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Smutna rocznica. 
gendy. — Filipiny. 

DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

Finlandja a blok bałtycki. — Koniec/pięknej le- 

Kanclerz Hitler ocalał 
Katastrofa pociągu specjalnego 

BERLIN. (Pat). Minister Goebbels 

ogłosił wieczorem podczas swego prze- 
mówienia w pałacu sportowym wiado- 
mość. iż w dniu dzisiejszym pociąg spe- 
cjalny. wiozący kanclerza Hitlera uległ 
poważnej katastrofie. Kanclerz Hitler 
wyszedł bez szwanku. Bliższych szcze- 
gółów minister Goebbels nie podał, oś 
wiadczając, że będą one ogłoszone w ju- 
trzejszej prasie porannej. 

Pociąg wiozący kanclerza Hitlera 
składał się z 5 wagonów. Jak dowiaduje 
się korespondeni PAT. katastrofa wyda 
rzyła się wpobliżu miejscowości hanno- 
verskiej Verden nad rzeką Aller. Pociąg 

powracał z Bremy, gdzie kanclerz obe- 

ceny był przy spuszczaniu na wodę kra- 
żownika *harnhorst''. 

Według ostatnich doniesień POOZEŁ 
katastrofy był nastepujący: 

Autobus. w którym znajdowało się 
20-1u pasażerów wskutek mgły naje 
na zamkniętą zaporę kolejową. którą ro 
zbił. Autobus wjechał następnie na tor 
kolejowy w chwili nadejścia pociągu i 
przy zderzeniu uległ całkowitemu zdruz 

jai Z ogólnej liczby 20 pas 
3 poniosło śmierć na miejscu, 
= z szpitału a 2-ch znajduj je 
bezpieczeństwie utraty 
zosłałych odniosło lżej 

KOMUNIKAT OFICJALNY. 

BERLIN, (Pat). O godz. 0.15 niemiec 
kie biuro informacyjne ogłosiło nastę- 
pujący komunikat o wypadku kancle- 
rza Hitlera. 

W uzupełnieniu wiadomości o 
ped Verden donoszą, że chodzi tu o pociąg, 
rym wrzeał z Bremnhayen de Berlina. W s 

pociąga wszyscy  współpasażerowie łącznie 
personelem szli z katastrofy bez szwanku, 
tylko parowóz uległ Jekkiemu uszkodzeniu. 
Wódz, wraz ze swem otoczeniem, przybył o g. 
23.37 na dworzec w Lehrterbahnhof. by udać 
się de Ber/ina. 
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POWRÓT DO BERLINA. 

BERLIN, (Pat). Na Lehrterbahnhof, w 
chwili przybycia pociągu kanclerza Hi- 
tlera. stawione były specjałne straże 
wewnątrz budynku. jak również dooko- 
ła dworca. Kanclerz wysiadł z pociągu 

   

  

  

zachowując zupełny spokój i opanowa- 
nie. Na dworcu powitali go: adj. oso- 
bisty Brueckner. min. spraw wewnętrzn. 

Frick oraz szef tajnej policji Himmler. 
Na zapytanie skierowane przez dzien 

nika min. Frick oświadczył krótko, 
że katastrofa spowodowana została b. 
gęstą mgłą i pociągnęła za sobą kilkana 
ście ofiar w ludziach. 

Obsługa pociągu zachowuje jaknaj- 
ściślejsze milczenie i nie udziela odpo- 
wiedzi na temat okoliczności w jakich 
zaszła katastrofa. 

    

WRAŻENIE W NIEMCZECH. 

BERLIN. (Pat). Wczorajszy wypa- 
dek kolejowy pod Langweden wywołał 
w Niemczech olbrzymie wrażenie. Wszy- 
stkie dzienniki ogłaszają oficjalne komu 
nikaty, jedynie ..Deutsche Allger 

  

Ztg.* w komentarzu przytłacza część 
wczorajszego przemówienia Gobbelsa w 
pałacu sportowym: 

„Jutro dowiecie się z dzienników, że wódz 
i kanclerz Rzeszy wyszedł cało z wielkiej kata 
strofy kolejowej. Musimy w tem widzieć zrzą- 
dzenie lesu, że dane mu będzie dokonać swe 

dzieła i, że prace ruchu narodowo — socjali- 
stycznego uwieńczone zostaną powodzeniem*. 

Po nadejściu pierwszych wiadomo- 
ści generalny @ tor kolei Rzeszy nie- 
zwłocznie udał się na spotkanie kancie- 
rza Hitlera do miejscowości Stendal a 
słamtąd na miejsce wypadku. Śledztwo 
nie zostało jeszcze ukończone. Przypu- 
52е7 że powodem wypadku była gę- 
sta mgła. Samochodem jechali członko- 
wie amatorskiego teatru w liczbie 20. 
Liczba ofiar doszła do 16-tu. Będą oni 
pochowani w niedzielę we wspólnym 

grobie. 

    

      

    

  

Proces Niemców kłajpedzkich 
Pierwszy i drugi dzień 

KOWNO, (PAT). — W procesie Neumanna 

i Sasa cały dzień wczorajszy i dzisiejszy przed 
południe wypełniły sprawozdania  generaljów 
podsądnych. Okazało się przytem, że wiełu 05- 

karżonych m. in. Neumann i Sass pochodza z 
Niemiec a nie z okręgu Kłajpedzkiego. Ponieważ 
większość oskarżonych oświadczyła że nie zna 

języka ditewskiego, przeto badanie odbywa się 
ednictwem tłumaczy przysięgłych. Wy- 

widać było, że największą trudność prze 
dstawia dia Gskarżenych odpewiedź na pytanie 
dotyczące obywatełstwa. Niektórzy z nich, uni 
kając stwierdzenia, 7 1 obywatelami litewski 
mi, nazywają się mieszkańcami kraju kłajpedz 
kiego. 

   

  

Dziś około południa przystąpiono do zaprzy 
siężenia świadków. którzy w liczbie około 500 

zapełnili korytarze i kilka pokojów sąsiaduja- 
cych z sałą sądowa. Zaprzysiężenie odbywa się 
grupami. Obliezaja, že badanie świadków potr- 
wa ki/ka tygodni. 

   

  

  

  

Zainteresowanie procesem jest w dalszym 
ciągu bardzo duże. Gmach ministerstwa spra- 

  

wiedliwości od dwóch dni ozdabia wielki szyld 
z napisem „Sąd Wojenny*. Przed gmachem zbie 

rają się tłumy publiczności ohserwujące grupy 
oskarżonych i świadków eraz dziennikarze zag 
raniezni. Porządek utrzymuje policja i wojsko. 

KUBEWC 
2 

Żywiołowa owacja na cześć króla bułgarskiego 

  
W Sofji odbyło się w tych. dniach w. obecności pary królewskiej uroczyst 

nowego rektora Uniwersytetu. 
wała na cześć króla żyw 

  

przez     

  

iołowa i pełną serdeczności owację, 

    ość przyjęcia władzy 
1ej uroczystości młodzież akademicka zgoto- 

wynosząc go na rękach. 

  

        

‘ 

Wejście na salę rezpraw jest w dalszym ciągu 
seiśle kontrolowane. Dzienniki zagraniczne, 

dzięki staraniom wydziału prasowego M. S. Z. 
otrzymały miejsca numerowane na galerji oraz 
materjały informacyjne dotyczące procesu. 

Agencja ,Elta* wydała wezoraj ofiejałny ko 
munikat w języku niemieckim, w którym zwra 
ea uwagę na dcbry wygląd oskarżonych i twier 
dzi, że doniesienia prasy niemieckiej, jakoby 
z «skarżonymi obchodzono się źle w więzie- 
niach, nie są zgodne z prawdą. 

  

— Z życia szkoły wiejskiej. — Tabela wygranych. 
CHWILA [BIEŻĄCA w ILUSTRACJI. — KOLUMNA LITERACKA. te”%8 
  

Echa jubileuszu Pana 
Prezydenta 

Depesza prez. Kwiesisa 

WARSZAWA. (Pat). Z okazji 30-ej 
rocznicy pracy naukowej Prezydenta 
Rzplitej prezydent republiki łotewskiej 

Kwiesis nadesłał depeszę gratulacyjną, 
na którą prezydent prof. I. Mościeki od- 
powiedział depeszą z wyrazami podzię- 
kowania. 

Delegacja polska 

w Rydze 
RYGA, (Pat). Przybyła do Rygi dele- 

gacja polska do prowadzenia rokowań 

o zawarciu polsko - łotewskiej umowy 
o opiece społecznej. W skład delegacj 
wchodzą z ramienia ministerstwa opie- 
ki społecznej dr. Nakoniecznikoff i rad- 

ca Fischlowitz a z ramienia MSZ naczel- 
nik wydziału Langrod. radca Koch i 
Rozwadowski. 

Nowy poseł Rzplitej 
w Tallinie 

WARSZAWA. (Pat). Jak się dowia- 
dujemy, naczelnik wydziału prasowego 
MSZ Przesmycki został desygnowany na 
stanowisko posła Rzplitej w Tallinie. 
Agrement dla posła Przesmyckiego z0- 
stało już udzielone. 

Radca Markus posłem 
w Warszawie . 

TALLIN, (Pat), Estońska agencja te- 
legraficzna donosi: Radca poselstwa es- 
tońskiego w Londynie Markus miano- 
wany został posłem nadzwyczajnym i 
ministrem pełnomocnym w Warszawie. 

    

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Zasadniczy podział gospodarstw 
podlegających oddłużeniu 

W związku z dekretem Pana Prezy- 
denta Rzplitej ogłoszene rozporządzenie 
wykonawcze dzieli gospodarstwa wiej- 
skie podlegające oddłużeniu na katego- 
rje zwane grupami A, Bi C 

Grupa A — to gospodarstwa najdro- 
bniejsze, B — średnie i C — większe. 

W najbliższych dniach zostanie og- 

łoszone nowe rozporządzenie wykonaw- 
cze, zalieczające gospodarstwa wiejskie 
do grup A i B. Rozporządzenie to posta- 
nawia, że w woj. wileńskiem, nowogró- 
dzkiem i poleskiem do grupy A zalicza 
się gospodarstwa wiejskie o obszarze da 
100 ha, do grupy B — gospodarstwa do 
1000 ha. 

  

Stypendja dla studentów wileńskich 
Minister WR i OP przyznał uniwer- 

sytetowi wileńskiemu z państwowego 
funduszu stypendjalnego sumę 139.800 
zł., z czego 10.800 zł. przeznaczył na po- 
żyezki stypendjałne do dyspozycji dzie- 
kanów. 

Stypendja pełne po 150 zł. otrzyma- 

We czwartek 
We czwartek po poł. odbędzie się ple 

narne posiedzenie Senatu. Na posiedze- 
niu tem najprawdopodobniej rozpatrzo- 

ny zostanie świeże uchwalony przez ko- 

ło 5 słuchaczów, stypendja po 60 zł. 
mies. otrzymało 196 słuchaczy oraz dłu- 
goterminowe pożyczki po 300 zł. otrzy- 
mało 18 słuchaczów. Ogółem więc uw- 
zgłędniono podania 219 słuchaczy, co 
stanowi 51%/0 liczby ubiegających się 0 
stypendja. 

plenum Senatu 
misję konstytucyjną wniosek o zapowie 
dzeniu zmian do projektu nowej konsty- 
tucji. 

Kupony do pociągów świątecznych 
   
   

  

W związku ze świętami Bożego Narodzenia 
pemiędzy 21 a 24 b. m. będą uruchomione spec 

jalne po świąteczne, m. in. z Warszawy do 

Wilna. Do zajmowania miejs ch pociągach 
będą uprawnieni tylko ci podróżni, którzy nie 
zależnie od biłetu będą posiadali speejalne ku 

  

pony, które będą wydawane przy kupnie bi/e - 
tów. Każdy kupon będzie posiadał n-r pociągu, 
kierunek jazdy, datę i godzinę odejścia pocią- 
gu. Sprzedaż tych biletów z kuponami rozpocz 
nie się 17 b. m 

   



„KURJER“ z dn. 16-g0 grudnia 1934 г 
  

jmUiNA FOCZNICA 
Dziś, przypada smutna rocznica za- 

mordowania pierwszego prezydenta od- 
rodzoncj Rzeczypospolitej. Dnia 16-g0 
grudnia 1922 r. padł z ręki mordercy Ś. 
p. Gabrjel Narutowicz. 

Może lepiej byłoby o tej rocznicy za- 
pomnieć. Pokryć zasłoną niepamięci 
takt, który nietylko okrył smutkiem i 
żałobą Naród Polski, lecz i rzucił na nie 

go cień hańby. O gdybyż tego faktu nie 
było, Lecz on był, on musiał nastąpić, bo 
byli tacy, co jątrzyli, co podżegali, aż 
ich nieena akcja wydała — jakże poża- 
łowania godne owoce. \ 

W dniu 16 grudnia 1922 r. bezpošre- 
dnio po wyborze ś. p. Gabrjela Naruto- 
wicza na Prezydenta, zamieszcza .,Gaze- 
ta Warszawska* (Nr. 337) „Oświadcze- 
nie Chrześcijańskiego Związku Jednoś- 
ci Narodowej, w którem m. in. ezyta- 
my, że wybór ten: 

„wzburzył głęboko uczucia patrjotyczne ogó- 
łu połskiego*, 

a dale 
„Naród polski musi edczuć i odczuje taki 

wybór pierwszego Prezydenta w odbudowują- 
cym się żmudnie niepodległym bycie po stulet 
niej niewoli jako ciężką zniewagę wyrządzoną 

pokoleniom, które o niepodległość walczyły, ja 
ko gwałt zadany myśli politycznej polski: 
ko groźne znamię rozstroju. Grupy Chrześcijań 
skiego Związku Jedności Naredowej nie mogą 

wziąć na się odpowiedzialności za bieg Spraw 
państwowych w takim stanie rzeczy głęboko nie 
zgodnym i odmówią wszelkiego poparcia Rzą- 
dom poewełanym przez prezydenta narzuconego 
przez obee narodowości”... 

W tym samym numerze „Gazety 
Warszawskiej znajdujemy przemówie- 
nie gen. Hallera (do manifestatntów uli- 

cznych): 
»+.W dniu dzisiejszym Polskę ię, © która 

walczyliśmy sponiewierano. Odruch wasz jest 
wskaźnikiem, iż oburzenie naradu, którego į 
steście rzecznikami rośnie i wzbiera jak fala...** 

W „Rzeczypospolitej (Nr. 387 z tej 
samej daty) w art. p. t. „Ich prezydent* 
pisał p. St. Stroński m. in.: 

Wybór ten zdumiewająco bezmyślny, wy 
y, jatrzący wytwarza stan rzeczy z któ 

rym większość polska musi walczyć...* 

„Gazeta Poranna — 2 Gr“. (Nr. 340 

z dnia 13 grudnia 1922 r.) drukuje, że 
ludność polska tej ..prowokacji* nie 

zniesie, że 
„-. zamiast strumieni krwi, które widzieli. 

śmy na ulicach stolicy onegdaj, popłyną krwi 
tej rzeki... 

„ Gdy do tego wszystkiego dodamy or- 
ganizacje. ESACH, wyprowadzenie 
młodzieży akademiekiej na ulicę, zajś- 
cią w dniu przysięgi, pochwały za bez- 
czynność policji — będziemy mieli ob- 
raz postępowania endecji, które musiało 
doprowadzić do zbrodni w dniu 16 gru- 
dnia — zmrodni, po której dopiero na- 
prawdę Polska „gniewem zawrzała*. En 
decja stchórzyła i za pośrednictwem „Ga 
zety Warszawskiej* (Nr. 343 z dn. 17 

grudnia 1922 r.) oświadczyła: 
„.„Mordercą jest człowiek, którego stan umy 

słu oddawna budził wątpliwości... 

  

    

  

   

  

  

     
  

  

  

Niedługo trwała skrucha. Opisując 
pogrzeb zabójcy prezydenta ta sama 
„Gazeta Warszawska (Nr. 36 z dn. 5 
lutego 1923 r.) nadmieniła: 

„Rodzina ś. p. Eligjusza Niewiadomskiego 
«trzymała wiele wzruszających dowodów należy 
tego ocenienia wielkości duszy i charakteru nie 

boszczyka...* 

Dalej idą pamiętne manifestacje na 
cześć Niewiadomskiego w formie „uro- 
czystych nabożeństw żałobnych* za je- 
go duszę. Dalej idzie gloryfikacja mor- 
dercy. 

Więc chociaż lepiej byłoby przemil- 
czeć tę tragiczną rocznicę, przemilczeć 
jej nie można, nie wolno. 

Ci podżegacze do zbrodni, ci gloryfi- 
kalorzy mordercy działają dalej, w dal- 
szym ciągu zatruwają duszę Narodu. 

Chyląc głowę przed szlachetną po- 
stacią Męża, który życie swe złożył w 
ofierze dla dobra społecznego, czeząc je- 
go pamięć, ślubujemy słać zawsze na 
straży ideałów. którym On był wierny 
aż do Śmierci, walczyć o nie. 

  

W-ski. 

  

Przyjaźń austro-węgierska zacieśnia się 
BUDAPESZT. 

nigg ośw 
(MAJ: 

ł przedstawicielom prasy 

Austrję i W 

12 bardziej 

Kanclerz Schusch- 

      węgier 

  

skiej i aus ckiej, że 

  

    

  

ścisła prz oraz с‹ 

  

ce się węzły gospod » 1 kulturalne. Mówi: 

    

o nowej konstytucji : zaznaczył, że 

prz) 

istrjackiej, 

dyktarury, 
  

nie zotowuje 

  

ona ale posłuży 

do zbudowania silnego i trwałego ustroju pań 

stwa. 

BUDAPESZT, (PAT). — 

telegraficzna donosi, że 

Węgie 

w czas 

ka agencja 

      

dniowej wi 

zyty kanclerz Schuschnigg i minist Berger 

Waldenegg przeprowadzili w atmosferze wiel- 

kiej przyjaźni rozmowy z węgierskimi mężami 

  

stanu na temal zagadnień gospodarczych i poli 

tycznych interesu 

а 
protokułu r. 

cych oba kraje. Wymiana po 

    

łów odbywała się całkowicie 

  

w myśl zasad 
mskiego i doprowadziła do całko 

  

  witego porozumienia cbu rządów. 

POWRÓT KANCLERZA 

SCHUSCHNIGA. 
(PAT). — 

minister Bei 

      

BUDAPE Kanclerz Schusch- 

nigg i rger Waldenegg 

16,50 do Wiednia. 

odjechali 

dziś o godz. 

Przed plebiscytem 
w Zagłębiu Saary 

Petycja frontu niemieckiego w sprawie obliczania głosów 
SAARBRUECKEN, 

tu niemieckiego” 

(Pat). Organizacja ..fron- 

przesłała prezydentowi komi- 

sji rządzącej petycję w sprawie sposobu oblicza- 

nia głosów złożonych podczas plebiscytu. W pe- 

tyc ki ctwo frontu niemieckiego wy- 

  

   

  

stępuje przeciwko istni emu rzekomo projek- 

biur 

jskiej 

Zdaniem autorów petycji tego 

towi obliczania głosów z poszczególnych 

  

wyborczych publicznie w wielkiej sali mi 

w Saarbruecken. 

  

rodzaju tryb obliczenia naraziłby na szwank rze 

telność obliczania, a pozatem musiałoby nastą- 

  

pić poróżnienie o jeden dzień obliczeń. Kierowni 

  

    clwo frontu niemieckiego opowia się za prze- 

prowadzeniem obliczenia bądź w biu- 

rach plebiscytowych bądź w 

samych 

  

ratuszu miejskim 

bezpośrednio po skończeniu głosowania. Prze- 

  

enie urn mogłoby 

J 

nastąpić pod nadzorem 
  
    pol 

Niemcy z Ameryki jadą na głosowanie 
PARYŻ, (Pat). 

wego Yorku, że 

Agencja Havasa donosi z No- 

okręt „Breme 

  

wczoraj zab 

rał na pokład Niemców, którzy wyruszają celem 

    a udziału w plebiscycie w zagłębiu Saary. 

  

y innemi jedzie głosować młoda Japonka, 

która posiada prawo głosu, gdyż mieszkała w za- 

  

  

głębiu Saary przed podpisaniem traktatu mor- 

skiego. Cała ekspedycja 

przez 

obywateli Saa 

— jak donosi 

  

została zwerbowana 

sekretarza nowojorskiego stowarzyszenia 

Venzax, który wydał na ten cel 

„New York Post* — około 100 

tysięcy dolarów. 

    

  

   

  

Kronika telegraficzna 
— OJCIEC 

sumę pienięż 
ich, 

ŚWIĘTY OFIAROWAŁ znaczną 
na rzecz rodzin wygnańców. wę 

wysiedlonych ostatnio z granic Jugo 
     

    

— SAMOCHÓD WJECHAŁ NA POCIĄG. — 
Wpobliżu miejscowości Verden (prowincja han 
nowerska) wskutek panującej mgły samochód 
wraz Z ką, wiozącą grupę aktorów, wje 
chał, us aporę na tor kolejowy, w 

chwili gdy prz 
mochodu 
d 20 BO: 

    

      

  

  

  

    

    

NE WSTRZĄSY PODZIEMNE odczu- 
to we wsi Pernio, położonej o 100 klm. ma 
wschód od Helsingforsu. Włstrząsy na szczę- 
    » nie wyrządziły żadnych szkód. 

— GROŹNY POŻAR wybuchł w jednej z fab 
ryk świec w Flmsford pod N. Jorkiem. Pzoną- 
cy wosk wylał się na ulicę, rozszerzając pożar 
na kilka sąsiednich domów. Mieszkańcy zagro 
żonych domów ledwo uratowali się, przedziera 
jąc się przez płonący wosk płynący ulicami. 

— SAMOLOT ĆWICZEBNY dł w Sokoło- 
wie pod Wrześ i rozbił się doszczętnie. Z pod 
gruzów wydol zwłoki porucznika Zacharo- 
wicza oraz ciężko rannego obserwatora por. 
Dubanowicza, który w drodze do szpitala zmarł. 

— ZABÓJSTWO 2 POLICJANTÓW AUSTR- 
JACKICH. Havas donosi z Wiednia o dok 
niu na grani austrjacko-bawarskiej zabójst 
wa dwóch policjantów austrjackich. 

Sprawcami zabójstwa są dwaj podejrzani о- 
osobnicy, prawdopodobnie członkowie legjonu 
austrjackiego. Policja austrjacka i bawarska 
szuka energicznie morderców. 
— ZAŁOGA POLSKIEGO BALONU „TORUŃ* 

przybyła do Odessy, skąd przez Kijów wyjecha 
ła do kraju. Lotnicy raz jeszcze za pośrednict 

wem prasy wyrazili podziękowanie za gościa 
ne przyjęcie i okazaną im pomoc. 

— ŚMIERTELNE WYPADKI W KOPAL 
NIACH. W jednej z kopalni w Lancashire wy- 
buchł wczoraj pożar, wskutek czego trzej gór 

  

      

  

     

    

   
   

   

    

Wycrąg s pomarańczy idealnie 
odświeża jamę ustną, dajcie więc 
dziecku specjalną smaczną pomo- 
eańczową paste do zębów dla dzieci 

BEREDONT 

nicy ponieśli śmierć. Pod Sheffield z 
zostało w kopalni 4 górników. Jeden 
zedł bez szwanku, trzej zaś zostali 

akcji ratunkowej w stanie 
groźnym. Wkrótce jeden z nich zmarł. 

— POWSTAŃCY AFGANISTANSCY, wśród 
о h znajdują się również urzędnicy państ- 

Zurabad poło- 
żoną na a ańskiej, splon 
drowali 25 wiosek, uprowadzili 2 tys. chłopów 
perskich i zabili 3-ch żandarmów perskich. 

Wyrok w Sprawie 
Ciunkiewiczowej 
zatwierdzony 

KRAKÓW, (PAT). — Dziś w sądzie apalecyj 
nym ogłoszono wyrok na Marję Ciukiewiczową 
i towarzyszy. Sąd uniewinnił Ciunkiewiczową 

od zatrzutu fałszywego oskarżenia po ra 
„Grand-Hetelu* o dokonanie kradzieży koszto 
wności, futer i gotówki, natomiast zatwierdził 

winę oskarżonej w kierunku oszukańczych kom 
binaeyj w sprawie rzekomych złodzićjów gotów 
ki i kosztowności oraz wprowadzenia w bład 

władz sądowych. Sąd zatwierdził wyrok pierw 
6zej instancji skazujący Ciukiewiczową za to 

przestępstwo na 10 miesięcy więzienia. Ponad 
to sąd apelacyjny zatwierdził wyrok pierwszej 
instancji eo do innych oskarżonych. Marja Ciun 
kiewiczowa odsiedziała już karę aresztu przez 
G miesięcy, pozestały jej więc jeszeze 4 miesią- 

ce. 

    

ydobyci po 
bardzo 

    

  

    

    

   

  

   

  

    

Giełda warszawska 
WIARSZAWA, (PAT). Berlin 212.80 — 

—. 211.80. Gdańsk 172,82 — 173.25 — 1 

"a 26, RE — 26. — 26,09. Kabel 
i i pół — 35.02 — 34. 

— 172,05 — 171,19. Tendene 

   

      

   
    

    

   

   

ia niejednolita. 

SZOFMANA 
DRZEWNOT WIHIGJEN(E DZIECKA 

  

Rozdanie nagród 
WARSZAWA, (PAT). — Dziś o godz. 17 w 

sali balowej prezydjum rady ministrów odbyła 
się uroczystość rozdania nagród zwycięzeom 

w Challenge'u i zawodach bałonowych o puhar 
Gordon-Bennetta. 

Na uroczystości byli premjer Kozłowski, mi 
nister Butkiewicz, wieeminister Butkiewicz, wi 

ceministrowie Siedlecki i Piasecki, członkowie 
korpusu dyplomatycznego, attaches wojskowi, 
generalicja, członkowie Aerokluhu Rzplitej, za 
wodnicy niemieccy Seidemann, Osterkamp, Pas 

challenge owych 
sewald, Franeke, zawodnicy polscy i liczna pub 

liczność,. 
Uroczystość zagaił prezes Aeroklubu poseł 

Radziwi: następnie zaś wygłosili przemówienie 
min. Butkiewicz i szef departamentu lotnictwa 
wojskowego gen. Rayski i prezes  Aerokłubu 
Rzplitej Janusz Radziwiłł. 

Podpułkownicy Kwieciński i Wolschlegier 
odczytali listę nagrodzonych i wręczyli nagro 
dy obecnym na uroczystości Chal- 
lenge'u kpt. Bajanowi i innym. 

    

   

  

Dyr. Izby Rzem. p. K. Młynarczykowi 
z powodu niepowetowanej straty naj- 
droższego synka Jego ś.p. ZBYSZKA 
wyrażamy współczucie z głębi serca 

Zjedn. Bezpart. Żydów w Polsce 

Zwycięstwo 
w ciężkiej codziennej walce 
o byt osiągnąć można tylko 
przy pełni zdrowia i sił. 

Siinym i zdrowym będzie tylko ten, 
który się racjonalnie odżywia 
— a więc dodaje codziennie 
do śniadania 2—3 łyżeczki 

OVOMALTYNY 
Dr. WANDERA. 

Pełnowartościowe składniki i wita- 
miny zawarte w OVOMALTYNIE 
WETA stałe zasoby zdro- 
wia, siły i energji. 

    

Polak vicekonsulem 
St. Zjedn. w Warszawie 

(Telef. od mł. koresp, z Warszamry) 

P. Edmund Dorsz z Detroit z pocho- 
dzenia Polak został mianowany wice- 
konsulem St, Zjedn. w Warszawie. 

Obchód ku czci 
Mickiewicza w Rydze 
sk GA, (PAT). — Dziś w pełnej sali teatru 

w Rydze odbył się obchód ku czci 
a u izony dla młodzieży szkół 

jmował od 

   

       

  

worów. 

Abisynja prosi Ligę 
Narodów o interwencję 
GENEWA, (PAT). — Rząd abisyński zwró- 

cił się telegraficznie de Ligi Narodów zwsaca- 
jae uwagę na poważną sytuację, jaka wytwo 
rzyła w Somali wskutek agresywności Włoch 

PARYŻ, (PAT). — Havas donosi z Genewy, 
że rząd abisyński nadesłał do sekrstarjatu Ligi 

Narodów komunikat, w którym przedstawia nie 

dawne wypadki na granicy włosko-etjopskiej i 
prosi o podanie jego treści do wiadomości wszy 
sikich członków Ligi. 

Koła międzynarodowe widzą w tym komuni 

kacie pierwszy gest państwa, które pragnie wy 

korzystać ewentualne Środki, jakie pakt Ligi 
oddaje do jego dyspozycji dla zagwarantowania 
swoich praw. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PROJEKT PRZYMIERZA PRASOWIEGO 
NADBAŁTYKI I MAŁEJ ENTENTY. 

Dn. 12 b. m. odbyło się posiedzenie zarządu 
Zwiazku Dziennikarzy, na którem uchwałono 

zlecić litewskiemu kemitetowi narodowemu bał 
tyckiej Ententy prasowej usialenie daty i prog 
ramu zwaływanej jeszcze w r. bież. konferencji 
Ententy. Komitetowi zlecono również rozpatrze 
nie projektu utworzenia płrzymierza prasowego 
Nadbałtyki i Małej Ententy. 

  

      

  

  

   

25-LECIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
PRAGOWNIC I SŁUG. 

14 bm. Polskie T-wo Stowarzyszenia Pracow 
nie i Sług p. w. Opieki Matki Bo: j w Kownie 
obchodziło 25-lecie swego istnier 

o związku z tem w lokalu t-wa odbyła się 
ść przy udziale połskich działaczy spo 

h i oświatowych. Przemówienia wygło 
sili: prezes T-wa ks. kan. Br. Laus i in. 

  

     

        

PRASA LITEWSKA O POLSKIM PROJEKCIE 
USTAWY O BIBLIOTEKACH. 

Ostatnio pisma litewskie oi 
polski projekt ustawy o bibljote 
ny przez Kaden-Bandrowskiego. 

(S I ROS 

UWAGA! 

BAZAR — GWIAZDKOWY 
w Szkole Zaw. Stow. Służba Obywatelska 

Mickiewicza 7—4 
w NIEDZIELĘ i PONIEDZIAŁEK 

16-go i 17-go grudnia od godz. ll-ej do 2l-ej 

efektowne podarunki gwiazdkowe 
ozdobne kołnierzyki, torebki, kwiaty ze 
skóry, poduszki, szaliki i inne rzeczy od 
najskromniejszych de najwykwintniejszych, 

niezwykłe pomysły artystyczne 
wykonane przez uczenice szkół zawodowych. 

Rzadka okazja nabycia oryginalnych 
po cenach niesłychanie niskich. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

ul. ZAWALNA 24, tel. 14.25. 
yjmuje od 12—2 i 4—6. 

  

   
ie omawiają 

ach opracowa 
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„KURJER“ z dn. 16-g0 grudnia 1934 r. 3 
  

Finlandja a blok bałtycki 

  

SVINHUFVUD 
naczelnik państwa Finlandji. 

Artykuł paryskiego .„Temps* z 6 b 
m., poświęcony był konferencji talliń- 

skiej małego bloku bałtyckiego. Powsta- 
nie bloku trzech państw bałtyckich, bę- 
dących zdaniem „Temps'a“ potąd pod 
wpływem politycznym Berlina, Moskwy, 
względnie Warszawy. ten zbliżony do 
Quai d'Orsay. dziennik francuski wita z 
sympatją i zadowoleniem. dowodząc je 
dnocześnie, że powyższy blok wkrótce 
rozszerzony będzie przez przystąpienie 
doń  Finlandji. Wówczas, zdaniem 
„Temps'a*, mała ententa bałtycka sku 
tecznie będzie mogła chronić swą nie- 
podległość, uzupełniając ze swej strony 
system umów regjonalnych, dzięki któ- 
rym pewnego dnia ukonstytuowač sie 
będzie mogła rzeczywista Unja Europej 
ska. 

Informowaliśmy wielokrotnie na tem 
miejscu Czytelników o poszczególnych 
fazach utworzenia bloku bałtyckiego. 

który mógłby wzmocnić stan bezpieczeń 
stwa tych państw. Nie ulega wątpliwoś 
ci, że utrwalenie niepodległości państw 

  

    

   

      

   
bałtyckich łeży przedewszystkiem w in 
teresie Polski, a zatem powstanie bloku 
bałtyckiego powitać możemy z radością 
jeżeli dotychczasowa polityka względem 
Polski dwóch jego partnerów. Łotwy i 
Estonji, przez blok nadal zachowana bę 
dzie. Według posiadanych przez nas in- 
formacyj żadne zmiany nie zajdą w tym 
kierunku. 

Półurzędówka estońska „Kaja zdra 
dza-nam w jednym z ostatnich swych 
artykułów wstępnych. iż układ polsko- 
niemiecki w znacznym stopniu przyczy- 
nił się do stabilizacji stosunków bałtyce- 
kich, albowiem zmusił Litwę, sympaty- 
zującą z Niemcami podczas trwania waś 
ni polsko - niemieckiej i stojącej właś- 
ciwie na przeszkodzie powstania bloku, 

do szybkiego przystąpienia do bałtyckiej 
Ententy. By najmniej więc nie Polska 
sprzeciwiala porozumieniu trzech 
państw bałtyckich jak twierdzi pismo 

Koniec pięknej 
legendy 

Przemiły gaduła, p. inż. Juljan S., 
(można go zawsze spotkać u Rudnickie- 
go: ten z fajką), opowiedział mi po raz 
10-ty następującą historję: 

Dwa lata temu byłem służbowo w 

    

  

    

Warszawie. Między innemi musiałem 
zwiedzić fabrykę wagonów T-wa Akc. 
Lilpop - Ran - Loewenstein. z czego by- 
łem ogromnie rad. Niestety. radość mo 
ja trwała krótko. Gdy zobaczyłem te ol- 
brzymie hale, w których jeszcze załed- 
wie przed paru laty pracowały tysiące 
robotników, teraz świecące pustkami, te 
piękne maszyny i urządzenia skazane na 
zagładę przez niezaradność, czy też złą 
wolę ludzką. poczułem się strasznie przy 

gnębiony. 
Obejrzawszy więc tego dogorywają- 

cego kolosa, uciekłem od moich współ: 
towarzyszy do miasta, ażeby powłóczyć 

się samotnie po ulicach, przetrawić przy 
kre wrażenie. 

Mróz jednak nie pozwolił na długi 
spacer. Zmarznięty zaszedłem do pierw 
szej spotkanej kawiarni ha „pot czar- 
nej*. Nie zdejmując bekieszy. siadłem 

    

    francuskie. Lecz mniejsza o to. „Temps 
wielokrotnie zdradzał swoją ignorancję, 
jeżeli chodzi o stosunki bałtyckie. Choć- 
by np. latem b. r. wówczas nieoficjalny 
organ francuskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych zapomniał o wizycie war 
szawskiej ministra estońskiego Seljamaa 
i rozwodził się szeroko w artykule o nie 
notowanym dotąd w historji dyploma- 
cji wypadku składania pierwszej wizy- 
ty przez przedstawiciela mocarstwa ma 
łemu państwu. snując na temat wyjaz- 
du ministra Becka równie fantastyczne 
domysły, jak o obecnem rozwinięciu ma 
łej Ea Bałtyckiej na wielki blok 
bałtycki. 

W jednym jak i w drugim wypadku 
usprawiedliwić można organ paryski. 
chyba tyłko wielką odległością sto 

francuskiej od wschodniego wybrzeża 
Morza Bałtyckiego. Natomiast darov 
trudno ,„„Kurjerowi Warszawskiemu* 

     

    

tak 
daleko posuniętej nieświadomości naj- 

  

  

istotnie ch bieżących zagadnień bał- 
tyckich. iż depes wego paryskiego ko- 
respondenta. referującą cytowany po- 
przednio artykuł ..Tempsa* zatytułował 

na niczem nie opartem zdaniem ..Bliskie 
ipienie Finlandji do Ententy Bał 

tyekiej“ 

Go wolno Paryżowi. to nie wolno 
Warszawie, gdy; k to dawno ogólnie 

wiadomo sprawy bałtyckie bezpośrednio 

interesują Polskę, a w takich sprawach 
wykazywać winniśmy większą znajo- 
mość spraw. nie wprowadza wiadomie 
w błąd opinji i nie przedstawiać w fał- 
ywem świetle pewnego, z dyskusji mię 

dzynarodowej nie schodzącego zagad- 
nienia. 

Według posiadanych przez nas wprost 
z Finlandji informacyj. kraj ten ani się 
nie zbliżył w tej chwili. ani się nie odda 
lił od bloku bałtyckiego. Nie się zatem 
w r. b. na tym odcinku nie zmieniło. Mi 
nister Spraw Zagranicznych Litwy od- 

wiedził istotnie. po zakończeniu konfe- 
rencji bałtyckiej poraz pierwszy kraj ty- 

         

  

   

  

    

   

  

    

   

  

  

siąca jezior, pragnąc widocznie wyson- 
dować grunt i możliwości współpracy 
fińsko - bałtyckiej. Lecz z wizyty swo- 
jej p. Łozorajtis nie wiele przywiózł ze 
sobą. Podobno nawet termin fińskiej re- 
wizyty nie został ustalony. 

    

Chociaż stosunki fińsko - skandy- 
nawskie ochłodziły się z powodu uchwa 
lenia uslawy o ostatecznej finizacji uni- 
wersytetu w Helsinkach. e przystąpie- 
niu Finlandji do niedawno powstałego 
bloku trzech państw bałtyckich narazie 
jeszeze mowy niema. Choćby tyłko z te- 
go względu. że Finłandja sprzeciwia się 
zasadniczo wszelkim wielostronnym po- 
rozumieniom. z którego to właśnie po- 
wodu ustosunkowała się negatywnie do 
tak zwanego ..paktu wschodniego*. Gdy 
by nawet pakt ten doszedł do skutku, 
Finłandja według wszełkiego prawdopo 

   

    

  

sobie przy oknie i uli- 
ę. 

gapiłem się na 

© 

— Przepraszam! czy ,można? — 
Przerwał mi przykre refleksje jakiś tu- 
balny głos. Pochodził od mocno starsze- 
go pana z zawiesistym wąsem. ubrane- 
go również w bekieszę : 

W pierwszej chwili cheialem g0 pos“ 
lač do... gdyż dość było pustych stoli 
ków w cukierni. Spojrzawszy jednak na 
poczciwe oblicze sąsiada, zmiękłem, Mru 

knąłem więc: ` 
— Proszę. 
— Bo to, panie dzieju. ja bardzo lu- 

bię siedzieć przy oknie. Zawsze to. pa- 
nie, człek się na ludzi pogapi... 

— Aha. 
— Bo to. panie dzieju. 

wysiedzi na wsi. a wyrwie 
to rad wszystko widzieć. 
zda, 
Moje „aha* wywołało chwilową ci 

szę. Milezałem. Wprawdzie z natury je 
stem gadułą. ale wtedy wyjątkowo nie 
mogłem gadać. Poprostu chciało mi się 
milczeć. Zbyt głębokie wrażenie zrobił 
na mnie widok walącej się pracy ludz- 
kiej. 

— Tu panie dzieju. jak się patrzy. to 
jakby kryzysu nie było. A kryzys prze- 
cież jest, a już kto, jak kto, ale my zie- 
mianie najlepiej o tem wiemy. 

  

        

jak człek sie 
do miasta. 

  

dobieństwa i w tym wypadku odmówiła 
by swego udziału, mając m. in. zastrze 
żenie co do udziału w nim Rosji sowiec 
kiej, bardzo niepopularnej w Finlandji. 

Niedawna wizyta ministra spraw za 
granicznych Hackzella w Tallinie przez 
niektórych komentowana była jako za- 
powiedź rychłego przystąpienia do blo- 
ku Finlandji. Komentatorom tym zdra- 
dzić można znaną każdemu dziecku na 

półn. wschodzie Europy tajemnicę, że 
dwa bratnie narody, Estończycy i Finno 
wie, od pierwszej chwili niepodległości 
związani są więzami serdecznej i niczem 
nie zmąconej przyjaźni, a ministrowie 
tych państw rok rocznie składają. sobie 
wizyty. Czynią to często także i głowy 
państw dwóch zaprzyjaźnionych naro- 

dów, a mimo wszystko, trwały most nie 
został przerzucony przez zatokę Fińską. 

Podróż p. Hackzella do Tallina z 8 

b. m. była rewizytą na bytność min. 
Seljamaa w Helsinkach wiosną r. b. i 

poświęcona była interesującym oba kra 

je zagadnieniom z pośród których na 

pierwszy plan wysunęła się sprawa u- 

cieczki do Finlandji wodza kombatan- 
tów estońskich Sirka. To też zarówno w 
oficjalnych przemówieniach jak i komu 
nikatach prasowych unikano łączenia wi 
zyty ministra Haekzella z zagadnieniem 
bloku bałtyckiego oraz ewentualnem 
go rozszerzeniem. Norbert Żaba. 

  

  

  

  

   

  

  

  

Otto Habsburg w Paryżu 

  
   
   

g przybył obecnie 

cji widzimy go 

    
rozma- 

  

cego z gen. F 

  

hchet-I'Espery. 

ŻYWIECKA FABRYKA PAPIERU 

„SOLALI“ Sp. Akc. w Žywci Žv wcu 
  

POLECA SPECJALNOŚCI) POPOWA OCH 

Ъ Doskonało w gatunku gilzy „Filigranowe" z bibułki niesamotlejącej, białe i żółte 
w opakowaniu po 100 sztuk,     

   
   
    

  

3) Kalkę maszynową i ołówkową, 

5) Serwetki papierowe. 

2) Giky „Eldorado* z bibułki samotlejącej, w opakowaniu po 200, 150 i 100 sztuk, 

4) Papiery toaletowe „HYGIENA* i „MATADOR*, 

Kupić na gwiazdkę: 
4 

dla Irenki 

  

dla Kazika ZU Krzyżaków 

a dla żony coś praktycznego: 
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EMES NIEZBĘDNA W KAŻDYM DOMU KUCHENKA SPIRYTUSOWA 

Bekiesza moja zmyliła staruszka. Są 
dził, że znalazł się w towarzystwie zie- 
mianina. 

No. coprawda to ja jestem ziemiani- 
nem, i dziedzicem, bo po teściach odzie 
dziczyłem sto dwadzieścia wazoników 
ziemi, naturalnie z kwiatami, żona @о 
tego dohodowała pięćdziesiąt odmian 
kaktusów. A więc bez wyrzułów sumie 
nia mogłem posłuchać dalszych wywo- 
dów mego przygodnego towarzysza w 
charakterze ziemianina. 

— U mnie panie dzieju to bieda aż 
skwirczy. bo to panie człek ma trochę tej 
ziemi, ale cóż, kiedy. panie, dużo gąb 
do żywienia. a to kosztuje. 

— Tak. 
— Bo to. panie dzieju. mam dwie 

córki i syna. I cóż. panie? Jedna wyszła 
zamąż za lotnika. To panie dzieju mówi 
łem. tłumaczyłem, że to niby niebezpiecz 
nie. No i naturalnie on się zabił a ja, pa 
nie dzieju. muszę teraz żywić ją z dziec 
kiem. 

— Tak. 
— Albo. panie, druga. Też wyszła 

zamąż, ale panie po modnemu, tak raz 
dwa. Bo to się podobno zakochała. No i 
co, co wyszło z tego? Nici, panie, nici. 
Po roku rzucił ją z dzieckiem, a sam, 

panie dzieju, wyjechał z jakąś lafirynda 

gdzieś, a ja znów muszę żywić dwoje. 

  

— Tak. 
— Że. to panie na 

kryminału. 
— A niema... 

— A syn to, panie dzieju. skończył 
politechnikę, jest niby inżynierem i co? 
Siedzi u mnie. O, widzi pan. 

— Aha: 
A pan dobrodziej, 
— Z Wilna. 

— Ha, ha ha. Hahaha ha jak ja to 
odrazu poznałem, że pan Litwin. 

— Ja? 

— A tak, tak panie dzieju. Bo ja to 
to. to tamto, a pan panie dzieju, „aha 
albo „tak“. Tak, ILitwin, jak Boga ko- 
cham, bo milezy jak Litwin. Opowiem 
w domu. że spotkałem prawdziwego Lil 
wina. 

Ubawił mnie staruszek, więc pytam: 
- A pan dobrodziej skąd? 

Ja, panie, z pod Radomia. 

Parsknąłem śmiechem. ale sąsiada z 
błędu nie wyprowadzałem. Ja też je- 
stem z pod Radomia, ale poco miałem 
go rozczarowywać, niechże sobie opowia 
da w domu, że widział prawdziwego Lit 
wina. 

I mój sąsiad od Rudnickiego po raz 
10-ty zakonkludował: 

A widzicie jaką macie opinię. I 

takich to niema 

  

j, panie dzieju, skąd? 
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ETETPINY 
Filipiny nawiedziła wie/ka powódź. Zmiotła 

©na z powierzchni ziemi 29 wiosek, pozbawiając 

9 tys. mieszkańców dachu nad głową. 

"Tak brzmi + t PAT-icznej z 
Manilli, stolicy 

   
ch. Komunikat 

  

Jowyc 

  

FATALNE SĄSIEDZTWO. 

Jak wiadomo, piny znajdują się w Sto- 
pankowo niewie/kiej cdleglošei od wysp japon- 

nietylko z mikada i zaborczo- 
ataklizmów na niespotykaną 

Adela ej skalę. * o to pod względem 
geologicznym i meteorologicznym jest dla Fili- 
pin wręcz fatalne. Wyrastając z tego samego, 
podminowanego, wulkanicznego podłoża, Fili- 
piny podlegają analogicznym plagom ziemi, wo- 
dy i powietrza, co Nippon. Trzesienia ziemi, cy- 
kleny, erupcje wulkanów, powodzie, burze — 

Sa udziałem wszystkich wysp i archipelagów, 
zgromadzonych w tej — północno-wschodniej— 

części oceanu Spokojnego. 

    

   
     

     

  

LUDNY DOMINJON. 

Filipiny stanowią weale ludny dominjon Sta- 
nów Zjedn. Am. Pó Na przeszło 1000 wysp 
i wysepek, objętych ws ą nazwą Filipin, a 

rozpadającej na jednostki takie, jak Lu- 
zon, Mindanao, Mindoro, Panay, Negros, Leyte, 
Paławan, Bohol, Cebu mar, Masbate itd. (na- 
zwy poszczególnych p) rozlokowało się zgórą 
12 mi/jonów tuby yków, wśród któ 

   

  

   
    

        

    

   ki wypartych w: 

nych „negrito*. 

BOGACTWA 

Złeta, nafty, ani w piny w swem ło- 

nie nie zawierają. Mają natomiast wspaniałe, 
nietknięte stopą ludzką, dziewicze lasy, a w 

nich palmy, heban, drzewo żelazne, orchideje. 
Zachodnie połacie 1000 wysp ipińskich obfi- 
tują w stepy — sawanny, w których z powodze- 
niem można paść bydło. 

   

   

  

NATURALNE. 

    

WIEŻA BABEL. 

Stosunki językowe na Filipinach przypomi- 
nają sytuację, jaka „zapanować miała przy bu- 
dowaniu biblijnej wieży Bahel, Łudność Filipin 
żywa aż 30 języków i narzeczy. Istny raj dła 

filologa, studjującego lingwistykę porównawczą. 
Przeważa narzecze malajskie „tagala“. 

   

    

PRZESZŁOŚCI. 

bogatą przeszłość hi- 

lej w 1521 r., kiedy 

WYSPY O BOGATEJ 

Filipiny mają za sol 
storyczną. W XVI w. 
wyspy nie nazywały 

krył je sławny żeglar 
Nazwal d 
Nawiasem mė 

  

   

    

   
   

  

   

© 
i podróżnik Magellan. 

y wyspami Łazarza. 
yinien był Magellan wys5- 

Stały się dlań bowiem 
zgubą. W chwili obejmowania wysp w posiada- 
nie, ginie Magellan, przeszyty oszezepem ma- 
lajezyka. 

W dwadzieścia parę /at potem, konkwista- 
dorzy hiszpańscy z Meksyku, pragnąc się pr 

ПТ KAŻDEJ CERY 
ODPOWIEDNI PUDER 

   
   

  

    A RO/LINNY, NIE/ZKODLIWY, 
NJ IDEALNIE DRZYLEGAJĄCY 

57 PUDER 
BAR 

"„EEREGCT:ONM< 

      

  

słuszną. Mruki jesteście, ot co. Wszyscy 
o tem wiedzą, 

Tak. Wszyscy tak o nas myślą i my 
sami o sobie. Ale czy słusznie? Czy na- 
sza osławiona małomówność nie jest tyl 
ko kapitalnem złudzeniem, opartem na 
jakichś pozorach? Niech zabiorą głos cy 
Try. Oto co nam statystyka Poczt i Te 
legrafów dostarcza: 

RUCH TELEFONICZNY W MIASTACH. 
Jak wynika z ostatnich obliczeń, liczba roz- 

mów telefonicznych miejscowych w ważn 

szych miastach Polski przedstawia się w paź 
dzierniku następująco: 

Warszawa 26.429 tys. rozmów, 

tys., Lwów 4.858 t Wilno 2.207 4 Krakow 
1.916 tys., Poznań i Kalowice po 984 tys., Byd- 
goszcz 770 tys., Białystok 741 tys. Toruń 484 
tys. Gdynia 393 tys 

telefonicznych 

   

    

     

  

Łódź 
   

    

   

  

   

  

  

Rozmów 

  

»ozamiejscowych 

  

   

  

PiCDTOWAdZONO w W w Ka- 
s, w K w Lo- 

dzi 97 tys, we Lwowie 94 ty owie 109 

  

1ys., w Łodzi 97 tys., we Lwowie 94 tys., w P. 
znaniu 75 tys, w Gdyni 54 tys, w Toruniu 
ty w Bydgoszczy 34 tys., w Wilnie 24 tys., 
w Białymstoku 19 tys. 

Dwie pozycje: telefonicznych roz- 
mów wewnętrznych i  międzymiasto- 
wych. W pierwszej Wilno zajmuje „zasz 
czytne* 4-te miejsce, w drugiej wlecze 
się na samym ogonku. 

Żeby zdać sobie sprawę ze znaczenia 
tego szalonego skoku w tabelach trzeba 

    

   

  

        

    

poch/ebić hiszpańskiemu następcy tronu Fili- 
jszemu Filipowi II-mu, twórey 

nej Armady“) przeksztaleili nazwę 
p Łazarza na Filipiny. Nazwa ta utrzymała 

się po dzień dzisiejszy, mimo, że już od /at kil- 
kudziesięciu rządzą w ie Hiszpanie, a Yan- 
kesi. 

W rękach hiszpańskich pozostawały Fili- 
piny aż do końca ub. stulecia. Mianowicie od 
1870 r. rozpoczęły się na wyspach systematyczne 
powstania przeciwko hiszpańskim ciemięzeom. 

Przewodził tym pewstaniem filipiński bohater 
narodowy Aguina/do będący czemś w rodzaju 

malajskiego Garibaldiego. Powstańcy wkońcu 
oblegli stolicę Manilię. Załoga hiszpańska bro- 

nila się dzielnie i byłaby się może obroniła, 
gdyby nie niespodziewana, antyhiszpańska dy- 

wersja Stanów Zjedn. Am. Półn. 
Mianowicie marynarka eskadry amerykań- 

skiej zablokowała Mani//ę od strony morza. 
Wzięci we dwa ognie Hiszpanie musieli kapitu- 

lować. W rezultacie 6dstąpili Filipiny, wraz 
z Porto Rico (zatoka meksykańska) Ameryka- 
nem za 20 miljonów dolarów. mka ta miała 
być dla Hiszpanów osłodą za cięgi, jakich do- 
znali w wojnie z U. S. A. 

Filipiny zmieniły pana. Zamiast Hiszpanów 
miały odtąd na karku Amerykanów. Oczyw. 
nic mogło ię to uśmiechać Aguinaldowi i pa< 

trjotom filipińskim. Nie poto przecież prze/ewali 

krew w walce z ciemięzeą hiszpańskim, by zna- 
leźć się pod butem amerykańskim. W 1897 r. wy 

bucha nowe powstanie ped wodzą Aguinalda. 
'Tym razem przeciwko Am 

    

              

   

    

je 

     

  

Ścigany sądownie przez obecny rząd kubański 
dniach na pokładzie parowca „Friedu Horu* wraz z rodziną do 

Machado b. prezydent 

łatwy do przewidzenia. Górujący pod wzgłędem 

techniki Amerykanie stłumili rewoltę bez wię- 
kszego trudu, zwłaszcza, że nie znalazła się żadna 
eskadra (chociaż! japońska), któraby powtórzy- 
ła względem Amerykanów ten sam trick, eo Ame 

rykanie względem Hiszpanów. 
Temniemnie,j już w 1907 roku powołano do 

życia pierwszy parlament filipiński, zaś w 1916 
r. nadano w; bm autonomję. Sprawa €ałko- 
witego uniezależnienia Filipin od 0. S. A. wisi 

w powietrzu. 

WZGLĘDY STRATEGICZNE. 

ży podkreślić przy okazji ciekawą oko- 

    

   
    

    
. Oto Stany Zjedn. w swej polityce ko- 

do 

  

ionjalnej kierują się — w przeeiwi 
innych mocarstw kelonjalnych — przedews: 
kiem względami strategicznemi. Zważmy jeno: 
Filipiny stanowią doskonałą bazę morską dla 
U. S. na wodach Dalekiego Wschodu, wyspy 

  

    

    

  

Spokojnego. wre: wysepki położone w za- 

toce meksykańskiej i na zachód od Ameryki 
Środkowej — stanewią strategiczną osłonę «Па 

kanału Panamskiego, którego kolosalne znacze- 
nie dla Stanów Zjedn. nie wymaga żadnych ko- 

mentarzy. 
Omawianą okoliczność, 

  

  

  

polegającą na anek- 

towaniu tych ty/ko terenów, które sa potrzebne 
dla ochrony militarnej interesów amerykańskich 

poczytać należy Stanom Zjedn. za zasługę. Brak 
łapczywości, najczęściej nieuzasadnionej robi— 
zarówno w stosunkach indywidualnych jak też 
międzynarodowych — miłe wrażenie, NEW. 

   

    

b. prezydent Kuby Machado przybył w tych 
Hawru. — Na zdjęciu — 

opuszcza statek. 

  

WZDŁUŻ I WSZERZ POLSKI 
— METODY ENDECKIE. Wiado- 

mo. jak endecja prowadzi akcję „antyse 
micką*. Polega ona na tem, że płatni 
przez dane firmy agenci usiłują odstrę- 
czyć klijentów od sklepów żydowskich, 
skierowując ich do konkurencyjnych 
firm chrześcijańskich. 

W podobnież „realny sposób werbu 
je sobie obecnie endecja zwolenników w 
Zagłębiu Dąbrowskiem. Obiecuje tym, 
którzy się zapiszą do jej szeregów, pod- 

| 22) 

  

uświadomić, że o ilości załatwianych 

spraw poważnych, najlepiej świadczy 
ilość rozmów międzymiastowych. Zwią 
zane są one bowiem z paru lub kilkuzło 
towym wydatkiem. Nikt nie będzie się 
chyba wydatkował, żeby zadać przyja: 
cielowi pytanie: co słychać. W zapłaco- 
nej rozmowie mówimy krótko i konkret 
nie: przyszlij, zapłać, przyjedź, daj na 
zapowiedzi. 

Zgoła inaczej ma się rzecz, gdy jest 
do dyspozycji telefon bezpłatny. Można 
posiadaczowi tej cudownej machiny ob- 
rzydzić życie z kretesem, nie powiedziaw 
szy mu ani nie potrzebnego, ani cieka- 
wego. Jest telefon, stoi, kusi, czemu nie 
zadzwonić, nie pogadać, nie zapytać, co 

słychać? 
I wilnianie, jak widać, korzystają z 

tego przywileju o wiele gorliwiej od 
mieszkańców innych miast. Wywindo- 
wali w rubryce rozmów bezpłatnych Wil 
no na jedno z pierwszych miejsce. O il 
ci rozmów koniecznie potrzebnych, z: 
które decydujemy się nawet zapłacić, 
świadczy druga pozycja. Ta pozycja jest 
tragiczna. 

Piękna legenda o małomówności wil- 
nian obalona. Gaduły jesteśmy, ot co! 

K. 

    

—o()0— 

wyżkę płacy, poczem usiłuje ją wyjed- 
nać dla zapisanych tam, gdzie posiada 
wpływy w zarządach i dyrekcjach przed 
siębiorstw. 

„Idea“ endecji, jak się okazuje, stra 
ciła swą siłę atrz 
nania zwolenników trzeba się 
do środków zgoła materjalnych. 

— NA PODHALU ENDECJA N 

DO GADANIA. Powiaty podhalańskie jeszcze 

przed paru laty były niezdobyłą, zdawało się, 

erdzą emden 

jówkę, która w swoim czasie wywołała rozru- 

chy o charakterze równocześnie antysemickim 

Rozruchy zostały stłumione, 

    

kcyjną, skoro dla zje 
uciekać 

    

  

    

Posiadała tam ona nawet bo 

      

i amtyrządowym. 

winni ukarani, i odtąd zaczyna się stopniowa 

likwidacja wpływów endecji na tym 

Przyczynił się do tego, niewątpliwie, p. Zają- 
   terenie 

czek, główny działacz i mąż zaufania stronnie 

twa, który swą anarchiczną taktyką potrafił 

zniechęcić najżarłiwszych nawet doniedawna 

zwolenników endecji. Dziś przywódcy stronnie- 

twa na tym terenie stwierdzają sami, iż wpływy 

endecji zosiały kompletnie zlikwidowane, wzro- 

sty natomiast wpływy obozu prorządowego tak, 

że endecja niema tam już „mic do gadania”. 

— PODŻEGACZE. W tych dniach w sądzie 
ckręgowym w Radomiu zapadł wyrok, skazu- 
iacy 6 gospodarzy po 6 miesięcy i 4-ch po 12 
mięsięcy więzienia za udział w rozruchach w 
Guzowie. 

Jak zwykle w takich wypadkach, działacze 
ludowcowi, którzy podżegali w! an, pozostali 
nietknięci, bo chłop nadstawił karku, a oni się 
ukryli. 

Przypomnieć nałeży, że w czasie tych roz- 
ruchów było 20 osób rannych. 

Godne t podkreślenia, że mimo oczywi 
stych dowodów bezpośredniej winy oskarżonych, 
sąd, wczuwając się w istotny stan rzeczy, za- 
wiesił wyżej podane kary. 

Sąd najwidoczniej wyszedł z założenia, / 
„nie miecz, a ręka winna być ukarana, Cóż, 
kiedy właściwa ręka — tym razem ludowcy — 
działa z ukrycia, a wystawia na niebezpieczeń- 
stwo naiwnego chłopa, który dopiero po Szko- 
dzie zrozumie, do czego daje się skłani To 
też, Str. Ludowe w tych miejscowościach 2 
dniem każdym traci wpływy. 

      

   

      

==" 

W si rnieniach 
reumatycznych 

podagrze, bólach 

stawów, bólach 

nerwowych 

i głowy, grypie 

iprzeziębieniu 

      

| słosuje się 
TABLETKI     

Nr. rej. 1364. 

„Do nabycia we wszystkich apiekach         
UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Ogłaszam konkurs 
poetycki! 

Rozpiętość tytułu tej rubryki upoważnia mnie 

do mówienia czasem serjo. 

Otóż 

jest poprostu tępiona w literaturze polsk 

wydaje mi się, że poezja erotyczna 
  

j 05- 

  

tatniego roku, może nawet ostatnich lat. 

Na łamach ce: 

tem idzie w zbiorkach) tolerowane bywają ero- 

  

opism i dzienników, (a co za     

  

tyki kobiece. 

tylko albo 

sobie pozwolić — oprócz piosenkarzy z 

Dzisiaj uznany poeta, kobieta J Pyt 

moż 

  

zakresu teatrzyków — na wydrukowanie mi- 

łosnego wiersza. 

Wszystko inne to anachronizm, sentymenla- 

dlizmy, albo (najłatwiejsze załatwienie sprawy) 

—grafomaństwo. 

Wydaje się mało prawdopodobne, aby moda 

poetycka odrzucająca erotyki z pogardą mogła 

być długotrwałą. 

Kryzys nie zdoła ludzi odzwyczaić od jedze- 

nia, tem mniej moda poetycka od kochania. 
lake 

„Wiadomości Literackie“, 7 datą dzisiejszą, 

у wiersz Jerzego Paczkowskiego bez 

szczerym wdzię- 

asach spotykaną 

przynoszą 

tytułu, wstrząsający prostotą, 

kiem i rzadko w ostatnich     

subtelnością: 

Oto ten wiersz. 

  

r 

Spośród wszystkich uśmiechów jakie masz dla 
ludzi, 

Wybierz mi pierwszy lepszy, najbardziej nie- 
dhały — 

Poznam go, że jest dla mnie, nim się jeszeze 
zhudzi, 

*"Wypatrzę go na ustach, zanim będą drżały. 

Na twarzy tak znajomej spojrzeniem przyłapię 
W kątach oczu ukryty sygnał pojednania — 
Będę szukał, jak rzeki zgubionej na mapie, 
Zmarszezki, która twe usta do uśmiechu skłania. 

  

Z ręki, której mi bronisz, tak bardzo różowej, 

Że blednie gdy ją wznosisz by poprawić włosy. 
Mógłbym czytać nie patrząc, nie schylająe 

głowy: 

Moje tam są z twejemi wypisane łosy! 

Cienie posłuszne rzęsóm na twarz ci się kładą, 

Bym mógł ich drżącą długość przemierzać 
oczami... 

Ale ty — nie chcesz spojrzeć. Twarz odwracasz 
bladą. 

Odježdžasz. 

  

Rytmicznie jest ten poemat bez zakończenia. 

Być może, że taki właśnie efekt zamierzył poeta. 

Co do mnie nie zgadzam się z nim i 

ogłaszam konkurs na zakończenie tego wiersza. 

Czytelników, którzy zechcą wziąć udział w 

konkursie, proszę o nadsyłanie odpowiedzi pod 

adresem: We/ — Kurjer Wileński — Biskupia 4, 

Odpowiedzi przyjmuję do soboty 22 grudnia, 

godz. 12 w poł. Późniejsze uwzględnione nie 

będą. 

Jako nagrodę za najlepsze zakończenie, ofia- 

rowuję tomik poezyj Lechonia p. t. „Karma- 

zynowy poemat“. Wel. 
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KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcią Józefa Maślińskiego 

O POECIE OBRACHUNKI — NIEZAŁATWIONE 
      
  

3 Р @ ы Pi Aleksander Fredro, jako  komedjopisarz, 
gołem okiem odbyło się dopiero gdzieś 3 Jop 

z wielką intuicją, dowcipnie, a często skrajnie 

Stare kamienie. Lublin 1934. Wytłoczono 125 

numerowanych egzempłarzy na papierze czer- 

panym mirkowskim. Str. 24. 

Kilka 2 
wanych w wspólnym z autorką „Odlotów* tomie 

płata 

tych wie Czechowicza wydruko-     

figla wielu przedwczesnym grabarzom i 

definjatorom 

Sugestj 

znakomitego lubelskiego poety 

idące z wyglądu książek i akces      
tematycznych były bardzo silne. Imponujący for 

  

mat 1-ej książki Czechowicza („Kamień* Lub- 

1927 r.. nakładem bibljoteki 

y prostokąt, 

drugiej („Dzień jak codzie 

nakładem Ferdynanda 

(Ballada z 

wydawnictwo „„Droga“)) i 

lin reflektora). 

mnie, 

  

jesz nej 
1930, 

Hoesicka), szezuplejsza 

trzecia Wars: 

1932, zmierzająca 

w kierunku filigranowošci czwarta (z(w?) bły 

jednak mas 

Warszawa 
       
    

  

tamtej strony, 

skawicy ,tamże) mogły być chyba jedyną prze- 

słanką spotykanego gdzieniegdzie sądu, jakoby 

с Pozatem *schowicz „šciešnial“. 

  

się istnieje 

  

kwestja niektć ych akcesorjów innych. Niedaw- 

  

no w „Dźwigarach* w obszernej recenzji ostat: 

nich prac Czechowicza, recenzji bardzo uczci 

wej i trafnej, jeżeli idzie o analizę formalną, 

przeczytałem błędny sąd, jakoby Czechowicz 

zwężał się tematycznie. Jest to wynikiem tego, 

że Czechowicz w stósunku do swej poprzedniej 

   

twórczości przeszedł pewną kathasis. jsmo- 

  

   graficznie czuły na rzeczy ściśle poetyckie, nie 

odrazu chwytał tony czyste. Jeszcze w „Kamie:    
niu“ jest pełen rezonerstwa (Iwowakacja, Wie 

zień miłości np.) retoryki, deklamacji i innych 

przymieszek metapoetyckich. W! kolejnych na: 

stępnych tomach uz 

a jednoc 

kierunku wirtuozerji 

  

kuje ton poetycki coraz 

śnie—wzrastający ciąg w 

skłania wnikliwych, ale 

zadekłamowanych oceniaczy do przypuszczenia, 

że czołowy polski poeta staje się błogosła 

  

    czystszy, 

     
   

wionym ubogim. 

Tak nie jest. 

Dopiero wejrzenie „w nieznane, do którego 

Czechowicz miał predylekcję zawsze, ale które 

w elegja 

  

ch, pozwoli ma rozszerzenie pola widze- 

nia. „Ijada tętni*, , 

  

ros i Psyche“, „;Polacy“— 

rze wyraźnie szkicowe zwiastują rozsze- 

  

rząnie się wątków tematycznych. 

Tymczasem ucieczka od rezonerstwa jest no- 

towana jako skupianie się Czechowicza w kie- 
runku podmiotowym jako decyzja na szturm 

  

po rekordy  liryczno-osobiste, Niespodzianką 

   

  

mieszającą pojęcia i szyki powinien być ten 

  
piękny 

—0to liry 

gatunkiem C 

cz skromny tomik wierszy o Lublinie 

<a opisowa okazuje się rewelacyjnym 

  

  howicza. I tu właśnie znakomicie 

  

  wy 

  

zkolone narzędzie poetyckie, mając temat 

ograniczający kompozycję znajduje swój wspa- 

  

niały benefis: 

Chodzi, chodzi w ciemnościach 
ruchomy Światła korytarz, 
Jakhy noe pałcem srebrnym wodziła niebieska 
po gotyckich łuków smukłości, 
po freskach. 

Dziecko tak palcem wodzi po książce, gdy czyta. 

Tu skały małowane są trenem Dziewiey, 
gdzieindzieį zaś podwójny Chrystus ciemnoliey 
w dwa kielichy odmierza wino. 

  

Święci z pustelni, Marjo surowa, 

kwiaty kapiące z wnęk odrzwi, nisz, 
archaniele, pancerzem jasny — 0 czem w pro- 

mieniu śnisz? 
Jakie apokalipsy śnią się smokom, orłom? 

Żadna trąba nie woła. 

Księżye palce swe cofa w mroku kościoła. 

Za szybą migoce Orjon. - 

P. S. Notatka ta nie ma być traktowana jako 

recenzja książki (w której nie omawia sąsia- 

dujących z Czechowiczowskiemi pięknych wier- 
    

  

szy Franciszki Arnszłajnowej;, ałe jako próba 

  

zania, że Czechowicz znajduje” w Нтусе 

opisowej gatunek, w którym zadziwiająco od- 

najduje siebie. Aron Pirmas. 

Białoruski poemat o powstaniu 1863 r. 
Michaś Maszara .Śmierć Kastusia Kalinou- 

skaha* (Wyd. St. Hlakowski i J. Najdziuk. 

Wilno 1934 r.). Bohaterem poematu jest Kon-    

stanty Kalinowski, faktyczny dyktator powsta- 

nia styczniowego na terenach Litwy i Białejru- 

si. Kalinowskiemu m. i. przypisuje się wydawa- 

nie i redakcję białoruskich odezw powstańczych 

    aja Prauda*, uważanych przez znaczny 

odłam Białorusinów za pierwsze nieperjodyczne 

pismo. białoruskie. Kalinowskiego Białorusini 

i 
Poemat osnuty na tle pełnych grozy dziej 

  
ą za swego bohatera narodowego. 

  

uwa 

    

upadku powstania. Opiera się on na bliskich 

podaniach wsi 

  

poecie białoruskiej. Grozę tę 

wyraża poeta mówiąc: 

Paustańnie zhaszana, złamana, 
Nadzieja zhublena iznou, 

Pa Kraju usim krywawiač rany 
Pad dziki rohat kazakou. 

  

Hulajuč carskije najmity, 
Hulajuč katy i prymus! 
Litwa i PGlszez krywioj zality 
Lażyć staptanaj Biełaruś. 

BRONISŁAW LUDWIK MICHALSKI 

PAMIĘCI 
Pamiętasz — czerwiec mocną zielenią klaskał, 

dłońmi wieczornych drzew w ulicy Piotra i Pawła. 

którą przelewał się śpiew urodziwego miasta 

Na tle tego obrazu autor przedstawia scenę 

prowadzenia Kalinowskiego przed sąd: 

Na sud, na ździek, na hłur 

Na sud aposzni idziom, Kastu: 
Autar dymicca — Ire achwiary, 
Za sonny hrech twoj Bie.aruś. 

  

krywawy! 

  

Litwu i Polszcz krywawaj szmataj 
Pakryje siońnia szmat synou. 
Jany iszli z Taboj, dyktatar, — 
Iści za imi budź hatou. 

  

Ostaimie słowo Kalinowskiego na sądzie jest 

pełne wyrazu: 

Niachaj — pamru! 
Wy — śmierć razsławicie maju 
Z krywawych mukau, 
U sercach wnakau, 

Ja u pomscie żerstki i bahaty. 

Jak ahniačwietam razėwiatu 
Na hibie/ waszu katy! 

„A dalej śmierć Kalinowskiego: 

U Wilni ruch maskeuskich padchalimau, 
Łukiski plac ludźmi zaniat 
I szybinica pamiż imi — 
Pad szybienicaj carski kat... 

Lwowa i nasz na szept godziny ósmej, 

gdym przed Twojemi oknami się zjawiał .. 

A długi, pod górę smużący Łyczaków, 

kiedy w ogrodzie z nami 

oddychał ciepło sosnami... 

` A miłość przyczajoną w strunach rąk t 

melodją uścisku... 

A najpiękniejszą z mąk: 

ramę ust krwawiącą czerwono: 

Bronisław Ludwik Michalski urodzony dn. 19. IX. 1905 r.;. gimnazjum klasyczne w Jaros: 

„Zet“, „Pionie“. „Kurjerze Lubelskim“ i „Trybunie“. W r. 1932 пК 
wersyte 
mik liryków p. t. „W: 
nad powieścią 

  

e Lwowskim. 
żoraj*, w najbli 

    

Od r. 1933 mieszka stale w Warszawie. 

Wiersze. ogłaszał w 

  

wakacje, wyjazd 

przeżyć musiał los podobny @0 losu wielu auto- 

rów, jeśli chodzi o uznanie jego talentu przez 

e nie doceniał 

  

„ogół polski. Współcześni Fred 

go, a nawet występowali przeciw niemu (Gosz- 

Pol), zarzucając mu brak polskości. 

ną tego był ówczesny kierunek literacki, 

y się w romantycznym i rozgłośnym 

ie. Potem jednak nastąpił zupełny 

yki, szczególniej, 

  

zwrot w zapatrywaniach kry 

  

gdy Fredro zamilknął i uparcie przez czterdzieści 

lat ani drukiem nie ogłaszał, ani nie wystawiał 

na scenie swoich dalszych utworów. Zmianę 

stanowiska krytyki zapoczątkował  Siemieński 

(1877), a utr ił ją hr. Stamisław Tarnowski 

swymi warszawskimi odczytami o Fredrze, na- 

   

  

kamienną osob: 

Od tego czasu zaczęła się, zdaniem Boya-Żeleń- 

skiego, którego książka _„Obra- 

chunki Fredrowskie* (Gebethner i Wolff), właś- 

nie się ukazała, „manją powiększania Fredry, 

  

zwawszy go „d 

  

arcyciekawa 

  

jakby on sam nie był dziś wie . Boy uważa, 

że Fredro jest wielkim, bodaj genjalnym kome- 

i. pod- 

niosłego patrjoty, wychowawcy narodu, nie jest 

Ten pogląd. przeprowadza 

djopisarzem, ale robienie zeń kaznodz 

  

zgodne z prawdą. 

boy w sposób sobie właściwy, a więc z dużą 

znajomością Fredry, bardzo wnikliwie, bystro, 

WPERSEGSIA 

Muzyką 

  

  

uszczypliwie zwalczając starych „fredrologów*. 

a ta wzbudza żywe zainteresowa- 

  

To też ksi 

  

nie. Jes jedno „odbronzowienie* — inteli- 

gentne, cięte i bardzo w guście aktualnych upo- 

  

dobań. 

Ale... Ale, 

wówczas zastanowić musi, że zarówno wywody 

jeśli zastanowimy się chłodno, 

   
bronzowników Fredry, jak i sprzeciwy Bo 

często wiszą w powietrzu. Powodem tego br: 

materjału dowodowego: — Fredro zniszczył 

wszelkie listy i korespondencje, któreby odsło- 

niły rzeczywiste dane. Stąd i fredrolodzy i Boy 

opierać się często muszą tylko na intuicji i de- 

dukcji, a te zawsze, zależnie od punktu widze- 

zać można. Tymczasem, zdanie: 

    

nia, zw: m mo0- 

  

jem, przesadne są wprawdzie ody gloryfikato- 

krańcowo odmienne rów Fredry, ale także ' 

dedukcje Boya. Można czytać z uśmiechem, że 

ną posta- 

cnotami 

    

Fredro był „wielką, rycerską, konie 

cią”, obdarzoną hiperobywatelskiemi 

narodowemi, ałe równie ryzykowne jest prze- 

malowywanie go na bezwzględnie apolityczne- 

go, apatrjotycznego, czy amoralnego. Zdaje się, 

ię po 

środku. Badaczom zaś Fredry należałoby zna- 

Adam Stodor. 

że prawda, jak zwykle bywa, -znajduje 

  

leźć dowody. 

  

AWANTURA 0 HINDEMITHA 
Niemałą sensację. zreszta w ujemnem tego 

słowa niu, wywołały wśród świata mu- 

zyczneg» Europy i Ameryki ostatnie wypadki 

znac 

  

w Niemczech. Sprawa o tyle nabrała rozgłosu, 

że chodzi tu o trzy pierwszorzędne nazwiska nie 

mieckich muzyków. Ryszarda Straussa, Pawła 

Hindemitha i Wilhelma Furtwinglera. 

Jak zapewne czytelnikom wiadomo, w isto 

padzie 1933 r. utworzono w „Berlinie Izbę Kul- 

tury (Reiehskulturkammes), w skład której we- 

szła również Izba muzyczna (Reichsmusikkam- 

mesj. Na czele tej izby muzycznej stanał zna- 

Zastępcą 

jego mianowano świetnego, jednego z najpierw- 

szych kapelmistrzów świata Wilhelma Furtwin- 

glera. Te dwa nazwiska dawały gwarancję, że 

komity kompozytor Ryszard Strauss. 

muzyka niemiecka będzie otoczona kompletną 

opieką. 

"Tymczasem okazało się, że idyliczne stosun- 

I zhinuu Jon — achwiarny i wialiki 
Pad szum taupy i bubna huk 
Pawis zmahar Kastuś. 
I z tych nichto nia czuu kaho jon klikau 
U aposzni czas śmiarotnych muk — 
Bo spała Biełaruś. 

  

ny, pod względem 

patrjo- 

Poemat silny, jak widzi 

napięcia dramatycznego i głębokiego 

w budowie swej ulega wpływom   tyzmu poety; 

poezji rosyjskiej (m. in. Lermontowa) 

względu na tendencję uwypuklającą wal- 

kę trzech narodów „za naszą i waszą wolnoš 

omy do bibljotek 

      

poemat mógłby być dopus 

szkolnych na terenach białoruskich. Szkoda tyl- 

nkami łacińskiemi 

czkę zdobi podo- 

Jan Poźniak. 

    

ko, że wydano go nie c 

  

lecz Ł zw. grażdanką. K 

bizna Kalinowskiego. 

LISTOPADA 
> pocałunek — niebo — szept, 

wycieczki dalekie jak Śpiew 

w oczu lustrzaną zieloność. . 

Później — pauza, pustą inją rozłąki: 

przetną rumianą rzeczywistość. 

Dni w samotności wietrze brzęczą jak czarne bąki. : 

Viersze okwitly smutkiem, wiersze Tobą kwitną. 

Nie pamiętasz... Nie pamiętasz... 
Zawiodła pamięć dłoni stulonych nakrzy 

  

wiatr ją ze snu rozpowił, 

listopadem wplótł w ementarz: 

  

ym czasie wydaje nową książkę poetycką p. t. 

  

przedtem kilkalat w Luhlinie. 

— złotowłosą, jasną Beatrix. 

wia, studja filozoficzne na Uni- 
ał się to- 

Obecnie pracuje 

  

    

„Spotkanie z brzoza”. 

ki muzyki z polityką długo trwać nie mogą. Po 

szło o osobę znakomitego kompozytora współ 

czesnego Pawła Tlindemitha. Jest to twórca 

który wysunął się na czoło kompozytorów nie- 

mieckich młodszej generacji i właściwie jedyny 

z młodych, którzy mają uznanie i oddźwięk w 

świecie muzycznym Europy i Ameryki Jest przy 

tem czystej krwi Germaninem. Podobno wdał 

się w stosunki z żydami, którzy wykonywali je- 

go kompozycje, czy też grał z żydami w ja- 

kimś zespole. Dość na tem, że został „„potępio- 

ny* i oficjalnie popadł w niełaskę przywódców. 

Za świetnym muzykiem ujął się Furtwangler. 

To wstawiennictwo spowodowało jego dymisję 

ze stanowiska wiceprezesa Izby Muzycznej 

Ustąpienie takiej klasy muzyka nie pozostało 

bez wpływu na Straussa, który również zgło 

sił dymisję, tuszowaną przez długi czas. W tym 

incydencie więcej ufamy Furtwinglerowi, ani- 

żeli reprezentantom oficjalnej kultury niemiec: 

kiej, którzy w zakresie muzyki reprezentują bar 

dzo niewiele. Dr. Goebbels w mowie wygłoszo- 

nej niedawno w Sportpalast w Berlinie próbował 

ratować b. niezręczną sytuację i stworzyć in- 

cydentowi z Hindemithem szersze podstawy. W 

mowie tej zarysował projekt uzdrowienia kul- 

tury muzycznej Niemiec i ocalenia jej od grożą- 

cego upadku. Opinja taka oficjalnych sfer nie- 

  

mieckich wygląda śmiesznie skoro właśnie dzi+ 

siejszy Świat muzyczny uważa Hindemitha za 

  

tego kompozytora, który ratuje muzykę niemiec 

ką, popadłą w zupełny marazm i _ jałowość. 

Ruch nacjonal-socjalistyczny sytuacji nie ura- 

tuje, skoro nawet dr. Goebbels wyraźnie stwier- 

; nie posiada talen- 

tów w tej dziedzinie. W tych warunkach stano- 

wisko Furtwinglera wobec twórczości Hinde- 

miitha jest dla każdego kulturalnego człowieka 

zupełnie zrozumiałe. 

dził, że nacjonal-socjalizm 

Walka wypowiedziana „dyssonansom* przez 

„uzdrawiającego* muzykę ministra Trzeciej 

Rzeszy, przypomina słynny dekret papieża Ja- 

na XXII potępiającego w czambuł nową muzy- 

kę i grożącą złożeniem z urzędu tym biskupom 

którzy nie zastosują się do zarządzeń dekretu. 

'To się działo w 1324 r. Od tego czasu muzyka 

poszła naprzód właśnie w kierunku „dyssonan- 

su“ (historję muzyki nieomal słusznie możnaby 

określić jako historję dyssonansu) dekret zaś 

Jana XXII pozostał w archiwum. Życie zwycię- 

ło nawet tak dobry pergamin, jakiego używa- 

T. S. 

  

  

no w XIV wieku. 

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

NOWA 
° ° ° 

Wypożyczalnia książek 
Wilno, ul. Jagleilońska 16, m. 9. 

OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

 



    
    

      

      

    

                

   

  

   

        

    

       

W hołdzie Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 

CHWILABEZACA 
W ILUSRCJI      

Skok ze spadochronem.     
Utarczki między wojskami Abisynji I oddziałami wojskowemi w Somali omało nie wywołały wojny. 

Na iluskenia wojsk włoskich w Somali.          
  W środę dn. 12-go b. m. w Chemiczaym Instytucie Badawczym odbyło się odsłonięcie tablicy | Ks. Paweł, regent Jugosławii w czasie pamiątkowej dla u nia 30+etniej pracy naukowej Prezydenta Rzplitej prof. Ignacego Moś- r ”      
         

       

  

cickiego, twórcy Instytutu, który uświetnił tę uroczystość swoją obecnością. Na zdjęciu — ora PODANY, Paryżu, w towarzystwie u góry założyciele i pracownicy Instytutu przed tablicą ku czci Pana Prezydenta Rzplitej; В irancuskiego ministra wojny. na zdjęciu u dołu — Pan Prezydent Rzplitej podczas uroczystości odsłonięcia tablicy. - 

  

Dzieci i sprzedawca zabawek. 

  

Nowoczesny Robinzon. Małżonkowie 
Rittcr zamieszkali na bezludnej wyspie 

Galapagos. 

Atenffiły 100-lecie utworzenia nowoczesnej niezależnej Grecji. Na ilustracji uroczystości 

przed starożytną świątynią Tezeusza. 

  

  

  

: 
Akrobacja wśród dzikich w Afryce. UA) Rada Ligi Narodów ostatnio obradowała nad sprawą Saary i skargą Jugosławji. Na ilustracji 

posiedzenie R. L. N.: po środku siedzi Benesz, na lewo od niego Laval, na prawo lord Eden 
i Litwinow. 

Przy kopaniu studni zo- 

stał zasypany robotnik 

tak, że nie można było 

do niego dotrzeć, cho- 

ciaż żył. Porozumiewa- 
no się z nim przez rurę. 

Po kilku dniach zanim 

dotarto do niego przez 
podkopy zmarł z wy- 

T i NN   
Šwieta się zbliżają. 

  

ы : „S.R.R. igi Pirandello otrzymuje z rąk 
SME a Bas Znaczek pocztowy wydany przez pocztę Z S R.R Luigi Pirandc cieńczenia. Na zdjęciu 

dla uczczenia lotu do Stratosiery Fiedosiejenki, króla Z RO EE nagrodę (na prawo) prace ratow- 
który osiągnął wysokość 22 klm. r . nicze i rozmowa przez 

A WR rurę ojca z synem. 

UI 

     
Pierwsze prawdziwe Bože Narodzenie bo na ik 
ziemi ojczystej, spędzą żołnierze oddziałów sta- ы ži 
cjonowanych w Indjach. Widzimy ich wysia- Na ilustracji liczne przyszłe ofiary apetytów świątecznych. : dających z okrętu wraz z rodzinami. 

Olbrzymi wojskowy samolot belgijski spadł na dach jednego z domów w Ypern i spłonął. 

Josć Luis Tejada Sorzano, Na ilustracji szczątki tego samolotu. 
nowy prezydent Boliwji. ' u. 

Ruiny p 2 XIII wieku w Radzyniu na Pomorzu. 

|



Pelna tabela wygranych 

„KURJER“ z dn. 16-40 grudnia 1934 r. 

I i Ii-gie ciągnienie 

GEOWNE 
Zł. 100.000 tys. ma Nr: 12017 157289 

172737 ! 
Zi. 20.000 na Nr: 133655 169914 
Zł..10.000 ua N-ry:-49238 52805 177850 
Zł. 5.000 na N-ry: 6412 78826 135217 
ZŁ. 2.000 na №-гу: 27354 32910 40110 

79527. 136366 
Zł. 1.000 па №гу: 6242 20190 37022 

51351 89875 100920 104560 121861 147280 
. 500 na N-ry: 1401 2252 46048 47208. 

63979 69661 119366 157018 166230 
Zł. 400 na N-ry: 5210 6555 13077 22989 

24613 29105 42641 45264 96521 103643 
118442 138291 140342 144704 155271 
161805 175944 

Po zł. 300 na N-ry: 47938 57127 58098 
61582 80383 S1027 88188 99776 101212 
169031 109574 112763 119281 120073 
127378 131304 148235 154534 164188! 

Po Zł. 250 na N-ry: 5213 18504 24822 
26553 27442 31886 34590 38392 42138 
46140 51430 53600 55270 57674 59257 
62478 64578 65622 66746 71774 72149 

  

      

   
75908 94 92172 94180 98283 
101234 113842 115776 
126941 127763 134779 138158 139388 
163300 163745 163834 166203 171369 
176612 

Po 200 złotych: 
57 172 416. 1504 614 816 2041 168 

662 878 3275 592 4130 61 339 489 -5501 
612 755 6037 67 237 7321 427 728 92. 
959 8021 506 648 9081 651 

10470 890 11178 506 770 12053 275 
914 50 13054 932 14001 372 TI4 15036 
501 702 28 941 16390 17027 320 441 93 
805 911 18664 19646 
‚ 20283 304 636 80 747 21210 334 56! 
410 19 585 22220 675 909 97 23186 348 
1573 756 864 939 61 62 24005 136 76 466 
1968 25532 26011 102 236 406 508 618 
27780 913 28528 655 29125 

WYGRANE 

|261 504 707 51 823 95 983 99 57064 | 

712 37 8108 318 54 670 9358 662 89 
10318 579 695 710/845 48 915 79 

11392 407 607 88 763 871 12254 371 994 
18011 270 517 760 15012 348 502 607 
60 721 825 16982 157 210 82 86 :03 591 
754 817 934 17019 385 706 18240 644 
906 19388 507 545 939 95 ё 

20068 372 73 437 595 893 930 21045 
258 303 52 447 716 22034 231 51 457 
847 23350 76 435 639 837 24095 276 86 
471 86 657 ST 745 859 25250 55 412| 
525 26079 143 249 663 842 74 88 986: 
27185 87 259 68 692 816 28264 77 574, 
695 773 29185 379 | 

30174 410 520 80 708 879 950 51027 
174 334 63 771 988 32165 71 283 839 
33016 259 365 500 943 66 72 34239 410 
63 737 829 35033 104 228. 68 365 507 
988 36470 522 639 57 763 826 930 46 
56 37019 81 594 905 38090 267 96 343; 
869 39130 325 514 849 56 956 

40100 39 79 213 439 69 684 41055 
199 218 352 441 42214 365 72 413 90 
43075 499 604 87 786 887 44047 233 352 
98 756 96 923 42 45330 80 85 411 56 
514 639 86 967 46265 783 47293 321 38, 
599 854 48691 49378 645 763 825 34, 
915 57 

50057 489 577 51199 218 944 86 52022 | 
53 63 158 72 599 680 53580 619 50 880, 
54019 107 20 338 559 850 55017 53 216! 
28 391 562 75 644 723 887 56054 134, 

i 

  
77 82 199 400 37 764 65 851 903 25| 
58024 140 620 58 739 59260 568 617; 
824 906 

60432 510 15 20 61203 304 527 29 70, 
836 909 62005 46 496 612 43 54 63156 
284 302 407 829 980 64012 713 41 952 
65192 373 87 585 721 66080 214 19 30 
67 67476 591 613 953 68980 69168 252 | 
418 745 69 į 

70132 252 382 414 24 521 50 691 794 | 

w 3-m dniu 

371; 25034 313 771 27452 676 28045 154 
818: 29092 214 300 9 : 

31378 794 33149 239 565 34775 35608 
91 36021 428 37153 388 953 38056 651 
701 39108 349 622 | 

40087 41604 43976 44482 88 855 908; 
46769 73 47366 40 48231 49067 11 215 
655 890 

50076 658 51220 625 82 52979 54357; 
519 627 35 937 56905 15 57861 906. 58015: 
134 462 954 i 
60672 61559 62583 958 63636 888 

64285 65939 58 66877 934 67236 917 
69684 - 

70082 478 713 93 71724 72296 783 
73139 687 960 75306 491 

76131 647 59 77057 535 78482 774 841 
79323 662 80214 631 748 889 81592 908 
82093 205 370 646 806 83616 84234 616 
96 85407 86621 934 88020 951 89619 90420 
91272 417 74 92677 93203 751 851 94827 
96367 73 882 97301 428 570 98123 234 906 
99371 569 100293 813 101277 102139 371 
834 96 103543 104813 105033 336 106443 
761 108933 109256 375 110940 111016 896 
114800 115439 116757 117272 528 604 794 
119960 120245 411 533 121064 278 123079 
124470 747 125387 724 126773 127411 
128002 129076 318 28 647 774 130346 477 
134042 852 923 135282 761 136177. 630 
137321 755 803 912 138688 £27 139380 403 
92 140989 141623 948 142022 412 144303 
145051 63 425 503 773 146786 148039 
149213 785 856 150659 151365 561. 

160191 838 47 161222 797 853 162061 
164204 506 685 747 863 917 .165140 288 
304 166483 167448 50 542 729 72 168001 
490 169039 432 810 

170039 77 783 171627 172042 918 
173740 175750 176023 421 539 773 801 
67 177403 979 179370 483 826. 

Stawki po 50 zł.: 
75 438 715 1242 828 92 944 2045 3397 

470 584 4250 517 5564 6119 7403 
10928 11096 512 12062 476 14346 799 į 

15159 326 40 828 16011 346 750 17658 

30608 81315 18 416 32475 33190 219 002 71058 266 75 321 65 705 812: 966|783 19905 96 19807 652 914 34202 363 35234 88 401 48 607 
„36547 797 37140 69 428 43 553 38163 

‹ 449 515 893 39241 801 19 
41607 929 42631 792 941 89 43352 

TT 91 552 83 872 44203 23 420 86 580 
616 752 863 934 45300 425 30 46485 
613 34 971 47001 259 79 480 609 798 
994 48065 229 870 930 49311 692 760 
851 941 66 

50074 112 861 74 51176 230 52540 
54174 339 40657 55195 207 421 721 16 
922 56435 513 724 57670 899 58671 816 
936 59092 835 925 

60266 61062 710 872 62190 284 698, 
62696 64249 566 745 858 65124 369 756 
966 66057 405 37 47 T3 521 T52 847 
997 67259 323 64 556 71 68175 402 771 
98 835 69436 664 

70274 306 585 956 71004 323 566 
„72028 380 73062 74190 339 702 845 
(75038 87 468.98 640 710 

77153 77 816 912 78030 158 874 79056 
275 826 

° 80128 90 408 81113 445 82341 536 85 
(791 83211 84335 550 85109 223 616 770 

| 51 884 950 87211 464 540 621 88036) 
851 89059 402 

90113 300 91041 180 283 965 84 92278 
BS 993 93261 330.625 807 94218 549 792 

  

848 95054 477 962 96426 87 672 77 712 
97197 612 814 98054 445 99492 884 971 

100036 190 202 7 489 659 773 101619 
102064 161 269 80 333 49 91 421 654 855 
921 35 103188 314 582 104093 154 232 315 
525 602 105245 368 514 80 871 106077 180 
1107164 108585 878 969 109243 724 

110287 642 703 111138 292 305 -86 709 
112039 153 870 113396 404 76 508 27 86 
7720 114095 727 48 115313 410 116538 678 
Em 800 118057 382 793 848 119449 
54 
120318 621 768 121160 512 87 122450; 

542 616 753 123378 86 735 935 124805 9 
969 125745 882 126310 824 127327 401 38 
85 96 128111 16 269 320 50 639 129033 
172 376 611 
„130248 94 389 413 780 131322 424 922 

[132207 397 424 714 133152 322 798 134286 
325 70 594 135082 207 464 669 847 136148 
1311 95 590 602 21 964 137120 75 236 673 
l138187 139235 405 99 536 

140238 985 141015 28 47 499 142064 130; 
(341 692 827 921 143127 503 47 749 144125! 
135 41 260 310 624 45 50 813 145206 29! 
425 146061 481 522 845 995 147678 148049! 
507 87 722 57 88 817 966 91 149346 407 
887 954 

150531 712 151404 27 81 679. 
° 152096 98 872 931 153407 643 52; 

er 232 155056 886 933 156489 157004 

  
105 375 432 40 584 999 150281 504 Ti 
125 38 892 — ' 
„ 160043 213 83 510 828 161504 27 648 

07 940 163083 133 866 999 164083 194 
27 56 555 165010 242 315 79 556 649 
06 166415 774 936 167153 92 333 605 

687 978 168391 430 947 160006 89 565 
95 618 

170041 153 435 172211 622 173228 50 
328 31 174007 17 179 215 340 541 175176 
588 712 24 902 176250 351 593 710 45 
965 177047 255 320 178483 612 97 179853 
912 

  

Stawki po 50 zż,: 
628 891 1237 997 2614 90 

38 283 834 48 991 4038 134 
59 405 56 57 634 719 5776 815 6150 

298 367 401 550 644 741 7260 638 67 
        

  

72174 483 73410 48 571 635 74031 72! 
263 97 300 50 489 75049 948 | 

76036 908 17293 802 48,927 82 78172 
238 63 329 424 52 571 632 804 996 79032! 
89 154 702 ! 

80275 86 394 81083 260 476 675 810 60 
948 82092 226 T3 T9 201 39 327 67 549 
83234 576 84025 65 858 85155 486 646 794! 
914 63 86300 35 58 520 763 924 59 87472: 
99 806 88027 184 262 779 812 57 80149: 
314 426 550 312 25 91 914 

90272 89 319 28 72 823 91187 394 829; 
92008 337 91 418 587 92 629 93380 502 12 
814 39 951 94196 326 656 730 831 62, 
95U08 216 667 775 96121 735 864 986) 
97124 542 775 903 38.73 93020 76 316 475, 
630' 864 074 99097 225 423 687 754 

100026 106 263 328 413 560 622 101011 
330 60 419 555 102156 247 48 94 381 671 
103029 91 448 723 803 60 104025 269 332 
495 105355 106298 312 675 711 99 816 91 
107340 462 583 821 965 108292 109449 
658 756 | | 
110114 32 66 414 743 111215 676 720 

32 86 879 83 927 112101 256 82 314 448 
605 113309 459-543 628 711 63 804 114074 | 
173 510 829 963 115319 90 852 913 116177, 
513 170035 809 118499 630 945 119133, 
436 52 76 551 660 66 88 781 870 78 ) 

120123 217 363 799 121756-122023 332 
83 528 77 24 123355 950 124296 5905 913; 
125204 304 44 418 80 651 833 127538 774) 
825 52 963 128177 89 279 343 54 589 613 
65 129152 507 905 

130156 222 540 131239 410 30 541 715 
33 132230 327 62 593 95 676 740 833 984! 
133063 199 218 513 97 681 876 998 134127 
280 390 503 658 845 964 135058 664 77 
136028 54 75 672 746 910 137140 263 349 
426 33 607 138060, 997 139245 48 328 601 
116 925 

140047 108 70 380 722 995 141397 425 
683 829 916 85 142209 314 671 143052 293 
323 144011 25 88 350 486 96 650 713 
145531 668 725 841 85 146239 575 695 796 
147384 585 844 909 148301 587 149293 497 
501 97 952 

150030 503 790 151916 
152044 126 89 333 666 713 912 153108 

498 957 154139 265 67 821 155393 543 
908 156240 558 807 157260 938 158272 
379 86 535 621 925 159014 346 458 71 
564 762 808 993 

160143 239 330 94 563 845 16113] 
269 330 48 162382 416 656 810 997 
163554 744 164054 132 307 23 732 853 
96 915 77 165377 527 705 7 166045 151 
285 571 661 831 167092 548 680 710 
168030 325 513 29 70 701 67 823 932 
169003 87 465 511 705 958 

" 170400 6 52 86 915 171314 56 459 
513 672 99 841 905 172017 31 418 624 
61 79 861 940 173046 207 31 45 330 
696 724 56 93 894 174267 832 175274, 
414 812 61 176124 39 360 434 502 962; 
177192 709 34 55 938 178199 205 698 
179436 839 960 93 

Eit-c:e ciągmiemie 
Po 200 Złotych: ` 

60 878 1148 51 734 829 2234 999 3468 
4734 5273 7357 531 69 8368 477 

10141 285 11747 12584 13829 14049 
83 846 15345 776 16426 17464 18501 
19331 583 881 

20198 223 407 935 21145 646 753 848) 

  

  
1980 22026 496 529 671 23109 24009 771| 123429 132973 134258 

21271 744 98 979 22200 24140 214 628 
71 700 25847 26880 27314 518 870 923 32 
28333 20756 

30147 855 31166 32078 524 48 72 706 
|33119 769 34154 64 373 35744 36001 145) 
313 37278 38315 30326 

40193 814 41189 580 667 974 42379 
789 890 43292 44234 85 86 350 957 93 
45109 325 653 771 46096 729 91 47251 
588 823 48166 87 655 760 882 

50099 867 901 51105 436 670 805 52115 
358 509 893 53031 403 9 628 54060 169 
684 947 55123 40 297 418 56072 387 490 
635 99 768 57214*836 58765 59660 73 

60003 579 61505 609 62247 394 63466 
87 965 64452 449 65481 66459 866 67445] 
619 68170 346 889 60229 816 

70221 90 481 88 SQD 71340 709 960 
72341 414 559 973 13306 760 74043 167 
208 75216 

77099 583 78080 748 79158. - 
80127 93 558. 81460 82176 83081 108 745 

956 84379 547 803 85011 86066 430:919 
73 87111 98 880 88828 80078 803. 

90684 739 957 91171 860 92176 80 663 
713 85 941 43 93318 789 840 993 94240 
526 909 48 95036 203 360 607 96074 114 
83 97577 98449 99454 689 903. 

101251 84 102177 767 997 103578 913 
104236 743 105462 790 931 106118 22% 
566 645 107048 449 602 44 68 842 996 
108113 433 529 682 768 109540. 

110034 413 817 941 111573 952 112368 
716 113266 469 548 87 636- 114096 115659 
801 116448 117195 276 425 750 118782. 

120090 361 706 887 96 121190 709 
122532 123747 124433 565 608 845 125393 
756 873 126462 562 675 853 959 127329 
33 128229 56. 

130198 400 132572 822 133415 134497 
508 898 135402 523 740 136128 57 225 811 
137157 138141 743 861 958 139785. 

140005 292 669 773 910 141529 142069 
823 143521 145111 205 73 434 870 137175 
452 148620 946 149383. 

150136 413 698 151359. 
153333 155648 950 156145 158635 159619 
160379 533 161533 641 51 754 162605 

163157 292 164254 415 644 165002 471 
166489 909 18 167412 168603 757 169491 

152056 85 266 616 807 153833 154137, 
318 682 706 155310 956 156410 574, 
157037 183 201 47 457 74 576 834 | 
159158 = i 

170108 885 171410 21 41 78 612 50 
97 172103 512 175306 856 176232 597 
748 11269 178067 137 660 42 927 

iW-te ciągn enie 

GŁÓWNE WYGRANE 
ZŁ. 50.000 na nr.: 
80949. 
Zł. 20.000 na nr.: 60649 
ZŁ. 10.009 na nr. nr.: 86230 88176 
Zł 5.000 na nr. ur.: 47644 99835 

103467 
24. 2000 na nr. mr.: 30953 59351 

134196 
ZŁ 1.000 na nr. nr.: 75218 103847 

107476 153632 166845 
Zi. 560 na nr. nr.: 33406 38801 61262 

76949 83304 78810 103252 129219 138281 
Zł. 400 na nr. nr.: 20754 35993 45261 

54222 59069 59838 74356 88692 92682 
133760 143602 2 

Zł. 300 na nr. nr.: 7438 11692 21788 
35728 36458 54909 65741 70135 99736 

135385 144283 

ciągnienia 3 klasy 
31-ej Polskiej Loterji Klasowej 

168259 168590 171109 172959 

Po zł 250: 20813. 23531 
26941 36869 38849 48307 62705 
65775 67890 74899 75756 76493 
85172 $7300 88654 103581 111093 
116481 118707 120753 125887 133746 
138397 143493 144903 147458 157913 
170528 170987 179311 179952. 

Po 200 złotych: 
472 2423 869 4580 6308 450 7172 8881 

9562 10197 609 11142 239 346 12799 
05 13193 720 14361 15615 751 16087 366 
644 871 901 17439 730 18020 218 19639 
890 22114 693 23209 499 24660 727 25092 
156 675 26336 721 935 27321 464 28134 
413 30198 31220 32029 33527 35108 547 
48 36089 614 37503 

38993 39184 741 
40612 43443 512 68 96 653 44041 198 

47731 48214 629 49594 654 868 
51829 960 52176 352 831 53084 471 

807 54136 55043 633 757 995 57141 705 
58208 907 

60235 61534 656 62163 563 63213 815 

64094 65012 746 67098 575 
70202 552 609 808 963 71359 72353 

(737 13269 554 618 794 74400) 47 40! 5% 
76511 80247 81305 935 82313 650 

83753 84043 53 353 647 85236. 555 
403 618 917 46 86971 85 87595 65% 
88366 889 89230 454, 

91850 93892 94126, 63 394 9511) 
35 532 96816 30 97790 950 98030 
235 67 99505. 

100508 101087 112 103912 62 
104320 923 44 105068 443 708 106455 
422 856 107805 957 109107 545 774. 

110835 111174 90 222 40 2331 
112308 458 72 939 113448 509 95!. 

115106 797 891 116524 882 117335 
118502 119275 120349 639 755 961 121219 
52 69 122165 356 87 123008 165 500 26 
124351 125082:409 626 S06 42 925 128243 
129355 130042 69 132660 133092 134066 
135423 137161 222 138601 55 140573 710 
141354 142295 367 629 775 144093 557 

25915 

  

145217 99 146265 535 147209 — 148236 
149305 150043 610 151154 60 641. 
152770 154504 . 155663 831 156086 

157149 382 942 158385 968 159109 160496 
162546 153265 706 95 164618 756 532 

929 165802 166781 167591 168088 192 
420 861 169383 

170070 171129 172137 173410 — 522 
174536 753 801 175793 176266 354 177127 
214 178430 179055 330 523 

Stawki po 50 zł.: 
116.286 1177 1310 745 902 78 3148 
314 4533 5459 541 611 883 6176 241 

712 964 7798 8309 575 801 9266 10319 
864 11601 708 12373 516 653 982 13295 
14127 261 632 15347 802 16061 731 17071 
417 522 18650 19549 721 

20201 77 404 174 89 21214 369 23007 
78 24039 26173 230 301 9 67 649 816 
75 21257 489 29117 

33782 34045 407 35644 56 36331 423 
37038 199 230 99 387 522 65 98 690 854 

38341 719 39000 625 731 
40171 234 441 971 41024 461.72 42027 

672 836 43811 44610 84 793 909 5018 
518 625 722 806 46425 53 597 891 47979 
48069 100 40 238 49226 589 98 855 

50849 51269 52076 97 134 227 324 208 

21 58 76 53311 421 54001 141 462 651 

55040 549 724 874 908 56091 519 654 

718 960 57056 101 834 58228 321 

60i34 590 701 29 61676 713 936 62582 

63254 447 64368 651 739 65408 29 43 

66169 67228 634 999 68230 365 69228 

681 98 

71478 690 888 72373 73866 74320 870 

76112 78501 741 79026 131 874. 
80232 81133 687 708 549 963 

82143 45 409 29 34 510 54 83199 711 
88 84196 756 87 829 971 85687 853 
983 86188 87201 65 88080 915 89173 

90669 771 91343 860 92177 94067 
101 698 720 97655 98072 134 444 
732 99873 969. 5 

100037 109 34 296 637 812 101128 
387 930 102053 103232 600 773 
104294 322 105108 106076 90 107083 
873 108506 761 889 109147 99 440 
514 95. 

110585 111063 112003 12 50 422 
113921 51 98. 

114062 247 383 524 115421 557 837 
116035 266 543 119179 290 381 705 69. 

121563 931 122014 123227 777 124544 
970 125910 126827 128476 129150 334. q 

130236 583 131004 682 132019 620 755 
974 133126 671 134125 389 484 603 135299 

928 139223 737. 
140390 557 58 713 141024 132 628 142125 

225 618 143431 43 523 60 725 144339 952 
145115 228 618 146292 428 792 147320 
525 42 990 148274 309 149423 544 64. 

150107 77 365 449 151419 953. 
152996 153946 155029 70 215 45 T= 

488 93 156171 84 718 816 922 157305 595 
668 158672 159052 275 649 

160105 7 217 470 622 745 888 998 
161703 8 162083 406 163072 737 164034 
832 54 165250 763 166297 588 167036 677 
882: 169025 183 292 859 c 

170140 414 888 . 947 171835 172762 
173014 152 425 76 668 175058 631 M9 
95 176277 869 974 177507 81 779 859 906 
178172 392 788 843 179047 134 431 572 
840 923,      

30153 354 402 31092 136 225 460 | 

459 559 136385 963 137013 87 301 138224 - 

  
jeszcze piękniejsza impreza. a 

  

Przedświąteczne 

połowy ryb 

Z powiatu brasławskiego do 
noszą, że rozpoczęły się tam 
wielkie połowy ryb. 

17 b. m. również ma się od | 
być ma większą skalę 'połów 
ryb w jeziorach powiatu wileń 
sko-trockiego. 

Rybacy Wileńszczyzny spo 
dziewają się dostarczyć na ry- 
nek wileński i zamiejscowy о- 
koło 3000 kig. ryb. 

Z życia szachistów 

    

    

  

   

wileńskich 
W( ostatnich dniach życie 

szachowe Wileńszczyzny przy- 
brało, na intens Przed 

  

kilku dniami został zakończo- 
ny turniej jo 

Wilna, w nied    

    

  

ma się rozpo turniej k 
sy III, r romadził rekor 
dową ilo: ników. gd 

18 osób za ło się do tego 
turnieju. 

W wyniku turnieja o mi- 

  

strzostwo. Wilna mistrzem 
rok 1935 z 

znany sz 

na 
ał prof. Gerstrn. 

ista wileński. 

oczekuje Wilao 

    

Niebawem 

mianowicie 22 b. m. pod pra 

tektoratem znanego miłośiika 
gry szachowej  Maryana hr 

Broel-Platera ma się rozpoczac 
w lokalu Wileńskiego Towa- 
rzystwa Szachowego (Gdańska 

1) turniej o indywidualne mi- 
strzostwo Polski Północno 

Wschodniej, z udziałem najlep 
szych graczy Wilna, Białegosi » 

ku, Grodna i Lidy. 

Zaznaczyć należy, że zwy- 
cięzca tego turnieju w stycz 
niu 1935 r. zostanie wyde! 
wan do Warszawy, ce: 

a udziału w  przedolim- 
pijskim turnieju eliminasyj- 
nym. 

Na wileńskim bruku 
ZUCHWAŁY WYSTĘP 

ŻEBRAKÓW. 

Policja wileńska  przedsię- 
wzieła ostatnio kampanję prze 
eiwka natretneį žebraninie, 
Akcja dała pokaźne wyniki. Zat 
rzymano kilkadziesiąt zawodo- 
wych żebraków, których skie- 
rowane do dysnozycji sądów 
starościńskich. Cześć z nich zo 
stała już nawet ukarana. Tem 

niemniej plasa natretneco żeb 
ractwa na ulicach naszeso mia- 
sta nie została zażesnana. Wła- 
śnie wczoraj miał miejsce jesz 
cze jeden występ żebraków, 
który posiada cechy niezwykłe 
zuchwałej kradzieży. 

Wieczorem. przy wejściu do 
kina Świata trzy dziewczyn 
ki „które wybierały sie do kina, 
ctoczone zesłałv przez grupke 
żebraków, składajacą sie 7 7—3 
0sėb. Gdv na prośhv żebraków 
dziewczynki nie oddały im dob 

rowalnie pieniedzy, ci wyrwa 
li im je z rak i zbiesli. 

O wypadku powiadomiony 

został trzeci kamisarjat P. P. 
(e). 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Pesterunkowy Józef  Stan- 
kiewicz — należacy do pinto 
nu policji konnej ulecł wczoraj 
nieszcześliwemu wypadkos:. —- 

Stankiewicz udawał sie konno 
na ćwiczenia. Na nl. Ponarskiej 
koń się nasle poślizgnał i poste 
runkewy upadł wraz z koniem 
doznajac poważnych pofluczeń 
oraz złamania nóg. 

    

    

  

  

  

  
Aute pogotowia ratunkowe 

go przewiozło go do szpitala 
Św. Jakóba. (e). 

DRUKARNIA | 
INTROLIGATORNIA $ 

„ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupia 4, ; 

Telefon 3-10 

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

-  WYKONYWA 

— PUNKTUALNIE — 

TANIO i SOLIDNIE 

eng mane as 

    
      

      

        
  

     

  

     

      
         

Analiabetyzm —to haiba XX wieku. Stari do szeregów pionierów oświaty!



„KURJER“ z dn. 16-40 grudnia 1934 r. 

Wieści i obrazki z kraju 

Z życia szkoły wiejskiej 
INDYWIDUALNOŚĆ SZKÓŁ. 

Każda szkoła wiejska ma swój spe: 
cyficzny charakter. Zależy to od wielu 
momentów jak: stopień organizacyjny 

  

szkoły, odległ od miasta, zatrudnie 
nie ludności, jej narodowość, nawet — 

ją własnością jest budynek szkolny. 
stosunek gminy do szkoły, bliskość g ота- 

nicy itd. itd. Stąd też pochodzi trud- 

  

      

ność ogólnej charakterystyki wiejskiej 
szkoły. Np. niektórzy rodzice z pograni 
cza używają swe dzieci do uprawiania 
przemytu, czego niema w wioskach da 
lekich od granicy. Ogólną, zdawałoby 
się cechą wszystkich szkół — to urzędo 

  

we programy szkolne. Jednak i to nie. 

  

INDYWIDUALNC NAUCZYCIELI. 

Mam tu na my pewną szkołę, w 
pewnym powiecie, w której młoda nau 
czycielka z Poznańskiego, posługiwałe 
się... tłumaczem. Mówił o tem zresztą 

przed kilku laty b. kurator O. S W. p 
Pogorzelski na, „Środzie literackiej * 
Nic w tem, coprawda, specjalnie złe 
p. kurator nie widział, gdyż był to Gwej 

nauczycielki pier rok nauczania (w 
dodatku w szkole wieloklasowej), ponad 
to była to osoba wyjatkowo zdolna, e 

      

    

niu ławek, w nalewaniu wody do umy- 
walki (sam zawsze przeleje), to znó 
pozamykać zasuwki w piecach i wyzzu 
cić zagrzebaną w popiele „głowieszkę*. 
bo też o tem stale „nie cheąc* zaponu- 

na. 

   

PIERWSZE JASKOŁKI. 

Jeszcze na polu:szaro, a tu wlatują 
już z hałasem pierwsze „„jaskółki*, i pę- 
dzą wprost do tablicy grać w szubienicę. 
Nauczyciel uspakaja, ale to pomaga tyl 

ko na pieć minut. A co chwila to nowa 
partja dzieci przybywa. Ten na łyżwach 
(chociaż niema śniegu), ów na nartach. 
innego znowu ciągną po zamarzniętym 
piachu na sankach. Jeden płacze, bo 
zmarzł w ręce, drugi płacze, bo zgubił 
ołówek, inny znowu zdarł o wycieraczkę 
(żelazną) obcasy i zelówki, to znów ktoś 

biegnie bosy, w ręku zaś trzyma wojło- 
ki, okazuje się — wpadł de wody. (pró 
bował mocy lodu) słowem, niepodobna 
tego opisać. 

  

    

„KIEDY RAN 

Gdy zaś ósma wybije — brzmi har- 
monijny śpiew na cześć Stwórcy... e 

Dzieci siedzą cicho, choci      

    

„CIACIARUKI“ I TOPIELCY. 

Lekcja zaczyna się od „co słychać* 
słowem — z życia i otoczenia dzieci. 
Dzieci lubią opowiadać, dochodzi nieraz 
aż do gadulstwa. 

      

— „Proszę pana — my dziś słyszeli 
ciaciaruków (cietrzewie), o, — w tym 
lasku, to musi na letka zima, bo oni tyle 
na wiosna tak wykrzykujo*. Ot i masz 
temat, a tu człowiek przygotował się do 
lekcji — o Powstaniu Listopadowem. 1 
mów teraz o „ciaciarukach', kiedy 
chcesz być dobrym, za przeproszeniem 
— pedagogiem. 

  

— Proszę pana — tej nocy człowiek 
z koniem utopił się i my teraz widzieli 
jak policmany szukają jego. Mówio, co 
ktości po złości jego utopił, bo on je: 
chał z sądu 

— Proszę pana — a Franuk wczoraj 

leciał za nami z nożem i nie puskał nas 
do chaty, to my aż poza dole iszli, czuć 
do stawu nie wwalili sie. 

  I tak bez końca, a każda sprawa ta 
„poważniejsza. Sytuacja nauczyciela 
ciężka: wysłuchać trzeba tej „żywej ga 
zetki“ i lekcję poprowadzić, boć trzebaż, 

    

„ROGATKA“, 

Wreszcie lekcja w pełnym toku, na- 
pięcie myśli wysokie, aż tu: „prosze pa- 
na, Kaziul ma rogatkę, wo lezie mu de 
ucha*. 

A niech cię bogi, 
gi, wreszcie każesz mu wyjść z dyżur- 
nym, by „rogatkę* tę (wesz) wyrzucono. 
Po chwili znowu cisza, znowu napięcie 
myśli i znowu: „pan, Pietruk powietrze 

  

zacinasz nieco war 

    

  

zepsuł”. (Cała klasa chwyta się za nosy). 
I znów uwagi, morały, wietrzenie sali 
utd. 

DOBRY PSYCHOLOG. 

Na drugiej lekcji uwaga już skupio- 
na, ktoś puka. — Proszę. Wchodzi jakiś 
komiwojażer. z tłumokiem na plecach, 
ze słowami: przepraszam, może pan coś 
weźmie na ubranie, pański kolega wziął 

jego weksle. 
— Widzi pan, lekcja... 
— Bagatelka, bagatelka, poczekam 

do przerwy, zrobię panu najdogodniej- 
sze raty. Pierwszą zrobię płatną po świę: 
tach. a to i później, 

— Nie wezmę, mam dużo zobowią- 
zań. 

— E, chyba pan żartuje, przecie, wi- 

   
  

  

Е ь + dy ranne 
nergiczna 1 uspołeczniona. c 

Gdzieindziej nauczyciel płaci z włas 
nej kieszeni za rodziców, nie przestrze. 
gających obowiązku szkolnego, inny zno 
wu zdejmuje na lato szyld szkolny, by 
nie wypłowiał, tam znów gromadla dzie 
ci obrzuciła samochód śnieżkami (jak 

się później okazało — auto kuratoryjne| 

  

INDYWIDUALNOŚĆ OBSERWA- 
TORÓW. 

Na jednego z Poi napi ano 
znów skargę, że uczy.. 
się, że biedaczysko ur: ządził przedstawie 
nie į jedno z dzieci „wzięło ojcu 5 gr. 

(pięć groszy) na bilet. Na tem tylko pele 
gała cała „nauka kradzieży”. 

<ów podobnych z życia szkoły mógłbym 
tu przytoczyć całe tysiące. Na to kryzy. 
su niema. 

PRZED OTWARCIEM SZKOŁY. 

Godzina piąta rano. Najsmacznicjszy 
sen po całonocnej niemal pracy prz 
towawczej. Do drzwi „barabani* woźny 
szkolny, który przyszedł palić w piecu. 
Budzi się nieszczęsny nauczyciel i otwie 
ra „kołedze* drzwi. Oczywiście sen już 
przepadł. Trzeba tu i ówdzie zajrze 
wreszcie pomóc woźnemu w przenosz 
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Na Czerwonej Przełęczy 
Wyszła ku zdumieniu pani Montecervi, która po- 

częła ją strofować, że nie Śpi jeszcze. Irena podzięko- 

wała dobrej kobiecie za troskliwość, oświadczając, 

że ma zamiar odetchnąć tylko trochę świeżem powie- 

trzem w ogrodzie i wróci zaraz. Zrobiła jednak ina- 

czej zupełnie. Uchyliła ostrożnie furtkę i zeszła ku 

szumiącemu wdole potokowi. Księżyc jasno oświetłał 

płaskie, wystające ponad wodą kamienie, dostrzegła 

je więc z łatwością. Jeden duży krok, potem drugi, 

a wreszcie trzeci i znalazła się na drugim brzegu, 

gdzie natrafiła natychmiast na pnącą się wgórę Ście- 

żkę. 

Tdąc, uświadomiła sobie nagle, co zmusiło ją do 

tej wycieczki. Była to chęć wypróbowania nerwów i 

sił, zmieszana częściowo z ciekawością. 

Spotkało ją rozczarowanie. Nie odczuwała żad 

nego lęku, a wypoczęle nogi stąpały lekko i pewnie 

Oko przyzwyczaiło się krótce do zmroku, który pa- 

nował wszechwładnie wgłębi boru, zrzadka zaledwie 

rozjaśniany plamami cedzonego poprzez gałęzie sta- 

rych świerków i sosen blasku miesiąca. Tu i ówdzie 

zało zapalały się zielonkawe iskierki świetlików, a z 

gałęzi dolatywało skrzeczenie koszatek, świadcząc, 

že życie nie zamarło bynajmniej. W pewnej chwili 

też przez Ścieżkę przesunął się jeż, którego furkanie 

bardzo im z tem niewygodnie. 
nadają się tylko... 
siedzą w nich po chińsku, czy turecku, 
jak kto ehce. 

Ławki 
na opał. Dzieci małe 

dziennika ani tych 

   ajkorzystniejsza i najlepsza lokata oszczędnośći 

Centralnej Kasie 
SPUŁEK ROLNICZYCH 

Oddział w Wilnie, ul. Mickiewicza 28 
Oprocentowanie od złożonych wkładów liczone jest według 

najwyższej, ustawowo dopuszczalnej stopy (obecnie do 5!/40/,). 

Zwrot wkładów zagwarantowany jest nietylko majątkiem 

C. Kasy. lecz także dodatkowąodpowiedzialnością udziałowców. 

Centralna Kasa istnieje od roku 1909; udziałowcami jej są: Skarb 

Państwa i ponad 3000 różnych spółdzielni rolniczych. 

było znajome i wcale nie straszne. 

Zatrzymała się dopiero na polance, skąd było wi- 

dać cały wąwóz Lechno jak na dłoni. Tutaj usiadła 

na wilgotnej ziemi, opierając się o chropowaty pień 

wielkiego dębu. Odczuwała duże zadowolenie. Egza- 

min wypadł pomyślnie. Postanowiła, że zaraz zejdzie 

nadół, narazie zaś wpatrywała się w osadzone głębo- 

ko zabudowania leśniczówki. Wyglądały uroczo 

Krwawa czerwień dachów zbladła w świetle księżyca, 

przybierając barwą różowego złota, z otworu komina 

sączyło się leniwie zwiewne pasmo dymu, a pokryte 

wapnem pnie drzew owocowych w sadzie bielały ni- 

by tłam dzieci idących do pierwszej komunji. Cały 

krajobaz tchnął ciszą i spokojem. 

Nagle coś miauknęło wpobliżu i jakiś miękki 

kształt otarł się przymilnie o jej kolana. 

— Mruczek — zdziwiła się Irena. 

  

Ryś miauknął jeszcze raz i przysiadł nagle, na- 

stawiając swe śpiczaste uszy. Ślepia jego wpatrywały 

się uporczywie gdzieś wdal. a krótki ogonek skręcał 

się gwałtownie, świadcząc o podnieceniu zwierzęcia 

Irena spojrzała mimowoli w tę stronę i niemal 

jednocześnie usłyszała lekkie trzaśnięcie suchej ga- 

łązki. W oddali, po ścieżce. mknęła pod górę jakaś 

ciemna postać, za nią druga. a nieco dalej trzecia. 

Wszystkie uginały się pod ciężarem niesionych na 

plecach worków. Kształty ich zamajaczyły zaledwie 

w ciągu sekundy i znikły zaraz, a potem już ani je- 

den szelest'nie dolecial jej uszu. 

Zerwała się z ziemi, ogarnieta jakąś niewylłu- 

maczoną obawą, a wraz z nią powstał ryś, porykując 

bo nie wyczerpiesz rozkładu materjału 
naukowego na okres bieżący, no 

„ciaciaruków*. am 
tego topielca nie wpiszesz. 

dzę. pan ma stare. zniszczone ubranie, 
a pan wie..., że władze takich redukują. 

Wyraz .„redukują* wrył się nauczy- 
cielowi w pamięć. Walczy z myślami, a 
nuż prawda? Dzieci. tymczasem hałasu. 
ją. I dobrze, przynajmniej nie słychać 
rozmowy. 

— Proszę zajść, 0, w te drzwi, zaraz 
będzie przerwa. Lekcja trwa dalej. 

Na przerwie odbyła się krótka tran 
zakcja, kosztem żołądka. 

  

i da 

  

   DOLARÓWKA I WYCHOWAN 

Teraz postanowił nauczyciel zamykać 
podczas lekcji drzwi na haczyk, gdyż 
czuł swą zgubę materjalną. 

Na lekcji trzeciej znów ktoś puka i 
targa drzwiami. — Kto tam, odezwał się 
nauczyciel. 

— To ja, były urzędnik magistratu, 
sprzedaję państwowe dolarówki. szanse 
wyg. rania zapewnione. 

— Proszę poczekać do przerwy, te- 
raz lekcja. 

— Sługa. ale tu zimno. możeby jed- 
nak pan puścił, burczy za drzwiami ja- 
kiś człowiek. 

(Dokończenie art. na str. 10-ej). 

  

głucho, jakby gotów do pościgu. W chwilę potem z 

towarzyszącem jej nieodstępnie zwierzęciem, zbiegła 

nadół i odetchnęła z ulgą, znalazłszy się w swym du- 

sznym może nieco, ale zacisznym i bezpiecznym po- 

koiku. 

ROZDZIAŁ IV. 

Pan doktór Netreba i jego posługacz. 

Ołeksa leżał na krawędzi stromego, ogołoconego 

doszczętnie z drzew wzgórza, zamykającego Czerwo- 

ną Przełęcz od strony wschodniej, i patrzył wdół, na 

tryskającą spod pokrytej kępkami zielonego mchu 

skały, strugę wody. Był to jego najmilszy sposób spę- 

dzania czasu w chwiłach, kiedy przemądry i mocny 

pan, mieszkający wraz z nim w drewnianym domku, 

przytulonym do kępy drzew. rosnących nad stawem 

górskim, nie potrzebował jego usług. 

Strumień, sącząc się wśród kamieni, szemrał gło- 

śno i perliście, a nieco dalej z przenikliwym szumem 

spadał w postaci srebrzystej wąskiej wstęgi, aby je- 

szcze dalej, zasiliwszy się wodami z innych źródeł, 

popłynąć wartko wzdłuż brzegów wyżłobionego od 

wieków koryta. Ołeksa nie słyszał szumu wody, ani 

nie mógł słowami wyrazić uczuć. jakie budziło w je- 

go duszy dzikie piękno górskiego potoku. Wystar- 

czyło mu zresztą najzupełniej, że chłonął je oczami, 

że widział, jak strumień niknął w zwartej gęstwinie 

czerniejącego w dole boru i jak hen daleko płynął 

dnem wąwozu. Takiego wzroku nie posiadał nawet 

przemądry i silny pan. 

  

(B. c. n.) 

®
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Z žycia szkoly 
wiejskiej 

Dobre serce nauczyciela nie wytrzy- 
mało. Wprowadził go do poczekalni. Gło 
wa robi się coraz cięższa, wyraz „państ. ` 
wowa dolarówka* skojarzył mu się z wy 

    
chowaniem państwowem i gotów był już 
ja nabyć. Ale, trzeba było dać chociaż : 
zł.,a conto, a tu ani grosza w kieszeni. 
Nakarmił tylko ex-urzędnika, przepro: 
sił, że nie może nabyć dolarówki i pożeg 
nał. 

    

JAK CYROGRAF. 
Lekcja czwarta i piąta. Dzieci nie 

mają to zeszytu, to atramentu, to ołów- 
ka lub pióra. Ten pisze na jakimś świst 
ku atramentem z buraka, (a był i taki, 
który pisał własną krwią z palca, jak 
cyrograt) ów znowu kreśli coś ołowiem, 
zamiast ołówkiem i t. d. 

  

WĘDRÓWKA BUTÓW I BEZ BUTÓW. 
Odzież dzieci licha, na nogach stare 

chodaki z łyka, niekiedy ze skóry. Zda- 
rza się często, że któreś z dzieci przy- 
chodzi do szkoły w butach swego ojca, 
tu się rozuwa, siedzi boso (na polu mróz) 
a buty wędrują do chaty (zabiera je ktoś 
z zedziny), bo ojciec pojedzie w nich da 
lasu, następnie wróci i buty odeszle 
znów do Szkoły by syn, (czy córka) 
mógł wrócić do domu. Czasami dziecko 

  

nie może doczekać tych butów i... wraca. 
ze szkoły boso. 

Zresztą, znam wypadek, gdy dziecko 
chodziło do szkoły przez całą zimę bo- 
so. Mogę podać dokładne dane. Powie 
może ktoś, że to źle świadczy o nauczy 
cielu, że nie zorganizował należytej opie 
ki, że jest widocznie niezaradny i t. p. 
„komplementy“. Ha, trudno,  eóż 
winien nauczyciel, że pracuje w wios- 
ce, gdzie ludność jest bardzo biedna, sie 
dzi na cudzej ziemi (rządowej, którą mu 
si wykupić, płacić za nią podatki, przy 
tem ziemia ta licha, żwirowata). 

O ofiarności nauczyciela na rzecz tej 
dziatwy tu nie wspominam, gdyż niko- 
go to nie wzruszy, a może nawet nie za 
interesuje. 

DZIECI W PIECU. 

Nauczyciel bada często warunki pra 
cy dziecka w domu. Chce wejść do pew 
nej chaty — z trudem drzwi odmyka do 
sieni. Pcha całą siłą. Odchylit zaledwie 
na ćwierć metra, gdyż w sieniach stoi 
krowa i pełno nawozu. Wsuwa się bo- 
kiem i wchodzi do izby, w której ani 
podłogi, ani żadnych sprzętów. Na pie- 
eu siedzi staruszka, wokoło niej kilkoro 
dzieci. Lampy niema wcale. Dwoje dzie 
ci śpi w chlebowym piecu. Masz człowie 
cze „warunki* pracy ucznia. Jakże moż- 
na od tego dziecka czegoś wymagać w 
szkole! 2 

PESTKI, PESTKI. 
Odżywianie dzieci w szkole składa 

się wyłącznie:z kawałka suchego chle- 
ba, podobnego do gliny. Rzadko kiedy 
ma któreś do tego kawałek cukru. czy 
słoniny. - j 

Luksusem i przysmakiem dzieci są 
pestki. Lubią je dzieci nadzwyczaj. Mo- 
że to ich stan nerwowy wymaga tego, a 
może organizm, nie wiem. To też „pest 
komanja* ogarnęła wszystkie dziś szko- 
ły ba wsie całe. Zaśmieca się tem wszyst 
ko. Dobrzeby było, gdyby się ktoś w tej 
sprawie odezwał, ktoś z lekarzy higjeni 
stów. Nie trzeba tylko z tem zwłekać, 

  

gdyż nałóg ten może być później nieule- 
czalny. 

  

Sprawy powyższe z życia szkoły po- 
ruszyłem zgrubsza. Jest tu sporo punk 
tów, nadających się do szerszego omó- 
wienia, niestety, brak czasu i miejsca 
nie pozwala mi narazie na szersze zaję- 
cie się temi sprawami. Będę czynił to 
stopniowo, by nawiązać stałą nić mię- 
dzy szkołą wiejską a społeczeństwem.. 

Uważam to za święty mój obowiązek 
nauczyciela. pragnę tylko bym nie był 

  

   

  

źłe zrozumiany. J. Hopko. 
iii — 

pietwazorzędny 
Górnośląsk. konc. IWEGIEL žr. 

M.DEULL 
WILNO, ul. Jągieliońska 3, telefon 8-11 
Własna bocznica: ul Kijowska 8, tel. 999* 

„KURJER* z dh. 16-go grudnia 1934 r. 

0 zmianę trasy kolei 
do Dzisny 

Dnia 12 b. m. odbyło się zebranie 
przedstawicieli ster gospodarczych i spo- 
łeczeństwa w Głębokiem w sprawie budo 
wy kolei do Dzisny. 

Sprawę tę omawiano z punktu widze 
nia interesów m. Głębokiego, przyczem 
poszczególni mówcy wysuwali postulat 
zmiany trasy projektowanej linji w spo 
sób korzystniejszy ich zdaniem, zarówno 
dla interesów Dzisny jak i Głębokiego 
tak, by projektowana linja umożliwiła 
bezpośrednie połączenie Dzisny i gmin 
północnych powiatu dziśnieńskiego z sie 
dzibą władz powiatowych. Wybrano ko 
mitet mający podjąć starania w tym kie 
runku u czynników właściwych. 

Polowanie 
na niedzwiedzie i rysie 

Delegat łowiecki na miasto Wilno powiada- 
mia pp. myśliwych, że z dniem 16 grudnia 1934 
r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Mini: 
stra Rolnietwa i Reform .Rolnych o czasie och 
ronnym dla niedźwiedzi i ry 

\ п 
na nied 

      

   

    

    

    

    

1 tego rozporządzenia wolno polować 
wiedzie w czasie od 15 grudnia do 
Termin ten nie został zmieniony, gdyż 
ywał już w roku ubiegłym. Natomiast 

okres polowań na rysie trwa obecnie w czasie 
od 31 grudnia do 15 lutego, jest zatem nieco 
przesunięty i o dwa tygodnie dłuższy od obo- 

cego w latach ubiegłych. 
Jeżeli chodzi o myśliwych Wiler 

lo może ich intereso edynie rozpo nie, 
dotyczące rysi, gdyż jest rzeczą powszechnie 
wiadomą, że niedźwiedzie na miach północ- 
no-wschodnich nie są spotykane zupełnie. 

   

    

      
   

     

  

     

    

              
   

      

Zabiegi i porady: da Fonseca Caiado, Warszawa, Warecka 11, m. 4. 

Trzy razy „sto tysięcy" 
W” ostatnich dniu 

loterji zostały wylosową 
ne po 100.000 zł. 

Los zrządził, że dwie wygrane padły w War- 
wie na Nr. 120.717 i ma Nr. 172.737. Posia- 
ami tych numerów jest kilka niezamożn) 

s mieszkających w dzielnic wolskiej i 
dwóch drobnych kupców z Łowi 

Trzecie 100.000 zł. padło na > 
łowę tego losu posiada p. 

  

iągnienia trzeciej klasy 

ne trzy główne wygra- 

  

   

  

        
      

  

   

      

1 89. Po- 
a I. z Przesław 

    

   

   

    

      

koło Dębicy, jedną : 
domia, który wysł ze 
dopiero w pierwszym dniu ciągnienia. Tym ra 

       

  

zem udało mu „ lec dniczo tego rodzaju 
opóźnienie może doprowadzić 
ności przy realizowaniu wygranej. 

Dlatego też wszyscy winni pamiętać o tem. 
że losy do czwartej klasy należy odnawiać do 
dnia 31 grudnia r. b. 

Ostatnia ćwiartka losu N r.157.289 jest w po- 
siadaniu jakiejś tajemniczej osoby. zdaje się że 
z Sambora, która nie pozostawiła ani swego 
nazwiska ani adresu. 

W Wilnie padł również cały szereg wygra- 
nych po 20.000, 10.000 i 5.000 zł, nie mówiąc o 
mniejszych. 

Ofiary na powodzian 
= KONTO. B, RO. Nr. 55 Wilenskiego 

Wojewódzkiego Komiteiu Pomocy Ofiarom Po 
wodzi w Wilnie w dniu 15 bm. wynosiło złotych 
88.519.12. 

  

       

  

     
    

  

      

Pomoc dla powodzian 

  

Pomoc dla 100.000 przeszło powodzi 
aż do nowych zbiorów. „Ogėlnop: 
Warszawa), Komitety wojewódzk: 
odbudowę zniszczonych domów 
i roztaczają specjalną opiekę nad d 

  

     

  

     

  

bud.     

  

  

an w Małopolsce musi być prowadzona przez całą zimę, 
Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi* (ul. Czackiego 12, 

„ powiatowe i mi о 7 
ów gospodar: 

` j (1.200 dzieci pr 
odbudowa wielkiego wału nad Wisłą zniszezonego przez powódź w Karsach, (powiat Dąbrowa). — 

      

    

wianie powodzian, 
zą z pomocą odz. 

w Kolonjach). Na zdjęciu— 

  

mu, 

  

„Czarna kawa" Klubu 
Społecznego 

„Czarna Kawa* Klubu Społecznego 
odbędzie się w poniedziałek dnia 17-ga 
grudnia o godz. i8lej w sali kasyna gar 
nizonowego, na której p. Min. B. Miedziń 
Ski wygłosi odczyt na temat „Polityka 
Polski na tle sytuacji europejskiej". 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 15.XII 1934 r. 

handłowej jakości, 
— w ładunkach 

jszych 

Ceny za tewar Średniej 
parytet Wilno, ziemiepłod. 
wagonowych, mąka i otręby — w mni 

ilościach — w zł. za 1 q (100 kg.) 
Żyto I standart 700 

о И standart 670 g/l 
nica I standart 745 g/l 

Pszenica II standart 720 gjl 
Owies I standart 490 g/g 
Owies II standart 470 g/l 
Jęczmień I st. g/l (kaszany) 

g/l (kaszany) 

        

   

    

    

     

  

   
6 > 

LTE 

  

‚ Н6 21.75 

„ TII-A 17.50 
pszenna gai. III-B 
żytnia do 550% 

żytnia do 650/0 
tnia sitkowa 1 

M żytnia razowa 15.5 
Mąka żytnia do /o (typ wojsk.) 18.00 
Otręby żytnie przem. stand. 8.25 
Otręby pszenne miałkie przem. st. 10.00 

Ziemniaki jadalne 

   
    

      

     

    

         

    

  

Siano 6.50 
Słoma 4.00 
Siemię Iniane 90%/% loco wag. 

stac. zał. 44.00 45.50 

Len trzepany Wołożyn basis I 1330.00 1370.00 
Len trzepany Miory sk. 216.50 1220.00 1260.00 

Len trzepany Traby za 1000 kg. 1360.00 1400.00 
Len trzep. Horodziej l-co stac. 1450.00 1490.06 

ziel Horodziej Е — = 
I 

2200.00 2260.00 

лы 

urzędowa 
Giełdy Pieniężnej w Wilnie 

Bonknoty: Dolary 5.28 (w żąd.), 5.21 
Czeki it wpła 

płac.) Sz 

Monet: 

  

5 (w płac.) 
Paryż 35 (w żąd.), 34.80 (w 

172 (w żąd.), 171.10 (w płac.) 
Ruble 46 (w żąd.), 45.80 (w płac.) 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Dziś o godz. 17.30 pp. 

V-ty PORANEK SYMFONICZNY 
o g.4-ej — „PTASZNIK Z TYROLU* 

Po o e. 8.15 — „GRI-GRI“ ceny propag. 
— 

  

  

  

  — —- — 

Paruyalo GBeóeytofjnana dla dzieci — ruezawafjwore 

    

Sensacyjna skarga p. Maurycego Potockiego 
przeciwko plenipotentowi generalnemu 

Warszawski urząd . prokuratorski wszczął 

śledztwo w związku z sensacyjną skargą, zło- 
ną przez właściciela dóbr Jabłonna pod War 

szawą p. Maurycego Potockiego przeciwko swe 
mu genera/nemu plenipotentowi ex-ziemianino- 
wi z Ukrainy p. Aleksandrowi Choynowskiemu 
Mauryey Potocki oskarża p. Choynowskiego o 
miljonewe nadużycia w związku z prowadze: 
niem jego interesów. 

Jak wynika ze skargi, p. Aleksander Choy- 
nowski zarządzał interesami majątków ziem- 

skich Klueze, Jabłonna, Nieporęt, elektrownią 

w Jabłonnie i domem w Warszawie przy ulicy 
Mokotowskiej 63. P. Choynowskiemu udzielił 
p. Potocki formalnego pełnomocnictwa w dniu 
1-g0 czerwea 1926 roku. Pełnomocnictwo nie 
obejmowało prawa do wystawiania weksli ani 
do hipotecznego obciążania majątku. 

Z p. Choynowskim łączyły p. Potockiego od- 
dawna zażyłe, a nawet przyjacielskie stosunki. 
P. Petoeki miał do niego pełne zaufanie, nie 
kontrolował go zupełnie, na każde żądanie u- 

Gzielał podpisu na wszystkich dokumentach, nie 
wyłączając weksli in blaneo. P. „Choynowski 
nie składał ani szezegółowych rachunków ani 
bilansów. 

Taki stan rzeczy trwał do maja r. b. W tym 
czasie, naskutek trudności finansowych, p. Po- 
teeki postanowił zbadać bliżej swoje interes 
Uderzyło go wówczas zachowanie p. Choyno 
skiego, który wyraźnie uchylił się przed przed- 
stawieniem zestawień rachunkowych, co wzbu- 
dziło podejrzenia p. Marji Potockiej, której mąż 
w trosce o zabezpieczenie bytu zapisał prawną 
hipotekę na domu w Warszawie. P. Potocki 

  

    

   

      

   

    

   

  

zwrócił się do buchalterów, z którymi rozpo- 
czął sprawdzanie ksiąg zarządu interesów. Z po- 

żnej kontroli miało wyniknąć, że plenipotent 
nie wyliczył się z 330.000 złotych. 

Pozatem najważniejszy zarzut dotyczy wek- 
Sli, wystawionych na rzecz pani Róży Marji 
'Taube. Maurycy Potoeki twierdzi w skardze, 
że p. Choynowski wyłudził od niego weksel na 
sumę 70 tysięcy złotych z jego wystawienia na 
rzecz pani Taube, a pozatem wypełnił również 
na jej korzyść bezprawnie in blanco podpisany 
odeinek weksłowy na sumę 880.000 złotych. 

W konk/łuzji p. Maurycy Potocki zarzuca 
p. Choynowskiemu, że dnia 11 czerwca 1932 r. 
wyłudził od niego podpis na liście, upoważnia- 
jącym p. Marję Różę Taube do wypełnienia 
blankietu wekslowego z jego podpisem, zapew- 
niając kłamliwie, że książki wykazują zadłuże- 
nie na rzeez p. Marji Taube w wysokości 700.000 
złotych. й 

W związku z tem teź p. Ch 
wiedzy i woli mocodawe; 

   
    

  

    ynowski bez 
zapisał kaucję hipo- 
Taube w wysokości 

2 milj. zł. Uczynił to na podstawie specjalnego 
pełnomocnictwa wydanego w innej sprawie i 
przez zapomnienie nieodebranego. 

„W akcie kaucji znajdują się ustępy — pisze 
p. Potocki w swojej skardze—mogące być dla 
mnie rujnujące. Choynowski wprowadził zasadę 
mojej odpowiedzialności solidarnej za wszyst- 

Lie me przeszłe i przyszłe długi, bez względu 
ua moją intencję. Przez podanie niskiego sza- 
tunku umownego na wypadek licytacji, Choy- 
nowski naraził mnie na możliwość całkowitej 

     

  

utraty moich majątków za sumę nieproporejo- 
nalną do ich wartości*, 

Ciekawym szezegółem jest, że pani Taube 
przebywa stałe w Paryżu, natomiast jako jej 
pełnomocnik występuje tenże p. Choynowski. 

Potoeki oskarża oprócz P. Choynowskiego 
o współdziałanie z nim panią Taube i buchał- 
tera Rogowskiego. — Ś/edztwo władz ustali stan 
faktyczny tej sprawy. 

Zbadany plenipotent p. Choynowski nie przy- 
znaje się do winy, twierdząc, że całe oskarżenie 
powstało w związku z trudnościami finanso- 
wemi p. Maurycego, który tą drogą pragnie zna- 
leźć wyjście z sytuacji. 

Wniesienie skargi do prekuratora zbiegło 
się z terminem rozprawy o należność z weksli 
na sumę 1.580.000 zł. W dniu wczorajszym w 
wydziale cywilnym sądu okręgowego rozpatry- 
wana była ta sprawa o należność na rzecz Marji 
Róży Taube. 
Rzeczniey pozwanego p. 

kiego domagali się zawieszenia stępowania 
w sprawie cywilnej, w związku z wszczęciem do 
chodzenia przez władze karne. Rzecznicy po- 
wództwa wskazywali na sztuczność skonstruowa 
nego oskarżenia, które miało na celu zapewne 
tylk zaszachowanie wierzycieli, jednocześnie 
pełnomocnicy powódki okazali dokument, do- 
łączony do wekslu, уу którym p. Potocki włas- 
noręcznym pedpisem stwierdził, że jest winien 
prostym długiem oznaczoną kwotę. Sąd okrę- 
gowy odrzucił wniosek przedstawicieli pozwane 
go i sprawę rozpatrzył, edraczając ogłoszenie 
wyrcku. 

    

iaurycego Potoe- 

      

     

,



  

Pogrzeb 
kpt. Grodzickiego 

W dniu 15 bm. odbył się w Druskie 

nikach pogrzeb zmarłego nagle kierow- 

nika Biura Komisji Zdrojowej Słanisła- 
wa Grodzickiego, kpt. w st. sp.. Kawale 
ra Orderu Virtuti Militari, odznaczonego 

Medalem Niepodległości. 

Zgon b. starosty 
. grodzieńskiego 

Z Wołkowyska donoszą. że 15 b. m. 

o godz. 9-ej rano zmarł nagle we włas- 
nem mieszkaniu Ś. p. Kazimierz Rogale- 
wiez, pierwszy długoletni starosta i pre- 
zydent miasta Grodna. Ostatnio Ś. p. 
Rogalewicz pełnił obowiązki nolarjusza 
w Wołkowysku. Śmierć jego wywołała 
wielkie wrażenie, gdyż cieszył się on po- 
wszechnym szacunkiem. 

Zjazd działaczy 
gospodarczych 

w pow. święciańskim 
W Świrze pow. święciańskiego odbył 

się ostatni zkolei w powiecie zjazd reg- 
jonalny działaczy gospodarczych BBWR 
z udziałem przedstawicieli gmin Żukoj 
niańskiej, Świrskiej i Szemetowskiej. 

Na zjazd przybył wicestarosta E. Poł 
kowski. 

Wygłoszono kilka referatów. Obec 
nych było około 200 osób. Nad referata 
mi toczyła się żywa dyskusja. 

Konkurs na „Iekarzy 
domowych" w Grodnie 
W związku z trwającym nadal straj 

kiem lekarzy grodzieńskich Ubezpieczal 
nia Społeczna rozpisała konkurs na 6-ciu 
lekarzy domowych w Grodnie, 2-ch w 
Suwałkach, 2-ch w Augustowie, 1-go w 

Sokółce oraz 5-ciu specjalistów (okuli- 

sty, laryngologa, chirurga. ginekologa - 

położnika i wenerologa) w Grodnie. 

Dodatkowe pociągi 
z Wilna w okresie świąt 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 

Wilnie podaje do wiadomości, że w związku ze 

spodziewanym wzmożonym ruchem w okresie 

świąt Bożego Narodzenia w dniach 22, 23 i 26 

grudnia r. zostaną uruchomione pociągi do- 

datkowe między stacjami Warsza — Wilno i 

Wilno — Warszawa. : 2 8 

Rozkład jazdy pociągów jest następujący: 

Odjazd z Wilna godz. 21.55, przyjazd do War 

szawy 7.05. 8 

Odjazd z Warszawy godz. 21.50, przyjazd do 

Wilna 6.20. KA [ f 

Pociąg będzie się składać z wagonów I, II 

i IM klasy. 

Z życia i prasy 
białoruskiej 

— Usunięcie komunistów ze Związku Stu- 

dentėw Białorusinów. Dnia 2 b. m. w auli U.S.B. 

ę walne zebranie ZSB, na którem rc 
ważano sprawę usunięcia z Zar: du i Zwią ku 

paru studentów za świadomą € ż nieświado- 

mą działalność na rzecz I M 

;. Po dług h debatach 
atu sprawy zebranie przy- 

1 większośc głosów postanowilo 

Ё Hromykę usunąć ze Związku 
‘ 

  

     

      

    

     

  

odbyło si 
    
     

   

  

    

    

  

   

    

        

   

Smala i 

e usuniętych weszli do Zarządu stu- 

oroko i Jakimiec. 

— Sekciarstwo. (Na terenach białoruskich 

istnieje mnóstwo Seki Ostatnio przybyła nowa 

sekta „umywaczy nóg”; posiadająca około ty- 

siąca zwolenników. Przywędrowała ona na te- 

reny wileńskie z Wołynia. ! 
— Białoruski teatr. (P. H. Ołechnowicz zs 

nia trupy białoruskiej  Jiczącej 

Trupa projektuje występ 
1 N. Rokiem. 

Na mie 
denci pp. 

      

   

się do tworze! > 

obecnie około 20 050P- 

w Wilnie jeszcze przeć 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
od I—VIIl klasy gimnazjum, 

w kich 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. 

  

  

„KURJER* z dn. 16-g0 grudnia 1934 r. 

Reorganizacja w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim 

Na podstawie zarządzenia Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych nastąpiła re- 
organizacja w Wileńskim Urzędzie Wo- 
jewódzkim, w wyniku której został znie- 
siony Wydział Administracyjny, «oraz 
utworzony Wydział Społeczno - Polity- 
czny, zamiast dawnego Wydziału Bez- 
pieczeństwa. Dotychczasowy Wydział 

Ogólny został zwiększony przez utwo- 
rzenie w nim Odziału Administracyjno- 
Prawnego. 

Na czele Wydziału Ogólnego stanął 
p. Michał Pawlikowski, Naczelnik doty- 
chczasowego Wydziału Administracyj- 
nego. : 

  

К 
, Niedziela 

16. 
Wschód słońca — godz. 7 m. 39 

Grudzień | Z.chód słońca — godz. 2 m. 50 

Dziś: Euzebjusza 

Jutro: Łazarza i Olimpiji 

  

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S В. 

w Wilnie z dnia 15/XII — 1934 roku. 

Ciśnienie 755 

Temp. średnia + 

  

Temp. najw. 

  

"Temp. najn. + I 
Opa 

Wiatr: płdn. 
Tend : zniżkowa 

   Uw: 

  

pochmurno 

ADMINISTRACYJNA 

— Ftzwolenia na broń. Dowiadujemy się 
że w roku bi m termin składania podań 

przedłużenie pozwoleń na broń nie będzie pro- 
a on 31 grudnia r. b. DL 

ni winni w terminie złoży 
do starostwa grodzki 

1 po terminie pociągnie za 

  

   

  

longowany. U 
też zaintere 
powiednie 
Złożenie po 
bą skutki karne. 

  

             

        

    

   

    
  

MIEJSK 4 

RWS POSIE IE MI 
DROWIIA I OPIEKI SPOŁE 

środę zwołane zostało pierws 
inauguracyjne posiedzenie nowowybranej ra: 

ieckiej Komisji Zdrowia i Opieki Spoecznej. 
zeniu tem magistrat zaznajomi człon- 

ków Komisji z wynikami dotychczasowych prac 
samorządu wileńskiego w dziedzinie zdrowia i 

  

    
opieki społecznej i podzieli się zamiarami na 
   = 

— Kąpiele dla najbiedniejszej ludności. 

  

   

  

Celem udostępnienia bezpłatnej kąpieli dla bez 
robotnej i biednej ludności magistrat postano 
wił wydzierżawić łaźnię „Agresta Z bezpłat 

nej kąpieli: korzystać będą również pensjonar- 
fusze zakładów i przytułków miejskich oraz dzie 
ci szkół powszechnych. 

— ZATARG W GARBARNIACH WILEŃS- 

KICH TRWA w dalszym ciągu. Pertraktacje nie 
doprowadziły narazie do rezultatu. Robotnicy 
garba obstają ch Ž iach, pra- 

codawcy zaś nie chcą pój a. 
Zatargiem zainteresował się inspektor pracy. 

    

  

  

SPRAWY AKADEMICKIE 
W KWATER KORPORACJI „UNITA- 
przy ul. Dominikańskiej 13 odbył się 14 b. 

m. referat barw, M. Kestenberga p. t. „Porówna 
nie stanowiska prawnego Hitlera i Mussoliniego 
W dyskusji wzięli udział filistrowie profesoro- 
wie: Fr. Bossowski i M. Eiger, p. dr. M. Giewis 
oraz członkowie korporacji. Zebranie w miłym 
'astroju przeciągnęło się do godz. 1-ej. 

     Х. 
   

: Z KOLEI 

— PRZESYŁKI KOLEJOWE W OKRESIE 
5 A NYM. Dyrekcja Okręgowa K. 

P. w Wilnie podaje do wiadomości, że za zgo- 
dą ministerstwa komunikacji w okresie przed- 

i L jj od 16 do 24 grudnia r. b. 
przewóz artykułów żywnościowych w przesył- 
kach drobnych zarówno pośpiesznych, jak i zwy 
czajnych będzie się odbywać w miarę możności 
pociągami osobowemi, bez pobrania za to 25 
procent dopłaty przewoźnego. 

Wyjątek stanowią przesyłki, których posz- 
czególne sztuki ważą więcej, niż 50 kg., oraz la 
kie artykuły, które mogłyby zamoczyć, zanie- 
czyści się lub uszkodzić bagaż lub inne przewo 
żone razem towary. 

      

  

  

    

   

GOSPODARCZA 
— Podatek wojskowy. Zostały już rozesłane 

nakazy płatnicze na podatek wojskowy. Termin 
płatności upływa po 30 dniach od daty otrzyma 
nia nakazu. Po tym terminie przeprowadzana 
będzie egzekucja. 

— WYTWÓRNIE GRZYBÓW W WILEŃSZ- 
CZYŹNIE otrzymały poważne zamówienia na 
dostawę zagranicę, Ponieważ w roku bież. 'uro- 
dzaj na grzyby był słaby wykonanie wszystkich 
zamówień napotyka na poważne trudności. Wo- 
góle należy zaznaczyć, że w roku bieżącym eks- 
port grzybów z Wileńszczyzny w stosunku do 
roku poprzedniego spadł bardzo poważnie. 

— PODATKI KOMUNALNE W ROKU 1935. 
Urząd Wojewódzki zatwierdził uchwały jednego 
z ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej, ustalające 
na rok 1935 wysokość podatków komunalnych 
i dodatków do podatków państwowych. į 

Większość podatków komunalnych nie ule- 
gła zmianom i obowiązywać będzie w roku przy 
szłym w normach dotychczasowych. : 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— RADA TOWARZYSDWA PRAWNICZEGO 

im. Ignacego Daniłowicza zawiadamia, że dnia 
18 grudnia r. b. o godzinie 20-ej, odbędzie się w 

! 

  

  

        

RONIKA 
gmachu Sądów Mickiewicza Nr. 36 w pokojach 
adwokackich odczyt Leona Sumoroka na temat: 
„Wpływ teorji realistycznej na Polski Kodeks 
Zobowiązań*. 

Goście mile widziani. 5 
„Poniedziałek* ZPOK. Zar: 
Obywatelskiej Kiobiet 

i Miłych Gości 
* w dniu 17-go grud 

Poniedziałek* odbędzie się 

    

   

   
    

   
   

   

dnia 7-go 

i 5К INŻYNIERÓW ŻYDÓW. W nie 
„ dn. 16 bm. o godz. 20 odczyt n. t. „Powię- 

terytorjum Holandji o 10%/0* ((Osuszenie 
3 wygł. inż. Dobruszkies. Wejście dla 

członków Z. I. Ż. i gości wprowadzonych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— W lekalu Komitetu Dzielnicowego BBWR 

dmieście*, przy ul. Portowej odbyło 
udnia 19 Walne Zebranie Koła Pań 

gaił prezes Komitetu Dzielnicowego 

2 p. Piotr Gulew powołując na 
zebrania p. Celinę Milewską, 

    

  

     

Zebrani 
BBWR 
przewodniczącą 

    

  

  

która skolei oddaje głos p. Karolowi /Przegałiń 

tu Grodz- 
pujący rze- 
Bloku“ 

skiemu — kierownil 
kiego BBWR, który w. 

     Sekreta 

      

        

    
nie przystąpiono do wybo: 
kę powołano p. Celinę Mile 

  

prezeskę — p. I 

p. Radziwanowv 
Alinę. na członka 

   
   

    

— p. Fitowską 

cką Marję, 
pwamia och- 

ronki dla najbiedniejszych dzieci przez odnośne 
komitety dzielnicowe BBWR. 

    

PODZIĘKOWANIE. Wszystkim, 
i bezinteresowny udział w przedst 

» się odbyło dnia 29 października b. r. w 
teatrze na Pohulance na rzecz ociemniałych, w 

czególności p. dyr. Miłkowskiej, p. prof. Lu- 

     

    

     
  

     

dwigowi, (p. dyrektorowi Szczepańskiemtu, 
Makojnikowi, pp.: Hendry- 

jį) Jagminownie, Kotlarew- 
skiej, Pawłows Grewcewowej, Pekarównie, 
Bogobowiczównie, Derkaczównie,  Łagunównie, 
Stachuciównie i Muraszowej, Zarząd Kurator- 
jum nad Ociemniałymi w Wilnie składa swe ser 
deczne podziękowanie, jak równ i 
ociemniałych dziękuje za przekazane na rzecz 
Kuratorjum 290 złotych z powyższego widowi- 
ska. 

— W gimnazjum PP. Benedyktynek im. Św 
Katarzyny w Wilnie odbył się przed paru 
mi. połączony z koncertem, wieczór Św. Miko- 
łaja. Poza produkcjami uczenic, w wykonaniu 
programu koncertu bezinteresowny udział wzię- 
li. kompozytor prof. Gałkowski Konstanty, kto 
ry wygłosił słowo wstępne i przepiękne szope- 
nowskie melodeklamacje oraz znani na terenie 

Wilna z produk artysty: h skrzypacz 
p. Rita Kapliń isp. Pawłow na 
wiolonczeli przy akompanjamencie prof. Gał- 
kowskiego wykonali szereg utworów. 

Rolę św. Mikołaja dowcipnie i z humorem 
odtworzył p. Tomaszewski, który po zakończe 
niu części koncertowej rozdał uczenicom trady 

cyjne upominki. 
— „MAZEPA* w OGNISKU KPW. 15 i 16 b. 

m. o g. 20 zostanie odegrana w sali Ogniska 
KPW. przy ul. Kolejowej przez zespół KPW. 

sztuka Juljusza Słowackiego p. t. „Mazepa“. 
Bilety od 30 do 99 gros: 
— KONTROLA LIST OFIAR. Wobec zbliża- 

jących się świąt Bożego Narodzenia organizacje 

społeczne a w szczególności komitety rodziciel- 
skie szkół powszechnych urządzają przy pomocy 
t. zw. list składkowych zbiórki publiczne. W 
związku z tem starostwo grodzkie komunikuje, 
że każda lista składkowa musi być przedstawio- 
na przed puszczeniem jej w obieg starostwu, 

które na listach robi właściwe adnotacje w celu 

zapobieżenia nadużyciom, jakie mogłyby na tem 

tie powstać. 
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Przy zaparciu stolca, wzdęciu brzucha, Ia- 
godnie działaj naturalna woda gorzką 
„Franeiszka-Józefa* daje łatwe wypróżnienie, 

  

      

       

  

uwalnia organ od pozostałości w jelitach. 

Pyłajcie si я 

TRIDENS ADR 

ZABAWY 

  

ja Społeczna Redziny Wojskowej 

urządza w dniu 12 stycznia 1935 r. w kasynie 
Garnizonowem — Dansinz-Bridge. Całkowity do 
chór przeznaczony na dożywianie najuboższej 
dziatwy szkół powszechnych m. Wilna. 

DESŁA NE 
SPROSTOWANIE. W oświadczeniu Rewji 

29 października zaszła pomyłka drukar 
. Oficerów w St. Sp. 

Zw. Of. 

  

  

      

        w SŁ Sp. Lidz*. 
Ponadto zostały opuszczone podpisy: „Pre- 

zes: pułkownik WŁ  Tomaszewicz, sekretarz 
ppułkownik L. Szule. 

Teatr I muzyka 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „Gri-Gri“ po cenach propagandowych. 
Dziś o g. 8.15 w. poraz ostatni egzotyczna ope 

retka Lincke „Gri-Gri“. Ceny propagandowe od 
25 gr. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*, — 
Dziś o g. 4 pp. ukaże się po cenach propagan- 

dowych melodyjna operetka Zełlera „Ptasznik 
z Tyrolu" z J. Kulczycką. Ceny propagandowe 
od 25 gr. 

— Dzisiejszy poranek symfoniczny w „Lutni*. 
Dziś o g. 12.30 pp. odbędzie się V poranek 
symfoniczny, poświęcony twórczo: P. Czaj- 
kowskiego. Udział bie Wil. Orkiestra Symfo- 

a pod dyr. A. Wyleżyńskiego, oraz wyhitna 
ka Adela Bay. Program zapowiada suitę 
dek do orzechów, Fantazję „Romeo i Ju- 

‚ oraz koncert fortepianowy B-moll. Ceny 
minimalne od 25 gr. 

TEATR MIEJSKI PORHULANKA. 
— Popołudniówka. — Dziś, w niedzielę dn. 

16.XII o godz. 4-ej „Hamlet eło lite- 
ratury dramatycznej W. S w opi- 

nji publicznej zdobył pełny sukces. ny pro- 
pagandowe. 

— Wieczorem o godz. 8-ej — w dalszym 
ciągu, Świetna komedja współczesna „Kwiecista 

drega* — W. Katajewa. 
Wileński Teatr Objazdow, 

w Święcianach gra arcywesołą f 

   

   
    

        

  

       

  

     
    

    

       

  

   

  

   

  

— dziś 16.X11 
ę amerykań 

  

      s p. t. „Dzień bez kłamstwa”. Jutro 17.XI 
w Podbrodziu. 

— Wieczór muzyczny w Konserwatorjam. 
     We wtorek dnia 18 b. m. odbędzie się tercjało- 

wy popis mu y uczniów i uczenic Konser- 
watorjun: Mu go w Wilnie w lokalu włas- 

nym przy ul. Koń : -. 1. Obf program 
obejmuje popisy k 
wu solowego i chó! 

Początek o godz. 8 w. Karty wsłępu w sekre- 
tarjacie Konserwatorjum od g. 4 — 7 w. 

RADJO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 16 grudnia 1934 r. 
9.00: Czas. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien 

nik por. Chwiłka pań domu. 9.50: Program dz. 
10.00: Muzyka skandynawska (płyty). 10.30: Na- 

   

       

    

  

   
   

bożeństwo. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał, 12.037 

Wiad. meteor. 12 „Jak należy się obchodzić 
z mlekiem*. 12.15: Poranek muzyczny. 14.00: 

    Godzina życzeń. 15.00: zwierzę może żyć 
bez wapna i fosforu". Audycja dła wszy- 
stkich. 16.00: Recytacja prozy. 16.20: Recital 
skrzypcowy. 16.45: Łamigłówki. 17.00: Pieśń lu- 
dowa. 17.50: „Nowe książki o nowym świecie** 

18.00: Słuchowisko. 18.45: „Młodzież polska na 
wychodźtwie*. 19.00: Koncert organowy. 19.35: 
Muzyka z płyt. 19.42: Program na poniedziałek. 
19.47: Feljeton aktualny. 20.00: Polskie melodje, 
polskie tańce. 20.30: Archentina na płytach. 
20.45: Dzfen. wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Pol- 
sce. 21.00: „Na wesołej Iwowskiej fali“. 21.30: 
Wiad. sport, ze wszyst. Rozgł. 21.45: Pogad. ra- 
djoteczniczna — M. Galskiego. „Kostu- 
ia“. 22.15: „Gadki na podatki” 

taneczna. 23.00: Wiad. meteor. 
taneczna. 

ROID Т 

= CIERPIENIACH MEMOROLDALNYCH 
BORAT 
ORYGINALNE CZOPKI „/ 

   

  

  

    

    

    
  

              

„у 
A GĄSECKIEGO 

 REMMORG KO EAST SK NA NPD, A ki ek ZD EI НЖ 

„Dowidzenia na zawsze...“ 
Dwoje dzieci w zamkniętem mieszkaniu 

Wczoraj wieczorem lokatorzy domu Nr. 5 

przy zaułku Ś-to Michalskim, zwrócili uwagę 

na nieustający płacz dwojga dzieci, wydobywają 

ey się z mieszkania niejakiej Władysławy Du 

nawskiej. Dzieci płakały przez kilka godzin bez 

ustanku. 
Jedna z lokatorek chcąc przyjść maleństwom 

z pomocą usiłowała wejść do mieszkania, lecz 

stwierdziła, iż drzwi są zamknięte na kłódkę. 
Świadezyło to najwymowniej o tem, że dzieci 

pozostawione zostały bez opieki. 
Wkrótce cd jednej z sąsiadek mieszkańcy 

domu dowiedzieli się, iż Dunawska jeszcze w 

dzień opuściła mieszkanie, zamykając w niem 

2-letnią dziewezynkę : 4-letniego chłopczyka. — 
Jeden z lokatorów zameldował o tem policji. 

Drzwi od mieszkania Dunawskiej wyważono. 
Dzieci z płaczem pochowały się po kątach. W 
„mieszkaniu prócz nich nikogo nie było. Jedynie 
na stołe widniała pozostawiona eełowo kartka. 

Było to pismo Dunawskiej. Treść była łakonicz 
na: „Dowidzenia nazawsze*. 

Wypadek wywarł na obeenych przygnębia 

jące wrażenie. 
Dzieci odesłano do przytułku. Co do losu 

Dunawskiej niema żadnych konkretnych — @а- 
nych. Nie jest wykluczone, że wyszła ona z do 
mu w zamiarze odebrania sobie życia. (c).
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Poiski Skiep Mater- £6 Wilno, ul. Šw. Janska 1 
jałów Piśmiennych 93 E L E o m 0 a A RR RK вн 

Poleca: POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE — OZDOBY CHOINKOWE — BILETY WIZYTOWE — 
KARTY DO GRY — KALENDARZE na 1935 ROK — ZABAWKI — Ceny niskie 

UWAGA! Przy- przy ul. Mickiewicza 55, zawier. 
był do Wilna WIELKI ZWIERZYNIEC ciek. zwierz egzot: lwy berber., 
nubijskie iabisyńskie, tygrysy beng., pantery, polarne i brunatne 'niedžwiedzie, hieny, 
krokodyle, wąż boa, pancerniki, jeżozwierz, szopy, daniele eguti, wspan. egzempl. małp, 
pawjanów, papug, orłów, puhaczy it. d. Czynny od 9 r. do 9 w. Karmienie zwierz. o g.5 w. 
Wstęp dla dorosłych 50 gr. dla młodz. szkolnej i szeregow. 25 gr. Zwierzyniec dobrze ogrzany 

Cudo-Film! HELIOS | „o SYN KING-KONGA 
Wspaniały twór genjusza ludzkiego. Rež. tworca „KING-KONGA“ — Ernest Schoedsack 

złówa.ch Helena Mack, Robert Armstronį i 23-metrowa MAEPA 
UWAGA! Nad program: Zašlubiny ks. Maryny I ks. Kentu oraz atrakcje kolorowe. 

Na lty seans ceny zniżone. Pocz. o g. 2-ej. WKRÓTCE arcydzieło 6 gwiazd — NOCNY LOT 

  

  

  

  
  

  

DZ KŚ! CASINO| (.;......... „SZPIEG Nr. 13" szy film szpiegowski HY a 
    

W rolach głównych: GARY COOPER i MARION DAVIES. Mata Hari Ameryki! Jej uściski oz- 
naczały więzienie, jej pocałunki śmierć! Film, który budzi zachwyt na wszystkich ekran. świata 
Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe. — Scanse: 4—6—8—10.15, w dnie św. od 2-el 

Dziś os- PAN | tame JEJ WYSOKOŚĆ CAŁUJE... 
Janet GAYNOR i Henri GARAT w rol, główn. Początek o godz. 2-ej. 

Następny program : Monumentalne arcydzieło filmowe, które wywołuje zachwyt i zdumienie 
i 1 j - batali- BUNTOWNIK (Krwawe powstanie narodowe) IpRonsiase sceny batali 

ki w górach. Najczarown. zakątki świata na ekranie. Bajeczne widowisko, które olśniewa każdego 
W rolach głównych: Vlima Banki, Louis Trenker, Michał Varkony. 

  

  

  

DZIŚ TYLKO wkinie Nieodwołalnie ostatni dzień! Początek o godz. 12-ej 

E O X Y (tny propagandowe: Dzienne od 25 gr. Wieczor, od 40 gr. 
Film ten każdy musi zobaczyć, o którym mówi całe Wilno! 

Kleopatra 

OGNISKO | Jose Mojica i Rosita Morena 

JUTRO PREMjERA — ICH OSTATNIE SPOTKANIE 
  

w pory- — Z NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. "sem KTÓJ CYGANÓW 147757 ane a ae e 
  

Kto zgubił 
sygnet 
herbowy koło koszar 
4p. uł. Nadniemeńsk, 
Adres w Adm. „Kurjera 

/| Wileńskiego" Biskupia 4 
tel. 99, w godz. 10—15 

zum? 
GOLLA 

PE L A UM Eg 

KALENDARZE na ROK 1835 
OZDOBY CHOINKOWE, POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 

poleca w dużym wyborze 

furtowy Skład Papieru i Materjałów Piśmiennych 

„Papier Spółka Aktyjnt: 
Wilno, ul. Zawalna nr. 13 

at) A A J M JŲ 

Niebywała oiiaz;1 

  

MIÓD leczn. kg. 2.20, 
GRZYBY susz. borowi- 
ki kg. 7—8 zł. Wiejska 
kiełbasa krak. 2.20 
oraz inne art spożyw- 

cze po cenach najniż- 
szych — poleca 

Wł Czerwiński 
Wileńska 42, vis-a-vis 

pl. Orzeszkowej 
(gmach oficerski) 

     
  

Żądajcie wszędzie 
wyrobów Fabryki Cuk- 

rów i Czekolady 

„FORTUNA* 
Ozdoby choinkowe — 

wyśmienite pierniki 

osobniak z ogrodem 
DO SPRZEDANIA 
Witebska 17—19 

  

  

Okazyjnie zakupiliśmy 20.000 par obuwia 
Męskiego i Damskiego najlepszego gatunku. 

ARZYKR MODY 
  

„Mieszkanie 
Akta Jelonek Rokos 
z kuchnią ze wszelk. 
wygodami — do wyna- 
jęcia. Spółdzielnia mie- 

szkaniowa. Przejazd 18 

Mieszkanie 
do wynajęcia, 3 pokoje 

z kuchnią, łazienka, 
wszelkie wygody 

(wolne od podatku) 
uł. Tartaki 34-a 

LEKCYJ 
w zakresie szkoły po- 
wszechnej i gimnazjum 
udzielam. Przygotowdje 
do matury. — Rydza- 

migłego 5—15 

Za POKÓJ 
pomożemy (pomogę) 

w zakresie gimnazjum 
matem - przyrodniczego 
lub humanistycznego. 

Zgłosz.: Poznańska 3-4 
Chmielewski 

  

  

  Mamy możność wysłać każdemu jedrą parę 
damskiego obuwia za zł. 5 gr. 75i parę męs iego 
obuwia za zł. 7 gr 25. 

Na żądanie obydwie pary razem tylko 
Zł 12 gr. 25 — Przy zamówieniu prosimy zaz- 
naczyć numer obuwia danego osobnika.— Wysyłamy . 
za zaliczeniem pocztowem. W razie nie zado- 
wolenia zwracamy pieniądze. Adresować: 

„Dom Eksportowy* 
Łódź. Plac Wolności 10. 

[772790 e 

PRzy ZABURZENIACH w TRAWIENIU, pRzewuekic. 
UPORCZYWYCH ZAPARCIACH STOLCA, OR. TY NADMIERNEJ 

J OTYŁOŚCI, STOSUJE SIĘ BEZ SPECJALNEJ DIETY LUB 
ZMIANY TRYBU ŻYCIA, ŁAGODNIE PRZECZYSZCZAJĄCE 

» SZWAJCARSKIE GORZKIE ZADŁA” 
Ą Т a M) > 

  

  

    

        

     

        

      

„KURJER“ z dn. 16-40 grudnia 1934 r. 

REWJA | sprezent. wesoly Operetk. 

rewjomontaž w 18 obraz, 
  

Balkon 25 gr. DZIŚ nowozaangaż. zespół artystów scen warszawsk 
złożony z 
ostatnich Drzwiami i oknami 

nowości krajow. i zagraniczn. Udział biorą; Serafina Talarico, W. Morawska, duet Gaston, 
Grzybowska, kwartet tan. Luzińskiej, Iris irhora, Czermański, Janowski, Borski, Elwicki 
Codziennie 2 przedst. Początek o g. 5-ej i B-ej w. W sob.i niedz. 3 przedst. o g. 5-ej 7.30 i 10 
  

WIELKA NAGRODA!!! 
DARMO 50.000 KOSTJUMÓW DAMSKICH! 

Spowodu otwarcia działu wysyłkowego, po 
stanowiliśmy rozdać zupełnie bezpłatnie 50.000 
kostjumów damsk y naszych Klijen- 

tów, którzy rozwiąż: podaną szaradę i 
zamówią u nas jeden lub więcej z niżej wymie- 
nionych kompletów. 

Aby btrzy: 
należ 

  

  

      

  

     

    

  

stjaum dams 
adę i p 

zpłatnie k 
podaną 

    

  

   
5- 

    ła w liście trafne rozwiązanie wraz z 
zamówieniem. 

В — 2 
Р— А —У 
N—E A 

  

ksią dy > 
Objaśnienie: Na m e kresek należy wsta- 

wić odpowiednie litery tak, aby powstało znane 
przysłowie ludowe. 

Nasze reklamowe komplety. 

TYLKO ZA ZŁ. 13.30 
wysyłamy: 3 metry maierjału na zimowe ubra- 

nie w modne bie wzory 140 cm. szerokości, 
1 pullower męski żakordo: 1 parę 

kalesonów z ładnem wyko ynowem, 
1 koszulę męską trykotową, 1 szał męski weł- 
niany, 1 parę czek zimowych, bardzo 

ciepłych, 1 parę skarpetek bar mocnych i 3 
chusteczki meskie do nosa z ładnym kolorowym 
szlakiem. 

   

   

   

      

TYLKO ZA ZŁ. 13.55 

wysyłamy: 4 metry materjału na ładną sukiię 
dams 1 sweter damski zimowy bardzo modny, 
z ładną tamburacją, ostatni krzyk mody, 1 chust- 
kę zimową w ładne kolorowe kraty jasne lub 
ciemne, 1 parę pantofli damskich (podać roz 
miar cbuwia), I koszulę damską madapolamową 
z ładnem wstawieniem ..Toledo*. 1 parę reform 

otowych doskonałych, 1 parę pończoch gru 

h wełnianych, 1 szał wełniany damski i 3 
chusteczki damskie batystowe. 

TYLKO ZA ZŁ. 19.— 
wysyłamy: 1 ubranie meskie gotowe gładkie lub 
deseniowe. kolor według żądanin o dobrem 

ończeniu, 1 suknię damską, modnie i ładnie 

(podać dokładny rozmiar), 1 pullower 
(sweter) męski łub damski, I koszulę męs 

z ładnem. wykończeniem satynowem, 1 kosz 
damską madapołamową z jedwabnem wstaw 

niem ledo”, 1 pa kalesonów lub 1 parę 
reform damskich, I szal damski wełniany lub 
I szał męski wełniany, I parę rękaw. k mę- 
skich zimowych lub 1 dam- 

  

   
  

    

   

  

  

    

      
    

        

  

męskie do nosa z ładnym kolorowym szlakiem 
lub 3 chuste damskie batystowe z ładnym 
kolorowym aż 

Komplety powyższe wysyłamy z 
pocztowem na listowne zamó 
przy odbiorze tówaru na pocz 
Jeżeli towar się nie podoba 
miast pieniądze. Adresow. 

„POLSKI KONSUMENT*, 
uł. Kilińskiego Nr. 39—68. 

UWAGA: Korzystajcie z dobrej okazji, roz- 
aradę, dołączcie do zamówienia, a 

otrzymacie zupełnie bezpłatnie kostjum damski 
jako wynagrodzenie za rozwiązanie szarady. 

    

zaliczeniem 
Płaci     

  

    

   

  

    

  

   
   

  

   
  

ORYGINALNE PROŚZKI 
I LAI 
(EA 

am ZKOGUTKIEM 
CT PA 

TORA 
РИ 

MIGRENA, NEWRALG 

BÓLE ZĘBÓW. | 
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA: 

BÓLE: ARTRETYCZNE; 43 
STAWOWE, KOSTNE. ; 1.0. 

ŻĄDAJCIE W APTEKACH PRÓSZKÓW. 

zeżn raz. KOGUTKIEM 
w ORYGINALNEM OPAKOWANIU 

Po'5'PROSZKÓW.W PUDEŁKU. 

   
LAU НОНЕ НН 39 

JUŻ CZAS 
pomyśleć o 

ggłoszeniach Świąlecznych 
Ogłoszenia -do „Kurjera Wileńsk.* 

i innych pism — przyjmuje 

na bardzo dogodnych warunkach 

Biuro Reklamowe 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82 

sė НИНИННИТАННННЫИНИН НАНО 
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Konto czekowe P. K. 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., 
milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr. 

  

  

  

$ TEATR NA POHULANCE 

pati tw LA MLE E 
o godz. 8-ej wiecz. 

KWIECISTA DROGA ; 
aaa феа па ФФ aa aa a 

Ogłoszenie. 
iejski w Wilnie ogłasza przetarg na 

ywa b) mięsa i słoniny — de 

szpitali miejskich oraz c) mleka — do szpitali 
ich i Ośrodka Zdrowia. 

Na każdy z w. wymienionych pod a, b i 
zełargów winna być złożona osobna oferta, 

aniem cen jednostkowy 1 
mowanie ofert oraz udzielanie informa 

cyj uskutecznia się w W le Zdrowia i Opieki 

     

    

      

    

    

   

    
  

Społecznej (ul. Dominika a Nr. 2 — oficyna 
- pokój Nr. 2) do godziny 9 dnia 20 grudnia 

1934 r. 
    

    

ymże dniu o godzinie 10-tej odbedzie 
cie ofert i ustny przetarg na dost       

słoni o godz. 11-tej na dostawę mięsz 
ka. © godz 12 na dostawę mle 

: cy do przetargu winni za ć do każ 
dej oferty kaucję w kwocie 250 zł. oraz znaczek 

kancelaryjny ządu Miejskiego w wysokości 2 
złotych, 

Warunki przetargowe są do przejrzenia w 
Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej (pokój 
Nr 2): 

       

   

  

Zarząd Miejski w Wilnie, 
) 

GALANTERJA 

Źródło Polskie 
Wilno, Wileńska 29 

Udzielamy rabatu od 5% — 15% z okazji 
15-lecia istnienia firmy. 

Polecamy: bieliznę, trykotaże, krawa- 
ty, rękawiczki, pończochy, koronki, 

guziki i t p. 

Dr. Med. Wacław Zaleski 
powrócił i ordynuje 

w chorobach kobiecych 
Mickiewicza 5, m. 8 

  

  

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wilenska 7, tel. 10-67 
Przyjm od 9—1 i 4—8 

DR.-MED. - - „i 
J.ANFOROWICZ- 
SZCZEPANOWA 
Choroby skórne, wene- 

ryczne i kobiece. 

Zamkowa 3 m. 9. 
Przyjm. od g. 7 do 8'/, 

iod 2 — 4, 
  

DOKTÓR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjmuje od8—| i 4—8 

DOKTÓR 

W. Wołodźko 
ordynator szpit. Sawicz 

choroby 
skórne i weneryczne 

przyjmuje 12—2 i 5—6 
Zawalna 22, tel. 14-42 

  

DR. MED. 

CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
rvczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 róg 
Tatarskiej, telef. 15-64 
przyjm. od 9—2i 5—7:/, 

DOKTÓR 

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

DOKTÓR 

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

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

  

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
Przyjmuje od 9—7 w. 
ul. 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 

  

DOKTÓR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
peldrowździa sie 

Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 

Poszukuję 
posady służącej 

przychodzącej 
Mickiewieza 21-41 

  

DOKTÓR 

Kenigsberg 
Choroby weneryczne, 

zkótne imo PE AGE 
Mickjewicza 4, tel. 10-90 
Przyim. od 9—12 i 4—8 

  

  

  

LEK. - DENTYSTA 

SZRYRU 
Dominikańska 11 
przyjmuje od 10—7   

ia są przyjmowane: od godz. 944— 31/, i 7 —9 wiecz! 

ой; z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersa 
kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 

„sa ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, 
30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 

zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 g Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Wydawnictwo „„Kurjer Wlienski* S-ka x ogr. Odp. 

  

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis 
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