie się w cało 
kształcie norm prawa handlowego. 

Część II-go kodeksu handlowego za- 
wierać będzie skodyfikowane prawo 
morskie, a część II-cia — prawo ube:- 
pieczeniowe. (Iskra). 

— 0$о— * 

Prace przygotowawcze do ro- 
kowań handlowych z Anglją. 

W” połowie czerwca r. b. rozpoczną sie w 
Londynie rokowania handlowe po!sko-angiel- 
skie. 

W związku z tem biuro traktatowe przy I 
bie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie opra 
cowało materjały negocjacyjne, które mają słu 
żyć za podstawę do tych rokowań. 

Z ramienia rady traktatowej w rokowaniach 
handlowych ' weźmie udział prezes dr. Paweł 
Minkowski. (Iskra). 

Ponad 130 tys. robotników 
na państwowych robotach 

komunikacyjnych. 
Roboty na szlakach komunikacyj 

nych trwają już w jpełni według tegorocz 
nego planu inwestycyjnego. Na robotach 
tych w dniu 1 czerwca r. b. zatrudnie 
nych było ogółem 131.651 robotników. 

Najwialrewa PL Sa 33 + Ž 

io jest na robotach drogowych, a 

mianowicie 117.398 osób, w tem na dro 

gach państwowych 38.722 popowe 

na drogach zaś samorządowych-—78.675 
ików. : 

S jo roboty wodne zatrudni 

ły dotychczas 8.672 robotników, a ikole- 

jowe roboty inwestycyjne 5.581 robotni 

ków. (Iskra). 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś 

ORŁOW 
z występem Janiny Kulczyckiej. 

Ceny letnie. 
  

W piątek 15 b. m. 

Hanka Ordonówna 
  

Obniżenie maksymalnej stopy 
dyskontowej 3-mies. weksli. 
WARSZAWA. (Pat.) Na dzisiejszem posie- 

dzeniu związek banków w Polsce uchwalił wo- 
bee poprawy płynności na rynku pieniężnym 
obniżyć maksymalną stopę dyskontową od 3- 
miesięcznych weksli kupieckich z 9 i pół */6 
na 8 i pół *, poczynając od 15 b. m. 

Wkłady oszczędnościowe 
w P.K.0. w m-cu maju 1934 r. 

Wkłady oszczędnościowe w P. K. 
w m-cu maju r. b. o zł. 8.664.642 — osiągając 
na dzień 31.V 1934 r. stan zł. 518.268.292.-— łącznie zaś z wkładami pochodzącemi z walo- ryzacji dawnych wkładów markowych złotych 
543.315.921.— 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów oszczęd- nościowych wzrosła w tym czasie i liczba osz- czędzających w P. K. O. Ww ciąbu maja b. r. P. K. O. wydała 24.659 nowych książeczek osz- 
czędnościowych, jąc na dzień 31.V.1934 r. 

książeczek, łącznie zaś 
pochodzącemi z waloryzacji 2.292 książeczek. 

Kalendarzyk podatkowy 
na czerwiec, 

W czerwcu płatnę są następujące podatki: ! 1) do dnia 15 czerwca płatna jest zaliczka miesięczna na podatek przemysiowy od obrotu za rok 1934, w wysokości podatku przypadają- cego od obrotu osiągniętego w miesiącu maju t. b. przez przedsiębiorstwa handlowe I i II ka- tegorji i przemysłowe I — V kategorji, prowa- dzące prawidłowo księgi handlowe oraz przez 
przedsiębiorstwa sprawozadwcze; 

2) do dnia 30 czerwca płatna jest nadzwyczaj na danina majątkowa przez płatników II grupy 
kontyngentowej (przedsiębiorstwa przemysłowe 
i handlowe, zajęcia przemysłowe, oraz samo- 
dzielne wolne zajęcia zawodowe); 

8) do dnia 15 czerwca płatna jest zaliczka 
miesięczna na poczet nadzwyczajnego podatku 
od dochodu, osiągniętego przez motarjuszy, rejen 
tów, pisarzy hipotecznych i komorników w mie 
siącu maju r. b. 

4) podatek dochodowy od uposażeń służbo- 
wych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pra 
ce wraz z dodatkiem kryzysowym płatny jest w 
terminie do dni 7 po dokonaniu potrącenia po- 
datku: 

Nadto płaine są zaległości odroczone i roz- 
łożone na raty z lerminem płatności w czerwcu 
li nakazy 'piunadatki ną które płatnicy otrzyma 
ci w tym miacięn > 

Giełda warszawska. 
NARSZAWA. (Pat.) Waluty: Berlin 204.77— 

5a aa 120—118.80. Londyn AE 

26.85—26.60. Nowy Jork kabel 5.31— 5.25. A 

ryż  35.05—34,87.  Stokholm 138.50—137. A 

Szwajcarja 172.48—171.62. Włochy 45.84—45.96 

—45.72. Tendencja niejednolita. 

Giełda zbożowo - towarowa 

i Iniarska w Wilnie 
z dnia 11 RA 1934 roku. 

2 kg. parytet Wilno. 
Ee wana. Žyto I standart 16. Psze- 

nica zbierana 22. Jęczmień na kaszę „zbierany 

16.30. Mąka pszenna 0000 A luks. 34,37 2 

38.35. Mąka żytnia 550/0 26. Mąka żytnia 65 e : 

Ceny orjentacyjne: Żyto II standart — 

15.50. Owies standariowy 16-—17. Mąka pszenna 

0000 A luks. 3450—28.75. Mąka żytnia sitkowa 

19—20. Mąka żytnia razowa 18—19. Otręby yt. 
nie 10—10.50. Gryrka zbierana 19—20. Ziemniaki 
jadalne 3.50—150. Siano 4—4.50. 

O. wzrosły 

  

    aga] 
ogólną liczbę 1.230.668 
z książeczkami 

    

  

RADJO 
WILNO. 

WTOREK. dnia 12 czerwca 1934 r. 
6.30: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Muzyka. 

Dzien. por.. Muzyka. Chwiłka gosp dom. 11,50: 
Progr. dzienny. 11,57: Czas. 12,00: Hejnał. 12,03. 
Kom. meteor. Przegląd prasy. 12,10: Koncert. 
13,00: Dzien. poł. 13,05: Progr. dla dzieci. 13,20: 
Koncert dła młodzieży (płyty) „Pieśni*. 13,55: 
„Z rynku pracy*. 14.00: Wiad. eksport. i gieł- 

dą roln, 16,00: Koncert. 16,40: Recital śpiewa- 
czy. 17,00: Skrzynka P. K. O. 17,15: Audycja 
Białoruska. Pogadanki, pieśni, recytacje. 18,00: 
„Fundusz Pracy a samorządy miejskie: — od- 
czyt. 18,15: Koncert kameralny. 18,45. „Mała 
skrzyneczka”. 18,55: Progr. na środę i rozm. 
18,05: „Zułów* — pogadanka wygł. Wanda Pełczyńska. 19,15: Muzyka lekka. 19,45: Pogad 
o Funduszu Obrony Morskiej. 19,50: Sport. 
19,55. Wil. kom. sportowy. 20,00: „Myśli 
brane*. 20,02: Kwadr. poetycki. 20,12: Operet- 
ka „Kwiat paproci". Dzien. wiecz. D. c. ope 
retki. Codz. ode. pow. D. e. operetki. 22,30: 
„Handel żywym towarem* — odczyt. 22,45: 
Muzyka. 23,00: Kom. metecr. 

PAPĘ DACHOWĄ „KORIOL T“ 
„BARWOLIT“, ASEALT, LEPNIK, 

CARBOLINEUM 
poleca 

Fabryka Tektury Dachowej Emil Kuźnicki 
Sp. Akc, w Oświęcimiu 

Biuro Sprzed, i Śkład Fabr. 
„CERAMIKA“ 

w Wilnie, ul. Zawalna 26, tel. 16-35 

Echa obchodu 
„Dnia Spółdzielczościć 
Nadchodzące z różnych stron kraju wiaądo- 

mości o przebiegu obchodu Święta Spółdzielcza 

ści _w ubiegłą niedzielę, wykazują, że ruch ten 
zyskuje coraz bardziej na popularności wśród szerokich mas łudu pracującego. Nic dziwnego 
zresztę; spółdzielczość jest dzieckiem nędzty. 
W ogólnej niedoli człowiek przestaje być wil- 
kiem i szuka bratnich dłoni. Znane to jest, że 
w biedzie okazują współczucie i pomoc przede- 
wszystkiem biedni, a rzadko bogaci. Pomoc 
wzajemna jednostek słabych jest ich największą 
siłą i ratunkiem przed zagładą. 

Dlatego też w roku bieżącym zainteresowa- nie społeczeństwa ruchem spółdzielczym prze- 
SR się w rozmiarach zgoła nieoczekiwa- 
nych. e ws i iej ściąch,, odzi- 
szkła > kę o A Fora: Pytuitó © 
wzięła udział między innemi cała Rada miejska, 
z prezydentem miasta na czele (oczywiście z 
wyjątkiem radnych Żydów). To samo miało 
miejsce w innych ośrodkach robotnicziych zwła- 
szeza w Zagłębiu i na Śląsku. W „Kurjerze Wi 
leńsko-Nowogródzkim* z dn. 6 b. m. czytamy 
o uroczystym obchodzie w Lidzie. < Ё 

Masowy udział w organizowaniu obchodów 
„Dnia Spółdzielczości* wzięło nauczycielstwo ; 
młodzież szkolna. Zawdzięczamy to organiza- 
cjom  nauczycielstwa (w pierwszym rzędzie 
Związkowi Nauczycielstwa Polskiego) a także 
współpracy władz szkolnych (Ministerstwa i 
Kuratorjów). 

W Wilnie objętem gorączką wyborczą, z na- 
tury rzeczy, uroczystość wypadła nieco skrom- 
niej. Złożwla się na nią przedewszystkiem aka 
demja, w Której wzięło udział około 300 osób. 
W urządzeniu akademji brały udział wszystkie 
3 odłamy spółaziesczości polskiej, z pod znaku 
„Społem”, „Zjednoczenia* i „Unji”. Poza SZe- 
regiem przemówień czołowych reprezentantów - 
ruchu odbył się koncert wokalny w wykonaniu 
p. Wandy Hendrych, prof. Adama Ludwiga 
oraz zespołu chóralnego. T. 

spokojnym, powolnym głosem: BE 

— Potem biały poszedł wgłąb kraju i mój znajo- 
Ho-Tseng skinął twierdząco głową: 

— Tysiąc innych, ale jeszcze nie wiemy, czy tu 

TRZY PERŁY 
Przekład autoryzowany Eugenjusza Baluckiego. 

Elma potarła sobie czoło. 

— To mało, bardzo mało, panie Ho-Tseng! - 
Chińczyk pocierał machinalnie dłonią skraj wy- 

polerowanej powierzchni stołu. | 

— Zbyt pośpieszny wniosek, szanowna na e 

ni za mało zna miejscowe stosunki. Biały, izolujący 

się dobrowolnie, jest naogół rzadkością; jasne, że 84 

pełnomocnik także był zdziwiony. Zapytał tego czło- 

wieka o przyczynę. : 

ЕЬЁО 2 się wydala Elmie nieskończenie 

długą, Ho-Tseng ciągnął: : | : 

= Nieznajomy opowiedział jakąś zawiłą historję, 

ale mój pełnomocnik nie może sobie Poke R 

czątku. Zaczął słuchać uważniej, gdy ua S 

czął mówić o swych niezwykłych zamiarach; przy a 

z pogodnego usposobienia często wpadał w o 

miały, cichy smutek — zresztą to BE trwało a 

"Wspominał dawne czasy, mówił o Taji na 8 se 

rego się wyrzekł z własnej woli, a który wa a> 

odnajdzie, i jeszcze o innych tak samo niedorzecznie 

iący zeczach. : 

Ы…ЁЁЁ: 15111:;;:1:1 z zapartym oddechem, S 

nie uronić jednego słowa. Po chwili Chińczyk podją   

my stracił go z oczu. Jeszcze raz słyszał o nim, ale już 

z innej strony, Wczoraj zawinęła do portu dżonka; 

jej kapitan bywa tu często i zawsze mnie odwiedza. 

Słyszałem od niego, że mieszkańcy wysp położonych 

na morzu Moluckiem, opowiadają o jakimś Europej- 

czyku, który odważnie i beztrosko płynął DMOTZEM, za- 

trzymując się jedynie poto, by wziąć pożywienie na 

dalszą drogę. 

Elma spuściła głowę. 

— Podług pana te szczególne określenia wska- 

zują na Hendrika? 

— Nie, ale w każdym razie wskazują na człowie- 

ka, który po nieznanych nam przygodach, będących 

bezwzględnie punktem przełomowym dla niego, wy- 

rzucił swoje dotychczasowe życie za burtę albo... 

Zgroza zatamowala jej oddech. Natarczywie py 

tała: : 

— Albo co? Niech mnie pan nie męczy, Ho- 

maca o którym mówimy, mógł. postra- 

dać zmysły i błąkać się w poszukiwaniu nieistnieją- 

cego raju. 

Odpowiedział podanym szegten: ‚ a 

— Tego się najwięcej obawiałem, A może ak > 

się? Czy mogły wpłynąć inne przyczyny, jeśli tym 

człowiekiem jest naprawdę Hendrik?   

idzie o męża pani. W każdym razie byłoby dobrze 

pójść tym śladem; ostatecznie, nie mamy ich tak wie- 

le, by lekceważyć nawet niewyraźne wskazówki. 

Wstał. W tej samej chwili Elmie się wydało, że 

słysz yszmer cicho przemykanych drzwi; odprowa- 

dzając Chińczyka, wyszła na korytarz hotelowy — 

był pusty; widocznie pomyliła się. 

Powróciła i w zamyśleniu zatrzymała się na środ- 

ku pokoju. Dopiero co słyszane opowiadanie HoSTRErE 

ga brzmiało dziwnie fantastycznie, a  Jeoraj mie Imo” 

gła się pozbyć przeczucia, że człowiekiem, który R 

po krótkim pobycie w Bendjermassin, który GdWAZNIE 

i beztrosko przepłynął morze, że tym I į 

znajomym jednak mógł być Hendrik. Oczywiście, nie 

ten Hendrik, którego znała, lecz całkiem inny, nowy 

ezłowiek. Ani jednej sekundy nie myślała o tem, że 

można zbagatelizować nieuchwytny ślad, tem bar- 

dziej, że odwiedzając przedtem Sumbawę, nie zba- 

czała z drogi. 3 

Musiala užyč calej sily woli, by się wyrwač z be- 

zowocnych w danej chwili rozmyślań i pośpiesznie 

spakować resztę rzeczy, 
* * * 

Nadeszła godzina opuszczenia Batawji. Jacht stał 

na zewnętrznej rejdzie, gotowy do rozwinięcia żagli.
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KURJER SPORTOWY 
Szczegóły mistrzostw Polski 

w siatkówce 
Na stadjonie AZS w parku Skaryszewskim 

zostały zakończone rozgrywki w siatkówce pa 
nów © mistrzostwo Polski, pomiędzy najsilniej. 
szemi zespołami z całego kraju, posiadającemi 
tytuły mistrzów okręgowych. Tytułu mistrza . 
Polski broniła Cracovia z Krakowa. 

Wyniki meczów niedzielnych przedstawiają 
się następująco: AZS Warszawa — Absolwenci 
Łódź 2:0 (15:0, 15:9). 

Cracovia — KPW Ognisko Wilno 2:0 (15:%, 
15:13). 

AZS Włarszawa — KPW Ognisko Wilno 2:1 
(16:10, 6:15, 15:5). 

Cracovia — Absolwenci 2,0 (15:13, 15:11). 

AZS -- Gracovia 2:1 (10:15, 15:86, 15:9). 
KPW: Ognisko — Absolwenci 2:1 (16:14, 9:15, 

15:7). 
W wyniku rozgrywek. tytuł mistrza Polski 

zdobyła drużyna AZS Warszawa. Wicemistrzem 
została Cracovia. » miejsca zajęli: 3) KPW 

Ognisko, 4) Absolwenci Łódź, 5) Dror po roz- 
grywce z Unją Lubelską 2:0, 6) Unja Lublin 
7) Gryf Toruniu po dodatkowem zwycięstwie 
nad Jagiellonją Biłystok 2:1, 8) Jagiellonja. 

Organizacja zawodów — bardzo sprawna. 
Widzów — ponad 500. Rozdania nagród doka- 
nał płk. Mysłakowski, który wygłosił jednocze*- 
nie do zawodników przemówienie pożegna!ne. 

     

   

Walki zapaśnicze w Wilnie. 
W. sobotę dnia 9 czerwca w sali kina „Cas:- 

no* odbyło się otwarcie międzynarodowego tur: 
nieju zapaśniczego o złoty pas m. Wilna oruz 
nagrody honorowe i pieniężne w ogólnej sumie 
3000 zł. 

W turnieju przyjmują udział najwybitniejsi 
zapaśnicy krajowi i zagraniczni, a mianowicie. 
Teodor Torno (Polska, Łódź) zdobywca złotego 
pasa w Buneos-Aires i wielu pierwszych nagród 
w Ameryce, który występuje po raz pierwszy 
w naszem mieście po swych sukcesach i trium- 
fach zagranicą, gdzie zwyciężył w finałe słyn 

  

  

lokalu kina „Casino* i wszelkie inne zapowiedzi 
nie są zgodne z prawdą. 

DZIŚ WALCZĄ: 

1. Torno (Polska), contra Biernacki (Kraków) 
2. Langer (Makabi—kKatowice) contra Kraus 

(Niemcy). 
3) Ferestanoft 

(Warszawa). 
4. Grabowski (Polski olbrzym) contra Grenii 

(Austrja). 
Defilada zapaśników i początek codziennie 

(Bułgarja) contra Miazio 

Beccali przebiegł 800 mtr. 
w 1:54,2 sek. 

Na zawodach lekkoatletycznych w Turynie 

lekkoatleci włoscy uzyskali szereg doskonałych 

wyników. Na 800 mtr. zwycięstwo odniósł Bee- 

cali w czasie 1:54,2 sek., Rabagliano przebiegł 

400 mtr. w czasie 49,3 sek., r Facceli na 408 

mtr. przez płotki osiągnął czas 54,6 sek. W sko 
ku wdał Tabai miał wynik 7,24 mtr. Ciekawi 

_ jesteśmy jakie wyniki będą Włochów na meczu 

u Polską. 

Kostrzewski przyjedzie 
do 1 p. p. leg. 

Wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w 
biegach średnich Stefan Kostrzewski został 
przydzielony na ćwiczenia wojskowe do 1 p. p. 
Leg. do Wilna. 

Kostrzewski jako rezerwista odbywać bę- 
dzie ćwiczenia 6-tygodniowe, a w tym okresie 
niejednokrotnie weźmie chyba udział w zawo 
dach organizowanych przez lekkoatletów wi- 

leūskieh. 

Utonął 19-letni kajakowicz 
Z Dzisny donoszą, iż na rzece Dźwinie wpo- 

bliżu osady Szybowo utonął 19-letni obywatel 
sowiecki Michał Dłuczew, który kajakiem odby- 

Wielki spław dookoła Berlina” 
BERLIN. (Pat.) Wi niedzielę rozpoczął się: 

wielki międzynarodowy spław dookoła Berlina. 
W spławie bierze udział przeszło 150 zagranicz- 
nych wioślarzy, w tem 72 Polaków. Poza Pola- 
kami i Niemcami startują najlepsi wioślarze An 
glji, Włoch, Danji, Norwegji, Belgji i Holandji. 
Trasa spławu wynosi około 200 km. Spław po- 
trwa 8 dni. Warto podkreślić, że łodzie zostały 
zawodnikom dostarczone przez organizatorów. 
Polacy otrzymali 33 łodzie. 

Dwunastuletnia 
mistrzyni pilotażu. 
Córka lorda Londonderry, ministra lotnief- 

wa brytyjskiego, lady Mary Vane - Tempest - 
Stevaward, prowadzi aeroplan z taką samą zręcz 
nością i maestrją, jak inna z jej rówieśniczek 
— saneczki. Lady Mary nie lata oczywiście sa 
ma lecz w towarzystwie instruktora, który — 
jak mówi — nie ma jednak nie do rokoty. gdyż 
mała pilotka wykonywa wszystkie ewolueje po- 
wietrzne z łatwością i pewnością siebie. 

Komunikat pływaków 
KURS PŁYWACKI 

Niniejszem podaje się do wiadomości, że 
Okręgowy Ośrodek W. F. w Wiłnie w porozu- 
mieniu z Wil. O. P. Z. P. organizuje w Tro- 
kach szereg kursów pływackich dla członków 

  

  

   

nego Zbyszka-Cyganiewicza. Następnie przybyli: 
najlepszy zapaśnik-technik świata Van Ryl (Ho- 
łandja), mistrz świata Piotr Ferestanoff (Buł- 
garja), mistrz Europy i t. zw. kró! suplesów 
Alojzy Kraus (Niemcy), znani młodzi i obiecu 
jący zapaśnicy Polacy Miazio i Biernacki, feno- 
menalny zapaśnik żydowski Fuchs Langer. 

Wielką i niezwykłą rewelacją jest udział 
w tym turnieju młodego olbrzyma, polskiego 
górnika Leona Grabowskiego, który jest naj- 
wyższym człowiekiem na świecie i dopiero od 
trzech lat rozpoczął swoją zawrotną karjerę at 
letyczną i dotychczas nie został zwyciężony w 
żadnych finałach. Grabowski zdobył już wie!e 
nagród także i zagranicą, a ostatnio pierwszą 
nagrodę w Wiedniu. 

Wzrost ma 2 mtr. 22 cm., rozmiar obuwia 
Nr. 56. Sensacja nielada! 

Ze starych znajomych przybył ulubieniec w - 
łeńskiej publiczności, słynny zapaśnik b student 
Uxa Stibor (Chorwacja). 

Turniej odbywa się pod kontrolą Centralne- 

IU ZUWUWUWU"TASATOFEWEE 
Ligi. 

Ruch dzięki śwemy zwycięstwu nad Strzel- cem usadowił się mocno na pierwszem miejscn, 

  

   

  

  

    
mająe całe 4 punkty więcej od dalszych skolei Garbarni i Polonii. Obeeny stan zawodów jest ол eny stan zawodów jest 

1) Ruch 7 gier 13 37: SR Gasbariik : gie! a pkt. st. br. w 

3) Polonia 9 9 9:10 +į Wistą 7 8 й 
5) Pogoń 6 8 
6) Ł. K. S. 7 8 
7) Cracovia 7 8 
8)| Warta 7 6 
9) Legja @ 5 

10) Strzelec 9 5 
11) Warszawianka 7 5 
12) Podgórze 8 4 7:24 
Według straconych puktów na pierwszem 

miejscu znajduje się Ruch (1 pkt.) przed Pogo- 
nią (4, Garbarnią (5), Wisłą (6), ŁKS (6), Cra- eovią (6), Wartą (8), Polonią (9), Warszawianka (9), Legją (9), Podgórzem (12) i Strzelcem (13). go Związku Zapaśników Polskich, wyłącznie w 

` 

5 Wysoko się wznosiła ogromna biała ściana, wiatr. 
jeszcze łagodniejszy w zamkniętym porcie, lekko prę- 
żył płótno.Cicho postukiwała naciągnięta jak struna 
lina okrętowa, żagiel główny układał się w miękkie 
bufy, bezan dopiero się rozwijał. 

Ho-Tseng, który tu przybył prosto z hotelu, poże- 
gnał się i opuścił statek. Elma z pokładu odprowadza- 
ła wzrokiem łódź, uwożącą Chińczyka. 

Na wybrzeżu portowem stali obok siebie Peer i 
Nancy; oboje byli bladzi i wzruszeni. Ho-Tseng wy- 
siadł, obrzucił ich przenikliwem spojrzeniem i zbii- 
Żył się:. 

— I tak pari nieodwołalnie jedzie, miss Rouve? 
Milcząc skinęła głową. Stary Chińczyk pochylił 

się w ukłonie. 

— Życzę pani szczęścia į wszelkiego dobra; ży- 
czę, by pani niczego nie żałowała i znalazła zapomnie- 
nie; życzę pani spokojnego życia i bezbolesnej śmierci. 

Nancy popatrzyła na dziwnego starca i z wymu- 
szonym uśmiechem zwróciła się do Peera: 

— (o pan Ho-Tseng wie o mnie? 
Zamiast Peera odpowiedział Chińczyk: 
— Nie i bardzo dużo, moje dziecko. Nie pytałem, 

nieproszonych odpowiedzi też nie otrzymałem, Ale wi. | 
działem wiele ludzi, kobiet również. 

o g. 9-ej wiecz. 

Koch, znany belgijski cyklista przbywa na pierwszy e 

Elma przyjechała motorówką i weszła na pokład. Pe- 
era i Nancy jeszcze nie było. 

wał wycieczkę Dźwiną. 

Zrobił pauzę, jakby chciał coś dodać, lecz rozmy- 
Ślił się i zakończył: 

SA Szczęśliwej podróży! Zanim pani wsiądzie, 
niech mi wolno będzie zamienić kilka słów z moim 
młodym przyjacielem. 

Z ceremonjalnym ukłonem przyjął rękę, którą 
mu podałą Nancy, i pomógł jej zejść po kładce do 
łodzi. : 

Nadspodziewanie żywym, sprężystym ruchem od- 
wrócił się do Peera i wziął go pod ramię: 

— Nie mamy sobie dużo do powiedzenia. Słysza- 
łem tyle, co mi pan powiedział przed kilku dniami u 
Legotto. Nie pytam o więcej, ale przestrzegam: z obra. 
nej drogi wycofać się panu nie wolno. Co się stało, już 
się nie odstanie. Pan jeszcze ma sumienie, jest to za- 
razem i dobrze i źle. To, czego się pan podjął teraz, 
nie jest podróżą dla przyjemności i miłych przygód. 
Zyczę pomyślności, mój adres pan zna! 

Wziął Peera za ramiona, obrócił nim ; lekko po- 
pchnął w kierunku łodzi. Motorówka odbiła od brze- 

Bu, zdążając do jachtu i podczas całej drogi Jesper 
ani razu się nie obejrzał. 

Oboje milczeli: Peer siedział ze spuszczonym 
wzrokiem, natomiast Nancy patrzyła na niego wiigot- 
nemi oczyma i uśmiechała się tak radośnie, tak mło- 
dzieńczo, że nawet Jac Pelton nie mógłby w tej chwili 
twierdzić, że uśmiech Elmy jest bardziej czysty i nie- 
winny, 

  
tap belgijskiego rajdu w Liege. 

  

Wil O. P. Z. P. i niestowarzyszonych na na- 
stępujących warunkach: 

a) bezpłatne kwatery, 
b) wyżywienie bezpłatne za dopłatą 50 gr. 

dziennie od osoby, 
c) przejazd do Trok i z powrotem pokrywa- 

ją uczestnicy kursów, 
d) pościel dostarczy Ośrodek W. F., 
e) uczestnicy winni posiadać własne kostju- 

my kąpielowe. 

PLAN KURSÓW 

1. Kurs przodowników dla członków P. W. 
i klubów sportowych — od 18 czerwca do 1-go 
lipca. 

2. Kurs przodowniczek pływania 
lipca do 17 lipca. 

3. Kurs przodowników 
lipca. 

4. Kurs dwutygodniowy doskonalący — oc 
1 sierpnia do 12 sierpnia. 

Zachęca się kluby i inne organizacje 
psi==»anią uczestników na powyższe 

kom Podaje Pnie собочуей оЯе че e OCL wolnych od zajęć odbę 
8 2 glarski, co ma znaczenie dla 
kandydatów do marynarki. 

— od 4 

— od I lipca do it 

   

URZĘDOWANIE SEKRETARZA 
— 

Sekretarz Wil. O. P. Z. P. p. Rywosz -— urzęduje we wtorki, czwartki i soboth od go- Sny RE w lokalu Ž. A. K. Su — Zawal- 
na RY 

BASEN 3 B. SAP. 

„Wydział powiadamia, że od dnia 7 czerwca 1934 r. dozwolone jest korzystanie z basenu s bataljonu saperów od godz. 9,30—11 i od 14—17. „Wstęp dozwolony wyłącznie za legity- Ło które RE można w klubach oraz w sekretarjacie Wil. O. P. Z. P i jak w punkcie 2. obierz Opłata za korzystanie z basen i Та A R 108 miesiąc czerwiec — 75 gr. za Dozośtałe: PU. i od osoby. Opłaty będą pobierane przy wyda- waniu legitymacyj wstępu. c 

SKŁADKI NA RZECZ P. Z. P. 
Wzywa się kluby E : 

ści na rzecz p 7 Žr do uregulowania naležno- 
  

Gdy łódź dobiła do jachtu, Peer nagle się zbudził z zadumy, uśmiechnął się do Nancy, pomógł jej wejść po drabince linowej, potem sam wskoczył na nią. Na pokładzie obie kobiety przywitały się, Załadowano ba- gaże Nancy, motorówka wydała czysty, wysoki gwizd 
który zadźwięczał jak krzyk ptaka, i zawróciła do 
portu. 

Woda lśniła lazurem. niebo mieniło się 
lub olbrzymi szafir, wydzielający 
mu jącego się w nim światła. 

jak opal, 
gamę kolorów zała- 

Elma į Nancy staly na pokladzie, spoglądając na 
miasto. Motorowy kabestan podniósł kotwicę, statek 
ruszył; trochę pochylony nabok, z niezwykłą lekkoś- 
cią pruł fale. 

: Batawja zaczęła szybko uciekać, stawała się coraz 
mniejsza i wreszcie utonęła w morzu. 

Podczas gdy Elma zeszła nadół, by pokazać Nan- 
cy przeznaczoną dla niej małą kabinę, Peer udał się 
na dziób jachtu. Pochylony ku przodowi ; oparty rę- 
koma o stalowy pręt,okalający pokład, wyglądał w tej 
chwili jak człowiek, gotowy skoczyć do wody. Z nie- 
ruchomą twarzą wpatrywał się przed siebie, w kie- 
runku biegu. 

(D. c. n.) 

   
     

   

N
i
a
n
 
k
i



  

„KURJER“ z dnia 12 czerwca 1934 r. 9 

60-letnia 

  

Awantury na PoSpieszce . 
Bezkarne wybryki rozzuchwalonej łobuzeriji 

Od kilku dni Pośpieszka stała się miejscem 
ustawieznych wybryków awanturujących się 
łobuzów, którzy teroryzują mieszkańców tej 
miejscowości łetniskowej. 

'We wszorajszym numerze „Kurjera* dono- 
siliśmy o zdemolowaniu sklepu kramikarza 
Sztejnberga, którego przedtem dotkliwie pobi- 
to. Wczoraj w nocy ciż sami awanturnicy 

zerwali okieninę z okna sklepu Sztejnberga. 

Jednocześnie wczoraj zanotowany został na 
Pośpieszce nowy wypadek pobicia. Jak zeznają 
okoliczni mieszkańcy ciż sami awanturnicy na- 

padli przejeżdżającego motocyklistę Emenuela 
Chaima (Antokolska 126) i dotkliwie go pobiłi. 

Opatrzyło poszkodowanego pogotowie ratunko- 
we. 

Po upływie dwóch godzin został pobity nie- 
jaki J. Rejn. — Około godziny 10 wieczorem 
ciż sami sprawcy obrzucili kamieniami dom 
w którym mieszka sklepikarz Sztejnberg oraz 
drzwi mieszkania szewea zam. w domu przy 
ulicy Antokolskiej 134. 

Wypadki te wywołały niepokój wśród 
letników, którzy zamierzają interwenjować u 
władz miarodajnych w sprawie zwiększenia war 

  

KRONIKA 
   

  

Dziś: Onufrego Pust. 
"Jutro Antoniego Pad. W. 

  

Wschód słońca — godz 2 m.44 

Zachód . = godz 7 m.52 Czerwiec 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. B. S. 

w Wilnie z dnia 11/VI — 1934 reku. 

Ciśnienie 751 

Temperatura średnia + 19 

Temperatura najwyższa + 24 

Temperatura najniższa + 13 
Opad 0,1 

Wiatr półn-zachodni 

Tend.: spadek, potem wzrost 

Uwagi: przelolae opady. 

*— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, miejscami 
przelotny deszcz lub burza. Chłodniej. Umiar 
kowane, na wybrzeżu porywiste wiatry z kie 
trunków zachodnich i północno-zachodnich. 

MIEJSKA 
— W ŚRODMIEŚCIU NIEMA DOMOKRĄŻ- 

NYCH SPRZEDAWCÓW. Na terenie miasta obe 
©nie niema domokrążnych sprzedawców iande- 
ty, gdyż z polecenia władz administracyjn 
zostali oni ze śródmieścia usunięci. Pozostali je 
szcze handlarze uliczni w dzielnicy żydowskiej, 

4d będą również usuwani po ukazaniu się de- 

kretu zabraniającego handel domokrążny i uli- 
<zny w większych miastach Rzeczypospolitej. 

GOSPODARCZA 
-—- Uprawnienia naczelników urzędów skar- 

bowych, Dowiadujemy. się, że” władze. skarbowe 
opracowują przepisy wykonawcze do nowo 
zgłoszonej ordynacji podatkowej. Naczelnikom 
urzędów skarbowych nadany będzie przywilej 
rozstrzygania odwołania własną władzą pod 
warunkiem, że zmniejszenie podatku nie prze- 
kroczy 300 złotych. 

  

WOJSKOWA 
— ATACHE WOJSKOWY W WILNIE. Do 

Wilna ptzybył atache wojskowy Japonji. Gość 
egzotyczny w towarzystwie oficerów garnizonu 
wileńskiego odwiedził oddziały wojskowe inte- 
resując się ćwiczeniami wojskowemi. 

W godzinach południowych atache wojsko- 
wy Japónji zwiedził masto zapoznając się z za- 
bytkami historycznemi m. Wiłna. 

— DZIŚ W KOLEJNYM DNIU POBORU 
ROCZNIKA 1913-60 przed Komisją Poborową 
winni są stawić się wszyscy mężczyźni z nazwi- 
skami rozpoczynającemi się na literę Z, zumiesz 

na terenie III, IV, Vi VI komisarjatów PP. 
oraz na literę Ż z terenu wszystkich komisarja- 
tów P. P T 

SPRAWY AKADEMICKIE 
/— WYCIECZKI W: WAŁNIE. W _ ostatnich 

<dniach bawiąc w Wilnie liczne wycieczki prze- 
ważnie młodzieży szkolnej pod kierownictwem 
nauczycieli. Wycieczki przybyły z terenu całej 
Polski, przeważnie ze Lwowa, Krakowa, Tarno- 
pola, Przemyśla, Sambora, Borysławia i in. miast 
Małopolski Wschodniej. 

Wśród wycieczek znajduje się około 100 nau 
czycieli. 

Wycieczki zwiedziły miasto, zapoznając się 
+ jego zabytkami historycznemi i kulturałnemi 
i wyjeżdżały do Trok, Werek i Zielonych Je- 
zior. 

Wycieczki oddały hołd Obrońcom Wilna, 
składając na ich grobach wspaniały wieniec i 

kwiaty. 
2 bliższ, i dałszych okolic do Wilna ściz 

<gnęły również liczne pielgrzymki do Kalwarji. 

— NOWY ZARZĄD BRATNIEJ POMOCY 
STUDENTÓW SZKOŁY NAUK POLITYCZNYCH 
Po wyborach, nowoobrany Zarząd Bratniej Po- 
mocy Szk. Nauk Politycznych w Wilnie objął 
urzędowanie z dniem 7 czerwca 1934 r. w skła- 
dzie następującym: prezes Karpiński Aleksander, 
członkowie: Tyszkiewicz Ignacy, Kapała Jan, 
Święcicka Irena, Kluczyńska Wanda, Hulewicz 

Witold, Markiewicz Mieczysław, Czyżewski Eu- 
genjusz, Kasperow Wacław, Połoczański Wiktor, 
Zabłocki Mieczysław. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z działalności Związku Rolników z wyż- 

szem wykształceniem w Wilnie. We wtorek 
dnia 12 czerwca r. b. o godz. 20-ej, w lokala 
Wileńskiej Izby Rolniczej — Dominikańska 13, 

Odbedzie się zebranie dyskusyjne w Związku 

    

Rołników z wyższem wykształceniem w Wilnie. 
Na posiedzeniu zostanie wygłoszony referat 

przez p. prof. dr. T. Vetulainego p. t. „Niektóre 
wiadomości o rumuńskiej hodowli zwierząt”. 

Ze względu na ciekawe zagadnienia jakie zo 
staną omówione w tym referacie, jest bardzo 
pożądany udział w zebraniu możliwie większej 
ilości członków oraz gości. * 

— 227 Środa Literacka w dniu jutrzejszym 
będzie pokazem artystycznym wyników rocznej 
pracy Wileńskiej Szkoły Dramatycznej. Zespół 
adeptów wykona polską wersję niemieckiego 
misterjum 2 XV wieku o Zmartwychwstania 
Pańskiem, z muzyką skomponowaną z moty 
wów średniowiecznych. Po zespołowym poka 
zie omówione będą metody pracy Szkoły Dra 
matycznej, poczem nastąpi dyskusja. Na ten 
wieczór artystyczny nowego typu zaprasza Zw. 
Literatów swoich członków, sympatyków i goś 
ci, szczególnie także młodzież studjującą. 

Początek o godz. 20.30. ; 

— Przyjeżdża do Wilna, . na zaproszenie 
Rady Wil. Zrzeszeń Art., szef biura prasowe- 
go Prezydjum Rady Ministrów, naczelny redak:- tor „Pionu*, wybitny dziennikarz Tadeusz Św 
cieki. Prelegent, który był kierownikiem w 
cieczki polskich dziennikarzy po hitlerowskich 
Niemczech, mówić będzie o swoich wrażeniach 
z tej podróży. Bliższe szczegóły робащу w naj- 
bliższym numerze. — 

— Posiedzenie Naukowe Wil T-wa Lekarsk. 
wspólne z Kołem Wil. T-wa Internistów Pol. 
skich odbędzie się dnia 13 b. m. o godz. 8-ej 
wiecz. w lokalu własnym przy ul. Zamkowej 2t. 

      

      

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwyrod- | 
nieniem rasy) 14 czerwca w Ośrodku Zdrowia 
(Wielka 40) dr. I. Zienkiewicz wygłosi odczyt 
na temat „O krzywicy““. Początek o godz. 5 w. 
Wstęp wolny. 

— STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POI.- 
SKICH w Wilnie w lokalu własnym przy ulicy 
Wileńskiej Nr. 38. Dnia 15-go czerwca r. b. o 
godz. 19.30 będzie wygłoszony przez p. inż. W. 
Barańskiego, Dyrektora Izby Przemysłowo-Han 
dlowej w Wilnie, referat reasumujący cykl od- 
czytów, wygłoszonych w Stowarzyszeniu Tech 
ników, obrazujących „Potrzeby Ziemi Wileń- 
skiej, dla podniesienia jej stanu gospodarczego*. 

Referat Dyrektora W. Barańskiego poprzedzi 
odczyt p. dr. A. Dmitrjewa „O potrzebach prze- 
mysłu Ziemi Wileńskiej". 

Wstęp wolny i bezpłatny. Osobne zaproszenia 
rozsyłane nie będą. 

Teatr i muzyka 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE PO- 

BERNARDYNSKIM, 
— Dziś, we wtorek 12 b. m. o gódz. 8.30 

wiecz. „Towariszcz* — współczesna sztuka J. 
Devala, w której autor daje obraz życia emi- 
gracji rosyjskiej na obczyźnie — w Paryżu. 
„Towariszcz* był grany w Paryżu kilkaset razy 
zrzędu, co świadczy o ogromnem powodzeni: 
sztuki. Ceny propagandowe. 

— Jutro, we środę 13.VI o godz. 8.30 w 
„Towariszcz* po raz ostatni — ceny propagan- 
dowe. 

— Premjera w Teatrze Letnim. We czwartek 
dn. 14 b. m. Teatr Letni daje premjerę komedį: 
muzycznej p. t. „Moja siostra i ja* wedle Ver- 
neuil'a z muzyką Benatzky'ego i z gościnnym 
występem czołowych aktorów Teatru Bydgo- 
skiego z pp. Hanką Iwańską i Stanisławem 
Iwańskim, w rolach głównych. 

TEATR MUZYCZNY. „LUTNIA”. 

— Występy Janiny Kulezyckiej. Wystawiona 
z przepychem i świetnie grana operetka Gra- 
nichstaedtena „Orłow* z gościnnym występem 
znakomitej śpiewaczki Janiny Kulczyckiej, cie- 
szy się wyjątkowem powodzeniem i wypełni 
repertnar dni najbliższych. 

iPubliczność wybornie się bawi oklaskując 
wszystkich wykonawców z Kulczycką, Halmir- 
ską, Dembowskim, Domosławskim, Szezawiū- 
skim i Tatrzańskim na czele. 

Szereg tańców i ewolucyj urozmaica to efek- 
towne i miłe widowisko. 

— „Bohaterowie O. Straussa. Najnowsza 
premjerą Teatru hluzycznego „Lutnia* będzie 
wartościowa operetka O. Straussa „Bohatero 
wie“ z J. Kulczycką i K. Dembowskim w rolach 
głównych. 

— Piątkowy występ Hanki Ordonówny w 
„Lutni* W. piątek nadchodzący wystąpi raz 
jeden tylko znakomita pieśniarka Hanka Orda 
nówna, która ostatnio odniosła wielki sukces 
artystyczny w Palestynie. 

Bogaty program składa się z różnorodnych 
piosenek wykonywanych w językach: polskim, 
rosyjskim, francuskim, niemieckim, hiszpań- 
skim, hebrajskim i arabskim. 

   

  

ty policyjnej na Pośpieszee. 

Dodać należy, iż w swoim czasie na Po 
pieszce istniał posterunek policyjny, który zo- 
stał następnie zlikwidowany i obeenie na Pu 
špieszce dyžuruje tylko jeden posterunkowy. 

(e). 

  

Kadeci chełmscy przybyli 
na pogranicze 

Do obozów letnich przybyły pierwsze grupy 
młodzieży szkolnej. Młodzież umieszczona zosta 
ła w obozach granicznych na pograniczu polsko- 
litewskiem. Również zakwaterowany został od- 
dział kadetów z Chełmna. Kadeci z Chełmna roz- 
łożyli się w pięknej okolicy w pobliżu Trok. Spę 
dzą oni tu w ciągu dwóch miesięcy wakacje. 

Kadeci z Chełmna w okolicy trockiej są po 
raz pierwszy. Rok rocznie do Trok na wywcza- 
sy letnie do obozów przybywały oddziały szko- 
ły kadetów ze Lwowa: Obecnie oczekiwana jest 
szkoła podchorążych z Ostrowi Mazowieckiej i 
oddział kadetów ze Iawowa. 

Polski Akademicki Związek 
Zbliżenia Międzynarodowego 
„Liga” oddział w Wilnie. 
Referat Organizacyjny Oddziału przyjmuje 

codziennie w godz. 16—17 kol., kol. zamierza- 
jących wpisać się jako kandydaci na członków 

„Ligi“. 
Kol. kol., którzy już złożyli deklaracje i po- 

zostają na okres wakacyjny w Wilnie proszeni 
sa o zgłoszenie się do Reteratu Organizacy jneg» 

w najbliższym czasie (zapisy w lokalu włas- 
nym). = 

Referat Turystyczny przyjmuje nadal zapidy 

na wycieczki akademickie zagraniczne do Ru 

munji, Węgier, Turcji oraz Państw Bałtyckich. 

Szczegółowe informacje na miejscu w Oddziale 

„Ligi“. 
Ref. Praktyk załatwia w dalszym ciągu spra 

wy, dotyczące wyjazdów zagranicę aa zasadzie 
wymiany rodzinnej. 

Ref. Sportowy komunikuje kol. koł., że na 

m-c lipiec r. b. organizuje się Akademicki Mię 

dzynarodowy kurs sportów wodnych w Tro- 

kach. Zgłoszenia na kurs są przyjmowane co- 

dziennie w Oddziale „Ligi* w godz. 16—17. 

Podziękowanie. 
Komitet Organizacyjny „Święta Pieśni w 

Wilnie* pragnie złożyć serdeczne podziękowa 
nie w pierwszym rzędzie 1 p. Leg za wydanie 
1250 bezpłatnych, pożywnych i obtitych obia- 
dów dziatwie szkolnej i młodzieży pozaszkol- 
nej, przybyłej z powiatu wileńsko-trockiego na 
uroczystość „Święta Pieśni*, w którem wzię ró- 
wnież udział młodzież szkół powszechnąch i 
średnicn w liczbie 3800. 

Za niemniej wydatną pomoc: bądź w sub- 
sydjach, bądź w produktach lub innej formie 

ą okazz4, następujące urzędy oraz instyt 
cje, Komitet wyraża podziękowanie: Rektorow* 
U S. B. W. Staniowiczowi, Wileńskiemu Urzę- 
dowi Wojewódzkiemu, Staroście Grodzkiemu p 
W. Kowalskiemu, staroście powiatowemu p. J 
de Tramecourt'owi, Komisji Oświaty Pozaszkol- 
nej Wileńsko-Trockiego Powiatowego Związku 
Samorządowego, Zarządowi m. Wilna, 1-u, 5-u 
i 6-u pp. Leg., 1 p. a. 1. Leg., 3 p. a. c,, 2 Bat. 
Pom. Art., 3 Bat, San, — za wypożyczenie sien- 
ników, pochodni | t. p., T-wu Miejskich i Mię- 
dzymiastowych Komunikacyj Autobusowych za 
bezpłatne dostarczenie autobusów „Arbon* —- 
oraz wszystkim tym osobom, które w jakikol 
wiek sposób przyczyniły się lub ułatwiły zorga- 
nizowanie tej niecodziennej imprezy. 

Komitet Organizacyjny 
„Święta Pieśni w Wilnie”. 

  

        

Egzaminy publiczne 
w Konserwatorjum 

Egzaminy publiczne w konserwatotjum ud 
będą się w następujących terminach bieżącego 
miesiąca: dnia II (klasy fortepianu prof. Ka. 
duszkiewcizowej, Tymińskiej, Romaszkowej, Dą 
browskiej); dnia 12 (klasy skrzypiec, śpiewu so 
lewego i instr. dętych); dnia 13 (klasa fort. 
prof. С. Krewer); dnia 14 (klasa fort. prof. C 
Krewer). 

Początek egzaminów o godz. 6-ej po poł. 

Wyrok w sprawie dr. 
Szermana zatwierdzony 
Wezoraj okręgowy sąd odwoławczy ogłosił 

wyrok w sprawie dr. Schermana, skazanego 

przez sąd grodzki w Wilnie na karę 2-tygodnio- 

wego aresztu i 100 zł. grzywny za rozsiew; 

pegłosek, uwłaczającye hosobie dr. Hirschber- 

ga. Sąd okręgowy odwoławczy zatwierdził wy- 

rok pierwszej instancji. 

  

SDB EP LILO (TTT 

Brzytwą po gardle za zdradę 
We wsi Leszezowce, gm. pierszajskiej, miesz- 

kaniec tej wsi Felicjan Kuszel lat 26 zamordo- 
wał przez poderżnięcie gardła brzytwą Sabinę 
Foczykowską, poczem tą samą brzytwą przeciął 
sobie gardło, nie wyrządzając sobie zresztą po- 
ważniejszych uszkodzeń. Przyczyną morderstwa 

kobieta pisze 
„Ten przepis nadał mi 
wygląd młodszy 

o 20 lat” 

Ś 
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„Po dwóch miesiącach 
wszystkie moje zmarszczki 

znikły” 
„W moim wieku wydawało mi sie zupełnie 

naturalnem, że twarz moja jest zmarszczoma 
+ tą myślą się pocieszałam. Pewnego dnia jed- 
nak przeczytałam o cudownych  doświadcze- 
niach uczynionych na kobietach 72-letnich za- 
oomocą nowej Odżywki dla skóry. które dały 
znakomite rezultaty. Zapewnmiano że zmarszcz- 
kr znikłv po 6-iu tygodniach Zdecydowałam 
spróbować tego na sobie i dowiedziałam się. 
żesten nowy wynalazek jest zawarty w znakos 
mitym paryskim Odżywczym Kremie Tokaion. 
Po dwóch tygodniach skonstatowałam znacz- 
ne polepszenie i można sobie wyobrazić. jak 
wielka była moja radość. zdv oo 2-ch miesią: . 
tach pielęgnacii wszystkie moje zmarszczki 
znikły i znajomi orzekli: „Jak Pani młodo* 
wygląda”. Teraz skóra moja jest jasna į cu- 
down'e delikatna i radze wszystkim kobietom 
w moim wieku spróbować Odżywczezo Kremu 
Tokalon. Jest to niezwykła pociecha moralną. 
ady się widzi czyjąś twarz młodniejącą z dnia 
na dzień”. 

Autorka niniejszego listu woli nie wyjawiać 
swego nazwiska, ale jej oryginałny list jest 
w każdej chwili do obejrzenia. Odżywczy 
Krem Tokalon žawiėra pod gwarancia 50.000 
złotych wysoce odżywcze składniki, które, we» 
dług zdania wybitnych specjalistów. sa n:e- 
zbędne dla "skóry. by pozostała ona. iasną, 
świeżą. jędrną i pozbawioną zmarszczek. Na- 
jeży używać Odžywczego Kremu Tokalon (kos 
i0t różowy) wieczorem. Kremu zaś Tokalon 
koloru białego — rano. Bedzie Pani zdumiona 
zmiana już po iednei nocy. Szczęśliwy wynik 
iest gwarantowany, w przeciwnym razie pie- 
niadze zostają zwtócone. 

Gratis. Każda czytelniczka niniejszego pisma 
może otrzymać bezpłatnie Luksusową Kasetkę 
Piekności. zawierającą Krem Tokalon (różowy 

i biały), oraz rozmaite odcienie Pudru Toka-. 
lon. Należy przesłać 70 groszy w znaczkach 
na zwrot przesyłki. opakowania i innych kosz- 
tów. do firmy Ontax, oddział 11-H  War- 
szawa, ul. Traugutta 3. 

WECZNEWA SE) 

Walka z kiłą 
na prowincji 

Walka z kiłą na terenie pow brasławskiego - 
rozplanowana jest na szereg miesięcy. Według 
danych na terenie pow. braslawskiego i ezęś- 
ciowo święciańskiego choruje około 250 о56 
na kilę. Zabiegi lekarskie stosuje się narazie 
vkoło 200 osobom. Pozostali chorzy, którzy po 
czątkowo nie. chcieli poddać się Kuracji oraz 

u których nie można było początkowo ustalić 
choroby będą leczeni na koszt państwa. 

Władze lekarskie żywią nadzieję, iż w cią- 
gu b. r. oraz połowy przyszłego da się eałkowi- 
cie umiejscowić chorobę kiły. 

Na wileńskim bruku 
NIEOSTROŻNY CYKLISTA. 

Na ulicy Borowe: cyklista Jan Łubniewicz 
przejechał 5-letniego Daniela Germańskiego, któ 
ry odniósł ogólne obrażenie ciała i głowy. Prze- 
ciwko nieostrożnemu cykliście spisano proto 

kół. е (e) 

KRADZIEŻ MIESZKANIOWA. 
Onęgdaj, w czasie nieobecności domowników 

do mieszkania Karola Szulca przy ulicy Siera- 
kowskiego 23, przedostali się złodzieje, którzy 
wynieśli stamtąd garderobę i bieliznę na ogólną 
sumę 320 zł. 

р Powiadomiona przez poszkodowanego poli- 
cja wszczęła dochodzenie. ta 

było to, iż Poczykowska zerwawszy z Kusze- 
lem, który był jej narzeczonym, miała wkrótce 
wyjść zamąż za kogo innego. Mordercę po opat- 
runku przewieziono do szpitala sejmikowego 
w Wołożynie, gdzie przy łóżku jego czuwa po- 
iejant.



10 „KURJER* z dnia 
  

12 ezerwea 1934 r. 

Skradł i uciekł z wybranką serca Przebieg wczorajszych walk zapaśniczych 
Mieszkańeowi wsi Sieliee gm. ostrowskiej 

Feliksowi Dańkowi skradziono z kufra 2000 
dolarów w banknotach i 150 rb. w złocie. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, iż kradzieży 

Oszustwo z 
Hirsz Gordon handlarz owocami przybył 

onegdaj na dworzec kolejowy i przypadkowo 
nabył u jednego z kolejarzy dwa duże kosze 
z truskawkami. 

Tranzakeja była dla Gordona korzystną. Ko- 
lejarz zadowolił się 20 zł, zaś truskawki byty 
wyśmienite. Po przyjściu do domu, jednak, Gor 
dona ogarnęła rozpacz. 

Gdy zaczął sortować truskawki, przekonał 
się, że padł ofiarą oszustwa, bowiem truskawki 
znajdowały się tylko zgóry. Pod truskawkanii 
łeżały zepsute kartofle oraz rozmaite szmaty. 

Oszukany handlarz zgłosił się do polieji, 
która sprawą się zajęła i nazwisko niesumiea- 
nego sprzedawcy ustaliła. Zatrzymany kolejarz 
twierdzi, że sam padł ofiarą oszustwa. Kupujac 
te kosze z truskawkami u nieznanego wieśniaka 
sam nie wiedział o tem, że kosze zamiast tru- 

dokonał syn Dańki 18-letni Władysław, który 
zbiegł w niewiadomym kierunku. Wraz z Dańką 
ze wsi-zginęła Stanisława Krupiecówna. 

truskawkami 
skawek zawierają bezwartościowe śmiecie. -— 
Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

L Ai As an O 

Niebezpieczna linja kolejowa 
Generalny dyrektor pėlnocno-mandžurskieį 

linji kolejowej, dyr. Redy, przedstawiciel rządu 
sowieckiego, ogłosi! sprawozdanie z działalności 
kolei za r. 1933. Jak wynika ze sprawozdania, 
w roku tym wydarzyło się na kolei mandżur- 
skiej 11 katastrof spowodowanych przez za- 
machy, 39 prób napadów na pociągi, 38 zbrej- 
nych napadów dokonanych, 10 pożarów z pod: 
palenia, 197 napadów bandyekich na urzędni- 
ków kolejowych, 60 zabójstw, 99 pracowników 
zostało ciężko rannych, 400 uprowadzili ze sobą 
handyci. Miłe stosuneczki, niema co! 

Wczoraj w 3 dniu wietkiego międzynaro- 
dowego turnieju zapaśniczego, w kinie „Casi- 
uo“, pray wielkim - zainteresowaniu publiczno- 
ści odbyły się następujące spotkania. 

1) W. pierwszej parze walczyli: Biernacki 
(Kraków) contra Skrobisz (Łódź). Wygrał Bier 
nacki przerzutem przez biodro po 17 min. 20 
sek. Walka była prowadzona w szybkiem tem 
pie i pod względem technicznym obfitowała w 
b. ciekawe momenty. 

2) W drugiej parze spotkali się żydowski za 
paśnik Langer contra Ferestanoff (Bulgarja). 
Wialka pomimo obopólnych wielkich wysiłkach 
w. pierwszem spotkaniu rezultatu nie dała. 
leży zaznaczyć, że Bułgar walczył b. brutaln 
spowodywał odpowiednią reakcję ze strony pub 
liczności. 

   

3) W trzeciej parze walczył Niemiec Kraus 
z wiedeńczykiem Greńnem. Walka Mła b. ostra. 
Kraus za niedozwolone chwyty otrzymał ostrze 
żenie. Zwyciężył ostatni w 16 min. 35 sek. przed 
nim pasem, ogłuszając przeciwnika uderzeniem 
Sympatja publiczności jednak pozostała po stro 
nie wiedeńczyka. 

4) W czwartej parze spotkał się polski ol- 

(Chorwacja). Włalka była prowadzona spokojnie 
wykazując równą siłę obu przeciwników. Po 
21 min. została uznana za nierozstrzygniętą. 

Można operować serce 
ludzkie. 

Liczba operacyj chirurgicznych  dokona- 
nych na żywem sercu ludzkiem wynosiła doiąd 
na eałym Świecie 535, z tej zaś liczby dokonane 
pięćdziesiąt w szpitalu Obuehowskim w Lenin 
gradzie. Na ogólną liczbę 535 operaeyj zostało 
uwieńczonych zupełnym sukcesem 236, a ope- 
rowani nie odczuwają zupełnie jakiehkolwiek 
skutków tak ryzykownego zabiegu. Instytat tra 
umetologiczny w Leningradzie prowadzi pd 
kierunkiem d-ra Jalandza regularne  ekspery 
menty operacyjne na sereu żywych psów, przy 
czem wszystkie psy operoewane mają się zupel 
nie dobrze, tak, iż można stwierdzić, że teehni 
ka operacyj dokonywanych na żyjącem Sercu 
została w zupełności opanowana. 

  

COLOSSEUM | "*!š,rewsiacvina 
Najkieksże dodrdar 

łe twórcy „C. K. Feldmarszałka* K. Lamacza p.t. 
W roli głównej największa gwiazda doby obenej ANNY ONDRA. Na scenie: CAŁKOWICIE NOWY . Z «6 PROGRAM REWJOWY p. t. sy Hoplja żylemy 5 Serenady“ (pažodje) w wyk. Grzybowskiej. „Tancerka Wschodu“ oraz „Lezginka” wyk. [rio Grey, „A mazeltow* wyk. Kaczarowscy oraz AKTOWKA — FARSA p.t „GODZINA NIEPOROZUMIEŃ" + z udzialem calsgo zespołu. Cena od 25 gr. 

nie „PAN“ najiepsze filmy: 
56 iątk. £ nujący o niezwy- Dziś! „POD PRĘGIERZEM L ein A film, т 

KOLOSALNA SENSACJA w nast. programie: Szykuje się najniesamowitszy naj- 
bardziej osobliwy film dzi- TAJEMNE MOCE. 

siejszych czasów p. t. 

Dziś imponująca premjera! Program Nr. 2. 
a ie:” s ® z udziałem Stanisł Na scenie: WIELKA „Jutro będzie lepiej" udziałem anisławy 

WJA p. t - Nowickiej, Niny Bie- 
licz, duetu Cesarskich, Stanisława Gozdawy-Gołębiowskiego, Marty Popielewskiej 

i Seweryna Orlicza. Całkowita zmiaca programu. 

„sosie Narzeczona Z Wiednia na operetka, tchnąca 
czarem wiedeńskim p. t. 
Muzyka słynnego Franciszka Lehara. W rol. gł Czarująca węgierka MARTA EGGERT. 
Ceny biletów od 54 gr. Początek seansów : o godz. 4, 6.30. 10.30. 

„ Tangolita * — tango, 

  

  

  

  

  

Ceny popularne: od 25 groszy. 

  

| Wesoła komedja! Wszyscy śpieszeie na wesoły tydzień! Szczyt komizmu i humoru I 
  

    

j ien — swej najnowszej i naj- 
I i anios F LI P B FL A aa E ! CENY 

a = POPULARNE 

Wrogowie małżeństwa |; :: в 25 groszy 
МАР PROGRAM: Wesołe strakcje. CENY ZNIŻONE 

  

  

NA EKRANIE: Dziś premjera! 
Najnowszy prześliczny film p. t: 

Dziewczę z Galgary 
W rol. gł. rozkoszna urocza paryżanka Fifi 
D'orsay t. zw. CHEVALIER w SPÓDNICZCE 
NADPROGRAM: - Najnowsza kronika zagra- 
(niczna, Seanse o godz. 2.30, 4.15, 6.00, 7.45 

wzrusza do łez i porywa swą OGNISKO | MARIE DRESSLER ciii 
Niepotrzebnej matki, ii Emma 

rolach głównych sekundują jej Richard Cromwell i Jean Harsholt. 

NA RINGU: Dziś o godz. 9 w. dalszy ciąg 

WALKI zapaśniezej o złoty pas 
oraz nagrody. 

Dziś walczą: TORNO 
(Pol-sk) contra BIERNACKI (Kraków), LAN- 
GER (Makkabi - Katowice) contra KRAUS 
(Niemcy), RESTANOFF (Bułg), contra MIA- 
ZIO (Warszawa, GRABOWSKI Polski о!- 
brzym (contra GRENN (Austrja). Defilcda 
zapaśników i początek walk o godz, 9.15w,   CASINO 
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  DOKTÓR 

Lygnunt Hudrewic 
Choroby weneryczne, skórne 

i niemoc płciowa 
ul. Zamkowa 15 telefon 19-60. 
Przyjmuje od-godz. 8—1 i 8—8. 

KOEDUKACYJNE KURSY 

STENAGROFJI 
"WILNO, UL. TROCKA 1 

Celem umożliwienia nauczycielom, akademikom, 
uczniom i in. nauczania się stenografji w krót- 
kim czasie, Kierownictwo Kursów organizuje 
za zezwoleniem Kuratorjum O. Sz. Wil. jedno- 
razowy letni kurs STENOGRAFJI OGÓLNEJ, 
HANDLOWO - BANKOWEJ I PARLAMENTAR- 
NEJ. 
Kurs będzie trwał od dn. 15. VI. do 15. IX b. r 

Zapisy i informacje w kancelarji (Trocka 1) 
od 10—2 i 5—7. 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
Choroby kobiece, skórne, wene- 
ryczne, narządów moczowych. 
od godz. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeidowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne, 

narządów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—6 wiecz. 
ul. Wileńska 28, tel. 2-77 

Dr. J. Bernszteln 
choroby skórne, weneryczne i 

moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

przeprowadziła się na 
ul. J. Jasińskiego 5—20 

róg Ofiarnej (obok Sądu). 

Drukarnia „ŽNICZ! 
аВО 

  

  

Płytę budowlaną wyrobu krajowego 
„BERBEKA“ na ścianki działowe, do osu- 
szania mieszkań wilgotnych oraz ociepłe- 

nia zimnych poleca: 

REPREZENTACJA i SKŁAD FABRYCZNY 
w WILNIE „CERAMIKA*. 

Zawalna 26. Tel. 16- 35. 

DO WYNAJĘCIA 
duży lokal na parterze od ulicy w centrum 

miasta Biskupia 4. 
Dowiedzieć się u dozorcy lub telefon Nr. 188 
od godz. 2—4 poigołudniu i wieczorem od 7-ej 

  

  

          
    

Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

NOC w RAJU 

brzym Grabowski z b. studentem Stiborem -- Morze to — płuca narodu 

  

  

  

  
    

to nie bezwladne wyczeki- 
wanie końca ale energiczna 
walka i szukanie ocalenia. 
Kiedy. wszystko inne zawio- 
dło, szukajcie ratunku w tra- 
fie, w uśmiechu szczęścia, 
wśzczęśliwym losie loteryj- 
nym! Tysiące ludzi już to u- 
czyniło i ocalało, nabywając 
szczęśliwe losy w kolekturze 

Wilno, NIEMIECKA 35, tel. 13-17, P. K. O. 80.928. 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40. Oddz. Freta 5. 
Zsmówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą, 

Ciągnienie 1-ej klasy już 19 b.m. 

  

        

  

    

pr. Kenigsberg 
Choroby weneryczne, skórne 

i maczoplciowe, 
uliea Miekiewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 i 4—8. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniee, Tomasza Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27. 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 
gabinet kosmetyczny, 
zmarszczki, brodawki, 
kurzajki i wągry. 

НЕУ УАкаг 
mechaniczne, tokar- 
skle I spawalnicze 

L. T. D. 
pod kierown. Ch. Karolusa 

Wilno, Wielka 12, tel. 14-37 
wykonują wszelkie roboty: me- 
ble i przyrządy szpitalne. mo- 
siędzowanie, niklowanie, balu- 
strady, ogrodzenia metalowe. 
reperacje wszelkich maszyn rol- 
niczych i t. p. oraz garaż spe- 
cjalny dla reperacji i montażu 

samochodów. 

tamże 
usuwa 

  

Do wynajęcia 
sklep z mieszkaniem oraz loka: 
le nadające się dla pracowni 
lub fabryki. Można je odnająć 
razem albo oddzielnie. W. Po- 
hulanka 7. Dowiedzieć się u do- 

zorey tegoż domu.   
  

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 
  

  

la gotówkę 
kupię DOM, skład drew- 
niany lub murowany na 
rozbiórkę. Oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 
-. pod „Rozbiórka" 

Własny domek 
z ogródkiem 

Sprzedaż zalesionych bu- 
dowlanych działek przy 
samym przyst PONARY 

„(14 minut od Wilna) 
w mieście - ogrodzie Ja- 
giellonów, Działki od 
500 zł. na raty do 3 lat. 

Letniska do wynajęcia. 
Informacje: Wileńska 35, 

m. 10, telefon |-77, 
od g. 10—2 pp. i 6—8 w. 

LETNISKA 
W kolonji Zgoda koło Jero- 
zolimki willa Zajączkowskiej 
w sosnowym lesie odnajmu- 
ja się pokoje, z werandam! 
łub balkonami można z ut- 
rzymaniem. Ceny bardzo 
przystępne. Dojazd autobu- 
sem z placu Orzeszkowej do 

Jerozolimki. 

  

  

Okazyjnie 
sprzedam 

SAMOCHÓD 
marki „Chevrolet“ b. tanio. 
Oferty do Admin. „Kurjera 
Wilenskiego“ pod „Okazja“ 

    

   

   

        

       

Proszę się zwrócić do mejej 
orkiestry mużycznej, która 
składa się z 25 osób (mężczyza).. 
Także posiadam orkiestrę dam- 
ską, która gra na następujących 
instrumentach, a mianowicie: 
fortepjan. saksofon, koncertowe 
harmonje, jazband i skrzypce. 
Ceny najniższe. Dowiedzieć się: 
Wilno. ul. Domiaikańska 14 m. 3 

KAS 

Mi i Mieszkania 
da wynajęcia |, 2 i 3 pokojowe 
ciepłe i suche przy ul. Bakszta 
Nr. 10. Szczegóły na miejscu 
lub u właściciela domu Kewesa 

ul. Sadowa 13—4 

  

Z 1000 zł. 
przystąpie do współpracy 

w poważnem przedsiębiorstwiez 
Zgłosz. do „Kurj Wileńskiego” 

pod 1000 zł. 

PIANINO 
w dobrym stanie Rónisch.a 

okazyjnie do sprzedania. 
Adres: Ś-to Michalski 2, m. 15 

    

  

DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA 

„ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupia 4, 

Telefon 3-40 

Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy 
towe. prospekty, zapro» # 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

— PUNKTUALNIE — 

TANIO i SOLIDNIE 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis 

a


