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KURJER WILEŃSKI 
ВЛВ W NIMETIE: 
  

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

    

W służbie życia Polski na Wschodzie. — Teatr popularny, objazdo- 
wy i ludowy. — Ramsay Mac Donald prywatnie. — Chucpa. — Z pa- 
miętników córki Ad. Mickiewicza. — *URJER FILMOwyY. 
  

Przesilenie rządu we Francji 
Doumergue ustąpił. Flandin premierem 

Dymisja ministrów radykalnych 
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa dono 

Si. że ministrowie radykalni Herrioi, 
Berthold, William Bertrand, Queuille, 
wręczyli swe listy dymisyjne premjero- 
wi Doumergue'owi na posiedzeniu rady 

ministrów i opuścili pałac Elizejski o 
godz. 11,30. Premjer Doumergue nara- 
dzał się następnie z pozostałymi minist 
rami nad treścią pisma o dymisji całe- 

go gabinetu. które zostało przesłane pre 
zydentowi republiki. 

W piśmie do premjera Doumergue'a 
ustępujący radykalni ministrowie pod- 
kreślają. że reformy o charakterze poli- 
tycznym, zamierzone przez  Doumer- 
gue'a, wykraczają poza ramy umowy o 
rozejmie. 

  

   

Premjer Doumergue wręczył pismo 
o dymisji gabinetu 

PARYŻ. (Pat). Premjer Doumergue 
wręczył prezydentowi republiki pismo o 
dymisji gabinetu. Pismo to podpisane 
jest przez wszystkich ministrów z wy- 
jatkiem ministrów radykalnych. 

W chwili, gdy Doumergue opuszczał 
pałace Elizejski, zebrany przed pałacem 

tłum zgotował burzliwą owację na jego 
cześć, Okrzyki „niech żyje Doumergue* 

były wielokrotnie powtarzane przez 
tłum. 

Doumergue wystosował do narodu 

Nowy rzą 
PARYŻ. (Pat). Prezydent republiki 

Lebrun odbył naradę z przewodniczą- 
cym senatu Jeanneyem a następnie z 
przewodniczącym izby deputowanych 
Bouissonem, któremu zaproponował u- 
tworzenie nowego gabinetu. Bouisson 
odmówił, oświadczając, że, jego zdaniem 
na stanowisko premjera winien być po 
wołany minister Spraw zagranicznych 
Laval. © godz. 12,40 minister Laval przy 
był do pałacu Elizejskiego, gdzie prezy- 
dent Lebrun chciał mu powierzyć misję 
tworzenia rządu. Minister Laval nie przy 

  

franeuskiego odezwę, w której prosi o 
zachowawanie spokoju, koniecznego dia 
rozwiązania obeenych trudności zgod- 
nie z interesami i bezpieczeństwem 0j- 
czyzny. : 

LONDYN. (Pat). Agencja Reutera do 
nosi z Paryża, że w piśmie dymisyjnem, 
złożonem prezydentowi republiki przez 
Doumerguea i jego współpracowników. 
znajdują się ostre ataki na egoizm stron 
nietwa radykalnego. 

  

Deklaracja prem, Doumergue'a 
'PARYŻ. (Pat). Po zakończeniu posie 

dzenia rady ministrów premjer Doumer 
gue złożył następującą deklarację: 

Jedna z fundamentalnych zasad moich pro- 
jektów rewizji konstytucji miała na celu umoż- 
liwienie zastosowania artykułu 5 z ustawy kon- 

stytucyjnej z 25. 2. 1875, dotyczącego rozwiąza 
nia izby. Artykuł ten nie bkył stosowany od r. 

1877. Wniosek ten spotkał się z żywą opozycj,: 
tych, którzy uważali się za prawdziwych obroń- 
ców suwerenności ludu. Wskutek tej właśnie 
presji część człenków gabinetu nie przychyliła 
się do uchwały aprobującej projekt. Nacisk ten 
zmusit również ministrów radykalnych do odrzu 

cenia projektu uchwalenia prowirjum budžeto 
wego. 

Uehwała tego prowizerjum obok innych ko 
rzyści miała także i takie, iż umożliwiała rząde 
wi szybki|» przedstawieni 
wemu tekstu dotyczą 

W razie, j bcydowalby się rozwia- 
zać izbę, ok półtoramiesięczny byłby niezbęd 
ny do wszczęcia tej procedury przed prezyden- 
f2m republiki i senałtem a następnie po uzyska 
niu autoryzacji na rozwiązanie izby, do prze 
prowadzenia wyborów w okresie przewidzianym 
przez konstytucję i de uczynienia zadość wszy 
stkim warunkom niezbędnym do zgodnego z 
prawem rozpoczęcia chrad nowej izby. 

Było wiadomą rzeczą, że upadek rządu przy 
gotowany był przez jego przeciwników na oknes 
około 15. 11. Począwszy 6d tego dnia rząd nie 

mógłby w razie gdyby znalazł się w mniejszoś 

   

    

   

   konstytucji. 

   

      

rozeimu politycznego 
two polityki zagranicznej, wyłącza w о- 
becnej chwili przyjmowanie jakichkol- 
wiek innych obowiązków. O godz. 13,45 
do pałacu Elizejskiego wezwany został 
minister Flandin. któremu prezydent re 
publiki zaproponował misję tworzenia 

nowego gabinetu. Fłandin misję tę przy 

jai. 

Większość ministrów 
pozostaje 

PARYŻ. (Pat). W kołach politycznych 

  
jął tej misji, oświadczając, że kierownie- spodziewają się, że gabinet zostanie u- 

WOBEC 

Przed plebiscytem w Saarze 

Na ilustracji Komisja Plebiscytowa na te listy uprawnionych do głosowania w Burbach. — 
Od prawej ku lewej: Rohder (Szwecja), de Jongh (Holandja), Sarah Bambaugh (Ameryka) — 

i Pourtałes (Szwajcarja,. 

tworzony po północy. Powszechnie przy 
puszczają, że większość z poprzedniego 
gabinetu pozostanie na dotychczasowych 
stanowiskach, a mianowicie minister 
Laval zatrzyma portfel ministerstwa 
spraw zagranicznych, minister Pietri —- 
marynarkę, generał Denain — lotnictwo, 

minister Germain Martin —- finanse, 
min. Marquet — pracę, min. Rivollet — 
emerytury, Queuille rolnictwo, min. 
Marin — zdrowie, min. Mallarme—pocz 
ty i telegraf. Minister Rolin albo otrzy- 
ma portfel ministerstwa handlu albo po 
zostanie w ministerstwie kolonji. Zosta 
ją więc jedynie do obsadzenia minister- 
stwa sprawiedliwości, wojny, oświaty» 
robót publicznych i marynarki handlo- 
wej. Premjer Flandin objął tekę mini- 
sterstwa spraw wewnętrznych. 

  

Stosunek stronn'ctw 

do nowego rządu 
PARYŻ, (PAT). — Prezydjum komitetu wy 

konawczego stronnictwa radykałów socjalnych 

ustosunkowało się przychylnie do misji Flandi- 

na. Herriot został upoważniony do wzięcia udzia 

łu w przyszłym rządzie. Agencja Havasa dongsi, 

że Tardieu, do którego zwrócił się Flandin, uchy 

lit się od udziału w rządzie, oświadczając, że 

woli pozostać „u heku Doumergue'a*, którego 

„zmuszano do ustąpienia*. Grupa parlamentar 

na „Alliance Demoeralique* wyraziła uznanie 

Flandinowi który jest, jak wiadomo, jej preze 

sem. 

Flandin odbył dziś liczne konference m. in. 

z Marquetem, Laurent Eynae'iem, generałem Ga 

melinem oraz Herriotem, który oświadczył, że 

Flandin w tworzeniu rządu rozejmu nie napotka 

żudnych trudności ze strony partji radykalnej. 

ci, uciee się do rozwiązania izby, gdyż kredyty 
budżetowe, jakiemi dysponowałby do zebrania 
się nowej izby, ckazałyby się niewystarczajace. 

Ludzie odpowiedziałni za politykę, która 

zakończyła się rozruchami lutowemi i śmiercią 
byłych, kombatantów defilujących na placu Zge 
dy, pragną za wszelką cenę uniknąć odpowie- 
dzialność za tę politykę przed suwerennością lu 

0 czasu. Dlatego zmusili 
oni część członków gabinetu, którzy dotychczas 
lojalnie współpracowali w rządzie do zlożenia, 

Ta dymisja musiała pociągnąć za sobą 
y premjera, gdyż poszanowanie zasad 

demokratycznych i parlantentarnych nie pozwa 
ła mu na utworzenie rządu mniejszości. 

iDoumergue odmówił 
PARYŻ. (Pat). Kancelarja prezyden- 

ta republiki ogłosiła komunikat stresz- 
czający przebieg dotychczasowych roz- 
mów w sprawie przesilenia gabinetowe- 
go. W komunikacie podkreślono m. in., 
że prezydent Lebrun nalegał na premje- 
ra Doumergue'a, aby zgodził się ponow 
nie tworzyć rząd. Doumergue odmówił 
jednak stanowczo. ; 

Ostre pogotowie 
PARYŻ. (Pat). Na murach Paryża u- 

kazała się odezwa byłych kombatantów. 
pacyfistów, którzy domagają się natych 
miastowego rozwiązania organizacji 
„Croix de feu*. Byli kombatanci 
cają tej organizacji dążenia fe 
skie. 

BERLIN. (Pat). Korespondent pary 
ski „Berliner Tageblattu** donosi swemu 
pismu, że zarówno związki prawicowe 
jak i czerwony front jednolity trzyma- 
ja swoich członków od środy wieczora 
w ostrem pogotowiu. 
AEL kia GEODETY SKO EITI 

Poselstwo litewskie 
w Berlinie pozbawione 

poczty 
Elta donosi z Berlina, że poselstwo 

litewskie w Berlinie już kilka miesięcy 
nie otrzymuje dzienników z kraju Kłaj- 
pedzkiego. Ustalono, że zaprenumerową 
ne w Kłajpedzie dzienniki, które regular 
nie wysyłane są do Berlina, urzędnicy 
poczty niemieckie nie doręczają. 

Poselstwo litewskie w Berlinie dorę 
czyło niemieckiemu ministerstwu spraw 
zagranicznych werbalną notę, w której 
prosi o wyjaśnienia zakłóceń w dosta- 
wie korespondencji. Do dziś dnia kwest 
ja ta nie została jednak wyjaśniona. Wia 
domem jest jedynie, że urzędowe koła 
niemieckie przyznają, iż korespondencję 
nie dostawiano z rozmysłem, wbrew Э- 
gólnie przyjętym w stosunkach dyploma 
tycznych zwyczajem. 

Nowy dyrektoriat 
w Kła!pedzie ? 

KRÓLEWIEC, (PAT). — Prasa królewiecka 
donosi, że w kołach litewskich rozważa się obee 
nie projekt utworzenia nowego dyrektorjatu w 
Kłajpedzie. Litwini maja być niezadewoleni z 
dotychczascwego dyrektorjatu Rejsgysa, który 

niedość silnie przeprowadzał litwinizację Kłajpe 
dy i mają wprowadzić dyrektorjat bardziej ener 
giezny. 

  

   

  

    

  



          

„KURJE R* z dn. 9-go listopada 1934 r. 
  

/ 

Doroczne posiedzenie 
Akademii Literatury 

WARSZAWA. (Pat). 
Potockich odbyło się uroczyste doroczne 
posiedzenie Polskiej Akademji Literatu 
ry, zaszczycone obecnością Wrezydenta 
Rzpiitej. Obecni vyli również cztonko- 

wie rządu z premjerem Kozłowskim na 
czele, marszałkiem senalu  Raczkiewi- 
czem,  _przedslawiciele — najw ych 
władz wojskowych, dyplomacji, świata 
kulturalnego stolicy i t. d. 

Posiedzenie zagaił prezes akademji 
Sieroszewski. Sprawozdanie złożył Ka- 
den - Bandrowski, który podkreślił, że 
PAL. pierwsze swoje prace zwróciła w 
kierunku wewnętrznego zorganizowania 
instytucji. Równocześnie rozpoczęto or- 
ganizować sekcje i komisje. Dużo uwa 

Dziś w pałacu 
    

      

  

  

    

gi poświęcono również dziedzinie usta- 
wodawczej. 

Opracowano projekt ustawy o Salto   

rządowych bibljotekach publicznych 
ofiarowano dalszą współpracę przy re- 
dakcji nowego brzmienia ustawy o pra- 
wie auterskiem. 

W zakresie współżycia z młodym po 
koleniem pisarzy PAL. już w piewszych 

  

tygodniach dała wymowny wyraz troski 
nad młodym twórcą. PAL. zwraca w 
szezególności uwagę na dział konkur- 
sów literackich. 

  

  

P. 

Dr. ZENON PELCZAR 
LEKARZ 

zmarł w Krakowie dnia 2» października 1934 roku. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Katedrze św Jana w Wilnie w dniu 
11 listopada b. r o godz. 9 rano, o czem zawiadamjają 

SYN I SYNOWA 

W dziedzinie wydawniczej. realiz. je. ANANNNNNAAAAAEAO TITAN 

Włochy popierają postulaty rewizyjne Węgier 
się pod znakiem PAL. cykl zbiorowych 
wydań czołowych prozatorów dawnych. 
Z PAL--acką nawiązały Ścisły kontakt 
akademja francuska, belgijska i fla- 
mandzka. Jednem z zamierzeń akademji 

  

      jest utrzymanie stałej łączności z życie 
kulturalnęm prowincji. FAL. współpra - 

cuje z kulturalnemi środowiskami pro- 
wincji już to w drodze korespondene 
nej, jużto biorąc udział przez swoich 
delegatów w pozastołecznych akcjach 
kulturałnych. 

  

Następnie Kaden - Bandrowski od- 
czyłał pracę Huberta Rostworowskiego 
wobec jego nagłej niedyspocycji. Pr 
nosi tytuł ..Romantyzm w obliczu w: 
czesności*. Po posiedzeniu odbyło się z 
branie towarzyskie: w czasie którego 
Prezydent Rzplitej dłuższy czas rozma- 
wiał z członkami akademji. 

    

    

   
  

Ostra kara na zamachowców 0.U.N. 
2 skazano na karę śmierci, 6 na więzienie 

LWÓW. (Pat). Dziś nad ranem 0 go- 
dzinie 4-ej przed sądem przysięgłych za 
padł wyrok przeciwko członkom OUN. 
za przygotowanie zamachu terorystycz- 
nego i zabójstwa dokonanego w Żółkwi. 
Narada przyciągnęła się do późnych go- 
dzin nocnych. 

Po naradzie Trybunału zapadł wyrok 

  

skazujący Chałatasa na 12 lat więzienia, 
Kasaraba na karę śmierci, Matłę na karę 
śmierci, Stójkiewicza na 10 lat więzienia, 
Mykyciuka na 7 lat więzienia, Bohuna 
na 10 lat więzienia, Malinawskija na 3 
lat więzienia i Wasaezkę na 5 lat wię- 
zienia. 

   

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Mówi się 
o możliwości samobójstwa lub zamordowania 

Sztekkera 
Sprawa tajemniczej Śmierci Sztekke- 

ra dotąd jeszcze nie została definitywnie 
wyjaśniona. Wiadome jedynie się stało, 
że w ezasie pobytu jego w szpitalu doke 
nano analizy krwi, która wykazała za- 
nik czerwonych ciałek krwi, wywołany 

  

istnieniem wewnętrznego ogniska rop- 
nego. Spodziewać się należy, że zagad- 
ka ta wyjaśniona zostanie w najbliższej 

przyszłości. 
istnieje wersja o m samo- 

bójstwa Sztekkera. Mówi się też że Sztek 
ker padł ofiarą zbrodni. W każdym ra- 
zie władze nie zabierają narazie głosu, 
a na prośbę żony zwłoki, które początko 
wo miały być poddane sekcji. przewie- 
zione zostały do kostniey przy ementa- 
rzu ewangeliekim. 

      

Adw. Rościszewski zwolniony za kaucją 
Zwolniono z więzienia moketowskiego po 

parumiesięcznem tam  przebywaniw byłego 
członka O. N. R. adwokata Witolda Rościszew- 

skiego. 
kauej. 

Rościszewski wypuszczony został za 
6,000 zł. 

  

Oskarżeni © napad na instytucje polskie 
w Kownie przed sądem 

RYGA, (PAT). — Z Kowna donoszą: W ko- 

wieńskim sądzie rejonowym rozważana była 
sprawa uczestników napaści na instytucje pol- 
skie 26. 2 r. b., kiedy to grupa młodych nacjo 
malistów litewskich, po odbyciu wiecu w uniwer 
sytecie, zdemolowała cukiernę Perkowskiego ©- 
raz dokonała zniszczenia w domu spółki „Ome- 
ga“, gdzie mieszczą się redakcje pism polskich 
i polskie organizacje kulturalne. 

Obrona dąży do zatuszowania sprawy, stara 
jąc się przy pomocy świadków stworzyć alibi 
«Па poszczególnych 6skarżonych. Jedna z pra- 
cownie cukierni Perkowskiego zeznała, że w 

ezasie napaści uderzona została w twarz i wska 

Nie chciał się martwić 
RYGA, (PAT). — Z Kłajpedy donoszą: Oby- 

waiel niemiecki Otton Schukat pociągnięty zo- 
stał przez władze litewskie do odpowiedzialno- 
śei sądowej za to, że nie zgodził się na zawie 
szenie pracy w fab! na jedną minutę na znak 
żałchy spowodu zajęcia Wilna przez gen. Želi    

zała na jednego z oskarżonych jako na spraw 
cę pobicia. 

Ciekawe iatło na zachowanie się władz 
bezpieczeństwa i ich stosunek do napastników 
rzuca zeznanie jednego z policjantów, który 
pełnił służbę wpobliżu instytucyj polskich. — 

Stwierdził on, że gdy usłyszał zbliżający się z 
hałasem i śpiewem tłum, zawiadomił o tem na 
tyehmiast rewir, jednak autobus z rezerwą po 

lieji nadjechał dopiero po rozproszeniu się na 
pastników, a nikt nie zgłosił się po nadawariu 

/ gwizdkiem alarmowym. Sam nie mógł 
przeciwstawić się napastnikom. Sędzia sprawę 
odroczył — motywująe to koniecznością wezwa 

nia nowych świadków. 

że Wilno jest polskie 
gowskiego. Miał on przy tem oświadczyć, że go 
tów będzie wstrzymać pracę na pół godziny, 

gdy Litwini us! а х Kłajpedy. 

    

    

  

Schukata pociągnięte do odpowiedzialności za 
znieważenie narodu litewskiego. 

  

Historyk łotewski 
członkiem Polskiej Akademii 

Umiejętności 
RZYM, (PAT). Wiczoraj w amsasadzie 
A przy Kwirynale odbyła się uroczystość 

dnia dy; plomu członka korespondenta za- 

granicznego Polskiej Akademji Umiejętności po 
slowi łotewskiemu w Rzymie, ministrowi Arnol 
dowi Spekke. P. A. Spekke jest znanym history 
kiem łotewskim, który ogłosił wiele prac nauko 
wych w języku łotew „ niemieckim i £f 
cuskim. Uchodzi on za wybitnego znaw: 

Stefana Batorego na Łotwie i epoce tej poświę 
cił wiele studjów. 

    

   

     
   

      

: Zamach 
na Czang-Kaj-Szeka 
BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro infor- 

macyjne donosi z Tokio: 

Agencja Rengo zawiadamia, że dokonano za 

machu na marszałka Czang-Kaj-Szeka, który wy 
jechał do Peipingu, celem Gdbycia tam rokowań 
z posłem japońskim Arjoszi. 

    

  

Kiedy pociąg przejeżdżał przez Erzumenci, 
rzucono bombę, która uderzyła w ostatni wagon. 
Dwaj urzędniey zostali zabici, czterej ranni 
Marszałek ©raz jego współpracownicy ocaleli: 

  

BUDAPESZT. (Pat). Specjalni spra- 
wozdawcy pism węgierskich donoszą, 
że rozmowy rzymskie premjera Gómbó- 
sa potwierdziły niezmienne stanowisko 
Włoch w sprawie postulatów rew 
nych Węgier i podkreśliły raz jesz 
przyjaźń włosko - węgierską. 

W czasie rozmów poruszono nastę- 
pujące sprawy: rewi granie węgier- 
skich. równouprawnienie Węgier w dzie 

      

dzinie zbrojeń, ochrona mniejszości wę 
gierskiej, następstwa zamachu marsyl- 
skiego, stosunek Włoch do Niemiee i 
Austrji. Następnie poruszeno sprawę To- 
kowań włosko - francuskich i gospodar- 
czo - politycznych. zagadnień basenu 
naddunajskiego. 

We wszystkich tych sprawach, jak 
stwierdza pismo osiągnięto pełne poro- 

zumienie. 

      

Komunikat oficjalny o wizycie Gómbósa w Rzymie 
RZYM. ( 

Gómbós 
nikat ofic 

at). O wizycie premjera 
ogłoszono następujący komu- 

jalny: 

  

  

  

Szef rządu włoskiego i węgierski prezes rady 

ministrów odbyli w dniach 6 i 7 bm. w pałacu 
weneckim 2 długie rozmowy. 

W rozmowach tych obaj szefewie rządu zba 
dali na podstawie protokółu włosko — austrjac- 
ko-wę skiego z marca r. b. zagadnienia polity 
ki ogólnej, zwłaszcza te, które szczególnie inte 
u.sują cba państwa. 

Obaj mężowie stanu stwierdzili niezmienną 
i całkowitą wspólnotę dyrektyw obu б 

    

oraz zamiar kontynuowania współpracy z Au- 
strją. 

Jeżeli chodzi o ewentualne przystąpienie in 
nych państw do protokółu rzymskiege, to istot 

ne warunki takiego przystąpienia są określone 
w tymsantym protokóle. 

Jeżeli chodzi e stosunki gospcdarcze cbaj 
szefowie rządu stwierdzili, że są zadawalające, 

Wreszcie zbadano stosunki kulturalne istnie 
jące pomiędzy chu państwami i uznano za poży- 
teczne uczynienie ich jeszcze bliższemi. W tym 
«:lu postanowiono przedsięwziąć odpowiednie 
kroki. Zgodnie z powyższem ohaj ministrowie 
oświaty spotkają się w naj ym czasie aby 
zawrzeć odpowiednie konwencje 

   

       

   

    

Zwycięstwo demokratów 
w wyborach w St. Zjedn. 

LONDYN? (Pat). Ostatnie wyniki wy 
borów amerykańskich wskazują, że w 

izbie reprezentantów demokraci uzyska 
li dotychczas 317 mandatów, republika- 
nie 102, progresywni 7 i farmerzy - la- 
bourzyści 3. Demokraci zyskali więe w 

  

stosunku do poprzedniego stanu posiada 

  

nia w ostatniej izbie: gdzie mieli 313 
mandatów. Ponieważ jeszcze o 6 manda 

    

tach niema wiadomości, można uważać, 
że demokraci dojdą do cyfry 320 maa 
datów. 

Włoch laureatem 
nagrody Nobla 

STOKHOLM. (Pat). Nagroda Nobla 
w dziale literatury przyznana została zna 
nemu dramaturgowi  wloskiemu Luigi 
Pirandello. 

Komisarz rozbrojeniowy 
Rzeszy von Ribbentropp 

w Londynie 
LONDYN, (PAT). Wczoraj wieczorem 

przybył do Londynu komisarz  rozbrojeniowy 
Rzeszy niemieckiej i specjalny delegat Hitlera 
+cn Ribbentropp. Jak zwykle Ribbentropp twier 

dzi, że wizyta jego posiada charakter prywatny 

i że udaje się on do Szkocji dokąd został zap 

rcszony przez przyjaciół. 
Koła polityczne wyrażają jednak przypusz- 

czenie, że Ribbentropp przybył ze specjalną mi- 
sją od Hitlera, aby wysondować stanowisko rzą 
du brytyjskiego co do ewentualnego powrotu 

Niemiec do Ligi Narodów, na podstawie uprzed 
niego uwolnienia się Niemiec od klauzuli woj- 
skowej traktatu Wersalskiego. 

Protest Rzeszy 
przeciwko przesunięciom wojsk 

francuskich 
LONDYN, (PAT). — Ksuter pedaje: Amba- 

sador niemiecki w Londynie otrzymał z Berlina 
instrukcję wręczenia rządowi brytyjskiemu pro 
iestu rządu Rzeszy przeciwko wszelkiemu prze 
sunięciu wojsk francuskich w kierunku granicy 
zagłębia Saary. 

Z powodu niezwykle waźiych zajęć min. Si 
mena ambasador niemiecki odłożył wizytę do 
czwartku. 

  

   

  

——0005$000—— 

Zastrzelił się w więzieniu 
po skazującym wyroku 

POZNAŃ, (PAT). — Dziś przed sądem apela 
eyjnym w Poznaniu odpowiadał z wolnej stopy 
Leon Jankowiak, były właśc znanej resła 
uracji „Pod Orłem*. Akt oskarżenia zarzuca mu 
rozmyślne podpalenie lokalu w celu uzyskania 
premji ubezpieczeniowej w wysokości zł. 30,000. 
Na rozprawie w pierwszej instancji Jankowiak 
zestał uwolniony. 

Dziś sąd apela skazał go na 4 lata wię 
zienia z natychn towaniem. 
Jnkewiaka odprowadzono do celi więziennej. 
Po chwili rozległ się strzał rewolwerowy i po 
otwarciu drzwi znaleziono Jankowiaka leżące 
na ziemi z przestrzelon. i Jankowiak 

wkrótee zmarł. Zaznaczj ży. że przed od 
prowadzeniem go do więzienia poddano go dok 
ładnej rewizji, podezas której hroni nie znale- 
ziona. 

  

   

    

Zw. Pracy Ob. Kobiet 
otrzymał kuratorkę 

(WARSZAWA, 

y walny 

(PAT). 

jazd dełegatek Związku Pracy 

iKobiet. któr 

zarząd podał się do dymisji, 

mem zjazd wobec konieczności wyboru nowego 

30. 9. odbył się nadz 

     

   

  

Obywatelskiej na jm urzędujący 

s tem sa- 

zarządu. 

  

'Komisarjat rządu zbadał całość akt dotyczą- 

że w czasie wy    cych obrad zjazdu i znajdując.   

borów popełniono różne nieformalności, na pod 

stawie art. 30 prawa o stowa 

torkę dr. H. Pohoską, docentkę uniwersytetu war 

szawskiego, któr: o główne swe zadanie ma 

z. mianował kura 

    

zwołać ponownie nadzwyczajny walny zjazd, ce 

tem dokonania wyboru nowego zarządu zgodnie 
  

z obowiązującym statutem i przepisami prawa. 

Kronika telegraficzna 
— ROZKAZ ZAPRZESTANIA STRAJKU W 

  

anarcho-syndykalistów 
stania strajku. 

— NAUCZYCIELSTWO W 

> ogłoszono rozporządzenie nakazują- 
elom i nauczycielkom noszenie pod 

czas wykładów mundurów. Mę i mają no- 
oficerów lub milicji, nauczyciełki 

- kierown k organizacji Ballila. 

- POWIESIŁO SIĘ TRZECH BRACI. 
W jednym z domów w Malmó wydarzył się niez 

V adek zbiorowego samobójstwa trzech 
rano znaleziono ich powieszor 

w zajmowanem wspólnie mieszkaniu. Przy 
na rozpaczliwego kroku nie jest znana. 

— B. PREZYDENT KUBY MACHADO leży 

umierający na jednej z wysp — Sandomingo. 

Według ly Telegraph* Machado został 
otruty prz: wego kucharza, który działał z po 
lecenia tajnej organizacji kubańskiej. 

Giełda warszawska 
„ WARSZA WIA, (PAT) Berlin 214.30 — 

. Londyn 26,65 — 8 ` 
*aryż 349.9 — 3481. Szy 

        
  

   

    

   

    

    

    

      

braci. 

    

    

  

      

   

  

   
  

  

POLONIA”



  

„KURJER“ z dn. 9-g0 listopada 1934 1. 3 
  

służbie życia Polski na Wschodzie 
(Skrót przemówienia Dyrektora Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie W. Wielhorskiego na inauguracji roku 

akademickiego Szkoły 7 listopada 1934 r.) 
Przed paru laty, gdy ważyłem myśl 

przy ostatecznem określeniu celów i za- 
dań naszej Szkoły a wšlad zatem i usta- 
leniu programu nauk w niej — wspom- 
niałem wyrzeczenie Kanclerza Jana Za 
moyskiego z r. 1594. w którem ten wiel- 

ki mąż stanu i wychowawca narodu za: 
mykał swój pogląd na rolę otwieranej 
podówczas przez siebie akademji w Za- 
mościu. Miał ją opuszczać: „człowiek 
dojrzały, obywatel rozumny, w duchu 
epoki nowożytnie wykształcony: pan 
dwóch języków. wielbiciel klasycznej 
myśli i klasycznego piękna a przytem 
wyrobiony praktycznie, świadom rzeczy 
cudzych i krajowych”. 

, Określenie to było rewolucją na swe 
czasy. Rzucało pomost pomiędzy nau- 
ką a życiem. Akademję Zamoyską prze- 
zywać zaczęto „szkołą obywatelską”, 

bądź też „seminarjum republicae''. 
Zadaniem naszem przy ostateczne 

określaniu zadań Szkoły Nauk Polity- 
cznych w Wilnie było i jest postawie- 
niem jej w służbie życia wschodnich po- 
łaci Polski odrodzonej. Uczynienia z niej 

„szkoły obywatelskiej* dla tej części 
kraju i dla tych rodaków naszych, któ- 
rzy cheą współpracować gospodarczo 
czy politycznie ze wschodnimi sąsiada- 
mi Rzplitej i ZSSR oraz państwami Bał- 

tyckiemi. 
Myśli dydaktyczne wielkiego Kancle- 

rza na straciły na aktualności po 340 la- 
tach. Prawie że jego słowami możnaby 
narysować dziś obraz wzorowego dy- 

plomaty, opuszczającego mury naszej 

uczelni po 4 latach. Praktyka bowiem do 

wiodła, że tyle właśnie czasu wymaga 

ukończenie Szkoły Nauk Politycznych 

w Wilnie. 
Szkoła ma przedewszystkiem Za za- 

danie przygotować ludzi do pracy w ad- 
ministracji państwowej i samorządowej 
województw wschodnich, jak również 

do pracy gospodarczej w zrzeszeniaeh 
prywatnych. które operują bądź na zie- 
miach kresowych Polski, bądź prowa- 
dzą wymianę z naszymi wschodnimi są- 
siadami. Dla kandydatów tej kategorji 
szkoła nasza daje pewien całokształt naj 
konieczniejszej wiedzy. 

Jako uczelnia dokształcająca uczęsz- 
czaną być może — i jest — przez nau 
czycieli, handlowców, publicystów, woj- 
skowych i t. p., dla których wiadomości 
monograficzne o ziemiach i ludach 
wschodnich Europy oraz wschodnich 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od i—VIIl klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

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

BAST SERA 

Teatr popularny, 

objazdowy i ludowy 

  

  

Kwestja teatru, nazwijmy go oficjal- 
nym jest załatwiona: istnieje na Pohu- 
lance i co może to robi. Operetka ditto, 
obie imprezy, acz nierównie uposażon2 
(teatr dramatyczny otrzymuje subwea- 
cję i ulgi, jakich niema teatr śpiewny), 
stoją na bardzo przyzwoitym poziomie, 
zresztą nie o nich mamy dziś mówić. 

Chodzi o t. zw. teatr dla szerokich 
warstw. Tu należałoby zaznaczyć, że 
szerokie warstwy, t. j. takie, którym się 
nie chce, albo i nie mogą płacić za szat- 
nię, robić ondulację, które chcą iść na 
widowisko tak jak stoją, z ulicy 

bez ceremonji, mogłyby mieć swo- 
je niedzielne przedstawienia w _ so- 
botnie popołudniówki i w środku tygod- 
nia w teatrze na Pohulance. Ale być mo- 
że iż co wieczorne przedstawienia lek- 
kich, wesołych, krótkich sztuczek, skc- 
czów i jednoaktówek w kinie: przy fil- 

połaci Polski, podawane w szkole, stano 
wią rozszerzenie ich horyzontów życio 
wych; dają możność doskonalszego wy- 
konywania pracy zawodowej. 

Kryzys gospodarczy nie odbił się na 
liczebności słuchaczów. Pierwszy rok 

studjów jest obecnie równie zapełniony, 
jak poprzednich lat. W społeczeństwie 
istnieje zatem zdrowe odczucie koriecz- 
ności takich studjów jakie tu są prowa: 
dzone. Szkoła bowiem nasza sięga myślą 
w potrzeby dnia dzisiejszego oraz jutya 
i do nich przystosowuje swój program. 
Tęgich pracowników na kresach, mają- 
cych podstawy ogółne wykształcenia po 
litycznego a ponadto znających te oh- 
szary i ich życie specyficzne (gospodar- 
cze i narodowościowe) brak nam na każ 
dym kroku. Ogromne również będą w 
przyszłości zapotrzebowania na ludzi 
mających pojęcie o tem, czem są nasi 
sąsiedzi wschodni ZSSR i państwa bał- 
tyckie. W szczególności gospodarcze i 
polityczne konieczności stosunków z 
Rosją wypływają dla Polski z jej poło- 
żenia geograficznego i pozostają niez- 
mienne. Stagnacja obecna stanowi za- 
ledwie chwilę dziejów. Rozumie to mło 
dzież idąc w podwoje tej Szkoły. 

Dzieło rąk ludzkich zawsze jest uło- 
mne. Błędy nasze i niedociągnięcia w 
programie, czy wykonaniu jego poz 
wać będziemy prędko już, — gdy pier- 
wsze zastępy wychowańców Szkoły wej 
dą w życie. Z ich doświadczeń poczer- 
piemy materjał dla dalszego doskonale: 
nia naszej uczelni, ufając. że nić serdo- 
czna szkoły z-jej wychowańcami nie zer- 
wie się z chwilą otrzymania przez nich 
dyplomu. Szkoła nasza musi stanąć w 

  

służbie życia Polski na Wschodzie. Oio 

nasze hasło. 
Wyrzeczenie Kanclerza Zamoyskiego 

zawiera ciekawy ustęp „,... wielbiciel kla- 

sycznej myśli i klasycznego piękna” 
Ośrodek nauki i wychowania w Polsce 
końca XVI stulecia nie mógł na innych 
fundamentach cywilizacyjnych stawać 
Inaczej dziś, w XX wieku. Posiadamy 
współcześnie potężne zasoby rodzimej 
kulury, na której dalsze pokolenia wzno- 

  

   

  

sić mogą i muszą swe życie. Wspomnę, 

tu o najważniejszej prawdzie, stanowią- 
cej podstawę polskiej obyczajowości pu- 
blicznej. Jest to cześć dla indywidualnoś- 
ci ludzkiej, a stąd kult wolności sumienia 
i czynu w granicach przez dobro publicz- 
ne zakreślonych. Prawda ta weszła już w 

krew narodu. Gra w instynkcie mas. Dzia 
ła niezawodnie w odruchach intuicji sfer 
intelektualnych. Szacunek dla jaźni ludz- 
kiej płynie nie z romantycznego senty- 
mentu a z trzeźwej oceny rzeczywistości. 
Psychikę europejczyka od dziesiątków 
pokoleń urobiły dzieje tak, że genjusz ra 
sy, wyrażający się w myśli twórczej uja- 
wniać się może w pracy ducha prowadzo- 
nej w atmosferze swobody, w głębokiej 
samotności i ciszy. Nieuszanowanie wol- 
ności i „cichych -godzin* pracy i męki 
twórczej artysty, czy uczonego jest rów- 
noznaczne z zasypaniem źródeł naszej 
cywilizacji. 

Przeto stosunek nasz do prądów, ja- 
kie idą dziś do Polski ze wschodu i za- 
chodu równocześnie od obu sąsiadów, a 

niosą myśli skoszarowania życia, głoszą 
program kolektywnej twórczości, unicest- 
wienia warunków izolowanej pracy du- 
chów twórczych — jest wyraźnie ujem- 

  

Morze polskie widziane okiem malarza czeskiego 

  

Dwaj małarze czescy Jarosław Wotruba i Piotr Piszczelka urządzili w Hodoninie na Morawach 
wystawę p. L. „Nad morzem polskiem*. Wystawa zgórą obejmuje 100 prace malarskich głównie 
pejzaży. Na zdjęciu — pejzaż nadmorski (Kuźnice na Helu) w wykonaniu Wotruby. 

mie, jest najbardziej wskazaną formą 

podejścia do publiczności, nie mogącej 
wydać iponad kilkadziesiąt jgroszy na 
widowisko. Pomysł przemycania przy 
popularnem widowisku filmowem, cze- 
goś śpiewnego czy gadanego, zasługuje 
na poparcie. 

Zeszłego roku pp. Borski, Janowski 
i dyr. Szpakiewicz, założyli spółkę аК- 
cyjną, dla dawania takich przedstawień 
w Kinię Miejskiem. Nie będziemy tu po- 
wtarzać wiadomości o tej imprezie, gdyż 
były omawiane w „Kurjerze*, pro i con- 
tra. Krótko powiedzmy, że frekwencja 
i powodzenie były ogromne, że na taką 
placówkę powinni byli zwrócić uwagę 

pp. literaci i dawać tam szkice: podno- 

szące poziom widowisk, gdyż to był bo- 
daj jedyny zarzut. Popularność jednoak 
tówek łączyła się cokolwiek z ordynar- 
nością, która stała poniekąd na pozio- 
mie gustów galerji, ale w sprzeczności z 
zadaniami takich widowisk. Powinny о- 
ne bawić, pewnie, ale i podciągać po- 
ziom słuchaczy - widzów wyżej, a nie 
schlebiać ich gustom. Zresztą pod ko- 
niec. istnienia spełniał teatrzyk w kinie 
i to zadanie, dając rzeczy wartościow: 
sze. Na skutek interwencji innych kinia- 

   

ny. badamy eksperymenty wschodniego 
sąsiada ze spokojem i dobrą wolą najda- 
lej posuniętą. Mamy wszakże nasze stano 
wisko wyraźne w ocenie tych poczynań. 
Błyskawica natchnienia, dźwigająca nan- 
kę i sztukę rodzi się wyłącznie w ciszy i 

samotności. Wyhodować inny typ ludz- 
ki można nie w ciągu jednej lub dwu 
„piatiletek*, a chyba trening szeregu po 
koleń o ile to wogóle jest możliwe. 

Chcę wreszcie uczcić pamięć Drogie 
go nam przyjaciela a równocześnie Człon 
ka—Założyciela Instytutu i Członka Ra 
dy Instytutu Ś. p. Marjana Świechowskie- 
go zgasłego niedawno z racji wypadku 
automobilowego w Litwie. Pamięć o nim 
nawiązuję do myśli ostatniej o typie du- 
szy polskiej. 

  

Marjan Świechowski zebrał i skonden- 
sował w swym duchu najlepsze pierwiast 
ki rodzime polskiej psyche. Łagodny i go 
iębiego serca stawał się twardy i bez- 

względny zawsze, gdy czuł, że fundamen- 
ty moralności publicznej są w niebezpie- 
czeństwie. Ważył zaś te dobra więcej, niż 
wszelkie „taktyczne czy  „polityczne* 
zdobycze. [Intuicja niemylna zawsze 
ostrzegała Go przed zagrożeniem pod- 
staw rodzimej cywilizacji. Oczy do- 
czesne nie zasłonięte zdawkową na- 
miętnością: zawiścią, chciwością, czy 
próżnością — nie przesłaniały Mu hory- 
zontów dalszych i istotniejszych. Sama 
ohecność tego Człowieka (nawet bez ża 
dnej akcji z jego strony) w pewnem śŚro- 
dowisku starczyła już, by atmosferę mo- 
ralną otoczenia podnieść i uszlachetnić. 

  

Marjan Świechowski przeniknął świat 
subtelną swą inteligencją i znał koniecz- 
ność oraz wagę pierwiastka walki w ży- 
ciu. Ale rozumiał równocześnie, że tyran:, 
ja jest ułudą, jako system. Przez tyranję 
pojmuję naiwne mniemanie, jakoby że 
ingerencja przemocy fizycznej w spra- 
wy duchowe środowiska ludzkiego mo-- 
gła być skuteczną metodą oddziaływania 
ra rzeczywistość. W tem również był On 
wierrezm wyrazicielem polskiej kultury 
politycznej i etycznej równocześnie. 

Nie miejsce tu na omawianie walorów 
naszego Najdroższego Przyjaciela w ży» 
ciu osobistem. Stanowiły one o tem. że 
przeciwnicy polityczni musieli Go szano- 
wać zaś wrogów osobistych nie posiadał. 

Proszę Szancwne Zebranie o uczcze- 
nie pamięci ś. p. Marjana Świechowskie- 
go przez powstanie. 

  

$ TEATR NA POHULANCE 

Dziś i jutro o godz. B-ej wiecz. 

„FIRMA“     

  

rzy, władze wojewódzkie nie odnowiły 
koncesji na scenkę w Kinie Miejskiem, 
a szkoda! 

Jest mowa o teatrze popularnym, ma 
jącym użyć artystów z Pohulanki do wi- 
dowisk teatraln. dla szerszych warstw. 
Przed tem należy ostrzedz, kategorycz- 

nie protestować: i nie dopuścić do zrea- 
lizowania tak niepraktycznego pomysłu. 
Grywanie sztuk popularnych w Sali Miej 
skiej, odciągnie z Pohulanki publicz- 
ność tańszych miejsc, a nie przyciągnie 
tej, o którą chodzi, bo to będzie teatr, 
a tłumy chodziły do kina z rewją, bez- 
ceremonjalnie swobodne pod względem 
strojów i czasu. Przytem wynikłby z te 
go jakiś. podział, dla artystów niezbyt 
pochlebny, coś jak scena 1-ej i 2-ej kla- 

sy, dla nikogo niemiły. Wydaje się zu 
pełnie pewne, że odnowicnie zeszłorocz 
nych, tak lubianych krótkich widowisk 
przy filmach, nawet z amatorami. z po- 
czątkującemi siłami, ale z pilną uwagą 
na treść i poziom widowisk, będzie tem, 
cc iest dla ludności Wilna potrzebne i 
przyjemne. Należałoby gorąco popierać 
żę koncepcję, inna chybi celu i da obu 
teatrom defi.yty. 

Inna sprewa nie mniej ważna. a bo- 

daj jeszcze ważniejsza, gdyż dotyczy 
szerszego zasięgu wpływów ariysty:z- 
nych ! kulturalnych, to łosy teatru Ob- 
jazdowego. 

Nie mówiąc o tem co się zdarzate 
słyszeć w czasie wypadów na wieś w ce- 
lach oświatowych, dość było słyszeć, eo 
każdy, literalnie każdy z przedstawiciełi 
prowincji na zjeździe dziełaczy kultu- 
ralnych, mówił o przybywającym tra- 
trze z Wilna do głuchych zakątków, po- 

zbawionych wrażeń wyższej kategorji. 
O tych przedstawieniach. będących 

podczas całej zimy często jedynem zet- 
knięciem się ze światem sztuki, wraż 

niami artystycznemi, literaturą, bezpo- 
średnio odczutą i t. p. wrażeniami po- 
trzebnemi spragnionym  inteligentom 
Sfery rządzące powinny zwrócić baczną 
uwagę na wartość i znaczenie Teatru 
Objazdowego Polskiego, który oddziały- 
wa wszak nie tylko artystycznie, al: i 
politycznie, docierając do miejscowości, 
gdzie tygodniami bytują imprezy rosyj- 
skiego i żydowskiego, (rzadziej białoru- 
skiego) teatru, z ich zespołami, obca- 
jącemi z mieszkańcami towarzysko, a w 
ten sposób, oddziaływującemi swoją kul 
turą na otoczenie. Powiew polskości, 

  



  

„KURJER“ z dn. 9-g0 listopada 1934 r. 
  

Ramsay Mac Donald prywatnie 
| 
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Mac Donald w chwili powrotu z urlopu. 

Ramsay Mac Donald obchodzi obecnie 
68-lecie swych urodzin. Spowodu choro- 
by usunął sie na POD czas z ND, 

ym 
sa rai Szala iego. 

пево żywotności 

  

ciągu urzz 
Charakter styce tego p 
męża stanu, kióry w starszy wieku 

tyiko dobro państ na 
oku, zrewidować swoje pogłądy polityczne 
i mimo oburzenia swoich dawnych ZMWO- 

ienników stanąć w odpowiedzialnej chwili 
na czele rządu jedności narodowej, po- 

„Neues Wiener Journal* artykuł 
ątkach naszym czytelnikom 

  

    

święca 

  

Jego włcsy stały się jeszcze e jeden odcień 
jaśniejsze. Jego ręce chudsze, postawa słabsza. 
Długo błądzi rękami, szukając guzika kamizelki, 
jakby się tam spodziewał jakiegoś oparcia dla 
siebie. Tylko głos pozostął ten sam co dawniej, 
donośny i monctonny. Słowa wyrzuca z ią samą 

manierą co kiedyś, gdy jego mowy wyborcze by- 
ły jednym hymnem zwycięstwa. Wszystko w 
nim postarzało, tylko głos nie. Ramsay Mae Do- 
nald przestał już być bojownikiem. Przez całe 
życie nie zaznał spokojnej chwili, nie znajdował 
spokojnej godziny. Jeszcze w cstatnich miesią- 
tach przed swoją chorobą i długotrwałej podró- 
ży wypoczynkowej do Kanady pokazywał swym 
«ponentem pięść, grzmiał połężnem „„j'ac ŻĘ 
przeciw swym byłym socjalistycznym towar 
szem partyjnym,. Teraz zrezygnował już z bojo 
wych tonów i mówi tyłko © kompromisach. Pre- 
mjer rządu Mac Donald jest dziś już tylko swo- 
im cieniem. Nominalnie stoi jeszcze na czele 

rządu, oddaje mu się wszystkie honory, przy- 
należne premjerewi, pozostawia mu się nawet 
możność wygłoszenia programowej mowy. Fak- 
tycznie jednak stracił swe dotychczasowe zna- 
eznie. 

  

  

  

   

  

_ PRZYPADEK NA DRODZE DO KARJERY 

I tym razem, jak i poprzednio przywita Mae 
_ Donald przy otwarciu parlamentu w ofiejalnym 
streju premperowskim króla, jak to czynił pięć 
razy już w ciągu swego życia. Poraz szósty w 
ciągu 10 lat. W r. 1924 urzędował przez krótki 

czas jako prezes rady ministrów, złuzował go 
Bałdwin, by znowu w r. 1929 oddać prezesurę 
Mae Donaldowi, który od tego czasu już dwom 
+eządom przewodniczy. 

© swojem życiu mówi premjer niechętnie. 
Było ono pełne walki i trudu. Gdy jako 18-letni 
młodzieniec przybył do Łendynu miał do poko- 

mania wiele przeszkód na swej drodze żytiowej. 
Rodzice byli biedni. Chcieli go wykierować na 

wniesiony na prowincję przez teatr pol- 
ski jest nieoceniony i.. powiedzmy 
szczerze, niedoceniony. 

Gdy zadanie przedstawień teatra!- 
nych na prowincji spełniała Reduta, ob- 
jeżdżająca tylko większe ośrodki, jak 
Baranowicze, Nowogródek, Pińsk, Lidę, 
pomoce i subwencje były aż nadto wy- 
starczające: platforma z dekoracjami i 
autem. dostateczna liczba wagonów. 
chwilowo Il-ej klasy, dalekoidące ulgi 
wszelkiego rodzaju. Teatr objazdowy p. 
Szpakiewieza, do którego ideowo paku- 
je dochody (bardzo problematyczne) + 
Pohulanki, nie otrzymuje ściśle biorąe 
żadnej subwencji. ani żadnej ulgi. Za 
kolej płaci tyle: że to pochłania dochody 
I jakie dochody! Żal się Boże! 90—70 
—100 zł. ale bywa że tylko 60—50, bru- 
tło. W większych miastach 300—400. Ja. 
kże zwrócić te 50 proe. zniżki kolejowej 
którą odnośne władze cheą odzyskać z 
udzielanej subwencji? 

__ Artyści pracuja z całem poświęce- 
niem, w warunkach okropnych: latem 
pół biedy. Ciepło, ładne okolice, nawet 
p. Smosarska wesoło brała przygody i 
niewygody. podróżując zeszłego lata ż 
„Żegnaj młodości po prowincji. Robiła 

   
  

   
   

marynarza alko rolnika. Staraniem jednego z na 
uczycieli zawdzięczać ma dalsze studja. Sam 
też chciał się eddać zawodowi nauce ielskiemu. 
Został jednak urzędnikiem. Siudjówał z zamiło- 
waniem dzieła chemików. Cheiał poświęcić się 
chemji — przez przypadek został sekretarzem 
jednego z liberalnych polityków. W cztery lata 
później w r. 1892, debiutuje jako dziennikarz. 
Jako reporter jednej z gazet kandyduje z ramie 
nia Labcor Party w Southampton i cczywiście 
przepada. Była to nie pierwsza jego porażka w 

życiu, ale pierwsza na gruncie politycznym. 

    

  

NIEPOWODZENIA PROWADZĄ 
DO ZWYCIĘSTWA. 

Dopiero w 11 lat potem, po trzykrotnych z 
rzędu porażkach wyborczych, występuje w par- 
lamencie jako poseł z ekręgu Leicester. Nadeho- 
dzi wojna. Jako leader partji robotniczej wygła- 
sza w parlamencie mowę przeciw angażowaniu 
się Anglji. Spotkał się z powszechnem oburze- 
niem w kraju. Nazwano go zdrajcą ojczyzny i 

  

tehórzem. Kiedy chciał pojechać na konferencję , 
do Stockholmu marynarze brytyjscy nie chcieli 
go wpuścić na okręt. Przypłacił swe wystąpienie 
nową porażką wyborezą. Przy ponownych wy- 

berach przepadł łatwo. Jego przeciwnik otrzy- 
mai większość 14.000 głosów. Karjera politycz- 

na Ramsaya Mac Donalda wydawała się raz na 

zawsze skończona. 

PAŃSTWO PONAD PARTJE. 

W. Anglji uczą się źle, a zapominają łatwo. 

W r. 1922 stoi znowu Mac Donald na czele opo- 
zycji w parlamencie, a w r. 1924 zostaje jako 

przywódea partji rohotniczej premjerem. Ta- 
jemniea tej błyskotliwej karjery? Uczeiwy za- 
pał ctwraty charakter i dźwięczne, głęboko w 
krtani akcentowane, czyste „r*. Jego polityka 

pociągała za sobą niepowodzenie za niepowo- 
dzeni)'m. Po krótkim czasie znikł z areny ро- 
litycznej i musiał kiłka lat czekać, aż go dogod- 

nstelaeja polityczna znowu na czoło rządu 

ysunie. Jake przewodniczący Labour Party wy 
pisał na swym sztandarze hasło internacjonaliz- 
mu. Aż nagle odkrył w sebie patrjotyczny en- 
iuzjazm i zamienił swe dawne hasło na nowe: 
państwo ponad partje! Świadomie przeciwstawił 

się własnej partji i poczuł patronować rządowi 
kealieyjn»mu. Następne wybory zdawały się po 

nownie jego karjerę zakończyć. Znowu jednak 
zadziwił cały świat oświadczeniem, że gotów 
jest objąć naczelne stanowisko w rządzie, prze- 
ważającej większości konserwatystów i protek- 
tjonistycznych liberałów. Pozostał premjerem 
w permaneneji. 

    

    

JEDEN DZIEŃ Z ŻYGIA PREMJERA. 

Z sie typową regularno: wstaje Mae Do- 
nald eodziennie o b-ej z rana. Na przechadzce 
w parku St. James omawia ze swoją sekretarką, 
eórką Isabelą, program dnia. © ósmej przeczytał 
już poezię i dzienniki i zasiada do śniadania. O 
w pół do dziewiątej trzej prywatni sekretarze 
przynoszą do załatwienia pocztę. O dziesiątej 
zglasz: ię polityczni sekretarze. Do w pół do 
podenastej udzielił już dyrektyw 9 sekretarzom 
i rozpoezyna omawianie różnych spraw z kole- 
gami gabinetowymi, finansistami i przedstawi- 
cielami przemysłu. 

Purktualnie o godz. 1 rezpeczyna się w slyn- 
nym domu przy Downing Street 10, tradycyjny 
domu każdorazowego premjera, lunch. Ma się 

tu sposobność usłyszenia płctek, czasem też waż 
nych rezmów politycznych, tonących w gwarze 

głosów i dźwiękach gramofonowej wzęł. orkie- 
stralnej muzyki. Mac Dorałd jest bowiem zago- 
rzałym miłośnikiem muzyki. Petem udaje się do 
klubu, gdzie czyta ulubione rozprawy z dziedzi- 
ny filozofji i historji sztuki. Nie długo odpoczy- 
wa. Pepołudnie spędza w parlamencie, przema- 
wia wzgl. wysłuchuje przemówień. Wieczorem 
chska ge oficjalny obiad, na którym niejedno- 
krotnie cezekuje się odeń ważnego oświadczenia 
politycznego przy toaście. Do teatru chodzi 

rzadko. Czasem każe sobie wyświetlić jakiś cie- 
kawszy i głośniejszy film. Wielki wielbiciel 
Charlie Chaplina, który u niego bywał gościem. 
kazał soebie kilkakrośnie ostatnie jego arcydzie- 
łe wyświetlić. Do 11 wieczorem przebywa zwy- 
kle w parlamencie i na krótko przed północą, 

można go zobaczyć wracającego przez Whit 
hall de domu. Jeśli nie śpieszy się specjainie, 
woli wracać pieszo niż autem. W domu prze- 
gląda cstatnia pocztę, odbiera często późno w 
nocy telefon. Na stole stoi już szklanka mleka, 
przygotewana przez troskliwą córkę. 

I w jakichkolwiek warunkach go się ohser- 
wuje, w stosunkach oficjalnych, czy prywatnie 
jest Mae Donald doskonałym wytworem swojej 
szkockiej Ojczyzny. Skremny i energiczny zdo- 

był sobie, bardziej niż inni jego koledzy, szeze- 
rych przyjaciół. Że przeważnie szanują go i lu- 
bią jako człowieka, aniżeli jako premjera to 
inna sprawa... MER. 

HUMOR 
MĄDRY CHŁOPCZYNA. 

— Jak się nazywa chłopiec, który nie mówi 
prawdy? 

-— Kłamczuch. 
— A ten, który zawsze mówi prawdę? 
— Enfant terrible. (Candide). 

     

      

   

        

„Belgijski Instytut Radjofon|i 

  

Projekt gmachu belgijskiego Narodowego Instytutu Radjofonicznego, który stanąć ma nieba- 
. wem w Brukseli. 

kasę mimo podniesionych een, które w 
zasadzie są bardzo niskie. Ale zimą! Wy. 
ładowując się z „wagonów Ill kl. zespół 
brnie w Śniegu, bo nie zawsze są fur- 

manki do jakiegoś lokalu. Bywa to sta- 
cja kolejowa np. w Turmontach, bywa 
szkoła, Ognisko, stare kino, buda jed- 
nem słowem niedostatecznie ogrzana: 
często brudna, ubierać się i charaktery: 
zować trzeba w zimnie, panie marzną w 
balowych sukniach, woda scina się w 
miednicy, śnieg zawiewa przez szpary, 
futra i palia ježą na'ziemi razem z ko- 
stjamami... rób tu charakteryzację... cia. 
sno, ciemno, naftowe lampki oświetl: 
widownię i kulisy, których często wcale 
niema. 3 

W takich warunkach spełniali arty- 
ści swój społeczny obowiązek, dociera- 
jac, od 1932 r. do najmniejszych mia- 
steczek: Turmont, Druja, N.-Šwieciany, 
Podbrodzie- Brasław, Wołożyn, Królew- 
szczyzna, Głębokie, Postawy, Nowojel- 
nia, Niemen (huta szkła), Stołpce. Po- 
zatem w większych. jak: Nowogródek 
(piękny teatr). Baranowicze, Lida, Grod- 
no. Zespół składający się z 15 mn. więcej 
osób. w tem personel techniczny. odby- 
wa 8 objazdów. rocznie, 240 przedsta- 

   

   

      

wień, ezęsto wykonało ich dotąd 500. 
Docierali do miejscowości gdzie dotąd, 
przed nimi, ludność widziała tyłko ro- 
syjskie i żydowskie teatry, albo niedo- 
łęstwa amatorskie. 

Repertuar skrępowany kosztami prze 
wozu dekoracji i ludzi, trzymać się mu- 
siał komedji, lekkiego repertuaru, zresz- 
tą takiego wymagała publiczność, stale 
odzywająca się że nie chce pedagogiki 
ani dydaktycznych tyrad ze sceny, aie 
zabawy, uśmiechu, wesołości, pogody, 
oderwania od smutnej rzeczywistości, 
przeniesienia na chwiłę w świat inny, 
niż codzienna szarość. Szły więc z po- 

  

wodzeniem: Szczęście od jutra —- Kie- 
drzyńskiego+ Mademoiselle- — Devala, 
Roxy. Z amkniete drzwi — p. O. Brien 
de Lac'y, Panna Maliszewska — Zapol- 
skiej i t. p. 

Jakże wskazanemi byłyby obecnie 
grane Zwyciężyłem kryzys i Firma He- 
mara! Z zagranicy przybywali ludzie 
gromadami do miejscowości pogranicz 
nych na przedstawienia ̂ ха przepust- 
kami. 

Z powyższeso wynika chyba jasno, 
że na teatr objazdowy w naszych zie- 
miach należy zwrócić troskliwszą uwa- 

  

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Eksperyment z Uptonem 
Sinclairem 
awodowi 

    

Literaci całego świata powinni 
1 a. 

ie, ale jednego z nich 
ż solidarność zawodo obowiązuje 

Oto amerykański pisarz Upton Sinclair (nie mie 
szać z laureatem Nobla Sinclair Lewisem) po- 
niósł przy wyborach na gubernatora stanu Kali- 
fornja klęskę. Przepadł, Mimo dużych szans nie 
został wybrany. 

Sinclair jest E asas 

merykańskim w Po 
> inteligenta, 
jednej jego jak mało 

kto, był stuprocentowym człowie- 
zi: Który z niczego i saa ie ar Ba 7 się 

    

        
   

     

  

  

  

   

  

    

  

   

  

ie on, 

  

szy poza krąg swej 
nął po jedno z najw. 
jem społeczeństwie. Pr 

alisty zakończyła się f 

     

    

wybitnego indywidu- 
skiem. 

A jednak mimo niepowodzenia, próba ta po- 
winna być dla wszystkich zawo 

gą do wystąpień poza 

To 

  

owych literatów 
iczarowany krąg 

bowiem zamieszanie, w 
sięcy potrafikh dokonać w swo- 

im kraju jeden popularny literat, nie ma sobie 
równych w dziejach popularnych literatów. 

Gdy weźmiemy którąkolwiek z książek Up- 
tona Sinelaira, mamy tam stale jedn szemał: 
członek rodziny miljonerów odrywa od mił 
jonerów aje się zagorzałym socjalistą. Wszy- 
scy przedstawiciele kapitalu są szubrawcami naj 

ej klasy, natomiast v kiwani przez 

AZIEDOIA „ale biedni. tem tle rozgry- 

        

  

    
    

  

         wają 
tość żaka wi       
w którym akcja się rozgrywa (, Król Wegiel“, 
„Nafta“, „Boston“ i in.) 

Konsekwencja tej konstrukcji lilerackiej spra- 
wila że popularność Sinelaira rosła i rosła. Do- 
szła wreszcie do tego, że ambitn terat posta- 
nowił ją wykorzysta iewaž jako socjali- 
sta nie miał w Ame powodzenia, wstąpił do 
partji demokratyczn tąpił jako kandydat 
na gubernatora Kalifor 

Tu dopiero okazuje 
na rozpacz i blady s 
gdy Sinclair zwyci 

pnych. Stan Kaliforn 

   

     

  

   

  

    
   

ię, co może literat. Czar- 

  

przedwstę- 

stracił przeszło 50 mil- 
jonów dolarów, gd papiery jego spadły na 
giełdach. Kapitał kaliforni począł gwałtow- 
nie uciekać z kraju, Natomiast rozpoczęły się 
całe „wędrówki narodów* zpośród bezrobotnych, 
którzy nie mając pracy, © widocznie Sin- 
claira. Wszyscy spies Kalifornii. 

Wobec takiego powodzenia trzeba było og 
łosić jakiś pozytywny program polityc 
cłair powertował trochę w swoich 
zaprodukował ze skąpego materjału coś, 

  

    

  

    

   

  

co by- 

to czemś pośredniem między komunizmem a so- 
cjalizmem i w zakresie praktycznym opierało się 
na programach z Moskwy. 

Przy wyborach przepadł wprawdzie, ale jego 
działałności literackiej nie zaszkodzi to z pew- 
nością. Zyskał może nowy temat. Natomiast li- 
teraci całego świata mieli lekcję poglądową, da 
czego zdolny jest zdolny literat. Wet. 

Skarbiec Attyli 
Wpobliżu Nagy-Szent-Mikłos na Węgrzech 

uad brzegami Aranki znalezione ponownie kosz- 
towne złote naczynia, które podług zdania histo- 
ryków pochodzą prawdopodobnie ze skarbea 
króla Hunnów, Aftyli. Mniej więcej 140 łat temu, 
w r. 1799, znaleziono wpobliżu tego samego miej 
sca również wielką iłość naczyń ze złota które 

obecnie stanowią ozdobę muzeum historji sztu- 
ki w Wiednia. (mj 

  

Teatr muzyczny .LUTNIA* # 
Występy Janiny Kuiczyckiej 

О 2 1 $ premjera! 

} Madame Pompadour 
  

gę, ze względu na misję kulturalną i po- 
lityczną jaką spełnia. Niepodobna po- 
zostawiać artystów i dyrekcji z tak nik- 
łemi pomocami, gdyż nie jest zadaniem 
teatru spełniać misję społeczną w tych 
warunkach, a dobra wola i poświęcenie 
mają swoje granice. Koniecznem jes*: 
1) darmowe przejazdy koleją, 2) więk- 
sze staranie miejscowych organizacyj w 
przygotowaniu lokali do przedstawień, 
3) pomoce samorządowe w wynajmie 
furmanek, noclegach. i t. p. wydatkach. 
Dokładać do tej akcji może tylko Pań- 
stwo, nigdy prywatni ludzie - artyści. 
Teatry niemieckie w Cieszynie, Bielsku. 
Katowicach. są wspaniale uposażone w 
celach niemieckiej kultury, artyści bio- 
rą większe gaże, mają zapewnione prze- 
jazdy. Czyżbyśmy mniej o swoje polskie 
cele kulturalne dbali? 

Gorąco pragniemy by nasz głos „pro- 
winejonalny* doszedł gdzie należy i by 
z tego wynikło wznowienie wyjazdo- 
wych przedstawień, koniecznych dla pro 
wineji, która ich pragnie i potrzebuje. 

Hel. Romer.. 

    

—ollo— 
   



„KURJER“ z dn. 9-go listopada 1934 r. 

Imatrykulacja 
w Szkole Nauk Polityczn. inst. N.-B. Eur. Wschodn. 

7 b. m. odbył się uroczysty akt ima- 
trykulacji studentów I semestru Szkoły 
Nauk Politycznych w Wilnie. Salę, ude- 
korowaną kwiatami wypełnili wycho- 
wankowie Szkoły wraz z korporacją, ist 
niejącą na terenie Szkoły „Orient 

pocztem sztandarowym. 
Na uroczystości obecni byli prócz 

grona wykładowców Uczelni liczni pro- 
fesorowie USB., związani z pracami z 

Instytutem, zwierzchnicy gmin wyzna- 
niowych muzułmańskiej i karaimskiej, 
konsul łotewski p. Feliks Donas, kur 
tor OSW. p. Kazimierz Szelągowski i 
szereg innych osobistości. P. wojewoda 
wileński Jaszezołt, nie mogąc osobiście 
wziąć udziału w uroczystości, nadesłał 
na ręce prezesa Instytutu sen. prof. Eh- 
renkreutza oraz dyrektora Szkoły inż 
Wielhorskiego serdeczne życzenia z 0- 
kazji rozpoczęcia roku akademickiego. 

Przed rozpoczęciem składania przy: 
rzeczenia przemówił do zebranych dy 
rektor Szkoły p. inż. Władysław Wiel- 

horski (przemówienie to podajemy na 
innem miejscu). kończąc je wezwaniem 

Inwalidzi wojenni 
w Polsce 

    

      

  

  

  

Główny Urząd Statystyczny w Polsce podaje, У L Yst ь I J 
imwali- iż w Polsce 

dów wy 
liczba zarejestrowanych 

łem 172.859 osób, 
st. V 58 osób, w woj 
4.476, w łódzkiem 6.395, w 
luhelskiem 5.649, w bialostockiem & 
leńskiem 2.388, w nowogródzkiem 2.616, w pole- 
skiem 1.907, w wołyńskiem 5,020, w poznańskiem 
34.443, w pomorskie! 
w krakowskiem 21.009, w 

stanisławowskiem 10.706, ora: 

skiem 8.132 osób. 
ienia inwalidz na s 
inwalidów, z czego 

Iność do pracy w gran h poniżej 

551 osób od 15 do 24"/o, 38,287 od 25 do 

69 osób ad 45 do 84%, oraz 2.139 o- 
ło 100%. Tymczasowo określono u- 
inwalidzkie dl: 337 osób. z czego 

b utraciło zdolność do pracy poniżej 
osób od 15 do 24%, 5.706 osób od 

25 do 41%, 2.463 od 45 do 84*/o, oraz 343 osoby 
od 85 do 100%/. 

    

   

    

    
   

  

    

   kiem 21.874, w 
w województwie 

      

    

    

   

          

       

    

     
     

  

obecnych do uczczenia zmarłego człon- 
ka Instytutu š. p. Marjana Świechow- 

skiego. 

  

Skolei wygłosił powitanie nowowstę 
pujących kolegów prezes Bratniej Pomo 
cy Szkoły N. P. p. Karpiński, poczem na 
stąpił właściwy akt imatrykulacji, 

Do stołu nakrytego zielonem suknem 

podchodzili jeden po drugim młodzi stu 
denci. składając na ręce Dyrektora przy 
rzeczenie: niczem nie naruszać czci u- 
czelni, bronić jej, przestrzegać godnoś 
obywatela społeczności akademickiej, u- 
dzielane nauki traktować z całą powa- 
gą. pilnością i umiłowaniem jako dobro, 

które Ojezyźnie zapewnia rozwój i po: 

stęp, przestrzegać przepisów, w Szkole 

obowiązujacych. 
Odśpiewaniem Gaudeamus zakończo 

no tę podniosłą uroczystość. 

PARA 

      

  

  

Cerkiew Prawoslawna 
na Ūkrainie Sowieckiej 

Lwowska „Nowa Zoria* donosi, iż władze 

sowieckie wysłały z Kijowa do głębi Rosji ks 

Wasilija Lipkowskiego, obranego w swoim cza- 

sie na stanowisko metropolity Ukraińskiej Cer 

kwi Autokefalicznej. | 

W Kijowie istnieją obecnie 

parafje, należące do tego odłamu: 

na Sołomieńce i Uspieńska na Padolu. Obecnie 

na miejsce b. Metropolity Wasilija Lipkowskie- 

    

zaledwie dwie 

Pokrowska 

go został mianowany Metropolitą ks. Joann Pa- 

włowski, tolerowany przez władze sowieckie. 

metropolita przeniósł swoją katedrę do    

  

cerwki Uspieńs 

Dziś na całej Ukrainie Sowieckiej z 34-ch bi- 

skupów, których posiadała Ukra a Cerkiew 

Prawosławna, pozostało na katedrach zaledwie 

iej, 

  

trzech, 4 biskupów pełni funkcje proboszczów 

w parafjach, 8 znajduje się w więzieniach lub 

o Cerkiew 

  

na zesłaniu, jeden zmarł, 17 opu 

na skutek apostazji. Na całej Ukrainie Sowiec- 

kiej istnieje obecnie około 300 parafij, uznają 

cych ks. W. Lipkowskiego, jako metropolitę. 

Zaniedbane pole 

  

Pilną, a nawet dziś palącą sprawą, 

na którą należy szezególną zwrócić uwa- 

gę, to nasze sady na Wileńszczyźnie, któ 

rych posiadamy tu około 30.775 ha, mo- 

gące obfilować w dostateczną ilość zna- 

nych szlachetnych owoców, iż zbędnem 
być może sprowadzanie tychże z zagra- 

niey. 
Że dalecy jesteśmy od tego, by nasze 

sady były faktycznie podporą i poważ- 
nem źródłem dochodu, jest rzeczą nieza- 

przeczoną, bo, nietylko nie doprowadza- 

my lieznych sadów do racjonalnej kul- 

tury.i gospodarki, lecz przeciwnie, stale 

oddaje się w dzierżawę i, to ludziom zu- 
pełnie nie fachowym, którzy nigdy nie 
mieli nie wspólnego z prowadzeniem i 
eksploatacją sadów. Tym sposobem nisz 

y się tylko i tak już zapuszczone drze- 

wa, a przy zbiorach kaleczy się owoce, 

następnie, przy obfitem urodżaju, rzu- 

ca się masowo w sezonie na rynki, bo- 
wiem o dalszem przechowaniu cennego 

towaru, lub też przeróbce, dzierżawcy 

nie mają najmniejszego pojęcia, a skutek 

  

      

    
  

  

T TT S 

Proces Matuszki w Budapeszcie ы 

  

Sylwester Maluszka, sprawca szeregu katastrof kolejowych m. in. niebywałej katastrofy na 
moście w Bintorbagy na Węgrzech w roku 1931 stanął obecnie przed trybunałem karnym w 

Budapeszcie. Na zdjęciu — Matuszka na ławie oskarżonych. 

CHUCPA 
Gdy się ktoś bierze nie do swego, 

gdy pnie się do spraw, o których niema 

pojęcia — mówią w Warszawie: chuc- 
pa. Gdy snob staje się „aktywny“ i wrza 
skliwy — mówią: chucpa. Gdy literat... 

czwartej sorty dorwie się do feljetonu, 

czy krytyki i stamtąd z nadętą miną fe- 
ruje wyroki — mówią: szmondak ma 
chucpę. Chucpa, brzydkie żargonowe 
słowo określa syntezę  rozwielmożnio- 
nych niestety cech: — bezczelności, sno- 

bizmu i aroganckich manier. 
lzba Kultury. Zjazd działaczy. Dele- 

gaci rządu, delegat Akademji Literatury, 

gorące przemówienie rektora; przewod- 
niczy obradom znakomity metodolog i 
pieczołowicie formułuje nieudolne nie- 
raz tęsknoty i pragnienia tych ludzi, któ 
rzy Uukli się do Wilna Bóg wie z jakich 
„dziur” nietylko z bierną nadzieją, ale i 
ze szczerą wolą czynnej pracy, byle po- 
kierowanej. byle nie osamotnionej bez- 
nadziejnie. Ludzie ci aklamują projekt 

samorządu kulturalnego, nowość u nas 
(podezas gdy maleńka Austrja powołuje 
Związkową Radę Kulturalną). Prowin- 
cja chce wejść do Europy. — Czy feru- 
jący wyroki p. Wysz rozważał meritum 
i doniosłość sprawy? Czy może pisał o 
możliwościach ustawodawczych proje- 
ktu, o jego zaletach i brakach? Nie. Bo 
i poco? — Do feljetonu wystarczy napi- 
sać „Ipek* i szaraki... „S żiru biesiat- 

sia...“ 

Chucpa. 

Bo i w imię czegoż to takim tonem? 
Z jakiem pokryciem idzie w świat żon- 
glerka słowami? Czy przemawia autory- 
tet dorobku pracy twórczej? Przegląd- 

nijmy kartotekę pisarzy publikujących 
feljetony. Boy — liczne książki, popro- 
stu instytut literacki i biuro zbliżenia 
kulturalnego polsko-francuskiego; Irzy- 
kowski — znakomity teoretyk sztuki, 
liczne książki; Nowakowski — dosko- 
nałe powieści, praca o teatrze; Skiwski 
— książki krytyczne, nieustannie pogłę- 
biane studja nad filozofją, religją sztu- 

   

  

czasu. 

"Na samodzielność 

jest ten, iż na czas późniejszy nie mamy 

owoców, zmuszeni jesteśmy sprowadzać 

je od obeych. Przy podobnej gospodar- 

(ce muszą być tylko poważne straty dla 
  rolnika, nie mniej dla poważnego kup$ca, 

gdyż ten ostatni w większości wypadków 

zmuszony jest nabywać towar zawsze 
uszkodzony, źle opakowany, a po owoc 

doborowy zwracać się zagranicę. $ 

Aby nareszcie osiągnąć ten pożąda- 

ny i właściwy dochód, akcja eksp!cata- 
cji sadów musi być koniecznie prowa- 

dzona przez samych właścicieli i, to na 

równi z innemi działami gospodarki wiej 
skiej, bo odawanie sadów w dzierżawę, 
jak to się zwykle praktykuje już bardzo 
wczesną wiosną a nawet w zimie, rów- 
na się sprzedaży zboża na pniu. 

Nie możemy też narzekać na brak 
specjalistów, którzy fachowo mogą po- 
prowadzić tę zaniedbaną gałąź, — ta- 

kich ludzi posiadamy wiele, nawet w за 
mem Wilnie. 

Trzeba o tej sprawie 

  

myśleć zaw- 
Fr. Świątecki, 

_ Kościół z czasów 
wczesnego 

chrześcijaństwa 
W Stuhlweissenburg na Węgrzech odbędą 

się badania proilesora uniwersytetu Rudolfa Eg- 
gertha wspólnie z kustoszem węgierskiego Muze- 
um Narodowego, nad odkrytą z wiosną b. r. 

w związku z wykopaliskami archeologieznemi, 
świątynią chrześcijańską z czasów wczesnego 
chrześcijaństwa (m). 

. z 
Najbogatsza rozwódka 
ma э ле 
świata —do wzięcia 

Jest te madame Fould, primo voto Szarvas, 
seeundo Tedesco, tertio Fould, quarto Mayer, qu- 
into voto... niewiadomo jeszeze, jak mówią So- 

bie na ucho w towarzystwach budapeszteńskich, 
ma obecna pani Mayer po rozwodzie wyjść za- 
mąż za pewnego arystokratę połskiego. Pani 
Mayer jest dwukrotną rozwódką, pozatem wdo-' 
wą po bogatym przemysłoweu, właścieżelu kilka- 
nastu fabryk, pałaców, will, wreszcie ponowną 
tozwódką. Powód: zbyt wielkie zamiłowanie do 
dalekich podróży. (m) 

, przed ołtarzem 

е
е
 

© 

    

Wzdłuż i wszerz Polski 
— KONSEKRACJA KOŚCIOŁA MAT 

KI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ WE 
"LWOWIE. We Lwowie odbyła się kon- 
sekracja nowego kościoła pod wezwa- 
niem Matki Boskiej Ostrobramskiej, па 
Łyczakowie. 

Dwudniowe uroczystości poświęc-- 
nia nowego kościoła, powierzonego pie 
czy O. O. Salezjanów zgromadziły niez- 
liczone tłumy wiernych, słuchających 
nabożeństw, odprawianych jednocześnie 

wewnątrz i zewnątrz. 

Kościół we Lwowie na wzór Ostrej Bra 
my w Wilnie ma ołtarz w loggi; wmuro 
wany na froncie świątyni. Na placu, 
przed tym ołtarzem może się pomieścić 
kiłkadziesiąt tysięcy ludzi. 

— CMENTARZYSKO PRZEDHISTO- 
RYCZNE- NAD POLSKIEM MORZEM. 
Na terenach przyszłego parku nadmor- 
skiego w Wielkiej Wsi - Hallerowie, bu- 
dowanego z inicjatywy woj. pomorskie- 
go Kirtiklisa, natrafili zatrudnieni juna- 
cy z ośrodka pracy na trzy groby skrzyn 
kowe z urnami. Po odwaleniu kamieni 
junacy urny doszczętnie rozbili, w po- 
szukiwaniu skarbów. 

O odkryciu powiadomione zostało 
starostwo morskie w Wejherowie. Do 
czasu zbadania terenu wszelkie prace 

wstrzymano. 

  

— 12-LETNI CHŁOPIEC, ZASYPANY W BIE 
DASZYBIE. W Wojkowicach Komornych w Za- 
głębiu Dąbrowskiem miał miejsce 5 bm. okrop- 
ny wypadek: у 

Bezrobotni Romek Władysław i Szymonek 
Józef, zjeżdżając do „biedaszybu* gdzie kopali 
węgiel, zabrali w sobą 12-letniego Zdzisława Pe 
sza, zainieszkałego w Psarach, pow. Będziński. 

Chłopiec, wszedłszy w wykuty w węglu kory 
tarz, został nagle zasypany cberwaną ziemią i 
kamieniami. Bezrobotni pośpieszyli mu natych- 
miast z pomocą i wydobyli chłopea żywego. Od- 
niósł on jednak tak ciężkie obrażenia, że prze- 
wieziony został do szpitala, gdzie walczy ze 
śmiercią. 

ką, Słonimski — wiersze na poziomie, 
książka o Rosji... A Wyszomirski? — 
Trzy tomiki wierszy nadających się do... 
„odpowiedzi redakcji*, jakieś fragmen- 
ciki powieści... Rangę zdobył nie Wy- 
szomirski, a Wysz, nie twórca, nie inte- 
lektualista, a żongler. Na feljetonach wy 
rósł, na epatowaniu prowincjuszy. Jak- 
że to łatwo! — Dokuczyły im cytaty ro- 
syjskie? Przepiszę od Nowaczyńskiego 
(doskonały komedjopisarz) + chi lo sa 
(= któż to wie) i nie zrozumieją... I bę- 
dą drżąc kłaniać się pośpiesznie. Będzie 
„szmerek““ szmerek... 

Ale po rewji, po paradzie w gazeto- 
wym odcinku straszliwy Tigrij Lwowicz 
Strachow prowincjonalnej prasy pusz- 
cza farbę na uboczu. Truchcikiem pe 
dzi do jednej, do drugiej gazetki po kry- 

terja i sądy. Co nowego w .,Wiadomoś- 
ciach Literackich*? Go napisał Antoni 
Słonimski? — Za panią matkę pacierz... 

„porohu nie chwa- 
tajet“... A zresztą... obowiązuje przecie 
aktualny kurs chlebodawcy... — „W mai 
lieta mnie dołżno smiet* swojo sużdienje 

imiet““ — 
czalin. 

Do zwyczajów i kurtuazji należy u 
literatów gratulować sobie nawzajem 
udatnych wystąpień. Zdarzyło się kie- 
dyś piszącemu te słowa, że p. Wysz go- 
dąco mu gratulował. — Czego? Myśla- 
łem że artykułów w Żagarach (z przed 
miesiąca). Nie... — dziesięciowierszowej 
notatki na ich temat pióra samego Sło- 
nimskiego!... Gratulował łaski, promyka 
łaski p. A. S.; artykuły? — czort ich zna: 

jet. 

mawiał Gribojedowski Mol- 

  

M. Czuchnersski parę tygodni temu 
przysłał swoją książkę, parę tygodni te- 
mu już ją recenzowałem w artykule za- 
sadniczym. P. Wysz też pewnie dawno 
już mógł o tem napisać. Ale w między- 
czasie Czuchnowski zostaje pierwszym 
stypendystą Akademji. Aaa to co inne- 
got... „Marjan Czuchnows poeta pro- 
letarjacki (patrzcie, patrzciel..) autor 
pięciu tomów poezyj, przysłał mi z Kra- 
kowa list..'* — pisze teraz p. Wysz... 
Książkę też przysłał, ale cóż o niej napi- 
sać?... „Nie we wszystkiem zgadzam się 

 



„KURJER“ z dn. 9-g0 listopada 1934 » 

KURJER SPORTOWY 
Š. p. Teodor Sztekker NARCIARZE SZKÓŁ ŚREDNICH 

WALCZYĆ BĘDĄ W WILNIE 
O MISTRZOSTWO POLSKI. 

Staraniem władz szkolnych w Wilnie odbę- 
ię PE SPD sportowe. Pisaliśmy już 

7 ‘еп!гате 90 \Уйпа 
у wiarskich, a teraz 

e jednocze nie w tym samym 
się również wiełkie zawody nar 

Polski młodzieży szkol- 

   
      

  

spieszymy podać, 
terminie odbędą 
ciarskie o mistrzostwo 

nej. 
Zawody narciarskie odbędą się-w Nowej 

lejce gdzie są wspaniałe tereny narciarskie. 
dzie więc móżna poprowadzić piękne trasy 
szczególnych biegów. 

Sportowo, jak również i propagandowo im- 
prezy te wypadną chyba wspaniale. Zapowiedź 
ich budzi ogromne zaciekawienie. Poszczególne 
kuratorja szkolne będą mogły Ea do zawo 
dów narciarskich po 3 zawodnii . Oczywiści 
Wilno będzie mogło zgłosić swoich narciarzy w 
ilości dowolnej, 

NARCIARZE WILEŃSCY WYBIERAJĄ 

SIĘ DO RABKI. 

samym początku zimy 1935 roku odbę- 
+ w Rabce mistrzostwa akademickie nar- 
ie. W roku ubiegłym zawody akademick 

się ogólnem powodzeniem, gromadząc 

na starcie zawodników nietylko polskich, ale ró: 

wnież i z zagr ranicy. 
„Tegoroczne* mistrzostwa odbędą się 4—6 

stycznia. Udział w nich wezmą również narcia 

rze z Wilna. AZS zamierza w ć liczną repre 

zentację na czele ze Slarkiewiczem, Stankiewi 

cza, Pimpickiego, I Perłowskiego i innych. 
Ognisko KPW wyszle do Rabki mis 

zeszłoroczną Ławrynowiczównę i Budhardówr 
a poza konkursem prawdopodobnie startow 

będzie w kombinacji Zajewski. 

MAKABI SZKOLI NARCIARZY. 

W Makabi wileńskiej zawiązała się sek. 
narciars na czele której stanęli: Bunimov 

ki S. i Rybak N. 
wo w Makabi cieszyć się będzie 

pewne powodzeniem, bo sądząc z frekwen 
suchej zaprawie, można śmiało powiedzie 
zimie 1935 roku na śniegu będziemy mieli spo- 
ro zawodników żydowskich. 

Na treningi prowadzone w sali Makabi przy 
Nikodema 6 uczęszcza stale koło 80 narcia- 
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ul. 

rzy. Treningi odbywają się we wtorki i środy od 

  

OBÓZ HOKEJOWY CIESZY SIĘ 

POWODZENIEM. 

Zorganizowany przez Wil. Okr. Zw. Hokejo 
wy obóz treningowy dla najlepszych graczy м 
leńskich cieszy się powodzeniem, gdyż do 
Ośrodka WF uczęszczają na gimnastykę » 
nasi czołowi gracze. Na treningi chodzi również 
profesor Jan Weyssenhoff, który zamierza w 
dalszym ciągu grać jeszcze w drużynie Ogniska. 

Treningi prowadzi prof. W. Wiro-Kiro. 

  

    

  

     

    

GODLEWSCY JADĄ DO KATOWIC. 

y hoke 

z, Ogni 
chać ma- 

    
   

  

Dowiadujemy się, że najlepsi wile 
iści Bracia Józef i Czesław Godlews 
ska KPW w. niedzielę 11 listopada w 
ją z Wilna do Katowic. \ 

W Katowicach odbywač się bowiem będzie 
obóz treningowy wszystkich najlepszych graczy 
całej Polski. 

      

    
  

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
BOKSERSKIE W RYDZE. 

We wtorek, w drugim dniu międzynar: 
wych zawodów bokserskich w Rydze w któ 

ije warszawska Makabi, odbyło się spoi- 

  

Sl 
kanie zawodników węgierskich i łotewskich. 

  

Z posz 
jące wa 
Europy w 

    

zególnych walk podajemy następu- 
iejsze wyniki: węgier Szabo, mistrz 
wadze piórkowej, pokonał Łotysza 

Dremgeremna. W wadze lekkiej Węgier Tatai 
zwyciężył Knisisa. W wadze średniej — Wę- 

gier Kisar zremisował z Austerem. 

    

W środę rano zmarł w Warszawie wskutek za 
Mistrz 

  

każenia krwi słynny atleta polski. 
świata ś. p. Teodor Sztekker. 

  

BUDŻET P. U. W. F. 

a oe 

W związku z ogólną redukcją 

państwowego na rok 

zmniejszeny został nieco 

  

i budżet Państwowego Urzędu 

Wychowania Fizycznego i PW. 

Budą:t na rok bieżący wyno- 
sił 7.900.000 tys. złotych. 

minarz budżetowy na rok 1934-5 

nosi kwotę 7.092. 000 tys. zł., 

a więc o sumę 808 tys. zł. mniej. 

Preli- 

  

DOROCZNE WALNE 

ZGROMADZENIA 

ZWIĄZKÓW SPORTÓW. 

  

  
    

      

Wikrótce rozpocznie się se- 
on dorocznych walnych zebrań 
poszczególnych związków sporto 

wych. Obecnie ustalone Z0- 
stały terminy następujące: 

11 b. m. w Warszawie walne 
zgromadzenie Pol. Zw. Tow. Ko- 

    

larskich, 2 grudnia 
madzenie Pol. Zw. 
go, w Warszawie. 

— walne zgro 
Szermiercze- 

2 grudnia — walne zgroma- 
dzenie Pol. Zw. К 

  

jakowego. 

omadze- 

rawie w 
16 grudnia walne z 

nie Pol. Zw. Hekeja na 
Poznaniu. 

   

19 i 20 styczni 
dzenie Pol. Źw. 
Warszawie. 

  

walne zgroma 

gi "PZPN. w 

  

9 i 10 lutego walne 
Pol. Zw. L. Atlety: 

16 i 17 lutego walne zgroma- 
dzenie Pol. Zw. Pilki Nožnej w 
Katowicach. 

zgromadze 
ego. 

  

nie 

    

Mistrzostwo dywizji po raz 4-ty 
zdobył 6 

10, b. m. na boisku sportowem 6 p. [. 
Leg. na Antokolu o godz. 11 odbędzie się 
uroczyste wręczenie 6 p. p. Leg. sztan- 
daru strzeleckiego przez dowódcę 1-szej 

  

Dywizji Legjonów „gen. Stanisława 
Skwarczyńskiego, jako honorowej na- y 5 

  

grody międzyoddziałowe zawody 
strzeleckie o mistrzostwo pierwszej dy- 
wizji, jakie odbyły się w Wilnie we wrze 

śniu r. b. 

W zawodach tych 6 p. p. Leg. zdo- 
był tytuł mistrza dywizji na rok 1934-85 
oraz sztandar strzelecki. Mistrzowską 
kompanją jest kompanja 6-ła, z por. Sta 

nisławem Stefańskim na czele. 

Wprowadzony w 1931 r. sztandar 
strzelecki dyw przez wszyslkie lata 
pozostaje w 6 p. p. Leg., gdvż pułk ten 
już czwarty raz zrzędu zdobywa mis- 
trzostwa strzeleckie dywizji. 

W. uroczystościach sobotnich w 
mą udział delegacje wszystkich pułków 

pierwszej dywizji. 

O godz. 11 gen. Skwarczyński po o 
debraniu raportu dokona przeglądu 
wszystkich oddziałów wojskowych ze- 
branych na boisku. poczem nastąpi akt 
wręczenia sztandaru według specjalne- 

go ceremonjału. 

Równocześnie z wręczeniem sztanda 
ru odbędzie się rozdanie nagród indywi- 

        

p. p. Leg. 
dualnych i dyplomów za rajlepsze miej. 
sca, osiągnięte w zawodach strzeleckich 
przez oficerów i podoficerów dywizji о- 
raz przekazanie wędrownej nagrody do- 
wódcy dywizji płutonowi łączności 7 1 
p. p. Leg. za zdobycie pierwszego miej- 
sca w zawodach technicznych plutonów 

   

  

"łączności w 1934 r. 

Następnie na ul. Kościuszki, naprze- 
ciwko boiska 6 p. p. Leg. odbędzie się 

defilada przed gen. Skwarczyńskim. 

Dla publiczności 
wolny. 

wstęp na boisko 

—o()0— 

Echa pobytu eskadry 
Z.S.R.R. w Gdyni 

W. czasie pobytu eskadry Z. S$. R. R. w Gdy- 
ni marynarz z krążownika „Marat* Sergjusz 

Woronków, ur. w r. 1911, odmówił powrotu na 

statek. Pczostał w Gdyni. 

Obeenie, jak donesi prasa sowiecka, najwyż 
sze kolegium wojskowego sądu Z. S. R. R. za- 
ocznie skazało Woronkowa za zdradę na śmierć 
przez rozstrzelanie. Majątek skazanego uleg kon 
fiskacie. Krewni Woronkowa mają być areszto- 
wani i stawieni przed sądem wojskowym. 

Wypada zauważyć, że na podstawie nowego 
prawa o zdradzie kraju, stosowanego w tym wy- 

padku po raz pierwszy, krewni osoby skazanej 
za zdradę ulegają wygnaniu na krańce Rosji 
na okres od 5—10 lat. 

Kina i Filmy 

(Helios). 

Odnosimy się zwykle z wielką nieufnością do 
sfilmowanych arcydzieł literatur światowej. 
Zwykle bowiem przy takiej przeróbce wszystko, 
co jest wartościowe w PR utworze — ulat- 
nia się na filmie, pozostaje wyczaj ogołocony 
zupełnie z prz wej sztu suchy, bezwar- 

i k fabuty. Ten sam los spotkal 
niemą wersję „Nędzników*, 

była bardzo słaba. 
To też gdy wchodziłem wczoraj do 

„Heljos* — byłam usposobiona więcej, niż pe- 
symistycznie. Ale tylko aż do chwili ukazania 
się pierwszej sceny na ekranie. Ałbowiem film 
porywa, od samego początku, do końca. Jest to 
obraz, godny swego wielkiego pierwowzoru. 
Wielką, bardzo wielką sztukę pokazał nam ge- 

RA reżyser — Raymond Road ie wiem 
czem mam się więcej hw Eu Czy 

| scenarjuszem (ani jednej 
scenki, ani jednego metra niepotrzebnej taś 

utalentowaną reżyserją, czy też genjalną 

Harry Baur'a. 

a ten, którego poznaliśmy po raz 
ie „Dawid Golder 

ana — zajął odrazu jedno 
wych miejsc wśród największych artystów e 

nu. Jest w jego e nietylko wielka rutyna, 
i eś dziwne wczucie się i można powiedzieć 

intuicja. Aktor ten nie gra — on żyje w tej po- 
staci, którą odtwarza, A jaka kolosalna skala 
pomiędzy dzikim galernikiem, którego galery 
wyzuły prawie ze w: iego. co jest ludzkie, 

a szlachetną, wzru ą sylwetką mera! 
A Fłorelle w roli nieszczęsnej Fantiny! W 

ja sposób ta uśmiechnięta, trochę frywolna 
aktorka mogła niespodziewanie ak zagrać 
rolę, która, wałoby się jest dla niej nieod- 

powiednia? 
O tem należałoby się zapytać cudotwórcę — 

monda Bernard, który w sposób zadziwia- 
g — kieruje ar 

„Film ten nie posi ada zupełnie prawie scen 
masowy! jakiejś nadzw nej wystawy, lub 
atrakcy Składa s znie ze scen solow 

Ž mia się aktorom. | 
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e scen 
ych. Ale v 

t. Dzięki maestrji reż 
z zapartym odde 

Jakże plastyczna oraz wizualnie doskonała jes 
scena walki wewnętrznej Jeana Valjeana, kiedy 
chodzi o uratowanie — ceną własnej egzysten 

asądzenia niewinnego człowieka, sce 
ię niewdzięczna z punktu widze- 

nia filmowego! A jak poryw a sceny 
i sądowej, wzrusza śmierć matki-męczen- 
ntiny! Piękne, doskonale dopasowane do 

ogólnego nastroju obrazu jest oświetlenie oraz 
ilustracja muzy: k 

Film jest pi 

    

hem śledzi bieg 
    

    

      

  

        

    

     

   

    

pełnowarto . Wzru- 

    

  

sza on do głębi, wywołuje u widz zlachet- 
niejsze uczuc stawia wkońcu — silne, nie 
zatarte wrażenie. Można go śmiało zaliczyć do 
najlepszych filmów sezonu. A. Sid. 

„FANTOMAS* I „COWBOY Z ARIZONY*. 

(Rewja). 

„Fantomas“ jest jednym niesamowito-sen 

sacyjnych filmów, tuzinkowego pokroju, produ. 
kowanych dziesiątkami w Hollywood. Stare, ro 
dowe zamczysko, ponure, ciemne zdjęcia (dia 

nastroju), morderstwo młodej kobiety (Karen 
Morley), śledztwo, prowadzone przez tajemni- 
czego dedeklywa (Ricardo Cortez), Sprawa kom- 
plikuje się przez to, że cały szereg osób jest zain 

teresowanych w śmie tej kobiety. Detektyw 
rozwiązuje naturalnie wszystko z zadziwiającym 
brakiem prymitywnej, nawet, logiki, a morder- 
cą okazuje się, widocznie dla odmiany — ko- 
bieta. Dawno niewi rdo Cortez jest 
możliwy, elegancka i zgrabna, jak zawsze jest 
Karen Morley. 

Niewątpliwie — najpiękniejszym artystą w 

filmie „Cowboy z Arizony" jest cudowny, do- 
brze wytresowany, biały koń „Kena Maynarda 
Jego pan, specjalista do cowboytów d 
jeździ konno i dobrze wygląda. Film ten jes 
typowo - cowboyski, że trudno o nim Ci 
cjalnego powiedzieć. Zrobiony jest według 
le obowizujących przy tego rodzaju filmach — 
przepisów i zawsze znajdzie swoja PE 

— młodzież. „ Sid. 

    

     

  

  

  

   
    

z panem. Tak będzie dobrze. A poza 
tem — husia siusia po „projektodaw- 
cach Izby Kultury* *| Po „biurokratach“... 

Biurokraci... Pamiętam z czasów szkol- 
nych nauczyciela historji, który sprowa- 
dzał z odczytami wileńskich profesorów 

letu. —Sprawa sali, reklamy ulg 
biletowych, kto tam wie zresztą. W kon- 
cu miał dość, machnął ręką. Pamiętam 
przeróżne płaskie występy wydrwigro- 
szów, którym wszystko WO ludzie 

sp ragnieni kultur) : a oceny, in 

formacji o poziomie, konia) z krytyką 
Gdpowiedzialną. Po oczach kanciarza poz 
nawać, czy jak? — Na innem miejscu 
drukujemy art. p. Hel. Romer o teatrach 
objazdowych. Jak to woda artystom w 

    

         

  

misce marznie, śnieg miesza się ze szmin/ 
ką, a wiatr gasi naftowe „kopciołki*. Mo 
że przydałoby się tu trochę opieki, trochę 
tej „biurokraeji*, panie wesoły? 

Ale nietylko chucpa, chucpa bez pokry 
cia zmienia Mołczalina w Tigryja Lwowi 
cza. Tut Rusju pachniet... Może to jakieś 
niewyżycia, jakieś możliwości krzyczą? 
Książki nienapisane, głód kultury, er- 

  

zatzami zapychany?... Innyby pożałował 

przecie życia na żonglerkę... — Wtedy 
krzyczy się tem głośniej, beszta się tem 

  

czelniej, — Gdzie ukryć liść? — pyta 
Ghesterton. — W lesie. — Jak ukryć nę- 
kające wątpliwości? — Gdy się z wszy- 
stkich zrobi durni. 

Pod rękę trafił p. Józef Dubicki. P. 
Dubicki jest młodym nauczycielem pra- 
cującym w trudnych warunkach. J. W. 
dobrze wie co to znaczy „obowiązki za- 
wodowe* nauczyciela na prowincji. P. 
Dubieki poza obowiązkową harówką roz 
wija własną inicjatywę. a pocichu tęskni 
do tej kultury, do muzyki niesłyszanej, 
książek nieczytanych, do kulturalnej roz- 
mowy. Oczywiście że może się okazać, że 
zamiast kulturalnej rozmowy znajdzie w 
Wilnie rozmowę o feljetonach Wysza, ale 
to już trudno. C'est la vie... I że gdyby 
dłużej pobył w pięknie kilimami przybra 
nej sali, możeby zbladły mu jej barwy. 
Ale bo patrzały nie oczy cwanego żongle- 
ra, a oczy idealisty. Żeby JW. zrozumiał 
wytłumaczę to tak: Jest właśnie dorocz- 

ne uroczyste zebranie Polskiej Akad. Li- 

      

teratury. Jeśli JW. zaproszą (prasa, pa- 
nie...) to wróci tak olśniony i z taką mi- 
ną, z jaką mi gratulował notatki Słonim- 
skiego. — Otóż p. Dubicki pisuje czasem 
do „„Kurjera* obrazki z prowincji. Obraz- 
ki, jak obrazki. Ale to on nazywa je gra- 
fomaństwem. Oczywiście — w porówna- 
niu z teljetonami JW. To też gdyby JW. 
był zaproszony na zjazd i powiedzieliby 
Dubickiemu „ten pan z dumnie zadartą 

głową, to Jerzy Wyszomirski*, tak samo 

westchnąłby pobožnie. Nie jak balwo- 
chwalca przed bałwanem, ale jak wierzą- 
cy. przed symbolem idei bóstwa. Ale p. 
JW. zaproszony nie był. 

Nie był zaproszony, więc człowiekowi 
szczeremu i naiwnie wierzącemu w do- 
broć Olimpu. w zwykłą ludzką solidar- 
ność JW. wygarnął: — Dubicki, Dubic- 
ki. Jesteś stary grzyb. Nie z siebie nie bę 
dzie. Żryj i tłucz w preferka... — JW. wy 
garnął. Chodźcie i podziwiajcie, wielbi- 
ciele jego talentu! Quel charme, czort 
woźmi! Co za wdzięk! Oklaskujcie piew 

cę zachodniej kulutry. bałałajki i żydó- 

wćczek z Nowogródka. 

     

  

      

Bo kiedy o swych prowincjonalnych 
potrzebach mówili prowincjusze na zj Žž 

dzie, to tembardziej było to wzruszające. 
im bardziej nieporadne. I właśnie nieu- 
dolne przemówienia oklaskiwano najgorę 
cej. Za szczerość, za odwagę cywilną, ten 
pierwszy warunek pozytywnej roboty— 
oklaskiwali dżentelmeni. Panu JW 
pozytywna robota, ani zmiana stanu rze- 

czy widać potrzebna nie jest. P. JW. chec 

tanim kosztem być europejczykiem (z 
bałałajką) wśród egzotycznych dzikusów. 
Jak Goetel do Indyj chce jeździć (na ro- 
werze) do Mołodeczna, czy Baranowicz 

Poco? Po feljetony o pastuchu śpiewają 
cym mazurka. Szkoda tylko, że zachowa 
nie się europejczyka w „Azji** jest mocna 
anachroniczne. Maniery conquistadorów. 
Potem reporterzy przynoszą notatki, z 
których — aby p. Dubicki i jemu podob- 
ni nie zwątpili w „szczyty tajemnych 
gór” i jak bohater Dobaczewskiej nie za- 
częli pić do lusterka — z których to no- 
tatek co można, tośmy wykreślali. Ale p. 

JW. „zabył*. I w piętkę g goni. jim. 

—o()o— 

 



Jedną z poważnych pozycyj naszego 

importu stanowią filmy. 

Oto jak przedstawia się sprawa la za 

rok 1933: ; 

Import. (Wstęgi kinematograficzne, 

wyświetlone pozytywy). 

Ogólny przywóz (w ty 

  

cach zło- 
  

  
tych) — 1.049, z tego: 

z Francji 306, 

z Ameryki — 308, 

z Anglji — 137, 
z Niemiec — 141, 

z Austrji 54, 
z Czechoslowi 

  

  

Jak się natomiast przedstawia cy!- 

rowo kwestja eksportu filmów polskich 
o tem wolę przemilczeć. Pozycje, bo- 

wiem. które musiałabym przyłoczyć są 
iak minimalne, że nie warto wogóle o 

nich wspomin: ać. Gdy patrzę na te cyf- 

ry, ogarniają mnie smutne refleksje, 

mówią one bowiem o tem, ile pieniędzy 

wywozi się z kraju, i to bardzo często 
bezwartościową szmirę filmową. A 
kraju narzeka się na brak kapitału któ- 
ry jakoby stoi na przeszkodzie rozwojo- 

wi produkcji krajowej. Czyżby tak by- 

ło w rzeczywistości? 
Mam wrażenie, że nie. Brak nam nie 

tyle pieniędzy. ile poważnego, przemyś- 

lanego podejścia do filmu. Jakże często, 

przez kilkoma laty w Warszawie, byłam 

świadkiem następujących rzeczy: Jakiś 

prywatny „kapitalista”* posiadający żo 

nę, córkę, lub prz „jaciółkę, ogarniętych 

kinomanją, wykładał wcale ładną sumų 

na „zrobienie filmu'. Sprawa była na- 

turalnie odrazu paslawiona po dydetanc 

ku. Wynajmywano jakieś „atelier“, po 

zbawione najbardziej nawet prymityw- 

nych urządzeń. w ia operator był 

zupełnie bezradny. Zapraszano reżysera, 

który prócz tytułu reżyserskiego z regu- 
ły miał dotychczas bardzo małą stycz- 
ność z filmem. Dla ekonomji reszła ze- 
społu składała się z laików-znajomych, 
którzy gorąco pragnęli chociażby bezin- 
teresownie służyć X-ej muzie. „Bo prze: 

ciež film — to nie teatr, przygotowanie 
aktorskie nie jest potrzebne, tem bas- 

dziej. że wielki reżyser zawsze Z każde- 

go zrobi odrazu gwiazdę... A scenar- 

jusz? „To przecież tylko kanwa. na któ- 

rej nasi miłośnicy filmu mieli wyhafto- 
wać wielkie arcydzieło... A zresztą Jó- 
zek P., zdolny chłopak, bawi się w pisa- 
nie scenarjuszy. trzeba go tylko popro- 
sić*, I tak powstawało to „arcydzieło*. 
które w rezultacie kosztowało jednak 
bardzo dużo, a które często wogóle nie 

było nigdy wyświetlane. nawet w War- 
szawie. Bo żadne kino, nawet drugorzę - 
dne. nie chciało choćby bezpłatnie tego 
przyjąć. 

‚ W ten sposób kapitał prywatny stra- 
<cił zaufanie do rentowności produkcji 
filmowej. I utworzyło się błędne koło: 
MIESTAS TT I SSRI 

  

  

  

    

  

            

Egzotyczna gwiazda 

    
Piękna i utalentowana artystka filmowa — 

Chinka, Anna May Wong jest niewątpliwie jedną 
z najbardziej popularnych gwiazd ekranu. Uka- 
że się ona wkrótce w nowym filmie amerykań- 
skim p. i. „Przygoda w domu noclegowym*. 

-jak na tureckiem kaz 

„KURJER% z dn. 9-go listopada 1934 r- 

KURJER FILMOWY 
Kilka słów o filmach polskich 

Kapitałów nie było, bo złe filmy nie 
przynosiły dochodu filmy były złe — 
bo nie było kapitałów. Jedynie wytwór 
nia „Sfinks* ze $. p. Aleksandrem Her- 

tzem na czele, kręciła od czasu do cza- 
su filmy, które miały jakie takie powo- 
dzenie wśród polskiej publiczności, np. 

„Tajemnica przystanku tramwajowego, 

„Iwonka* ete. Ale filmy te jednak. nie 
mogły być eksportowane, bo pozie.n 
ich wykluczał możliwość chociażby naj- 
skromniejszego powodzenia zagranicą. 

Obecnie sprawa prawie nie posunęła 
się naprzód. Ogólny poziom naszych o- 
brazów jest jeszcze bardzo niski. Nale- 
ży dobrze pamiętać o tem. że to powo- 
SA które mają ostatnie filmy pol- 

, tę ich kasowość, zawdzięczają one 
eznie djalogowi polskiemu.) 
„apominać, że 90 proc. polskiej pu- 

bliczności siedzi na filmach obcych — 
aniu. Para ską- 

ENG R EDOARDO KERS ES 

Carl Brisson, 

  

      

  

  

    
   

ie trze 

    

   

  

    

  

Duńczyk z pochodzenia, rozpoczął swoją 

karjerę jako... bokser. Następnie przerzucił się 

na scenę, i cieszył się ogromnem powodzeniem. 

w operetce w Londynie. Obecnie należy 
jlepiej opłacanych artystów filmowych w 

Hollywood. Nakręcił niedawno wielki film „Od 
wieczora do północy”. Obecnie przystąpił do 

kręcania filmu pod kierownictwem Ernesta 
Lubitsch'a p. t. „Karnawał. 

    

    

pych napisów — nie może zastąpić ży- 
wego słowa. To też publiczność garnie 
się do kina na film polski. Ale smutno 
pomyśleć o wartości artystycznej tyca 
kasowych filmów! 

Przykładem dla nas może tu służyć 

— mała Czechosłowacja. W imporcie do 
Polski, zajmuje ona dość znaczną w sta 
sunku do swej wielkości, pozycję. Przed 
kilku laty, podczas mego pobytu w Pra 
dze — zapoznałam się dobrze z czeską 
produkcją filmową. Pamiętam, że by 
ła jeszcze w powijakach — mniej się 
tam robiło na tem polu, niż nawet wów 
ezas w Warszawie. 

          

Ale w ciągu tych kilku lat — jaki 
ogromny postęp! Młody, utalentowany 

ceżyser Machaty, przy minimainych 

środkach materjalnych tworzy film „E- 
rolicon'+ który cieszy się ogromnem po 

wodzeniem na wszystkich ekranach Е. 
uropy. Niemniejsze powodzenie mają 
filmy: „Skąd niema powrotu* z Itą Ri- 
ną, oraz „Ekstaza* Machatego z Heddą 
Kiessler. Karol Lamacz i Anny Ondra, 
po wyjeździe z Berlina — nakręcają w 
Pradze szereg świetnych komedyj. Ta: 
taz produkcja czeska ma juź swoją usta 
loną markę. 

Gdzie są nasze talenty aktorskie? Ile 

jeszcze czasu będzie maltretowała wi- 
dzów ckliwa Smosarska, nieciekawa 
Gorczyńska, brzydka na filmie Mankie- 
wiczówna? Z reżyserów ..rusza sie“ je- 
den jedyny Waszyński. Lecz czytałara 
niedawno, że Waszyński bije obecnie re 
kord światowy »,pracowitości' krę- 
ci naraz aż cztery filmy! Że bije rekord, 
— w to wątpię. Nigdzie bowiem najbar 
dziej nawet pracowity reżyser, posiada: 
jący choć odrobinę zdrowego rozsądku 
— nie kręci nawet dwóch filmów jedno- 

      

  

    

   
cześnie. Gdy pomyślę tylko jaką war- 
tość artystyczną posiadać mogą cztery 
„naraz kręcone* filmy dreszcz mnie 
poprostu przenika! Kiedy nareszcie Za- 
czniemy traktować film poważnie, jako 
jeden z najważniejszych czynników kul- 

  

turalnych (obecnie chyba już nikt nie 
będzie temu zaprzeczał) oraz propa- 
gandowych. Czy nie należałoby — jeż»- 

li nie upaństwowić film. jak w Z. 
to przynajmniej utworzyć ja- 

oddział filmowy przy Ministerstwi= 
Oświaty, oraz ustalić pewne subsydja : 
nagrody za najlepsze filmy? A. Sid. 

  

m a Si im e i d 

Eddie Cantor zgaduje charakter kobiet... 
na podstawie nóżek 

Eddie Cantor, jeden z najpopularniejszych 
komików filmowych, napatrzywszy się we wszy 
stkich swoich filmach na setki pięknych nóżek 
nadobnych girlasek, ma tak wielką rutynę, że 

potrafi... odczytać charakter kobiety z jej nó- 
zek 

Oto, co twierdzi ten oryginalny eksper!: 
„Dziewczęta o smukłych nogach, są przeważnie 
materjalistkami i egoistkami, tymczasem nogi 
pełniejsze, choć nie tak zgrabne, znamionvją na 

turę serdeczną i zdolną do przywiązania. V 
datne mięśnie nóg u kobiet, nie uprawiającyc 
ćwiczeń fizycznych, mówią o charakterze zim- 

nym, wyrachowanym a czasem okrutnym, 

STO 
Pod osobistem kierownictwem Mussoliniego, 

na wyspie Ełbie, zostają ukończone zdjęcia do 

filmu „Sto dni*, którego scenarj napisał 080- 

biście II Duce. Jest to film z życia Napoleona. 

  

  

        

Prócz wielkiego Korsykańczyka zobaczymy 

na ekranie szereg wybitnych osobistości, współ- 

czesnych Napoleonowi, a więc Metternicha, Bli- 

chera, Marję Luizę, Wellingtona i innych. 

Na rozkaz Mussoliniego Muzeum Napoleona 

w Rzymie dostarczyło do zdjęć szereg autentycz 

nych rzeczy, które były własnością Napoleona. 

Na Elbę przewiezione zostały. różne napoleoń- 

skie meble i inne przedmioty. - 

Oryginalny chód świadczy 0 oryginalnym 
charakterze, przyczem chód energiczny i swo- 
bodny dowodzi pewności siebie, chód drobny i 
nierówny świadczy o nieśmiałości. Dziewczęta 
inteligentne wyżej podnoszą nogi przy chodze- 
niu, od nieinteligentnych, dziewczęta sprytne ma 

ja Ł zw. „niespokojne nogi”, których nie umie- 

ją utrzymać nieruchomo, nawet podczas si 
dzenia. Również wiele można się dowiedzieć o 
charakterze dziewczst po sposobie wykonywa- 

nia przez nie ćwiczeń baletowych. 
Zatem panowie, obserwujcie nóżki waszych 

wybranych! Możecie się z nich dowiedzieć wie- 
lu ciekawych rzeczy. 

Specjalnie dla tego filmu zbudowany został 

w wielkości naturalnej statek, który jest kop 

ją angielskich statków wojennych z 1814 r. 

Sceny, które odbywają się w tym filmie po- 
za Elbą, nakręcone zostały w specjalnych ate- 

Tier, wybudowanych na tej wyspie. Kierownie- 

two techniczne znajduje się w rękach p. Forsa- 

lo, który jest jednocześnie współautorem scenar- 

jusza. W miarę wykończenia, fragmenty tego 

filmu wyświetlane bywają w pałacu Mussoli! 

go w Rzymie. On sam, oraz zaproszeni fachow- 

cy czynią uwagi oraz poprawki. Film jest jedno- 

cześnie kręcony w językach włoskim i niemiec- 
kim. 

      

  

  

   

      

JAK TO SIĘ WAM PODOBA ? 
— Dlaczego Iks nie występuje jaż u pana? 

— pytano pewnego dyrektora kino-rewji, — to 

przecież taki świetny humorysta? 

— Właśnie, właśnie! — odpowiada dyrektor 

zaaferowany. — Musiałem zerwać z nim. To nie 

jest poważny człowiek! 

— Zostałem ojcem — zwierza się jeden z 

gwiazdorów filmowych przyjacielowi. 

— Serdecznie: gratuluję, a jak się ma mał- 

żonka? 

— Dziękuję, bardzo dobrze, mam nadzieję, 

że o niczem się nie dowie...   

KRONIKA FILMOWA 
— Hollywood zaznacza się w produkcji 

filmowej wyraźny zwrot do tematów religijnych 
Cecil de Mille rozpoczął już zdjęcia filmu „Wy- 
prawy Kr we“ którego bohaterem będzie Ry 
szard Lwie Serce. Po ukończeniu tego filmu de 
Mille przystąpi do realizacji drugiego obrazu 

any Jerycho*., Ponadto w Hollywood wkrót- 
ąpią do nakręcenia jeszcze dwóch fil- 

a Liczb* oraz „Droga 

er Aleksander Corda 

      

    
     Pielgrzyma a "Sly, nny reży 

ma zamiar zrealizować wielki film „Życie Zba- 
wiciela“, 

— SL SER ALEKSANDER WOŁ- 

    

KOW, przebywający i nadal w Paryżu, przygo- 
towuje się do realizacji filmu „Kin*, według 
słynnej sztuki scenicznej Dumasa. „Kin* był juź 
raz nakręcony przez tego samego reżysera jesz- 
cze jako film niemy. Wówczas grali w nim Mo- 
żuchin, Kolin i Łysienko. Film cieszył się wów- 
czas kolosalnem powodzeniem spowodu wyjąt- 
kowej wartości artystycznej oraz genjalnej gry 
Możuchina. Obecnie udział w tym filmie wezmą: 
Kolin i Nadja Sibirska Kto odegra rolę Kina 
-- jeszcze niewiadomo. 

—- „ROBINSON KRUZOE*, sfilmowany już 
raz w we niemej, będzie teraz powtórnie 

nakręcony przez Uniwersal. Zdjęcia będą doko- 
nane na wyspie Juana — Fernandeza, gdzie od 
1704 do 1705 roku mieszkał „prawdziwy Ro- 
binson — Aleksander Selkirk. 

— JEDNA Z FIRM AMERYKAŃSKICH WY- 

PUŚCIŁA film, w którym grają... 12 zmarłych 
i filmowych. Jest to natu- 

urywków filmów, granych przez 
ych okresach ich karje- 

j ż, jednak jest tak doskonały, 
zachodzi niesamowita iluzja — jednoczes- 

   
  

  

      

   

    

   

    

    

nej gry. W filmie tym „biorą udział*: Marja 
Dressler, Rudolf Valentino, ty-grubasek, Ma- 

Barbara la Marr 

— REŻYSERZY SOWIECCY —. Bek Nazarow 
i Gulaksjan rozpoczęli zdjęcia filmu: „Peppo* 
według utworu ormiańskiego pisarza Sundukia- 

na. Akcja tego filmu toczy się w Tyflisie, w 60 
latach ubiegłego stulecia. 

Holiywood w 1935 

Program filmowej produkcji amerykańskiej 
na 1935 rok obfituje w tematy historyczne. Mo- 
żliwe, że jest to reakcja na walki, toczone w 
Ameryce przeciwko filmom awanturniczym. mi- 
łosnym oraz kryminalnym — przez duchowieńst- 
wo protestanckie w anach Zjednoczonych. 
Paramount nakręci „Królewę Sahę* z Mac Wets 
w roli tytułowej. W studjo Paramontu wybudo- 
wano już całą satrożytną Jerozolimę, z pałacem 
króla Salomona. Z większym jes nakładem 

kosztów będzie nakręcony film „Ostatnie dni 
Pompei* w-g. znanego utworu Littona. Film ten 
reżyserować będzie Ernest Schoedsack, twórca 
King-Kong tępnie będą jeszcze realizowane 
filmy: „Jeanne d'Are* z Katherine Hepburn, 

„Casanowa* z Clark Gable. „Rechilleux* z Geor- 
ge Arli, „Marja Antonina* z Normą Shearer. 
„Willingten* z Georgiem Arliss oraz kilka „Mo- 
zartów* i „Szubertów*. 

Z niecierpliwością świat filmowy oczekuje 
ukończenia „Piekła* Dantego, szczegóły bowiem 

alizacji tego filmu trzymane są w ścisłej ta- 
jemnicy. Niewiadome jest nawet nazwisko arty- 
sty, grającgo rolę Dantego. Znana jest tylko o- 
soba reżysera — Harry Lachmann. 

GOEEDTGLE RIDER AOI Z MAREERIEAADCAGNEGA 

Paula Wessely 

bel Normand, i inni. 

        

   

    

    

  

   

  

    

     

      
Artystka wiedeńska, która grała z dużem po- 

wodzeniem jedną z głównych ról-w wielkim fil- 
mie Willy Forsta „Maskarada“. Film ten uzy- 
skał złoty medal podczas Kongresu Filmowego 
w Wenecji. 
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Brasław : 
„.— Na budowę szkoły powszechnej 

Odbyło się onegdaj pierwsze posiedzenie 
miejscowej Rady Gromadzkiej. Ponie- 
waż największą bolączką gromady jest 
brak szkoły powszechnej — uchwalono 
opodatkować na ten cel wszystkich oby: 
wateli gromady na pół procent od do- 
chodu na przeciąg 6-ciu miesięcy. Ponad 
to Rada uznała za konieczne otwarcie 

szkoły Średniej, niższej lub przemysło- 
wej w Brasławiu, jako mieście powiato* 
wem, gdyż jedyne gimnazjum na terenie 
powiatu znajdujące w Drui, położonej 
na granicy, nie może zaspokoić potrzeb 
ogółu obywateli tut. powiatu. | 

— ODBYŁO SIĘ W WIDZACH POŚWIĘCE- 
NIE NOWOWYBUDGWANEJ SZKOŁY PGWSZ. 
przy udziale władz państwowych i samorządo- 
wych oraz licznie zebranej publiczności. ży 

zaznaczyć, żejest to pierwsza szkoła w powiecie, 
cdpowiadająca przeznaczeniu. Piękny ten gmach 
wzniesiony został z funduszów widzkich. 

— PREZYDJUM RADY POWIATOWEJ B. B. 

W. R. w Brasławiu odbyło niedawno posiedzenie 
po dprzewodnictwem p. posła Krasickiego; roz- 
patrzono szereg spraw natury organizacyjnej, 
sprawy związane z przysłemi wyborami do Rady 
Powitowej, oraz szereg innych. 

— POWIATOWY KOMITET POMOCY LUD- 
NOŚCI odbył w ub. tygodniu posiedzenie pod 
przewodnictwem p. starosty Trytka St. Rozdzie- 
łono 213 zł. na podręczniki szkolne. Omówiono 
sposoby ożywenia działalności Komitetów Gmin- 

nych, postanowiono przeprowadzić ewidencję 
najuboższej dziatwy w powiecie „oraz poruszono 

kwestję dożywiania. 

- Zułów 
— PRACE KÓŁKA ROLNICZEGO. Z inicja- 

tywy kierownika szkoły p. Romana Maszczy- 
ka i osadnika wojskowego p. Karola Spadka 
powstały na terenie maj. Zułów kółko rolnicze 
„Dobrobyt“, kolo Związku Młłodzieży Wiejs 
kiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, koło 
T. P. B. P. S. P., koło rezerwistów i oddział 
Związku Strzeleckiego. Zebrania kółka rolni- 
czego odbywają się co miesiąc u poszczegól- 
nych członków. Na zebraniach wygłaszane są 
odczyty z dziedziny rolnictwa i na tematy gos- 
podarczo-społeczne. Utworzono punkt czyszcze- 
nia zboża, sprowadzono gęsi pomorskie, raso- 
wego knurka i maciorkę oraz poczyniono kroki 
do sprowadzenia buhaja połskiej rasy czerwo- 

„nej, urządzono jedno gospodarstwo przykła- 
"dowe i w projekcie jest założenie na wiosnę 

8 poletek doświadczalnych. 
— PRACE KOŁA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 
Dzięki energji sekretarza p. Henryka Maszcz, 
ka Koło rozwija się dobrze, posiada bibljotek 
do której książki zostały ofiarowane przez p. 
Zygmunta Nagrodzkiego z Wiilna, Straż Przed- 
nią i przez członków koła Józefa Żejmo i H. 
Maszczyka. Codziennie wieczorami jest prowa- 
zona praca świetlicowa, gdzie młodzież spędza 
wieczory na różnych grach. 

— Kolo T. P. B. P. S. P. 

i pogadanki; w tygodniu szkolnym urządzono a- 
kademję, odczyty i zbiórkę pienię;żną przy 
współudziale członków Koła Młodzi Wiej- 
skiej w Zułowie p. p. Janiny 'Maszczykówny, 
Stanisławy Matonożanki, Józefa Żejmo i Hen 

Z PAMIĘTNIKÓW 

córki Ad. Mickiewicza 
Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy 

druk wyciągów z pamiętników córki Ada- 
ma Mickiewicza, nadesłanych nam przez 
wnuka Jego, dr. Ludwika Goreckiego. 

W roku stulecia wydania „Pana Tade- 
usza* — gdy zarówno w Polsce jak i we 
Francji wszystkie pisma mówią o Adamie 
Mickiewiczu — pisze nam dr. Gorecki — 
pragnę podać do wiadomości ogółu nie- 
które szczegóły z życia Wieszcza, opisane 
przez córkę Jego najstarszą Marję Go- 
recką. 

Matka moja napisała te „Wspomnie- 
nia* dla Józeja Mickiewicza, najmłodsze 
go z rodziny, który Ojca swego wt 
nie znał — miał bowiem w chw) 
śmierci zaledwie dwa, czy trzy lata. 

      

     

   

  

    

  

urządza odczyty 

  

     

  

  

  

   

„.Jesienią ojciec zawsze, chociaż na 
parę dni jeździł do Fontainebleau, aby 
zebrać i zamarynować zapas rydzów na 
zimę, przysmak, który nad wszystko 
przekładał, wraz z litewskiemi kołduna- 
mi. Inne potrawy polskie też często uka 
zywały się na naszym stole, pomimo za- 
dziwienia i zgrozy traneuskich kucha- 
rek. Zwyczaj Kucji i Święconego ściśle 
był u nas zachowany, szczególnie kucja» 
na którą też przypadały ojca imieniny. 
Dziń ten u nas najsolenniejszy w roku, 
w takie mnie wprawiał wzruszenie, że 
noc całą przepędzałam prawie w gorącz- 

„KURJER* z dn. 9-go listopada 1934 r. 

Wieści I obrazki z kraju 
ryka Maszczyka. Zebrano 17,60 gr., które zo- 
stały przekazane do Zarządu Głównego T.P.B. 
P.SJP. w Wiarszawie, przedtem przesłano 10 
zł. 

— KOŁO REZERWISTÓW prowadzi obec- 
nie akcję zbiórki pieniężnej na wykup mająt- 
ku Zułów. 

— WSZYSTKIE POŁĄCZONE ORGANIZAC- 
JE UCHWALIŁY WYBUDOWANIE DOMU 
LUDOWEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁ- 
SUDSKIEGO oraz szkełę przynajmniej 3-ch kla- 
sową i w tej sprawie złożyły podanie © daro- 
wanie 4 ha ziemi z majątku Zułów. Delegacja 
w osebach pp.: Romana Maszczyka, Karola Spo- 
dka, Władysława Drczda i Wineentego Witkie 
wiez była przyjęta przez starosię powiatowego 
w Święcianach i p. inspektora szkolnego, gdzie 
otrzymała zapewnienie, że władze sprawę budo- 
wy domu ludowego jak najbardziej poprą. 

Jan Czyż. 

Zalesie k. Smorgoń 
pow. mołodeczański 

— 27.X ODBYŁO SIĘ W ZALESIU ZEBRA- 
СО ZARZĄDU KPW, na którem 

szczegółowo omawiano program pracy na okres 
jesienny i zimowy. W/ związku z pewnemi zmia- 
nami został dokooptowany na członka Zarządu 

jygmunt Olechnowicz, zawiadowca st. Zale- 
P. Stefanowi Moszkowskiemu, kierowniko- 

wi miejscowej szkoły, powierzono funkcje refe- 
renta kulturalno-oświatowego, a p. Władysła- 
wowi Abakanowiczowi — qrzędnikowi kolcjo- 
wemu — funkcje sekretarza Zarządu. 

Na zebraniu zastanawiano się nad tem, w 

jaki sposób referenci KPW mogą wywiązywać 
się z powierzonych im obowiązków wobec roz: 
ległości terenu (do Koła KPW w Zalesiu należą 

stacje: Prudy, Zalesie, Smorgonie i Soły). Dla 
ułatwienia pracy D. Z. obiecał w miarę potrzeby 
dostarczać drezyr prezes zaś obiecał wysta- 
rać się o bilety kalejowe. 

Pod koniec zebrania prezes KPW w imieniu 
Zarządu złożył podziękowanie ustępującemu p. 
Czesławowi Macewiczowi za wydatną współpra- 

cę w organizacji o dpoczątku jej istnienia. Po 
zebraniu odbyła się skromna herbatka pożeg- 
nalna. 

Z odejściem p. Macewicza, który przechodzi 

do Królewszczyzny, organizacje miejscowe u- 
tracą czynnego i pożytecznego pracownika. 

* Mr. W. 

Duksztv 
— PRACE NAUCZYCIELSTWA. 6. b. m. w 

lokalu Szkoły Powszechnej odbyło się zebranie 
członków Ogniska Z. N. P. w Duksztach. Nau- 
czycielstwo postanowiło opracować kronikę gm. 
duksztańskiej, jak również założyć małe muze- 
um szkolne w Duksztach. mające stały kontakt 
z Muzeum USB. Ogół nauczycielstwa postanow.i 
roztoczyć opiekę nad zabytkami prehistoryczne- 
mi w terenie, W dalszym ciągu p. Dubicki zło- 
żył sprawozdanie ze Zjazdu Działaczy Kultural- 
nych w Wilnie. Na tem tle powstał projekt urzą- 
dzenia wieczoru kulturalno-towarzyskiego w Du- 
ksztach z zaproszeniem przedstawiciela Izby Kul 
tury. Realizację tego projektu odłożono jednak 
narazie. 

Ponadto nauczycielstwo związkowe postano- 
wiło porozumieć się z Ogniskiem Kolejowem w 
Sprawie zaproszenia artystów ZASP-u do Dukszt 
Chodzi tylko o zagwarantowanie 100 zł. docho- 
du, a co miesiąc będą się odbywały występy. 

W dalszym ciągu była omawiana kwestja do- 

   

        
   

    

  

  

    

'datku mieszkaniowego, należącego się nauczy- 

cielstu za 14 miesięcy. Polecono zarządowi Og- 

ce. Rano szliśmy wszyscy ojca winszo- 
wać, składać nasze życzenia i podarki; 
później zaczynała się długa procesja 
przyjaciół i znajomych, która przez 
dzień cały trwała bez przestanku. Wie- 
czorem, na stole sianem zasłanym, uka- 

zywała się kucja, na nitce spuszczonej u 
sufitu, wisiała gwiazdka z opłatka i ko- 

lebka, które ojciec sam przygotował, i 
przesuwały się, z wielką nieraz trudnoś- 
cią pod dozorem mamy sporządzone tra 
dycyjne potrawy. W ostatnich latach, z 
wielką satysfakcją ojca: znalazła się na- 
wet żydówka polska, która przychodziła 
ugotować szczupaka po żydowsku, a na 
Wielkanoc przynosiła mace, bo ojciec i 
to znajdował smacznem, i nieraz słysza- 
łam, jak wspominał, żć niema na Świe- 
cie ciasteczek wyborniejszych nad żydo- 
wskie obwarzanki nowogródzkie. W ka- 
żdą kucję także, wieczorem dawała się 

nagle słyszeć za drzwiami kolęda: „W 
żłobie leży, któż pobieży*, której ojciec 
z widocznem  rozrzewnieniem słuchał. 
półgłosem wtórując ulubionej pieśni, 

która w nas tyle wspomnień budziła. 
Bylito przyjaciele i znajomi, którzy za- 
wsze z tą samą, a zawsze miłą występo- 
wali niespodzianką. Ojciec dopiero ot- 
wierał im drzwi i sam ich śpiewowi prze 
wodniezył. Wieczór kończył się pon- 
czem, a jak było więcej gości i ożywie- 
nia, tańcami i polonezem, w którym oj: 
ciec występował, zawsze powtarzając, 
że to jedyny taniec tak piękny, poważny, 
dla każdego wieku stosowny. Nieraz 

      

niska bezzwłocznie opracować odpowiedni me- 
morjał i przesłać go za pośrednictwem Zarządu 
Głównego ZNP p. Ministrowi Spraw Wewnętrz- 
nych. Dalszy punkt programu wypełniły wybory 
do Zarządu, w wyniku których Józef Dubicki 
został prezesem, Józef Kacperek sekretarzem, Wi 
told Wieliczko skarbnikiem. 

Akcję prasową powierzono Józefowi Dubice- 
kiemu. Delegatem na Zjazd do Wilna został wy- 
brany St. Niemczyk. Uczęstnik. 

Soły 
— KONFERENCJA OŚWIATOWA. 31 

   

paź- 
dziernika r. b. odbyła się w Sołach konferencja 

w sprawie oświaty pozaszkolnej. Na konferencję 
przybyli wszyscy nauczyciele z terenu gm. sol- 

        

nauczycielstwa zaproszono 
na konferencję prof. ze szkoły rolniczej w Anto- 

nowie p. Godyskiego, p. wójta gminy solskiej o- 
raz szereg działaczy oświatowych z terenu gmi- 

y porządku dziennym był referat prof. Go- 
dyskiego p. t. „Ogródki szkolne i ich wygląd“, 
ref. p. Aleksandrowicza Michała p. t. „Organi- 
zacje uczniowskie na terenie szkoły powszech- 

      

  

  

  

  

nej“ oraz ref. p. Jantosa Stefana p. t. „Organiza- 
cja oświaty pozaszkolnej na terenie rejonu 

szkolnego”. 

Po ożywionej dyskusji, w której ustalono wy 
tyczne w oświacie -ozaszkolnej na rok bieżący 
omówiono projekt budżetu oświaty pozaszkol- 
nej na rok 1935 — 36. Mimo zakończenia konfe- 
rencji i spóźnionej pory, bo konferencja trwała 
z króciutkiemi przerwami od godz. 9 do 18, każ- 
dy dużo miał jeszcze do powiedzenia to też i po 
konferencji z zapałem dyskutowano na poru- 
szone tematy. J. St. 

  

    

Orany 
— POŻEGNANIE ZASŁUŻONEGO PRACOW- 

NIKA SPOŁECZNEGO. Z Komitetu Gminnego 
BBWIR. w Oranach otrzymaliśmy następujący 
list: 

P. Stanisław Kuśnierz, długoletni kierownik 
szkoły powszechnej w Krzywilach, gminy orań- 
skiej, wiceprezes Gminnego Komitetu BBWR., 
ławnik gminy oraz członek wi:lu organizacyj 
społecznych, opuszcza swe stanowisko wobec 
przeniesienia go do Bystrzycy gminy worniań- 
skiej. 

Z wyjazdem p. Kuśnierza gmina orańska 
traci jednego z najlepszych nauczycieli i znane- 
go działacza społecznego. Potrafił on swą po- 
wagą, taktem i umiarkowaniem zjednać lud- 
ność całej gminy. 

Żegnająe p. Kuśnierza, składamy mu tą dro- 

$ą gorące podziękowanie za Jego długoletnią, 

cwocną i pełną poświęcenia pracę zawodową i 
społeczną. 

  

J. Monkiewicz, wiceprezes. 
W. Pawlicki, sekretarz. 

Choroby 
na Wileńszczyźnie 

W tygodniu od 28 października do 2 listopa- 
da włącznie na terenie Wileńszczyzny zanotowa 
no następujące wypadki chorób: 

42 duru brzusznego (3 zgony,, 3 duru pla- 
mistego, 2 czerwonki, 59 płónicy (2 zgony), 24 
błonicy, 1 zapalenia opon mózgowych (1 zgon), 
36 odry, 4 róży, 24 krztuśca, 1 zimnicy, 3 zaka- 

żenia połogowego (2 zgony), 21 gruźlicy (7 (zgo- 
nów), 75 jaglicy. 

  

przytem wspominał, że w pierwszych 
czasach emigracji prowadził czasem 4 
polonezie starą księżnę Wirtembergska, 
która od tego tańca nie wymawiała się. 

„„Powrėcilam do Francji w jesieni 
1848 r., kiedy wszystko, choć zewsząd 
gwałtem uciszone, ogniem jeszcze bu. 
chało. Ojciec był ożywiony: chwilami 
nawet wesoły i pełen otuchy. Wróciłam 
chora na febrę, której częste paroksyż- 
my wycieńczały mnie. Ojciec widzące 
mnie cierpiącą, prawie do dawnych pie- 
szczot powrócił: godzinami siedział przy 
mojem łóżku, starając się uspokoić, gdy 
paliła mnie gorączka; na rękach nosił 
po schodach, kiedy „mi się chciało da 
innego przejść pokoju, wkońcu opowia* 
dać znowu zaczął mi bajki. 

..Z dawnych znajomych ulubionym 
był i częstym bardzo gościem Henryk Słu 
żalski. Ożywienie jego, niezmordowany 
dobry humor i prawdziwie szlachecka 
werwa, rozweselały ojca, opowiadania 
przypominały litewskie pogadanki. Ty- 
powa ta posłać, wysoka, barczysta, hec- 

kulesowej siły, z wygoloną głową i dłu- 
giemi wąsami. (chociaż, jak mawiał, d 
niczego były wąsy, co się za uszami zx 
kręcić nie dały) zdawała się żywcem wy 
jęła z pamiętników Paska. Zawsze we- 
sół i pełen energji, biedy i ciężkie nie- 
raz przejścia tak wytrwale i ochoczo 
znosić umieł, jakgdyby lekko przesuwa. 
ły się w dali, nie zostawiając żadnego po 
sobie śladu. Miał on dość wysokie sta- 
nowisko przy kolei żelaznej, gdzie był 

      

Święciany 
APOMNIANA ZASŁUŻONA DZIA 

ŁACZKA. Jedną z poważnych placówek 
polskości w Święciańszczyźnie w ostat- 
nich kilku dziesiątkach lat niewoli było 
m. Olszewo. Przez długie lata istniała 
tam polska tajna szkoła, którą subsydjo 
wał i opiekował się p. Chomiński. Od r. 
1900 do r. 1911 pracowała tam dzielna 
ideowa pracowniczka Marja Jurjewiczo- 
wa. Jedenastoletnia jej działalność jest 
dziś zupełnie zapomniana. 

Kilkunastu uczniów p. Jurjewiczo- 
wej zajmuje dziś poważne stanowiska. 
Ich była nauczycielka natomiast, dz 
wdowa z trojgiem dzieci, znajduje się w 
strasznej nędzy i zapomnieniu. Smutny 
to jest objaw. - 

_ 'P. Jurjewiczowa mieszka obecnie w 
Święcianach, jest chora. niezdolna do 
pracy i nie pobiera żadnych świadczeń 
emerytalnych Utrzymuje się z małego 
sklepiku, z którego dochody nie zapew- 
niają minimum egzystencji. 

Należy wierzyć społeczeństwo na- 
sze wkrótce zainteresuje się tą szlache- 
tną, zapomnianą postacią i roztoczy nad 
nią należną opiekę. "D. 

„Grodno 
— OKROPNY WYPADEK. We wsi Zalesiany, 

gm. Skidel wydarzył się następujący nieszczę- 
śliwy wypadek. Dwunastoletni chłopiec Mikołaj 
Sokołowski udał się do lasu po gałęzie mająe 
w kieszeni etwarty nóż. W drodze cehłopiee pot- 
knął się i upadł wbijając sobie nóż w brzuch. 
Z rozpłatanego brzucha wypłynęły jelita i część 
ctrzewnej. Nieszczęśliwego w stanie bardzo cięż- 
kim przewieziono do szpitala miejskiego w 
Grodnie. 

— BAWIŁ W GRODNIE GENERALNY KON- 
SERWATÓR Z MINISTERSTWA WR. i OP. 
p. Jerzy'Remer w celu zaznajomienia się ze sta- 
nem robót przy w: Zamkowej, 
regulacją jej oto: 

nu prac wykopaliskow 

      

  

    

     
           
    pracami konserwatorskimi prastarej 4 

Kołoży. Ministerstwo WR. i OP. ma 
w przyszłym roku z wydatną pomocą 

grodzieńskiemu komitetowi ratowania tej świą- 
tyni. 

  

   

Wilejka pow. 
PRZYGOTOWANIA DO TYGODNIA P. C. 

K. 2 b. m. odbyło się w Wilejce posiedzenie Za- 
rzdu Oddz. Pow. POK. w skład którego został 
na poprzedniem posiedzeniu dokooptowany sta- 
rosta powiatowy inż. Wł. Henszel. Oprócz Człon 
ków Zarządu w posiedzeniu wzięli udział przed- 
stawicielka ZPOK. p. Zublewiczowa i przedsta- 
wiciel Zw. Str. Poż. Darowski Weryha. 

Rozpatrzono preliminarz budżetowy ną rok 
1935-36, oraz uchwalono urządzić w dniach od 
24 listopada do 1 grudnia b. r. Tydzień P. C. K. 
w Wilejce i zwołanie na dzień 17 grudnia b. r. 
Walnego Zebrani a wniosek p. Zublewiczo- 
wej uchwalono wynająć lokal wspólnie z ZPOK: 
oraz przystąpić do-roztoczenia opieki nad naj- 
biedniejsza dziatwą. L. W. D. 

  

   

pozyskał przyjaźń i zaufanie naczelni- 
ków. Zamierzywszy wyjechać do Włoch, 
opuścił tę posadę, a kiedy potem wrócił 
do Paryża i do wrót dawnej swojej ad- 
muinistracji zapukał, miejsce jego już 
dawno było przez kogo innego zajęte. 

— Ostrzegališmy pana, — odpowie- 
dział życzliwy mu zresztą bardzo dyre- 
ktor, p. Pereire że stanowisko raz 
stracone nie da się odzyskać. Dzisiaj 
wszystkie posady zajęte, a pozostałoby 
chyba zatrudnienie tak podrzędne, że i 
proponować go panu nie mogę. 

— Ja na wszystko się zgodzę — od- 
rzekł Służalski — byle tylko pracować 
i nikomu nie być ciężarem. 

Został więc „cantonier'em* przy Ко- 
lei żelaznej, to jest mieszkał w małej 
budce w lesie St. Germain, i za nadejś- 
ciem każdego pociągu musiał, stanąwszy 
z wyciągniętą ręką, wskazywać że droga 
wolna i bezpiecznie przejechać można. 
Na stanowisku tem nędznem, można 
prawie powiedzieć upakarzającem, w 
tem pustkowiu, nietylko zachować umiał 
zwykłą energję i wesołość, ale stworzył 
sobie rozmaite zajęcia, stawiając sidła 
na ptaki, lub polując na króliki z psem, 
który pełno miał nadzwyczajnych zalet. 
Niewyczerpana jego fantazja i tutaj zna- 
lazła tematy do przygód i opowiadań. 
Niedługo zresztą to wygnanie trwało, i 
zwolna przechodząc szczeble administra 
cyjne do dawnego stanowiska się zbli- 
żył. 

  

(D. c. n.)



NA SZARYM KOŃCU. 

Przy opracowywaniu statystyki bud 
tów miejskich większych miast Polski 
skonstatowano. iż budżet Wilna od ro 
ku 1930-31 do 1933-34 stopniowo zmniej 
szał się. aż w ostatnim roku doszedł do 
obniżki. dochodzącej do 50 proc. w po- 
równaniu do r. 1930, wówczas, gdy bud 
żety Poznania, Lwowa, Krakowa nie 
przekroczyły 35 proc. zniżki. Wilno, któ 
re jest zbliżone eo do cyfry ludności do 
Krakowa i Poznania posiada budżet trzy 
krotnie mniejszy od tych miast. 

    

  

  

CENA PRĄDU ELEKTRYCZNEGC 
ZNIŻ NIE BĘDZIE. 

Dowiadujemy się, iż władze miejskie 
ostatnio rozpatrywały projekt ewentual 
nego obniżenia cen prądu elektrycznego 
Rozpatrzono wszelkie możliwości i usta 
lono, że narazie nie można obniżyć cen. 

gdyż w razie obniżenia miasto musiało- 

by ponosić deficyt. * 
Złożyły się na ten stan szereg rzeczy 

koszta przewozu węgla z dworca do e 
lektrowni (koszt przewozu węgla z Za- 

głębia wynosi prawie 100 proc. ceny węg 
la loco kopalnia) w wyniku czego © 

energji elektrycznej (gr. 85 za 1 kw/g) 
musi pozostawać na poziomie dotych- 
czasowym. 

Niemożność obniżenia cen prądu tłu 
maczy się również małą konsumeją prą 
du. Elektrownia obsługuje zaledwie 40 
proc. ogólnej ilości mieszkań w Wilnie: 

W obecnych warunkach zysk elektrow 

ni nie przekracza 10 proc. włożonych 
kapitałów. 

Obniżenie prądu, i to znaczne, stało 

"Jak Pietrek 
poszedł do wojska 

Z małej wioski, syn drobnego gospodarza — 
Pietrek stał powołany do wojska. Rodzice 
zmartwili bardzo, bo ubyła im siła robocza, 

a i bali się, by zdala od domu, wśród obcych 
ludzi, nie awowała się dusza chłopaka. 
Nie umi: ale był dość pojętny 
pracowity i zdradzał wrodzoną inteligencję. 

Minąt okres służby. Pietrek wrócił do domu 

      

  

  

  

    
   
    

   

        

    

  

      

    

      

    
   

          

v podofi 
ie, widać było, Я 
jciec, dumny Becka wojaka, to była 

nim do obe zbie- 
dla pogawęd Chciał się 

1akiem. który wrócił zu- 

a, poszedł 

        

Gospodarze życzliwie go powitali i rozpoczęli 
z mim pogawędkę. 

  

No, i jakże ci się powodziło we wojsku? 
Pietrek uśmiechnął się i powiada. — Posze 

dłem do wojska, bo musiałem, ale bałem się 
okrutnie. Z początku było ciężko, ale jak się 
człowiek nauczył tego rzemiosła wojennego, to 
mo, dobrze i z żalem opuszczałem służbę. 

A jeść tam dobrze dawali? 

— Widzicie przecież jak wyglądam, 
łem, a i na wadze dość brałem. 

— Pewnie umiesz czy pisać? 
— Oczywiście! Jest taka organizac 

    

  

     zmężnia- 

     

  

„Polski 

  

     

  

Biały Krzyż”, która nietylko uć tać i pi- 
sać, ale prowadzi pogadanki z histc polskiej, 

  

   
i wielu in- 

jest ciekawy nauki. to 
    

    

    

„ ogrodnietwą 
kto więc 

ę nauczyć. 
żŻki dają wam do czytania? 

„Polski Biaty Krzyż* prowadzi 
pibljot W pewne dni przychodzi panna z 
miasta i wydaje żołnierzom ążki. A śliczne 
są! Ja dużo A to też dziś inaczej wszyst- 

{ ten wiele wiadomości w 

  

    

  

? 
- Widziałem i dużo, bo „Polski Biały Krzyż” 

urządza wycieczki zbiorowe ż ołnierskie. Wi- 

  

   

    

działem, jak cukier robią, szkło i papier, widzia 

łem jak pracują w wielkich majątkach, gdzie 

  

żną, młócą zboże maszynami, jak obrabiają po- 
la, to też tam ziemia rodzi, bo ludzie umieją się 
z nią obchodz 

— A co robita po skończonej służbie? 
— Od czasu do czasu puszczają nas do mia- 

sta, ale najczęściej to chodziłem do świetlicy. 
Pewno nawet nie wiecie, co to jest świetlica żoł 
nierska? „Polski Biały Krzyż* urządził nam 
Ślicznie salę w koszarach, gdzie się schodzimy 

3 ne zabawy i czytanie pism. 
‚ 5а tam stoliki, 

firanki w oknach, kwiaty, obra- 
Е sze gry, instrumenty muzyczne i 

› а czysto i miło, że się wyleźć stamtąd nie 

  

  

  

      

  

    

  

  

       

: padas zdziwili się, że to teraz tak do- 
rze w wo, . Widzieli, co się z tego Pietrka 
zrobiło. Te on pierw we wsi, każdy przy- 
chodzi do niego po radę, bo Pietrek to, czego 
nauczył się w wojsku, stosuje w swej pracy na 
ojcow ie. Od powrotu syna ojcu powodzi się 
coraz lepiej. 

Pepierajcie crganizację „POLSKI BIAŁY 
KRZYŻ*, bo jest ona krzewicielką oświaty 
wśród tych, którzy uczą się obrony naszej ni 
podległości. St. Dobrzeniecki. 

   

    

„KURJER“ z dn. 9-go listopada 1934 r. 

BOLĄCZKI WILNA 
by się możliwe jedynie po wybudowa 
niu hydroelektrowni. 

WODOCIĄGI I KANALIZACJE. 
Statystyka w dziale kanalizacji i wo 

dociągów miejskich stwierdza, iż ren- 

towność tego przedsiębiorstwa nie prze- 
kracza 4 proc. Zaledwie 15 proc. miesz- 
kań posiada urządzenia wodociągowe, 
lub kanalizacyjne. Jest to cyfra Śmiesz- 
nie znikoma, jeśli się ją porówna z in- 
nemi miastami Polski. Wobec tego jest 
rzeczą zrozumiałą, że opłata pobierana 
przez miasto jest względnie wysoka. 

Ostatnio zasie* sieci wodociągowo- 
kanalizacyjnej znacznie rozbudowuje 
się. 

KŁOPOTY MIASTA W DZIEDZINIE 
SZPUPALNICTWA I OPIEKI SPOŁECZ- 

NEJ. 

Zgednie z budżelem miejskim na zdro 

  

    

  

   

  

wie publiezne i opiekę społeczną wydat- 
kuje się około 220 tys. złotych, co stano 
wi 82 proc. wydatków zwyczajnych. Su 
ma ta idzie wyłącznie na pokrycie należ 
ności pitłalom miejskim, w których 
większość chorych pochodzi z prowincji 
i nie płaci za leczenie. Władze miejskie 
zastanawiają się obeenie nad tem, by 
znaleźć środki zmuszenia gmin do' regu 
lowania należności za Ko ch) pochod: 
cych z poza Wilna. 

Co się tyczy budżetu opieki społec”- 
nej, gdzie jest przewidziana suma 818 
tys. zł. w budżecie zwyczajnym i około 
300 tys. zł. w budżecie nadzwyczajnym, 
to również nie mogą one z spokoić ogro 
mu potrzeb w tej dziedzinie. W mieś 
bezrobocie zwiększa > ustawieznie i 
stale wzrastają wydatki na pomoc bied- 
nym. W sprawie tej ma nastąpić porozu 
mienie z odnośnemi władzami, które ma 
ją przyjść miastu z pomocą. 

  

   

    

  

  

   

  

ZWYCIĘSKA PARA Z POZNANIA 
Jak wiadomo główna wygrana pierwszej klasy obecnej loterji padła 

w Poznaniu. 

  

P. Korzybska, 
nów 

pracująca w jedhym z magazy- 
mód w Poznaniu. 

Poniżej podajemy iotograije szczęśliwych triumiatorek: 

P. Nowaczykowa, ekspedjentka w poznańskim 
magazynie bławatnym. 

  

Kto mocniej wpadł ? 
Wczoraj wieczorem do Wydziału Śledczego 

zgłosił się mieszkaniec Wilna Rubin Frydman 

(ul. Kijowska 22), jak wynika z jego zeznań 
przemytnik z zawodu, i złożył następujące zez 

nanie: 
Tego wieczora, gdy przejeżdżał ul. Rudnie 

ką na furze na której znajdował się worek prze 
myconego х Łotwy pieprzu, został w pewnej 
chwili otcczony przez trzech znanych mu z wi 
dzenia osebnikow Chaima  Lewinsona (zam. 
przy ul. Nowogrodzkiej 4) oraz braci Segal 
(zam. przy ul. Składowej 5) którzy zażądali od 
niego okupu w wysokości 250 zł., grożąc w ra 

zie odmowy zdencjowańiem przed policją. 

Frydman, jak wynika z jego zeznań, narazie 

      

zgedził się na propczycję pod tym jednak wa 
runkiem, że wpłaci żądaną sumę dopiero po 

doręczeniu przemytu adresatowi. 

Szantażyści nie przewidując podstępu, zgo- 
dzili się na warunki. Z dalszym zeznań Frydma 
na wynika, iż w umówionem miejseu, przy zbie 
gu ulie Rudniekiej i zaułka Dziśnieńskiego wrę 
czył przemyt nieznanemu mu handlarzowi, po 
czem skierował się do policji. 

   

Na podstawie zeznań Frydmana — przemyt- 
nika zatrzymane wszystkich trzech  szantaży- 
stów. Jednocześnie przytrzymano również Fryd 

mana, pod zarzutem, że trudni się zawódowo 
przemytem. (e). 

    

Wcześnie chciała uciec od życia 
przecięła arterje w wannie 

Wczoraj około godz. 1 po poł. zgłosiła się 
do zakładu kąpielowego przy ul. Stefańskiej mło 
da dziewczyna w w. lat 18—19, która zajęła po- 
kój z pojedyńczą wanną. Po upływie godziny. 
kąpielowa pracująca na korytarzu, posłyszała 2 
zajętego pokoju jęki. To ją zaniepokoiło. Zapu- 
kała do drzwi, lecz odpowiedzi nie było, Wów- 
czas kąpielowa podniosła alarm. Zbiegła się służ 
ba, która wyważyła drz Oczom obecnych 
przedstawił się wstrząsający widok. w wanmie 
napełnionej wodą, zabarwioną na różowo krwią. 
leżała nawpół przytomna młoda dziewczyna. Ar- 

  

   

  

terje na obu rękach miała przecięte brzytwą, któ 
ra leżała na podłodze obok wanny. 

Niezwłocznie wezwano pogotowie ratunkowe, 
które przewiozło desperatkę do szpitala Żydow- 
skiego w stanie groźnym. Na krz obok wan- 
ny znaleziono kartkę napisaną drżącą ręką, w 
której desperatka powiadamiała o zamiarze ode- 
brania sóbie życia. Kartka podpisana była: Hele- 
na Kuleszanka. 

Biuro adresowe na zapytanie policji podała 
trzynaście nazwisk Kulesza i trzynaście adresów. 
Policja ustala L amość desperatki. (e). 

  

    

„Obražony“ tramp 
Bezrobotny obywatel p. J. Budzyński udi 

się pewnego dnia w podróż z Ignalina do Wilna. 
Wlazł na brek wagonu bagażowego, przylgną! 
do desek i zaczął obserwować służbę kolejową. 

Techal bez kiletu i bał się, że gorliwi kondukto 

rzy czy też jeden z nich odkryje obecność pas 
żera na gapę i spisze przykry w konsekwencjach 
protokół. 

Pociąg ruszył. Wagon drgnął febrycznie. Bu- 
dzyńskiemu obrzydła wkrótce bezczynność, | 
tem przeczuwał, konduktorzy mogą mu zg9- 
tować niespodziankę. 4Postanowił wobec tego 
sprawd «o porabia obsługa pociągu. 

W wyobraźni „zająca* rysowały się fantast 
tyczne obrazy gonitwy po ach wagonów, 
przekleństwa Ronda» i w. upadku z pę 
dzącego całą siłą tłoków poe ągu. Budzyński 

bowiem czytał opowieści Londona o trampach 

  

    

   

      

    
    da 

   

  

    
     

Powoli, obliczając ruch, dopełzł pa- 
sażer na gapę do okienka wagonu bagażowego 
i zajrzał do środka. Ujrzał konduktora. Kole- 
jarz był zajęty: rozpakowywał jakąś paczkę. Ro 
bił to ostrożnie, z wprawą — nie chciał wido- 
cznie pozostawić śladów po sobie. 

  

   

W koszach była ryba Kolejarz zaczął ją sor- 
tować. Wybierał szezupaki oraz liny i wrzucał 
je do walizki. Płotki odrzucał z pogardą do ko 

szą. 

— Poczekaj — burknął pod nosem Budzyń- 
ski — ja ci pokażę... 

Na stacji w Wilnie Budzyński złożył zamei- 
dowanie władzom kolejowym, że jeden z kon- 

    

      

  duktorów zamiast uganiać się za  pasa- 
żerem bez biletu, przekładał rybki z paczki 

  

bagażowej do swej walizki. 

Konduktora zatrzymano. Był to niejaki Le- 
wandow. Meldunek trampa był prawdziw 
w walizce znajdowały się wyłącznie szczupak. 
liny — płotek nie było. Zatrzymany zaczął bła- 
gać o darowanie mu winy 

yński odszukał w 
a 

  

    

       

     

   
   
   

  

   ciciela ryb. Znalazł 

    

    й: 
‚ Ryby 

ły również 14 ki-    one u Tali w: 
logramów. 

Wczoraj Lewandowski został skazany przez 
sąd okręgowy na 3 miesiące aresztu. (w.) 

  

2 

Wysokie odznaczenie 
Wojewoda wileński powiadomił w 

dniu 8 bm. telefonicznie starostwo po- 
wiatu dziśnieńskiego, że z terenu tega 
powiatu został odznaczony złotym krzy- 
żem zasługi p. inż. Leon Niewierowicz, 
kierownik stacji doświadczalnej. Deke- 
racja nastąpi w dniu święta niepodleg- 
łości w Wilnie. 

Samobójstwo wilnianina 
w Głębokiem 

8 b. m. w hotelu Rożnowskiego w Głębokiem 
popełnił samobójstwo przez wypicie trucizny 
40-letni Jan Olszewski z Wilna z zawodu komi 
wojażer. 

Kupiec zaasekurowany 
oskarżony © symulację 

kradzieży 
Pan D. Perelsziejn kupieć z Łomży, stawał 

przed sądem, oskarżony © symulację kradzieży. 
Wyrok zapadł uniewinniający, lecz sprawa jest 
godna mwagi, ponieważ trafnie opisuje kłopoty 
człowieka zaasekurowanego od nieszczęśliwych 
wypadków. 

Perelsztejn bał się złodziei i dlalego zaase- 
kurował swój sklep. skór przed 4-ma laty na 
sumę jednego tysiąca dolarów. 

W roku 1930 sklep został okradziony. „№ет- 
nani sprawcy* wypiłowali zamek i wynieśli 956 
sztuk skór. Dochodzenie „policyjne, przeprowa- 
dzone nazajutrz po k ży, podało w wąt 
wość możliwość kradz Wyburowane dziury 
w drzwiach nasunęły podejrzenie, że sprawcy 
działali z wewnątrz lokalu, a stąd niedaleko już 

do wniosńu, że w el sklepu działał w poro 
zumieniu ze sprawcami. Perelsztejnowie stanęli 
przed sądem, lecz zostali uniewinnieni. Wtedy 
asekurowany kupiec poprosił towarzystwo 1- 

bezpieczeniowe Warszaw: Poznańska 
Tow. As.. Polonję i Przy ziały wileń- 

skie) o wypłacenie premji asekuracyjnej. W od- 
powiedzi  T-wo Prz łało na miejsce 

wypadku inż. Spiro, który rowadził docho= 
dzenie na własną rękę i zaproponował Pereł 

sztejnowi I tysiąc złotych. Kupiec nie zgodził się 
kierował sprawę do sądu cywilnego. Wtedy 

T-wa Asekuracyjne skierowały sprawę ponownie 
do sądu karnego. 

Wiler okręgowy po rozpatrzeniu wszy 
stkich okoliczności sprawy uznał, że o symulacji 

kradzieży nie może być mowy i uniewinnił Pe- 
relsztejna. (WJ) 

Bezpodstawna skarga 
W n-rze 300 „Kurjera-Wil.* 2. b. m, zamieś 

ciliśmy wzmiankę o tem, iż Gmina Żydowska 
została powiadomiona 0 fakcie pogrzebania 
zwłok dwóch umarłych w jednej mogile. 

W związku z tą sprawą wyznaczoną została 
przez Gminę Żydowską specjalna komisja śled- 
cza, mająca na celu zbadanie tego padku. 

W wyniku dochodzenia kom stwierdziła, 
że faklu pogrzebania dwóch umarłych w jednej 

mogile nie było (GQ 

RADJO 
W WILNIE 

PIĄTEK, dnia 9 listopada 1934 r. 
5: (Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dziennik 

por. Chwilka pań domu. .40: Program dzienny. 
7.50: Koncert reklamowy. 7.55: Giełda rolnicza. 

: Czas. 11.00: Hejnał. 12.00: Wiad. meteor. 
: Wiad. meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: 

Muzyka popularna. 5: „Zaopatrzenie okien*. 
13.00: Dziennik poł 13.05: Beethoven Sonata 
appssionata. 15.30: Wiad. eksport. 15.35: Godz. 
odc. pow. 15.45: Muzyka lekka. 16: Audycja 
dla chorych. 17.15: Arje i pieśni. 17.30: Beetho- 
ven — Sonata na waltornię i fortep. 17.50: Au- 
dycja dla dzieci: „W starym dworze“. 18.15: Re 
cital fortepjanowy. 18.45: „Najokrutniejsza na 
świecie puszcza”. 19.00: Koncert dla młodzieży. 
19 'Pogad. aktualna. 19.30: Tansman — Wese 
ła suita. 19.45: Program na sobotę. 19.50: Wiad. 

     

  

   

   
    

   

    

   
    

  

   
     

    

    
  

  

   

          

    

    

  

  

   

  

          
    

     

   
   

    

    

  

        

sport. 19.56: (Wil. wiad. sport. 2005: Pogadanka 
muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny. Dzien. 

pracujemy Polsce. 22.30: Recyta- 
cje poezji. 22.40: (Wil. wiad. kolejowe. 22.50: Kon     

    
   

  

mowy. 23.00: Wiad. meteor. 23.05: Mu- 
na 

Pani i służąca 

  
— Dziś jest laka fatalna pogoda, że nawet 

psa szkoda wypędz a drzwi.* 

— No, to w takim razie dziś idź tylko sama 
na rynek. 

 



- cił inż. 
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Dziś: Teodora i Oresta M. M. 

jarod Andzia Awelna (Wi 
  

     
Wschód słońca — godz. 6 m. 39 

Listopad | z ,chód słońca — godz. 3 m. 28 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S$. B. 
w Wllnie z dnla 8/X1 — 1934 roku. 

Ciśnienie 761 
Temp. średn. + 7 

„Temp. najw. + 8 
Temp. najn. + 6 
Opad — i 
Wiatr — płdn.-wsch. 
Tend. barom. — lekki wzrost 
Uwagi —: pochmurno. 

    

* 
— Prz:powiednia pogody według P. 1. M.: 

Po chmurnym i mglistym ranku najpierw dość 
pogodnie, potem wzrost zachmurzenia z możli 
wością deszczów. 

Ciepło Słabe wiatry, najpierw 
południowych, potem zachodnich. 

  
  

z kierunków 

MIEJSKA 

— Wizyta p. wojewody i wicewoje- 
wody w Zarządzie miejskim. Wczoraj 
nowy Zarząd objął urzędowanie. Z tej 
okazji wczoraj w południe p. wojewo: 
da Jaszczołt i wicewojewoda Jankow. 
wizytowali prezydenta d-ra Maleszew- 
skiego oraz wiceprezydentów: Adama 
Piłsudskiego, Teodora Nagurskiego i Ka 

zimierza Grodzicikego. 
— 20-GO B. PRZYBĘDZIE DO WILNA 

T. WIALICKI, omisarz dziowy na Ma- 
łopolskę Zachodnią w celu jszego nawiąze 
nia kontaktu z tut. Komitetem oraz z organiza- 
cjami rolniczemi, 

P. wicewojewoda wygłosi u nas odczyt na 
temat: „Historja, przyczyny i skutki katastrof 
powodziowych w Małopolsce Zachodniej”, 

— W dniach najbliższych do Wilna ma 
przybyć generalny konserwator dr. Remer, któ 
ry zapozna się z pracami prowadzonemi na Gó 
rze Zamkowej w Wilnie. 

Pozatem dr. Remer omówi kwestje konser- 
wacji niektórych zabytków historycznych na 

terenie woj. wileńskiego. 
— Inż. Jiensz na czele wydziałów i przedsię- 

biorstw technicznych sta. Wczoraj prezy- 
dent miasta dr. Maleszew odbył dłuższą kon 
ferencję z naczelnikami i kierownikami wydzia 
łów technicznych magistrat W konferencji 
wziął również udział dotychczasowy komisary 
czny wice-prezydent miasta ir Jensz, któremu 
prezydent miasta złożył podziękowanie za sku 
teczne i sprężyste kierownictwo sekcją technicz 
ną. Jednocześnie prezydent Maleszewski pole- 

Je owi kierować nadal wszystkiemi 
wydziałami i przedsiębiorstwami technicznemi 
miasta, nie wyłączając elektrowni miejskiej. 

  

ci 

        

    

   

            

  

Ogromne powodz.l PAN| 
  

Ostatnie dni ! 
Fenom. FRANCISZKA GAAL w filmie 

„KURJER“ 

NIKA 
— Ošwietlenie ulic. Weczoraj pod przewod- 

nictwem inż. Jensza odbyła się konferencja kie 

rowników organów techni ądu Miej 

skiego. W konferencji ud naczelnik 
wydziału pomiarów i regu Walicki, 
architekt miej inž Narębski, dyrektor elek- 
trowni miejskiej inż. Glatman, naczelnik wydzi 
łu drogowego inż. Wątorski i inni odpowiedzial 
ni kierownicy działów technicznych. Konferenc 
ja poświęcona była sprawom  elektryfikacyj- 
nym. Chodziło o ustalenie nasilenia i charakteru 

światła ulicznego. Zdecydowano miasto podzie 

    
   

    

    

    

      

lić podług ulic na ategorje, które też będą 

lować o sile światła, tak np. ul. Mickie- 
wicza otrzyma pierwsz: ategorję, a więc świat 
ło tu będzie znacznie silniejsze. Również szereg 
innych ulic, nie wyłączając przedmieść, będzie 
silniej oświetlonych niż dotychczas. 

  

  

    

SPRAWY SZKOLNE 

— Egzaminy nadzwyczajne z zakresu 7-miu 
klas szkeły powszechnej odbędą się w dniach od 
20 do 24 listopada r. b. w lokalu publicznej 
szkoły powszechnej nr. 1 w Wilnie ul. Żeligow 
skiego 1, róg Wileńskiej. Początek o godz. 13. 
Do egzaminu mogą przystąpić osoby. które prze 
kroczyły już obowiązkowy wiek szkolny (14 lat) 
i nie u 4 jy do szkoły powszechnej, lub jej 
całkowicie nie ukończyły. 

Zezwolenia na składanie tego egzaminu udzie 

la inspektor Szkolny Wileński Mie i. Do po- 
dania wniesionego do inspektoratu szkolnego na 
leży dołączyć: 1) metrykę urodzenia, 2) Świa- 

dectwo moralności, 3) własnoręcznie napis: ny 
życiorys, 4) ostatnie świadectwo szkolne i 5) 
2 fotografje. Termin składania podań — do dnia 
18 listopada 1934 r. 

Jeżeli kand 

  

    
   

   

  

   

    

  

przekroczył 18 lat powinien 
w podaniu zaznacz, czy pragnie być zwolnio- 

ny od egzaminu z rysunków, robót ręcznych, 
śpiewu i ćwiczeń cielesnych oraz języka SR 
go. 

Taksa za egzamin z klas wynosi 20 złoty a 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Peowiacy w rocznieę odzyskania niepodle- 

głości. Zarząd Związku Peowiaków w Wilnie 

powiadamia, iż w nieXzielę dnia 11 listopada r. 
b. o godz. 18 przy ul. Słowackiego 11 (lokal Z. 
U. K.) odbędzie się zebranie koleżeńskie z ro- 
dzinami, na którem z okazji uczczenia rocznicy 

11 listopada, święta odzyskania niepodległości 
będzie wygłoszony odczyt na temat polityczny i 
pogadanka peowiacka. Zakończy się zebranie 

zabawą koleżeńską z herbatką. 
Wstęp bezpłatny. Stawiennictwo dla człon- 

ków obowiązkowe. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Kluk Włóczęgów. W piątek dnia 9 bm. 
odbędzie się w lokalu przy ulicy Przejazd 12 

164 zebranie Klubn Włóczęgów. 
Początek o godz. 19,30. Na porządku dzien 

nym referat p. Jana Duchnowskiego p. t. „Leg 

     

    

    

  

   

  

Wiosenna parada 
Już w następnym ME Film największy z największych, który wywołuje ekstazę, wspa: 
nialszy, piękniejszy 
niż wszystkie do- 
tychczas widziane 

5 gwiazd! 3000 aktorów! 2 lata pracy! 

MELODJE CYGAŃSKIE 
3:000.000 dolarów kosztów! 

  

Ostatnie 

2 dni!   JOAN CRAWFORD 
w największej kreacji swojego życia, w filmie wspanialsz. i ciekawszym od „Tańczącej Venus* 

„Taniec Miłości Uwielbiają ją mężczyźni. 
Piszą o niej wszyst. pisma. 

Zazdroszczą jej kobiety. 
Dramat najwyższego napięcia 

Bogaty nadprogram: Ostatnie nowości świata (Paramount, wspan komedja rys. i kronika „Pata“ 
  

Balkon 25 gr. Toatr-Kino REWJA | Gili Akon 
porywający film 

W rol. gł. Ricardo Cortez, Mary Dunkan 
NAD PROGRAM: 
Największa sensacja „COWBOY Z 

„FANTOMAS?“ 
i inni Grioza. Sensacja Napięcia. 

ARIZONY" W rol. gł KEN MAYNARO 
  

  

z dn. 9-g0 listopada 1934 г. 
  

jon Młodych 
Polsce 

Wistęp dla członków Klubu S. 
ków i kandydatów Kluhu Włóczęgów 
Akad. Kl. Włóczęgów oraz zaproszony 5 

Informacyj w sprawie zaproszeń udziela się co 
dziennie w godz. oq 18 do 20 przy tel. 99. 

  

  

   
    

ROZNE. 
— Listy na Litwę. Zarząd Związku Polaków 

żiemi Kowieńskiej w W niniejszem podaje 

łomości osób zainteresowanych, że od 
6 listopada r. b. Sekretarjat Związku mieś 

ci się przy ul. Zamkowej nr. 26. Listy i prze- 
syłki na Litwe przyjmowane są w godz. 5—7 po- 

południu we wtorki i soboty. 

Teatr i muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

Dziś, w piątek dnia 9 bm. o godz. 8 wiecz. 
ukaże się świelina komedja wspóczesna w 3-ch 

aktach Marjana Hemara p. t „Firma*. Ceay 
propagandowe. 

Jutro, w sobotę dn. 10 b. m. o godz. 8 wiecz 

„Firma“. 

— BAJKA DLA DZIECI 

dzielę dnia 11 bm. 6 godz, 12-ej w poł. i o g. 
1 m. 30 po poł. — dana będzie przepiękna bajsa 

według Andersena „Słowik*. Ceny propagan 
dowe. 

    

    

    

  

„SŁOWIK*. W nie 

  

  

NIEDZIELNA POPOŁUDNIÓWKA. W 
niedzielę dnia 11 b. m. o godz. 4-ej po poł. ode- 
grana zostanie na przedstawieniu popołudnio- 
wem doskonała komedja współczesna Volpiusa 
„Zwyciężyłem kryzys“. Ceny propagandowe. 

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

X A „MADAME POMPADOUR* 
WYSTĘPY JANINY KULCZYCKIEJ. Dziś wcho- 
dzi na repertuar teatru muzycznego „Lutnia*”, 
piękna, stylowa operetka A. Falla „Madame Pom 
padour*. Wysoce wartościowa muzyka i niez. 
wykle treściwe libretto w opracowaniu literac- 
kiem K. Wroczyńskiego, dają artystom wielkie 
pole do stworzenia ciekawych postaci scenicz 
nych, wśród których rola tytułowa markizy Pom 
padour da primadonnie J. Kulczyckiej, możli- 
wość wykazania wszystkich walorów artystycz- 
nych, jakiemi rozporządza. Obsadę ról głównych 
tworzą: Halmirska, Łasowska, Dembowski, Do 
mosławski, Szezawiński, Tatrzański i Delkowski. 

Jako wstęp do aktu II-go baletmistrz Ciesielski, 
przygolował efektowny obrazek baletowy „Mar- 
kiza i rewolucjonista”, który jest w swej t i 
zwiastunem niedalekiej rewolucji francuskiej. 

Muzyczne opracowanie kapełmistrza Kochanow- 
skiego. Całość przygotował reżyser Domosław- 

    

      

ski. Premjera wzbudziła ogólne zainteresowanie , 
Jutro „Madame Pompadour". 

— оОо— 

Oliary na powodzian 
— Konio nr. 15.555 Wileńskiego Wojewódz- 

kiego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi w 

Wilnie wynosiło w dniu 8 b. m. zł. 79.621.72. 

PRZETARG. 
Zakład Wychowawczo-Poprawczy w Wie- 

luciansch ogłasza przetarg na dostawę do Wie- 
lucian 230 mtr. gaberdziny granatowej. (Próbkę 
można oglądać w godzinach urzędowych na 
miejscu w Wielucianach, poczta i st. kol. No- 
wo-Wilejka). 

Oferty na dostawę wymienionego materjału 
należy składać najpóźniej do godz. IO-ej dnia 
12 listopada 1934 r. pod adresem Zakładu W.- 
P. w Wielucianach, poczta Nowo-Wilejka w o- 
pieczętowanej lakiem kopercie z napisem: 
„Oferta na dostawę materjału”, z dołączeniem 
pokwitowania Kasy Skarbowej w Wilnie o wpła- 
ceniu wadjum w wysokości 50% wartości ofero- 
wanego materjału Otwarcie ofert nastąpi w 
dniu 12 listopada 1934 r. o godz. IO-ej w obec- 
nóści oferentów w Zakładzie W.-P. w Wielu- 
cianach. Prawo wyboru oferenta i podziału 
oštaso astra da bat SSE Gł GER ia db 
macyj o warunkach dostawy i przetargu, udzieli 
w) godzinach: Arzędowych: Zakład! WP| wóWiaż 
lucianach na mietscu, względnie telefonicznie 
(telefon Nowo Wilejka Nr. 6). 

Dyrektor Zakładu. HELIOS | weśniex-1- sevdzieto 
  servui NĘEDZNICY 
Realizacja: Rajmond Bernard. W rolach głównych: HARRY BARR: Floreile, Vanel i inni 
Dotychczas nie było tak potężnego filmu' Na |-szy seans ceny zniżone 

Początek seansów o godz. 4-ej, ostatni seans o godz. 10.15 

Motto: Nie znałam życia, więc zaufałem Ci... ° 
R 0 X Y | Porywający dramat kobiety, która z odwagą Zaufatam Bi 
TTT boszda na spotkanie nowemu, nieznanemu życiu +. 
Role główne: Pogromczyni Marleny Dietrich Rosemary AmeS oraz zrskomity — John Boles. 
Film przewyższ. o niebo „Zaledwie Wczoraj,.” Nad program: Nadzwyczajne dodatki: Tygodnik 

Paramountu, Groteska rysunkowa i kronika Pata. 

OGNISKO | że" ZIEMIA NICZYJA 
p ZAC i a inde doby obecnej pt. 

W rolach głównych : Georges Póciet — Hugh Stephens Duglas — Róża Mai — Zoe Frank 
Wspaniały film międzynarodowy mówiony w pięciu językach. 

NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. Pocz. seansów cod-iennie o godz. 4 p. p. 

  

  

  

DZIŚ! Najpotężniejsze 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony : 

  

SPRZEDAJE SIĘ 

dwupiętrowy z 
500 sążni w Mej 

  

   

naprzeciw gminy. Do- 
godne warunki i tanio. 
Dowiedzieć się: Wilno 
Wielka 8, sklep muz. 

„Filharmonja“ 

TĘ 
Smoking 
sprzedam zabezcen 

Wiadomość w Admin. 

  

  
  

„Kurjera Wileńskiego" 
TIENTOS TAS ES PROTEZ NE ODTWOOT OWY AOEPZWYCZTAT 

Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. 

lacem 
agole 

(miejscowość„Zacisze*) 

| Zgubiono dn.7.X1. rb. 
na poczcie w wydziale 
telefonicznym — portfel 
kieszonk. z dokoment. 
Łaskaw. znalazcę pro- 
szę zwrócić za wyna- 
grodzeniem pod adres.: 
Wilno, Wileńska 34—9 
Wacław Tejszewsk! 

    

szych wyuczam bez 
względu na zdolności. 
Nowy taniec carioca. 
Szkoła tańców Frosta — 
Alperowicza,  Mickie- 

wicza 22 

| TAŃCÓW najmodniej-   

y na tle tendencyj społecznych w Na wileńskim bruku 

ZWŁOKI NOWORODKA. 

Wczoraj w południe w rowie u wyletu rzeki 

Wilji przy zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Miłej 

znalezieno zwłoki jednotygodniowego noworod- 

ka. Zwłoki przewieziono do kostnicy szpitala 

św. Jakóba. 

ZAMACH 

Weżoraj wieczorem 

SAMOBÓJCZY. 

pogotowie ratunkowe 

dcstarczyło do szpitala żydewskiego dwudzieste 

kilkuletnią Marję Uścinowi 

zatrucia się esencją octow 

   

  

ównę z oznakami 

Powód zamachu samobójczego niże został na 

rzzie ustalony. (e). 

  

    WONNY PYŁ PIĘCIU 
WYBRANYCH KWIATÓW 

składa się na doskonały puder roś- 

linny 5 Fleur s, Fe'rv il 

Miałki, dobrze przylega, nie szkodzi 

cerze, nadając jej świeżość i wdzięk 
młodości, a przytem posiada subtelny, 

naturalny i trwały zapach kwiatów. 

5 FLEURS POUDRE FORVIL 

DZIAŁKI 
budowiane 

— do sprzedania — 
ul. Belmont 31 
W. Rutkowski 

  

Zarząd Stowarzysz. 
Urzędników Państw. 
w Święcianach — od 
zaraz odda na dogod- 
nych warunk. w dzier- 
żawę bnvfet w Kasynie 
swem w Šwiecianach. 
Dzierżawca musi zao- 
patrzyć Kasyno w bi- 
lard, z którego dochód 
do niego należy. lnne 
warunki do omówienia 
Adres: Eugenjusz Pol- 
kowski — Święciany Wil. 

Starostwo. 
  

Mieszkania 
213 pokojowe 

' do wynajęcia 
Mickiewicza 37,.u doz 

Spokój, 
miłe otoczonie — mo- 
gą miec ameryci we 
dworze wiejskim z do- 
skonałem utrzymaniem. 
mieszkaniem i obsługą 
za 60 zl. mies. Adres 

w Redakcji. 

Naturalny MIÓD 
leczniczy | kg. 2.20 zł. 

poleca Czerwiński — 

Wileńska 42 gmach 

oficerski. 

    

  

DOKTÓR 

J PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 

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

  

DOKTÓR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 
  

AKUSZERKA 

Maria Lakūzrowa 
Przyjmuje od 9—7 w. 

przeprowadziła się 
na J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmet., 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 
  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
wierzyniec, T. Zana,. 

na lewo Gedyminowską. 
ul Grodzka 27 

Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—31/, i 7 — 9 wieczł 

Konto czekowe P.iK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. ` 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz 

„milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 

za za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-ci0 łamowy, 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp Drukarnia „ZNICZE, PA Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

Za numer dowodowy 15 gr 
Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

SLR SIS OS IATA TASK V UI TORA RECO TERZ O RECO TAS TIA — 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis


