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NIEZALEŻNY DZIENRIR DEMOKRATYCZNY 

Cena 15 groszy 

  

X-lecie Pana Prezydenta. 
ignacego Mościckiego 

' Ludzie bardzo lubią dzielić sobie hi- 

storję, bieżącą, nawet na okresy. Jestto 

śsłobry sposób zrobienia rachunku 

swoich i cudzych zasług ; win, ujęcia w 

całość i wyciągnięcia systezy ze zda- 

rzeń. Habet—debet. Zysk—strata. Zdo- 

było się — straciło. Rozwinęło — zanilk 

ło, rozrosło — skurczyło, wygrało — 

przegrało. Cień — światło życia społecz 

nego. Możnaby tak obie strony płynnego 

czasu mierzyć w nieskończone określe- 

nia i doszukiwać się w skomplikowanej 

buchalterji szczegółowego rozbioru dzie 

jów Polski współczesnej. 

, Tembardziej, że czasy są zagęszczo 

ne. Na chwilę nawet nie zwolniły od za 

kończenia wojny ciężkie więzy, zaciska 

„jące się koło najżywotniejszych proble-. 

mów społecznych i politycznych, a ok- 

ropny rozlew krwi ludzkiej niczego nie | 

załatwił, niczego ostatecznie nie rozwią 

zal į nie nie poprawił. Jednym z wielu 

rezultatów dodatnich rozlewu krwi by- 

ło wskrzeszenie Polski. 

Polska powistala do życia w. wyniku 

samotnych wysiłków tych grup szturmo 

wych narodu, które w ciągu kilikardzie 

sięciu łat poprzez bojówki PPS-u, Legjo 

ny i POW. ciągłe organizował i do wal 

ki posyłał Piłsudski. W ciągu całego tego 

okresu do tych co zawsze stali przy Wo 

dzu, co nigdy się nie wahali należał Ig- 

macy Mościcki. Należał do groma t. zw. 

" Piłsudczyków, którzy dla Wodza byli to 

warzyszami broni, nielegałnej pracy kon 

spiracyjnej i tajnych, długoletnich zabie 

gów o tę nieprawdopodobną  chimerę, 

jaką się dla ogółu stała Niepodległość 

Ojczyzny. Dla tych ludzi, to nie była baj 

ka, ani chimera, ami utopja, to była ko 

nieczność życia, cel bezwzględny, racjo 

nalny, do którego dążyć należało zaw- 

sze za wszelką cenę i na każdem miej- 

SCI. 

Nie będziemy tu powtarzali tego, co 

każde dziecko polskie wiedzieć ;j pamię 

tać powinno o Panu Prezydencie, to zna 

czy dzieje Męża Sprawiedliwego, jakim 

jest nasz Prezydent. W skrócie wygłąda 

to tak, w porównaniu chociażby z wiel 

kimi mężami stanu i głowami Państw 

innych. Tam, wszędzie, to są ludzie prze 

cietni lub genjalni, ale którzy mają za 

sobą normalne życie przeciętnego czło 

wieka, na całej kuli ziemskiej podobnie 

ułożonego w normy prawine i społeczne. 

Nasz Prezydent, pomieważ wyszedł z 

narodu w niewoli, ponieważ należał do 

małej garstki, która tej miewoli znosić 

nie chciała, musiał i chciał poświęcać 

siebie idei wolności. Nie własną karjerą 

był zajęty, chociaż zdolności kierowały 

Go na drogę nauki i wynalazku, ale 

chciał i musiał myśleć przedewszyst- 
kiem o drodze, prowadzącej do. wolności 

Ojczyzny. Dla uczonego, tak zamiłowa 

nego w swym fachu, jakim jest P. Pre- 

zydemt Mościcki, to już wielka ofiara. 

Jednak złożył ja, odsumął naukę, odkry 

cia, patenty, wynalazki i poszedł do sze 

regów za Wodzem. Stał Mu wiernie 

przy boku, nigdy się z Nim nie starł i 

nie zawiódł przyjaźni. Służył wspólnej 

idei niezłominie, cicho i wiernie. Wezwa 

ny w chwili groźnej i trudnej wszedł w 

jadowitych swa- atmosferę nienawiści, 

  

rów, 

że właśnie tym spokojnym, 

wydaje się, 

dostojnym 

wzburzenia umysłów, 

krokiem. jakim zawsze idzie na uroczy 

stościach, że z tym uprzejmym, łagod- 

nym uśmiechem i życzliwem pochyle- 

ше wysokiej postaci, nakłonionej jak 

by do wysłuchania każdego, imponują 
cą postacią, otoczony atmosferą czystej 
nauki i czystego życia, wstąpił w. rozpę 
tane piekło polskich nienawiści i pod 
groźnem, tragicznem spojrzeniem Mar- 
szałka iść zaczął swą pozornie hamalną 

drogą reprezentacji, przesyconej uroczy 

stościami i wizytami. 

Na owo ceremonjalne życie 

dużo cierpliwości, dużo taktu, 

i wyttrwałości, 

trzeba 

spokoju 

Obcowanie z retortami 

daje ńaszemu Prezydentówi znajomość 

materjałów palnych, gazów, 

ków trujących, żrących i 

cych, 

pierwiast- 

wybuchają 

dobroczynnych, jak owo 

górskie, czyste powietrze, które nauczył 
wytwarzać, by dawać w 

scu lek chorym, zatmuitym 

płucom. 

a także 

każdem miej 

wyziewami 

Po jest jakby symbol. Spokój, prosto 

ta, takt, i naukowe, przyrodnicze ujmo- 

wanie zjawisk społeczno-politycznych, 

cechuje Pana Prezydenta Mościckiego. 

Jest popularny bez efektownych wysitą 

pień, jest głęboko sżanowany dla swego 

obywatelskiego życia. Ma 

prawo być zwany pierwszymt 

wzorowego, 

stuszne 

cbywatelėm kraju, do ktėreėgo niepodle 

glošci przyczynit sie pošwiecemiem, pra 

cą i stałośćią przekonań. 

W dniu 10-lecia mależny hołd i uzna 

nie niesie Mu nietylko grono  ofiejal- 

nych przedstawicieli społeczeństwa, ale 

i cały naród. 

  

Hold całego kraju 
HOŁD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś. o godz. 
16.30 młodzież szkół powszechnych, za- 
wodowych i średnich złożyła hołd na 
dziedzińcu zamkowym P. Prezydentowi 
Rzplitej. Delegacje szkół ze sztandarami 
ustawiły się w czworobok, Z władz szkol 
nych był obecny minister W, R. i O. P. 
prof. dr. W. Świętosławski, naczełnicy 
wydziałów Warszawskiego Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego, wizytatorzy i inspek 
torzy szkolni oraz nauezycielstwo. 

Gdy Pan Prezydent R. P. ukazał się 
na dziedzińcu orkiestry szkolne odegrały 
hymn narodowy, sztandary się pochyliły 
i młodzież oraz obecni oknażyli głowy. 
Pan Prezydent w otoczeniu domu cywil- 
nego i wojskowego oraz min. Świętosław 
skiego przeszedł przed frontem ustawio 
nych delegacyj szkolnych. 

Następnie uczeń pierwszego miejskie 
go gimnazjum wygłosił do Pana Prezy 
denta krótkie przemówienie, składając 
dostojnemu Jubilatowi hołd w imieniu 
młodzieży szkolnej. Uczenica wręczyła 

P, Prezydentowi wiązankę biało-czerwo 
nych róż. 

Pana Prezydenta, wracającego na Za 
mek, młodzież żegnała gorącemi okrzyka 
mi „niech żyje” a orkiestra odegrała 
„Pierwszą Brygadę". 

W WILNIE. 

Wczoraj rozpoczęły sięw Wilnie uro 
czystości ku czci Pana Prezydenta Rze 

czypospolitej z racji sprawowania przez 

niego w ciągu 10 lat wysokiego i odpo 
wiedzialnego stanowiska sternika Państ 
wą. 

Zapłonęła nad Górą Zamkową rzym 
ska 10-ka z inicjałami I. M. oraz zajaś 
niały bielą w świetle reflektorów kościo 
ły wileńskie, Ulicami miasta przeciągnął 

capstrzyk orkiestr. Tłumy zaległy chod 
niki. Wilno przybrało "uroczystą szatę 
zewnętrzną. 

Dziś o godz. 10 odprawione zostanie 
na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego uro 
czyste nabożeństwo polowe, poprzedzone 
przeglądem wojsk. 

Po nabożeństwie około godz. 11 odbę 
dzie się defilada na ul. Mickiewicza obok 
gmachu Sądów, a 

O godz. 17.30 odbędzie się akademja 
w U. S. B. zorganizowana ku czci Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

O godz. 18.30 na pl. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbędzie się zebranie oby : 
watelskie, organizowane przez dyr. Szpa- 
kiewicza. W zebraniu tem wezmą udział 

organizacje cywilne i przysposobienia 
wojskowego. 

DZIENNIKARZE. 
WARSZAWA. (Pat.) Zarząd Związku 

Dziennikarzy R. P. przesłał pod adresem 
„Pana Prezydenta R. P. depeszę w imieniu 
,zrzeszonego w syndykatach dziennikar 
stwa Polski z wyrazami hołdu i życzenia 
mi z okazji 10 rocznicy objęcia wysokie 
go urzędu. 

ŻYCZENIA OJCA ŚWIĘTEGO, 

WARSZAWA. (Pat.) W odpowiedzi 
na telegram, który Pan Prezydent Rzpli 
tej przesłał do Papieża z okazji 80-ej 
rocznicy jego urodzin, Ojciec Święty wy 
stosował do Pana Prezydenta Rzplitej 
następującą depeszę: 

„Życzenia Waszej Ekscelencji i dro 
giej Polski przypominają nam zrządze 
nia opatrzności, dotyczące naszej osoby. 
Jednocześnie przypominają one nam sy 
nowskie przywiązanie narodu katolickie 
go, dla którego błagamy w tym dniu o 
mowe zesłanie łask bożych i któremu 
zasyłamy z całego serca, jak również 
jego dostojnemu Prezydentowi, nasze apo 
stolskie błogosławieństwo, będące zadat 
kiem szczególnych łask niebios z okazji 
10-ej rocznicy Jego powołania na stano 
wisko Pierwszego Obywatela tego szla 
chetnego kraju. 

WE WSZYSTKICH MIASTACH 
I MIASTECZKACH. 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś wieczorem 
w przededniu uroczystości 10-lecia spra 
wowania władzy przez Prezydenta Rze 
czypospolitej Prof. Ignacego Mościckiego 
we wszystkich miastach i miasteczkach 
Kzplitej odbyły się uroczyste capstrzyki. 

W GDAŃSKU. 
GDAŃSK. (Pat.) W dniu 6 b. m. odbę 

dzie się w Gdańsku, dla uczczenia 10- 
lecia urzędowania P. Prezydenta Mościc 
kiego, uroczysta akademja,



Z. „KURJER“ z dnia 3 czerwca 1936 r. 

   
ALEKSANDER _ | 

UMIASTOWSKI 
Dyrektor Lombardu Miejskiego w Wilnie 

zmarł dnia 1 czerwca 1936 roku'w .wieku lat 46. 

Wyprowadzenie zwłok nastąpi ze szpitala św. Jakóba we środę dnia 3-go czerwca 
o godz. 17-ej na cmentarz Rossa, у i 

o czem zawiadamia krewnych i znajomych pogrążona w smutku 

Rodzina 

    

    sf. 
ALEKSANDER 

UMIASTOWSKI | 
Długoletni Dyrektor Zakładu Zastawniczego K. K. 0. miasta Wilna 

zmarł w dniu 1 czerwca 1936 roku, 
o czem powiadamiają ze smutkiem 

RADA i DYREKCJA 
Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 

  

    

3 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie wyraža podziėko- 
wanie wszystkim P. T. lastytucjom, Organizacjom, Zrzeszeniom, Związkom 
oraz osobom za okazane jej wyrazy współczucia spowodu śmierci przed- 
wcześnie zgasłego 

$. + P. i - 
inžyniera 

Kazimierza Falkowskiego 
Dyrektora Kolel Państwowych. 

Wilno, dnia 2 czerwca 1935 r. 

  

# 

Oskarżeni o zajścia w Przytyku 
stanęli przed sądem : 

RADOM, (PAT), — Dziś przed sądem Następnie sąd postanowił dopuścić 
okręgowym w Radomiu rozpoczął się wszystkie zgłoszone powództwa. 
proces 0 znane zajścia, które miały miej Około godz. 12 przystąpiono do od- 
sce 9 marca br. w miasteczku Przytyk  czytywania aktu oskarżenia, które za 
pod Radomiem. i kończono około godz. 13. 

Ze względu na wielką ilość oskarżo Obrońca Margołis w imieniu swoich 
nych i świadków, rozprawa odbywa się klijentów stawia wniosek o dodatkowe 
w wielkiej salį sejmiku powiatowego, powołanie kilkudziesięciu świadków. — 
która została specjalnie do tego cełu Trybunał po naradzie wniosek ten odrzu 
przygotowana. cit. 

Na ławach oskarżonych zasiadło 57 ; 
osób. Przewodniczy prezes sądu okręgo (Akt oskarżenia i jego uzasadnienie 
wego Bobkowski, wotują sędziowie sądu Podajemy na str. 6-ej). 
okręgowego Plewako i Maliszewski, ©- : ЕНО E raz sędzia zapasowy Kasprzykowski. OSKARŻENI NIE PRZYZNAJĄ SIĘ DO 
Oskarżają: wiceprokurator Detkiewicz i WINY. 
wieeprokurator Dankowski. Obrony о5- Po odczytanu aktu oskarżenia, prze 
karżonych podjęło się kilkunastu adwe  wodniczący zarządził przerwę, która 
katów m. in.: Paschalski, Ettinger, Be- trwała od godz, 12,45 do 13,35. 
renson, Margolis. Borzęcki, Zdzitowiec W czasie przerwy wniesiono na salę ® 
ki i inni. Powództwo cywilne w imieniu dowody rzeczowe. : 
rodziny zabitego Wiešniaka oraz Popie Po przerwie przewodniczący skiera 
la i Regudskiej oraz sierot po Minkow wał do każdego z oskarżonych pytanie, 
skich i innych poszkodowanych wnosi czy przyznaje SiĘ do winy, 'Wszyscy 05 

kilku adwokatów. karżeni solidarnie odpowiedzieli, że do 
Do rozprawy powołano przeszły 300 winy się nie przyzna ją. 

świadków, Następnie woźni sądowi wprowadzi 
O godz. 9,10 wprowadzono na salę li kolejno na saię grupami wszystkich 

oskarżonych w kilku grupach. Po wej 68 świadków, od których przewodniezą 
ściu trybunału przewodniczący rozpo- cy odbierał dane personalne, poczem 
ezął przewód od sprawdzenia danych świadkowie składali przysięgę, 
osobistych oskarżonych, Na tem rozprawę odroczono do jat 
VERSLAS io в 

Kł OP pW: Prezydent.R. P. prof. ||| Alig 
I. Mošcicki Dr. Akel mianowany 

t, W roku 1895 w Londynie, na posiedzeniu ministrem spr. zagr. 
Zw. Zagranicznego Socjalistów Polskich. Pierw- Estonii 
szy od lewej: prof. „Mościcki, w środku Józef 

2. Pierwsza śobogusćje. pitt Ignacego Mościc- + TALLIN, PO Taaa AC” 
kiego, jako Prezydenta Rzeczypospolitej Pol. JA telegraficzna komunikuje, że dotych + skiej z 4-go czerwca 1926 r. po akcie zaprzy. Czasowy poseł Estonji w Berlinie dr. A- 

siężenia rządu. kel został mianowany ministrem spr. 
3. W chacie gospodarza Jana Dubiela, w Zła- zagr. na miejsce min. Seljamaa, który 

kowie Kościelnym 30 1930 r. złożył dymisję. Min. Seljamaa został 
i. Uroczystość otwarcia Instytutu Radowego im. > "L: 
Marji Curie-Skłodowskiej w dniu 9-go maja Mianowany posłem estońskim w Rzy- 

1932 'r. w Warszawie. Imie. 

 



> 
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Ukochane dzieło 
P. Prezydenta 

Znamy wszyscy dobrze to zdjęcie lon 
dyńskie. W środku siedzi Marszałek PR 
sudski. Bujny, ciemny zarost. Po pra 
wej stronie — Ignacy Mościcki. Dokoła 
grupa przyjaciół i współpracowników. 

Zdljęcie to często jest reprodukowane 
w broszurach j czasopismach. Zapewne 
«Иа tego nastroju, tego skupienia, które 
wyczuwa się w atmosferze owego zebra 
nia ludzi, pracujących na wygnaniu dla 
Polski. Jest to zdjęcie z długiej serji 
sztychów, obrazów i fotografij, przedsta 
wiających pracę Polaków —- jak się o 
gólnie mówi — „na emigracji", poczyna 
jąc gdzieś hen! gd wieku XVHII-go, 

Rok 1897. Ignacy Mościcki przenosi 
się do Fryburga w Szwajcarji. I tu mło 

. dy uczony polski a= swą pracę 
naukową, 

Azot jest jednym z najważniejszych 
surowców przemysłu chemicznego. Ma 
my go mnóstwo dokoła. Każdem westch 
mieniem wciągamy go w płuca, Aż do 
majdalszych warstw atmosfery otacza 
ziemię morze azotu. Doniedawna ludz 
kość nie umiała z tego morza korzystać. 
Nie umiała tanio i opłacalnie oddzielać 
go od tlenu i związać w potrzebne zwią 
ki chemiczne. Potrafił to młody uczo 
ny polski we Fryburgu — Ignacy Moś 
cicki. 

R k ! 
Nie dziwota, że Prezydent Rzeczypo 

spolitej do dziś dnia jest dumny ze swo 
jego dzieła. Że ze wzruszeniem wspomi 
ma swe prace, zwłaszcza te, które oddał 
bezpośrednio Polsce. Chorzów, fabryka 
'związków azotowych, to jego duma. 
Sam mówi o tem: 

„Musiało się fabrykę tworzyć wprost 
od nowa. I trzeba było widzieć, jak z 
miesiąca na miesiąc rosły doświadcze- 
mia. I trzeba było widzieć wrażenie ro 
botników, gdy fabryka doszła do pro- 
dukcji, którą zostawili poprzednicy. A 
potem poszliśmy dalej, dużo dalej — To 

, był triumf inżynierów. Dopiero gdy prze 
kroczyliśmy dawną wytwórczość, zespół 
inżynierów zdobył sobie zaufanie robot 
mików. Robotnicy, którzy przez wiele 
lat pracowali pod dawnem Kkierownict 
wem, nabrali przekonania do polskich 

aumiejętności. To była ładna, radosna, 
pokrzepiająca praca“ *). 

To był Chorzów. 
RSE # 

A mastępcą Chorzowa są Mościce, 

Linja Śląsk — Kraków — i dalej na 
Lwów. Dudnią koła wagonów, pełnych 
brył węgla, miału węgłowego, karbidu. 
Nie. dochodząc Tarnowa skręcają na bo 
<znicę. Mościce — fabryka, nazwana od 
imienia jej założyciela. Noc. Pokratowa 
ne okma lśnią jaskrawo. Fabryka pracu 
je. 

Dlaczego tyle gadamy o Magnitogor 
sku? Tyle wiemy o Dnieprostroju? Pols 
ka dla nas jest krajem tylko biedy i na 

, rzekamia. Wiemy—nie na każdem polu. 
możemy twierdzić, żeśmy zrobili tyle, 
ma ile nas było stać. Ale Gdynia...! Ale 
Mościce... 

Wagony stoją przytoczone do fabry 
ki. Sypie się miał węglowy w czarne stu 
dnie. Płynie pod ziemią na miejsce prze 
znaczenia — do kotłów rozpalonych, hu 

czących. 1380-metrowy komin stwarza 
ciąg, zasilający płomień tlenem, Płuca i 

trzewia fabryki drgają, przetwarza jąc 
czarny pokanm w krew, ożywającą Mo- 

ścice. 
Przestronne, jasno oświetlone hale. 

'Rozpędowe koła maszym ujęte małemi 
dźwigniami słuchają džoni człowieka. 
Różmobarwne lamipki sygnałów sygnali 
zatją każde drgnienie kolosu. 

Fobryka przedewszystkiem wydoby- 
wa azot z powietrza. Po skropleniu po- 
wietrza oddestylownuje się azot. Chłód 

jest tym środkiem, który tu służy czło 
wiekowi. W innej sali służy mu gorąco. 
1000 stopni gorąca rozkłada parę na tlen 
i wodór. Azot i wodór łączy się w amo 

  

*) Słowa te wypowiedział Pan Prezydent w 
rozmowie Konradem Wrzosem („Oko w oko z 
kryzysem). 

hw 

njalk, Amonjak się przekształca na tlen 
ki azotu. Dziewięć wietkich wież osob 
nej sali przetwarza tlenki azotu na kwas 
azotowy. Z kwasu azotowego wytwarza 

się siarczan amonu, saletra amonowa, 
sałetrzak i nitrofos. 

Magja chemji. Praktyki tajemnicze | 
dla laików. Lecz magja XX-ego wieku, 

powstała rzetelnym wy: sjłkiera: mózgu, 
nie oparta na znakach kabalistycznych. 
Przynosząca natomiast zamiast filozo- 
ficznych kamieni nawozy sztuczne i 
szereg surowców stosowanych w bardzo 
wielu gałęziach przemysłu. 

Mościce służą codziennej pracy poko 
jowej tysięcy rolników, przemysłowców, 

robotników. A na wypadek zamachu na 
maszą niezawisłość, Mościce zwiększa ją 
wydatnie naszą siłę obronną. 

Nic dziwnego, że Prezydent Rzeczy 

pospolitej ze wzruszeniem mówi zawszę 
o Mościcach, 

a 

. Kondensatory  wysokego  mapiecia. 
Sztuczny sposób wytwarzania górskiego 
powiełtrza, Synteza  zwiążków cyjamo- 
wych. Wynalazki w dziedzinie przetwo 

"rów ropy naftowej: Cały szereg innych 
odkryć i wynalazków — oto plon pracy 
naukowej profesora Ignacego Mościckie 
go. 

Tę wielką pracę naukową uczcił nie 
dawno świat naukowy uroczystym ak- 
tem, który przytaczamy poniżej, 

Pod wysokiemi auspicjami 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej 

My 
Stefan Pieńkowski, 

doktór fizyki i matematyki, profesor 
fizyki doświadczalnej, t. c. rektor 

z Uniwersytetu Józeja Piłsudskiego 
SE iż: : ; 5 

Stefan Mazurkiewicz, 
doktór |jilozofji, profesor matematyki, 

t. c. dziekan wydziału matematyczno 
przyrodniczego 

MĘŻA ZNAKOMITEGO 
IGNACEGO MOŚCICKIEGO 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Pierwszego obywatela Polski, 

który, poświęciwszy siły swego genjuszu 

pracy w zakresie chemii i elektrochemji 
dzięki wielkiej przenikliwości umysłu wy 
nalazł, rozwinął i ostatecznie udoskonalił 
wielce pożyteczną metodę wydobywania 

azotu z powietrza, 
znakomite swoje wynalazki oddawszy na 
użytek i wzmożenie Ojczyzny, zasłużył 
się wielce około Jej zachowania i zwięk 
szenia Jej potęgi, 
założywszy instytut badawczy chemii, 

uwarował w niezwykle przewidujący spo 
sób rozwój nauk chemicznych, 

DOKTOREM CHEMJI HONORIS 
CAUSA 

uroczyście ogłaszamy i gwoli świadectwu 
i pamięci wystawiamy niniejsze pismo, 

potwierdzone pieczęcią uniwersytetu. 
Warszawa, pięć dni przed 1 czerwca 

1936. 
T. €. rektor 
(—) S. Pieńkowski. 

Т. €. dziekan 
(—)Stefan Mazurkiewicz. 

: Wut. 

i 

Złóż datek na pomnik 
Marszałka Piłsudskiego 

Konto czekowe P.K.O. Nr. 146.111 

KUC WWAN S nan 

Prezydent R. P. prof. 
I. Mościcki 

i. Podpisanie Nowej Konstytucji Rzeczypo- 
spolitej w dniu 23 kwietnia 1935 roku. 

2. Wi gronie weteranów z 1863 roku, którzy 

wręczyilli (P, Prezydentowi krzyż weterański. 
22 marca 1933 r, 

3. W otoczeniu Rodziny w Zakopanem w 
1934 roku. : 

4. Na Sowińcu w sierpniu 1936 r. 

  

  

 



Jak podają pisma, były król Afganistanu 
Amanulagh ma otrzymać z rąk włoskich jeden 

z sułłanatów w podbitej Abisynji. Nastąpi to 
tytułem nagrody za usługi, oddane przez b. mo- 
narchę afganistańskiego Włochom w czasie 

kampanji abisyńskiej. Mianowicie Amanullah, 
dzięki gorliwej propagandzie zdołał przeciągnąć 

na stronę włoską szereg muzułmańskich współ- 
„wyznawców-kacyków, którzy przedtem ulegli 
negusowi. 

EGZOTYCZNY GOŚĆ WARSZAWY. 

Imię Amanullaha dobrze jest w Polsce znane, 
Kiłka lat temu Amanullah — podówczas jeszcze 
król Afganistanu — gościł przejazdem w War- 
szawie i był tam podejmowany z królewskiemi 
honorami. "Wizyta jego w naszym kraju dała 
jednemu z uzdolnionych komedjopisarzy okazję 
do zmontowania przezabawnej komedyjki p. t. 
„Hulla di Bulla*, którą ogłądaliśmy na des- 
kach „Lutni*, Egzotyczny gość miał pozutem 
„powiększyć swój harem przez zaangażowanie 
doń na hajecznych warunkach (pensja w pełno 

wartościowych jeszcze wtedy funtach angiel: 
skich) pewnej przystojnej maniecurzystki war- 
szawskiej. 

NIEBEZPIECZNA PRZYJAŻŃ. 

W jakiś ezas po wizycie warszawskiej Ama- 
aullah stracił koronę i musiał uchodzić z kraju 
xodzinnego na wygnanie. Podobno tę smutną 
ewentualność ściągnęła na Amanulłaha zbytnio 
akcentowana przyjaźń z Sowietami. Anglicy nie 
mogli na to spokojnie patrzeć. Afganistan leży 
bowiem zbyt blisko Indyj. Posłano więc z Lon- 
dynu do Kabula (stolica Afganistanu) nieocenio- 

nego płk. Lawrence'a, zaś ten uwinął się tak 
sprawnie, że w parę miesięcy  „rewolucja” 
zmioiła Amanullaha z tronu. Przyjaźń z czer- 
woną Rosją okazała się niebezpieczna dla krói- 
kowzrocznego władcy. 

Całe szczęście, że pozostawiono mu życie 
i rodzinę. Co się tyczy skarbów, jakie władca 
miał wywieźć z kraju, by nie potrzebować po- 
tem szukać wsparcia czy posady, nie były one 
widać zbyt niezmierne, gdyż Amanullah rychło 
potem wpadł w. kłopoty finansowe. Mówiono 
nawet © przymusowej sprzedaży jego willi pod 
Rzymem. 

PRZYJACIEL WŁOCHÓW. 

Poe utracie korony Amanullah osiedlił się 
bewiem nie w Szwajcarji ani na Riwjerze fran- 
cuskieį, jak to zwykłe czynią zgasłe na firma- 
mencie królewskim gwiazdy, a tylko we Wło- 
szech pod Rzymem czy może nawet w Samym 
Rzymie. Wtedy nie wywołało to większych ko- 
meraży, gdyż między Anglją i Włochami para 
waiy stosunki jaknajlepsze. Dziś jednak, po ca- 
tej historji abisyńskiej, po rozruchach w Egip- 

„cie, które się już zakończyły i po ruchawee pa- 
_lestyńskiej, która jeszcze trwa, możnaby przy- 

puszczać, że Amanullah nie bez kozery osiedlił 
się wtedy akurat we Włoszech, a nie w Szwaj- 

„tarji ezy Francji. Dziś możeby można zaryzy- 
kować twierdzenie, że gdy Angliey wysadzili 

Amanullaha z afganistańskiego siodła, udał sie 
on de naturalnych wrogów Angiji, Włochów, 

którzy może już wtedy wiedzieli, że im Ama- 
nulłak w antyangielskich posunięciach może się 

„KURJER“ z dnia 3 czerwca 1936 r. 

Amanulilah na widowni 
przydać. Przecież uporczywie się pisze o ma- | 
czaniu palców włoskich w podżeganiu Arabów 
i Egipcjan przeciwko Anglji. Dlaczegożby Ama- 
nullah nie miał być jednem z narzędzi propa 
gandy antyangielskiej na Bliskim Wschodzie 3 
azjatyckim i afrykańskim? 

KŁOPOTY FINANSOWE. 

Wraz z wieścią © rychłem ofiarowaniu by- 
iemu monarsze afganistańskiemu jednego z suł- 
tanatów we wschodniej Abisynji doszła wieść 
o przyjęciu przez rząd włoski wszystkich dłu- , 
gów i zobowiązań pieniężnych egzotycznego 
gościa. Amanullah nie wywiózł zapewne z Af- 
ganistanu zbyt wiele lub też prowadził — siłą 
bezwładu! — monarszy tryb życja, dość, że od 
dawna już walczy z firansowemi trudnościami. 
O ile wiadomość o ofiarowaniu b. królowi. wia- - 

dzy w jednej z prowincyj abisyūskich jest praw- 
dziwa, w takim razie Amanullah podreperuje 
swe zachwiane finanse, Narazie zaś wierzyciele 
zapewne mocno Afgańczykowi dokuczają skora 
pisze się aż o ingerencji rządu włoskiego. 

FIKCJA TRONU. 
Oczywiście sułtan -jednej z prowineyj etjop- 

wiek miałby się do władcy Afganistanu jak 
misa cynowa do księżyca. Stosunkowo mały ob- 
szar rządzonego w Afryce terytorjum i stosun- 
kowo wielka zależność od wicekróla abisyńskie- - | 
go (marsz. Badoglio) stanpwiłyby raczej fikcję 
tronu, aniżeli tron rzeczywisty. Lepszy jednak 
rydz niż nic. Niewątpliwie Amanulłah . wolałby 
być w Afryce sułtanem, niż w Rzymie napasto- 
wanym przez wierzycieli posiadaczem zadłużo- 
nej willi. NEW. 

  

ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

DRUSKIENIKI 
KĄPIELE 
  

SOLANKOWE 
BOROWINOWE 
KWASOWĘGLOWE 
TLENOWE 

  PIANKOWE 

HYDROTERAPJA. ELEKTROLECZNICTWO. ZABIEGI GINE- 
KOLOGICZNE. 
aparatów rozmaitych systemów. 

INHALACJE SOLANKOWE za pomocą 
KĄPIELE -KASKADOWE. 

SŁYNNY ZAKŁAD LECZNICZEGO STOSOWANIA 
SŁOŃCA, POWIETRZA I RUCHU IM. DR. E. LEWICKIEJ. 

Sezon kuracyjny od 15 maja do 30 września. 

W okresie od 15 maja do 30 czerwca ceny zniżone. 

NA MARGINESIE 

Sygnaduy satyry 
Ostatnio daje się obserwować bardzo pocie- 

szające zjawisko. 

Nietylko dzienniki, ale wogóle 

pisma zwróciły baczniejszą uwagę na humor 

i satyrę, Poniewierane doniedawna małe rubry 

ki dowcipów coraz śmiełej wydostają się z roż 

ków stronic na więcej „reprezentacyjne miej- 

sca w pismach. 

wszystkie 

Oczywiście w tym nagłym załewie kawałów 

największe ilościowo miejsce zajmuje tandeta. 

Tem jednak milej wyłowić coś naprawdę za 

  

36 Loterja Państwowa 
LOSY DO NABYCIA 
w szczęśliwej kolekturze 

Cena losu — 40zł. Pół — 

  1.000.000 zt. 
Wilno, 
Zamkowa 9 

  

20 zł. «wiartka — 10 zł 
  

(ośie | gospodarz 
Wilno gościło przez dwa dni świąte 

czne ponad 5 tys. osób, które stanowiły 
skład wycieczek i zjazdów, a tych było 
sporo (Zw. Osadników, Tow. Przeciw- 
gruźliczego, Elektrotechników, Sodalicji 
Marjańskiej), 

Prócz tega 7 wycieczek z różnych 
miast polskich, organizowane przez 
Zw. Propagamdy Turystyki. Postarajmy 
się dać czytelnikom naszym pobieżny ca 
łokształt tych wycieczek, podkreślić stro 

ny dodatnie i ajamne organizacji. 

Ciekawy był zjazd osadników i towa 
rzysząca mu wystawa w wykresach, ob 

razująca 10-łetnią działalność Osadni 
ków ma t. zw. Kresach. Osadnictwo, ma 
jące na celu nadamie ziemi żołnierzom. 
którzy tę ziemię z rąk wroga wydarli. 
powołane zostało do życia aślósai z dn. 
17 grudnia 1920 r. a w 1925 dodano nie 

jako do wojskowego i osadnictwa cywił 
me, ułaliwiając: przybyszom z ziem gęś- 
ciej zamieszkałych nabywanie ziemi na 
wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. 

Do sprawy osadnictwa, które przeszło 
dużą ewolucję ku dodatnim wynikom 
pracy, powrócimy jeszcze na podstawie 

abecnego pokazu, który jest niezmier 
nie zajmujący i warto by cate Wilno się 
z nim zapoznało. 

Narazie poprzestańmy na stwierdze 
niu, że wystawa jest urządzona dostęp 
nie, informatorzy na miejscu udzielają 
wskazówek ; objaśnień, że mapy i wy 

kresy są przystępnie wykonane i dają 
każdemu dokładny obraz 10-letniej oł 
brzymiej pracy w dziedzinie kulturalnej 
i ekomomicznej. Chóry Związku, które 
potem: się popisywały na Pohulance (kon 
cert był poprzedzony przemówieniami 

p. wojewody, gen. Skwarczyńskiego i po 
sła Kamińskiego, istotnego twórcy zwią 

zku) reprezentowały ogniska z Warsza 
wy, 'Wilna, Brześcia n. B., Grodna i Ró 
wmego, były dwe orkiestry i mandolini 

ści, Głównym dyrygentem był p. Dymi 
trow, człowiek o wybitnych  zdolnoś 

ciach muzycznych w kierunku szkołle- 
nia chórów i ujmowania gestem rytmiki 

głosów czy instrumentów. Chóry. wyka 
zały duże umuzykalnienie, poczucie ryt 

mu i odczucie treści, przyswoiły sobie 
melodyjność śpiewek z różnych okolic 
państwa,*chóry żeńskie wydały mi się 
lepiej zespolone i staranniej opracowa 

"ne, niż męskie. Czemuż jednak tej mło 

dzieży z różnych stron nie dano posły 
szeć ami jednej piosenki „ Wileńszczyzny 
ani jednej mellodji Moniuszki, ani jednej 

z tych ślicznych tutejszych, białoruskich 

pieśni naszego ludu, które tenże p. Dy- 
mitriew doskonale harmonizuje i tłuma 
czy nawet na polski? Pozwoliłoby to 
pnzybyszom poznać charakter ludu tu 

bawnego i dowcipnego. A wyłowić znowu nie 

tak trudno. 

Mimo, że każdy kiosk krzyczy pstrokacizuą 

rozmaitych tytułów „fachowiec* zawsze „wy- 

czuje pismo mosem'. 

Z okienka budki sygnalizują się lwowskie 

„Sygnały* (pod redakcją Karola Kuryluka). 

'Na ostatniej stronie kolumna satyry. Już ta- 

cy jesteśmy, że lubimy pośmiać się z innych. 

Zobaczyć przyjaciół i nieprzyjaciół w krzywem 

zwierciadle... 

Reflektory „sygnałówć są z pierwszorzędne- 

go szkła, załamują silnie i ostro. 

Na dowód cytuję następujące cięte 

menty: 

frag- 

PASZKWIL. 

Cośniecoś ludzi, cośniecoś błota, 

tejszego, i dało nowy materjał śpiewny. 
Wielka szkoda, że ma to nie zwrócono ti 

wagi. Jeśli się w Wilnie śpiewa „Nad 
Wisłą” i „Krakowiaka i śląską piosen. 

kę o Mamrliczce, dlaczego nie zaśpie- 
wać czegoś z rdzenia naszej ziemi po 
chodzącego? Np. Śliczną piosenkę o Ka 
linie, zawartą w Koładach Nagrodzkie 
go? 

Ogólna organizacja wygód dla wycie 
czek pozostawiała wiełe do życzenia. 

Każdy turysta zaopatrywał się w spe 
cjalną książeczkę turystyczną, która © 
biecywała turyście, jeżeli nie złote góry. 

to przynajmniej szereg ulg i zniżek, 
bądź w hotelach wileńskich, bądź to w 

restauracjach, kawiarniach, a nawet sze 
regu firm, które książeczka R 

reklaniowaia. 

Cóż się okazało? Że zniżki były waż 
ne tylko na papienze. Przedewszystkiemz 
autobusy. Żaden z turystów nie korzys 
tai z uligowych biletów przejazdu. Nie- 
którzy zwracali się ze skargami do police 
jamtów, lecz (komduktorzy oświadczyli 
przedstawicielom włądzy z miejsca, że 
żadnego zarządzenie o wydawaniu ulgo 
wych biletów na podstawie tych książe 
czek nie otrzymali. 

Co do zniżek hotelowych pozostały o 
ne również tyllko na papierze, albowiem 
wszystkie hotele wiłeńskie były pnzepeł 
nione i otrzymać pokój było niepodo 
bieństwem. 

Szereg restawracyj wymienionych w 
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CHĘTNIE 
PRZEZ DZIECI 
PRZYJMOWANY, 
ZWIĘKSZA WAGĘ, 

* WZMACNIA OGOLNIE, 
W UŻYCIU PRAWIE 
OD PÓŁ wIEKU. 

        

    
      

<ośniecoś smutku, cośniecoś drzew, 

«o drugi kretyn, pierwszy idjota, i 

a w herbie miasta, powiedzmy lew. у 

..W kasynie Związek, co poniedziałek į 
w Związku bez związku ten, ów, czy ta | 

z sudzych recenzyj czyta kawałek, 

co się nazywa — referat ma. 

m
k
 

Wystawa kicz6w zawsze ta sama, 

Kramarczyk wiesza swój straszny kram, 

panowie, raczej już panorama, 

bo tam przynajmniej saa znam. 

„O, miasto cudne, kiedyż jak z grobu 

Sólo na Świat cały i zdrów, 

*tęskniąc za Balkiem, Stasią i tobą, 

jak Wittlir. jęknę — niema jak Lwów*. 

r 
a
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NA REDAKTORA „WIADOMOŚCI LITE- 

RACKICH“, ; 

Co są temu winni ludzie, KEY | 

że się Uniłowski nudzi. AA 
Tadeusz Holiender. 

FRASZKA. З 
Wiersze lubię pisać namiętnie, ! 

lecz mnie muza zbytnio nie pieści: 

pomysły przychodzą niechętnie, 

brakuje mi ładu, brakuje treści 

— skarżył się facet pewien — 

wszystko wychodzi nijakie, 

co począć sam mie wiem... 

Zostań — powiedziałem — Piętakiem. 

NAPAŚCI OSOBISTE. 

Nad Fika z Pasternakiem 

przedkładem figę z makiem. 

K
a
 

T
e
a
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Nikt go nie uprawia, nie sieje — 

a jednak rośnie Timofiejew. 

ła 2 łan Huszcza. 
: * 

PRZEGLĄD PRASY. 

Ogarnia mnie czarna chandra, 

gdy biorę do rąk „Skamandra'. i 

Zdituj się wreszcie na Boga 

i nie wychodź moja „Droga. 

Bez poziomu „Pion jest pionkiem, 

czy bez Bąka, czy też z Bąkiem. 

Józef Nacht. 

* 

Ja tu dodam „Na Sygnały. 

— (o? 

— To, 

Że się nam udały... 

amik. 

spisie, również nie udzielał przyrzeczo- 
mej 10-procentowej ulgi, Owszem jedna 
lub dwie restauracje dotrzymały przy 
rzeczemia, inne natomiast nie. Na tem 
tle doszło nawet do kilku incydentów, 
podczas których jnterwenjowała policja. 

Następnie w Wilnie wydawane tury 
stom, chcącym odwiedzić Troki, specjał 
ne karty turystyczne, na podstawie któ 
rych przysługiwała im  25-proe“ntowa 
zniżka od: ceny biletu autobusowego za 

„przejazd do Trok. Za kartę taką Zwią- 
zek Propagandy Turystyczenj pobierał 

dodatkowo jeden złoty. Na podstawie ta 
kiej karty przejazd do Trok i spowro- 

tem kosztował trzy złote. 

Go się okazuje: normalnie, jeżeli wy 
kupuje się biłet na przejazd do Trok i 
spowrotemę, płaci się trzy zł. W tym więc 
wypadku turyści nietylko, że nie otrzy 
mali przyrzeczonego 25-procentowego 
rabatu, lecz odwrotnie, zapłacili o zła 
tówikę drożej. 

Podobno sprawą tą 
się wiładze śledcze. 

Przysłowiową zaś „gościnność kreso 

wą” wykazalj dorożkarze wileńscy, któ 
rzy, konzystając z konjunktury, kazali 
sobie płacić po dwa złote za kurs. 

Tym razem już policja energicznie im 
terwenjowała. Spisano szereg protokó 

łów. Przecież obowiązuje w Wilnie tak 

sa dorożkarska. Winni zostaną ukarani. 
Za mało daje się przyjezdnym spec 

jalności wiłeńskieh. Dla ludzi z Małopoł 

zainteresowały
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TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY 
  

Najbliższe prace Sejmu 
Wczoraj ogłoszony został porządek 

dzienny najbliższego posiedzenia Sejmu, 
które odbędzie się we czwartek o godz. 
12. ' 

' Na porządku dziennym znajdują się 
te wszystkie projekty ustaw w pierw- 
szem czytaniu, które wymienione były 
w zarządzeniu Pana Prezydenta. 

M. in, znajdują się dwie ustawy o kre 
dytach dodatkowych na ogólną sumę 

503.200 zł. Z sumy tej 100 tys. zł, wyda 
no na uroczystości pogrzebowe w Wil 
nie, a 403.200 zł. przeznacza się na wy 

datki związane z kontrolą dewizową na 
granicach państwa, 

P. Premjer na inspekcji 
PŁOCK, (PAT) — W dn. 1 b, m. 

bawił w Płocku pan premjer Sławoj- 
Składkowski, który odbył konferencję 
ze starostą. 

WARSZAWA, (PAT), = W dniu 2 
czerwca p. premjer Sławoj-Składkowski 
przeprowadził o godz. 8 rano wizytację 
urzędów w Łęczycy w celu sprawdze- 
nia punktuainego rozpoczynania urzędo 

wania. Ponieważ okazało się, że w szere 
gu urzędów brakowało 11 urzędników, 
p. premijjer Składkowski po powrocie do 
Warszawy zarządził wysłanie do Łęczy 
cy komisji międzyministerjalnej w celu 

ustalenia stopnia winy opieszałych i po 
stawienia odpowiednich wniosków. › 

- Kary sdministracyjne będą | 
przystosowane do obecnej sytmacji 

_g0SP. 
WARSZAWI, (PAT). — Ministerstwo spr. 

wewn, wydało okólnik dotyczący wymiaru grzy 

wien i kar administracyjnych. 

Przypominając dotychczas wydane zarządze 

nia w tej sprawie, okólnik z naciskiem podkre 

śla, że wymiar kar powimien być dostosowany 

do obecnego ogólnego położenia gospodarczego 

i indywidualnych warunków materjalnych uka 

ramego. Z reguły zatem, gdzie nie zachodzi zła 

wola należy stosować najniższy wymiar kary. 

W związku z tem okólnmik zaleca pp. wojewo- 

dom, komisarzowi nządu na m. st. Warszawę 

i starostom obniżyć dotychczas przyjęte wymia 

ry kar. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS 
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Występy J. Kulczyckiej 
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ski, a nawet z bliższej Warszawy, Wil 
no i Wileńszczyzna, ze swym. odcieniem 
niepolskim, ze swą specyficzną mieszani 
ną kultur i języków, stanowi objekt eg 
zotyczny, ciekawy j dziwny, pociągają 
cy nietylko pięknością zabytków i krajo 
brazu ale i obyczajowością. Więc turyś 
ci domagają się tej egzotyki, tej inszoś 
ci. „Gdzie tu można dostać tego litewskie 
go kwasu? — pytali. „Czy sinalco, to tu 
tejszy marodowy napitek*? — słyszeliś 
my pytamia. W odpowiedzi dostawali 
butelki z fabrycznemi lemonjadami ku 
pcy zapewniali, że to tutejsze, to talk, a 

„le z żydowskiej fabryki co ze zgrozą spo 
strzegł jeden z narodowych turystów. 
„Gdzie przysmaki karaimskie, jakaś ich 
chałwa, podobno nadzwyczajna? — py 
tano w Trokach. „Podobno są jakieś ich 
pierożki z surowem mięsem*? — „To 

"tatarskie". — „Więc gdzież ci Tatarzy? 
— Czarmookie dzieci były zaczepiane py 
laniami czy są Karaimamii, na co czystą 
polszczyzną odpowiadały, że tak, lub 
nie. „To jednak mówią po polsku* — 
dziwiono się. „Na Kaziuika, wiecie, to są 
takie obwarzaniki i pierniki a teraz ja 
koś mie widać'... „Trzeba zjeść kołdu 
nów, pierniki! Piermika litewskiego obie 
całam przywieźć — woła krakowianka, 
„a nie wiem gdzie to znaleźć”? 

Oto drobne szczegóły do uwagi pro 
pagandy miejscowych towarów, specy- 
fików i każdej rzeczy, o której powinno 
Wilno pomyśleć, że ją warto wepchač 
w ręce i pamięć przyjeżdżających. Ku 

Pozatem Sejm ma posiedzeniu tem 
dokona wyboru komisyj. Komisje -zbio 
rą się natychmiast po posiedzeniu Sej- 
mu. 

Komisje senackie, które mają roz 
patrzyć kilka ustaw, uchwalonych w cza 
sie sesji zwyczajnej przez Sejm, również 
zostaną zwołane z końcem bież. tygod 
nia. 

Według przypuszczeń sesja bieżąca 
potrwa od 2 dó 3 tygodni. 

Co do expose premjera przy pierw 
szem czytaniu ustawy o pełnomoacniet 
wach, to sprawa ta ne została jeszcze 
zadecydowana. 

5 

_ Mussolini pragnie przywrócenia 
przyjaźni włosko - angielskiej 
RZYM (Pat). Sprawa stosunków an 

gielsko-włoskich była przedmiotem roz 
mów Mussoliniego z trzema parlamenta 
rzystami brytyjskiemi, reprezentujący 
mi grupę posłów.i członków izby lor- 
dów przeciwnych sankcjom. 

Jeden z tych parlamentarzystów 
lord Mansfield w wywiadzie z Reuterem 
oświadczył: „„Odnieśliśmy wrażenie, iż 
Mussolini pragnie przywrócenia przyja 
źni angielsko-włoskiej i oczekuje jakie 

goś gestu ze strony W. Brytanji. Musso 
lini jeszcze raz podkreślił, że polityka 
włoska nie jest wymierzona przeciwko 
interesom imperjalnym brytyjskim*. Ro 
zmowy z Mussolinim, jak twierdzi 
Mansfield były bardzo serdeczne. 

Lord Mansfield; Wise i Courcy już 
odwiedzili Warszawę i Wiedeń. Według 
panującego w Londynie przekonania 
do Rzymu udali się na zaproszenie Mus 
solimiego. 

_ Na wesoło kobiety francuskie 
domagają się prawžwyborczych 

PARYŻ, (PAT). —-- Przed rozpoczęciem po- 
EE SIR oni, senału dość silna grupa sufrażystek z 

Pożegnalna wizyta kard. Marmaggi 
WARSZAWA, (PAT), — Pronumcjusz 

apostolski, msgr. Marmaggi. złożył dziś 
pożegnalną wizytę prezesowi rady mini 
strów gen. Sławoj-Składkowskiemu. 

W godzinach popołudniowych p. 
premjer Skladkowski odwiedzii ks. pro 
nuncjusza. 

  

p. Louise Weiss na czele, urządziła manifestację 

mawprost głównego wejścia do senatu. Służba 
bezpieczęństwa nie potrzebowała interwenjować, 

bowiem manifestacja odbywała się w całkowi 

tym spokoju. Manifestantki wywiesiły transpa- 

renty z napisami, domagającemi się przyznania 

prawa wyborczego kobietom. Posiedzenie senatu 

otwarto o godz. 15 pod przewodnictwem Jeane 

P. Prezydeny Rzplitej oraz Marszałek Józef Piłsudski przyjmują rewję wojska w X-lecie Nie- 
podległości Rzeczypospolitej w dniu 11-go listopada 1928 roku. 

pujcie|.. pierniki, wędliny, przysmaki 
karaimskie, rękawiczki, najlepsze w Pol 
sce, futra majtańsze, 

Pewne uwagi co do ańtobusów; kur 

sowały gęsto i faktycznie miały dość 
miejsc, ale czy nie byłoby wskazane nu 
merować je i dawać podróżnym nume 

ry wozów? Uniknęłoby się opóźnień i 
dzikiego pchania się do aut oraz moknię 
cia ma deszczu, jak'to miało miejsce w 
Trokach, gdzie dzięki rzucaniu się do 
wozów wszystkich naraz dużo osób nie 

mogł wziąć udziału w przyjęciach wie 
czornych, urządzonych dla zapoznania 
się wzajemnego. п 

Pozatem jeszcze jedna uwaga. Udział 
Wilna. Wilniamie, zrzeszeni w komite- 

tach, czy nie byli dnia tego gospodarza 
mi miasta, do którego przyjechały wycie 
czki, mające swe znaczenie? Osadnicy 
mieli swych gospodarzy w miejscowych 
związkach. Ale akademicy? Przyjechało 
ich paruset, przyjechali też poszczególni 
ludzie z grona Przyjaciół Wilna. IL... gdy 
poszli do cukierni, czy na koncert do U. 
S. B. widzieli tylko siebie, Bo wilnianie 
zwiali na te dni, czy pochowali się do 
mysiej nory, uprzejmie zostawiając całe 
miasto dla gości. Na lekarstwo nie było 
widač wilnian u Sztrala, ma południo- 
wym koncercie lekkiej muzyki, ani, co 
gorzej, na pięknym, wspaniałym ikomcer 
cie wieczornym, którym się ani władze 
U. S. B., ani melomani, ani sprawozdaw 
cy nie zainteresowali... Czy to jest... ład 

nie? Przybysze wypytywali o znajomych 
wilnian, gdzie są, że spodziewali się ich 
tu spotkać. A wilnianie pomyśleli sobie: 
wielką ciekawość, warszawiacy — toż 
nie Japończycy, Francuzi, czy Włosi... 

Nie zaciekawił ich nawet tak piękny 
koncert, jaki miał miejsce w Sali Śnia 
deckich, gdzie akademickie chóry i or 
kiestra symfoniczna mieszkańców Fun 
dacji Domów Akademickich im. Naruto 
wicza w Warszawie, dały pod dyrekcją 
T. Jaworskiego, prawdziwą ucztę arty 
styczną, z udziałem solistów (ładny sop 
ran p. Karwowskiej, taniec dość banal 

„ny p. Szatkowskiej i zrujnowany głos 
dobrego dawiniej tenora Gruszczyńskie- 

80). 
A chóry warto było posłyszeć. I ludo 

we pieśni w opracowaniu Kazury, i Śli 
czne, w rodzaju tak melodyjnych, jak. 
np. „Trzy struny Maklakiewicza, ,„Noc 
Majowa Kotarbińskiego i wiele innych. 
Cały program zawierał aż 24 numery, 
wszystko dało dowód, jak sumiennie op 
racowama jest ta część życia w artystycz 
nym kierunku tego ogromnego społeczeń 
stwa 1750 akademiików, mieszczących 

się w olbrzymim, największym w Euro 
pie, kompleksie domów akademickich. 
Na Placu Narutowicza, budynek na czte 
ry fronty, ośmiopiętrowy i trzy pawilo 
ny — 1750 osób, na Górnośląskiej Dom 
Akademiczek — 270 kobiet, Dom dla Sty 
pendystów, też im, Narutowicza na 90 
osób, Augsilium Akademickie na Tam 

Po otwarciu posiedzenia kilka  suf rażystek 
rozrzuciło z galerji dla publiczności ułotki, wzy 
wające do udzielenia prawa wyborczego kobie 
tom, poczem dobrowolnie opuściły galerję. Ma 
nifestanitki zostały zaprowadzone do kwestury, 
lecz następnie wypuszćzono je na wolność. 

W senacie poza ulotkami rozrzucono bukieci 
ki fijołków, do których były przyczepione napi 
sy, wzywające do udzielenia kobietom prawa 
głosu. Pozatem rzucono z galerji kilka par skar 
petek z napisem: „Nawet jeśli dacie nam pra 
wo głosu — skarpątki wasze będą zacerowame“. 

Manifestacja kobieca wywołała w senacie pow- 

szechną wesołość. 

* Regent" Jugosławii | prezydent 
Gzechosłowacji jednocześnie ałożą 

wizytę w Bukaroszcie 
BUKARESZT, (PAT). — Regent jugo 

słowiański książę Paweł i prezydent cze 

chosłowacki Benesz przybędą do Buke 
resztu w sobotę 6 bm. wraz ze świtą woj 
skową ij cywilną. Goście wezmą udział 
w uroczystościach święta króla Karela 
II-go w dn. 8 czerwca i pozostaną przez 
cały czas wizyty, która potrwa 3 dni w 
Bukareszcie, nie wyjeżdżając do Sinaja, 

jak początkowo przewidywano. 

Włosi opublikowali listę 
poległych w Etjopii 
RZYM, (PAT), — „Tribuna* publikuje ostat 

nią listę poległych i zmarłych wojskowych pod 

czas operacyj w Abisynji. 

Od chwili rozpoczęcia aż do ukończenia dzia 

łań wojennych poległo 1147 wojskowych, 125 

zmarło naskułtek ran, 31 zginęło bez wieści oraz 

100 pomiosło śmierć podczas pełnienia obowiąz 

ków służbowych. Z pośród żołnierzy tubylczych 

poległo 1086, z czego 507 na froncie północnym 

1579 na froncie południowym. 

  

Zapisz się na członka £. ©. 2. 2. 

(ul. Żeligowskiego Nr. 4)     

ce — 250 osób, Dom Zdrowia na Biela 
nach, oto fundacje, powstałe dla uczcze - 
nią pamięci zamordowanego prezydenta. 

Jest to wielka społeczność akademic 
ka na czele której stoi dyr. Dąbrowski, 

i on to zaznajamiał nas ze szczegółami, 

do których kiedyś wrócimy, omawiając 
obszermiej tę niezwykłą instytucję, gdzie 
za grosze otrzymują studenci literalnie 
wszystko, co do życia i nauki potrzebne. 

Otóż akademicy warszawscy przyje 
chalj. dać koncert dla Wilna, poznać 
Wiilmo, pogadać z wilnianami, i... tych 
wilnian nigdzie nie znaleźli. Słuchali, o 

g!ądali, jedli, zwiedzali, koncertowali dla 
siebie i pomiędzy sobą. Nawet na wie 
czornem przyjęciu u Macieja jakie po- 
tem nastąpiło, z trudem wyszulkano aż 
trzech wilnian, żeby ich wreszcie jako 
osobliwość gościom pokazać. A 70 osób 
były zaproszonych do Komitetu przyj 
moiwania całej tej grupy, przyjeżdżają 

cej pod auspicjami Przyjaciół Wilna w 
Warszawie, P. Łastowiski dwoił się i tro 
ił, ale nie mógł wystarczyć. To jakoś 
bardzo nieładnie wyszło... 

Przykro było słuchać o tem od rozża 
lonej młodzieży i kierowników. Kon- 
takt! Nawiązanie łączności miast pols 
kich! Zespolenie młodzieży ze społeczeń 
stwem!... a potem ot... 

Oto przelotne wrażenia i uwagi sły 
szame i doznane w czasie tych dwóch 
dni 

Miejscowy.



Akt oskarženia 
Prokuratura Sądu Okręgowego w Radomiu 

oskarża Józefa Strzałkowskiego, Wacława Kae 
perskiego, Szczepana Zarychtę, Józefa Pytlew 

skiego, Józefa Olszewskiego, Franciszka Wlazło, 
Józefa Czubaka, Jana Wójcika, Feliksa Jana 
Bugajczyka, Franciszka Kośca i Stanisława Sli- 
zaka oto, że: 

1. 9-go marca 1936 r. w osadzie Przytyk 
tejże gminy pow. radomskiego na rynku w za 
miarze niedopuszczenia do doprowadzenia 
przez policję do posterunku P. P. celem ustale- 
nia tożsamości osoby zakłócającego spokój pu- 
bliezny Józefa Strzałkowskiego, wzięli udział w 

zbiegowisku i wspólnemi siłami rzucając w kie 

runku oddziału policyjnego, składającego się z 
przodownika Teofila Wojtasa i 5 posterunko- 
wych, krzesłem, orczykiem i kamieniami, uda 

remnili dokonanie powyższych czynności. 

II. Wymienionych w pkt 1 Feliksa Jana Bu 
gajczyka i Stanisława Ślizaka oraz Józefa Kubia 

ka o to, że: 

W tymże dniu i miejsen wkrótce po wypad 
ku opisanym w punkcie I wzięli udział w zbie 

gowisku, które wspólnemi siłami napadło na 
Moszka Dalmana i innych handlarzy żydów, bi 
jąc ich kijami, przewracając stragany oraz roz 
rzucając i niszczące towary; 

HI. Jenkla Abrama Hehrberga, Leizora Feld 
berga, Jankla Lejbusia Zajde, Rafała Honika, 

Moszka Ferszta, Szoela Krengla, Moszka Cukra, 

Lejbusia Lenge, Ieka Bandę i Icka Frydmana 

o to, że: 

w tymże dniu w czasie odpowiadającym wy- 
padkowi opisanemu w punkcie 2, w tejże osa 
dzie Przytyk na placu Rynkowym i na uł. War 
szawskiej wzięli udział w zbiegowisku, które 
wspóluemi siłami napadło na dążących pieszo 

i wozami w kierunku swych osiedli włościan, 

bijąc ich kijami i innemi przedmiotami, rzuca 
jąc w nich kamieniami i zadając tym sposohem 
Józefowi Szymańskiemu rany tłuczone głowy, 

naruszając czynności centralnego układu nerwo 

wego na okres ponad 20 dni, Franciszee Sobolo 

wej — tłuczoną ranę nasady nosa i policzka, 

IV. Luzera Kirszenzwajga, Jankla  Kirszen- 

zwajga i leka Frydmana o to, że: 

W tymże czasie i miejscu w zamiarze pozka 
wienia życia włościan opuszczających w pośpie 
chu rynek w Przytyku i dążących ulicą War- 

szawską w kierunku swych osiedli wystrzeliii 
do nich kiłkakrotnie z krótkiej broni palnej, 
lecz zamiaru swego z przyczyn od woli własnej 
niezależnych do skutku nie doprowadzili, gdyż 
ogłuszeni trzaskami Stanisław Kubiak, Stani- 

sław Popiel i Stanisława Regulska odnieśli rany. 

V. Szulima Chila Leske 0 to, že; 
W tymże dniu i miejscu wkrótce po wypad 

„kach opisanych w punktach poprzednich w za- 
miarze pozbawienia życia włościan, Humnie dą 

żących ul Warszawską, kilkakrotnie strzelił z 
"pistoletu automatycznego kaliber 6,35 z okna 
swego mieszkania na pierwszem piętrze do tłu 
inu, tratiając jednym z pocisków Stanisława 

Wieśniaka w okolicę prawego barku i zadająe 
mu ranę drążącą z góry ku dołowi i nieco od 

tyłu ku przodowi wskos wgłąb klatki piersio- 

wej, połączoną z uszkodzeniem tętnicy głównej i 
powodującą wewnętrzny wylew krwawy, a na- 

stępnie śmierć tegoż Wieśniaka, 
VI. Jankla Borensztejna o to, że: 
w tymże dniu i miejscu na ulicy Zachęta 

w zamiarze pozbawienia życia, znajdujących 
się tam włościan strzelił-do nich z krótkiej bro 
ni palnej, lecz chybił. 

VII. Józefa Strzałkowskiego i 

oskarżonych 0 to, že: 
w tymże dniu i miejscu wkrótee po wypad- 

ku wskazanym w pkt. 5 na ulicach Zachęta i 
Podgajek uprzednio uzbroiwszy się w kionice, 

orczyki, kołki, widły, sztaby żelazne, kamienie 
i inne przedmioty, wzięli udział w zbiegowisku, 
które podzieliwszy się na kilka grup wspólne 
mi siłami napadło na lokale, zamieszkane przez 
żydów za pomocą wyłamania drzwi i okien 
wdarły się do nich caikowicie zniszczyli urzą- 

dzenie domowe, łamiąe sprzęty i tiukąe naczy 

nia oraz bili wszystkich obecnych tain żydów, 

wskutek czego Josek i Chaja Minkowsey postra 
dali życie, Gabryś Minkowski, Izrael Icek Przy 
byszewicz, Fejga Szuch, Berek Tober i Jochwe 
ta Palant odnieśli uszkodzenia naruszające czyn 
ności narządów ciała na okres ponad 20 dni, 
około zaś 20 osób odniosło rany. 

VIII. Nadto Antoniego Frączkiewicza, Stani 

sława Frączkiewicza, Gustawa  Iwańskiego i 

Franciszka Kwietniewskiego 0 to, že: 
w tymże dniu i miejscu w zamiarze pozba 

wienia życia Joska i Chaji Minkowskich za pe 

mocą kłonie i kołków oraz nieustalonego ostre 
go narzędzia /zadali tymże Minkowskim w głowę 
i inne części ciała szereg uderzeń ze znaczną 

siłą, powodując u Joska Minkowskiego zgrucho 
tanie kości potylieowej czaszki, połączone z usz 
kodzeniem istoty mózgowej zaś u Chaji Min- 
kowskiej zgruchotanie prawej cieinieniowej i 
Skroniowej połączone ze zniszczeniem prawej 
półkuli mózgu, wskutek czego nastąpiła śmierć 

obojga. Minkowskich; 
IX. Władysława Gospodarczyka, Konstante- 

go Kozłowskiego oraz Józeta Tkaczyka o to, że: 

w tymże dniu na targowicy końskiej na Pia 
skach w Przytyku wzięli udział: w. zbiegowisku, 
które wspólnemi siłami napadło na znajdują- 
eych się tam żydów handlarzy koni i bijąc ich 

kłonieami i kamieniami, zadali Abramowi Berko 
wiczowi i Mordce Gpldbergowi uszkodzenia, na 
ruszające czynności narządów ciała na okres 

ponad 20 dni, zaś Chaimowi Bojmalowi i Abra 
mowi Toberowi rany tłuczone, 

Czyny wskazane w punktach I, II, III, 

VII i IX przewidziane są w art. 168 K, K., w 
punktach IV i VI w art, 23 i 225 par. 1 K. K., 
zaś w punktach V į VIII w art. 235 par. 1 K. K. 

39 innych 

„KURJER“ z dnia 3 czerwca 1936 r. 

Proces o zajįšcia W Przytyku | 
Uzasadnienie oskarżemia 

BOJKOT EKONOMICZNY. 

Miasteczko Przytyk, położone w pow. radom- 
skim, a liczące 3.000 ludności, w czem prawie 

90 proc. żydów, od dłuższego czasu było tere 
nem wystąpień antyżydowskich, będących skut 
kiem agitacji bojkotowej stronnictwa narodo 
wego. Wystąpienia te nie ograniczały się do 
nawoływania ludności wiejskiej, przybyłej na 

tzrg do niekupowanla u żydów, ale posuwały 
się do grożenia kupującym i bicia ich, do roz 
rzucenia kramów i wybijania szyb w domach 
żydowskich. Akeja ta osiągnęła specjalne nasile 
nie w końcu listopada 1935 r. 

Akta teroru zdarzały się również w okolicy 
Przytyka, © czem wieści, w formie wyolbrzymio 
nej, docierały do miasteczka, przyczyniające 
się do zdenerwowania ludności żydowskiej i 

chrześcijańskiej. Na zaostrzenie stosunków 
wpłynął także fakt, iż wskutek bojkotu ekono 
mieznego przybyło w Przytyku parę sklepów 
chrześcijańskich, a na targu coraz liczniej po- 

częły się pojawiać stragany kramarzy polskich. 

PLOTKI O PRZYGOTOWANIACH 
DO ROZPRAW. 

Wśród ludności żydowskiej krążyły pogłoski 
e tem, że chłopi szykują się do generalnej roz 
prawy z żydami Chrześcijanie to samo opowia 
dali sobie o żydach, twierdząc, że zbroją się 

eni w tajemniey. W ten sposób temperatura na 
strojów została doprowadzona do maksimum 

i najdrobniejszy incydent mógł spowadować 
nieobliczalne skutki. Pogłoski o zbrojeniu się 
żydów miały o tyle realne podstawy, że Świa- 
dek Pępczyński widział u Srula Cymbalisty 
dwa rewolwery, które ten w końcu lutego przy 

woził do Przytyka z Radomia. 
Ze względu na bezpieczeństwo publiczne w 

dni targowe od grudnia 1935 r. począwszy 
wzmaeniano posterunki P. P. przez przesyłanie 
5-ciu posterunkowych z Radomia, Ponieważ dn. 
9 marca 1936 r. miał się odbyć większy niż zwy 
kie targ wiosenny, wzmocniono posterunki na 
zarządzenie starosty powiatowego w Radomiu 
o 11 ludzi, co łącznie z policją miejscową stane 

wiło siłę 16 szeregowych. Pozatem w Radomiu 
przygotowano rezerwę 20 ludzi w pełnym 2k- 
wipunku w celu przerzucenia jej w razie potrze 
by do Przytyka. 

KRYTYCZNY DZIEŃ. 

Posterunkowi delegowani do Przytyka dn. 9 
marca b. r. pełnili od rana służbę patrolową 
па mieście, Targ miał przebieg spokojny, mimo 
że zjechało się 600 furmanek oraz około 2,008 
ludzi U żydów mało kupowano, gdyż włościa 

„nie zaopatrywali się w sklepach i straganach ' 
chrześcijańskich. Koło godz. 14 posterunkowy 
Kazimierz Aniołek zauważył, iż jakiś młody 
człowiek w sposób zakłócający spekój usiłuje 
odwieść kilka osób od kupna pieczywa na stra 
ganie żydowskim. Posterunkowy zwrócił mu 
uwagę na niedopuszezaluość podobnych wystą- 

pień. Kiedy jednak to nie skutkowało zażądał 
wyłegitymowania się czemu ów osobnik odmė 
wił, a wezwania do udania się na posterunek 
nie usłuchał. 

„KOLEDZY, NIEMA TU WAS?* 

Wobec wyraźnie wrogiego nastroju otaczają 
„ej kramy ludności chrześcijańskiej, posterun 
kowy Aniołek odstąpił od zamiaru doprowadze 
aia owego osobnika, meldująe o wypadku prze 
downikowi Wojtasowi. Ten wraz z 6 poste- 
runkowymi przystąpił do zatrzymania niezna 
jomego. Podczas prowadzenia go na posteru- 
nek P. P. nieznajomy krzyknął „Koledzy niema 
tu was?* W,odpowiedzi na to policję otoczył 
tłum z okrzykami: „Nie dać go, hurra na poli- 
eję*. Rzucono kilka kamieni, orczyk i krzesło, * 
które jednak nikogo z policjantów nie trafiły. 
Zatrzymany uwolnił się i wraz z pozostałymi 
aiakował policję, a posterunkowi musieli wyco 
fać się do bramy posterunku, gdzie powstrzyma 
MH Hum, groźbą użycia broni. 

ATAKUJĄCY POLICJĘ. 
Na podstawie zeznań Świadków, stwierdzo 

no w toku dochodzenia, że osobą stawiającą 

opór policji był Józef Strzałkowski, członek 
stronnietwa narodowego. Orczykiem rzucił Wa 
claw Kacperski, a pozatem w zbiegowisku ata- 
kującem policję znajdowali się oskarżeni Za- 

rychfa, Pytlewski i kilku innych. Przodownik 
Wojtas polecił pościągąć z miasta patrole, aby 
przystąpić do rozproszenia tłumu, który zresztą 
po upływie 2-ch minut, dzięki perswazjom 
rauczycieli Zabiekiego i Włosika, począł się z 
pod bramy rozchodzić. Jednocześnie w obawie 
starć z policją, stateczniejsi włościanie poczęli 
zaprzęgać konie do wozów i rozjeżdżać się do 
domów. Żydzi przymykali sklepy, gromadząc 
się na chodnikach pod damkami. 

W pewnej chwili kiedy jeszcze posterunek 
był toczony tłumem Feliks Bugajezak krzyknął 
do kilkunastu parobków „Chłopey do rohoty*, 
poczem pobiegli oni w przeciwległy koniec ryn 
ku. Gromada ta napadła na stragany krawców 
żydowskich, rozrzucając i niszcząc towar, przy 

czem Kubiak uderzył krawca Moszka Dalmana 
laską w głowę, wskutek czego uderzony stracił 
przytomność. 

' 

LASKI, KAMIENIE, REWOLWERY. 

Wystąpienie Bugajczyka i Kubiaka wzmogło 
panikę i zamieszanie. W wąskiej uliczce War 
szawskiej poczęli się tłoczyć wozy, konie i 
piesi chłopi, starający się jaknajszybciej wydo 
stać się z miasta. Korzystając z nastroju panicz 
rego Wieśniaków, stojący pod domami żydzi 
poczęli bić uciekających, którzy ze swej stro- 
ny, przebiegające ulicę, bili laskami żydów, wsku 
tek czego powstały wzajemne bójki. W ten spo 
sób i w ul. Warszawskiej poy;tały zbiegowiska 
ludności żydowskiej, obrzucającej przejeżdża- 
jących i przechodzących chrześcijan kamieniami 
eraz bijącej ich laskami, młotkami i td. 

Świadkowie zeznali, że w pobiciu niesprowoko 
wanem przez chrześcijan brali udział oskarżeni 
Haberberg, Feldberg, Ferszt, Honik, Krengiel, 
Cukier, Lenga, Banda i Frydman, przyczem 4 
ostatni trzymali w ręku rewolwery. 

W czasie tych bójek 

PADŁO KILKA STRZAŁÓW 

rewołwerowych, z których 3 trafiły osoby nie 
biorące w zajściach żadnego udziału, Stanisław 
Kubiak poznał jednego ze strzelających, miano 
wieie Jankla Herszenzwajga i leka Frydmana. 

Odgłosy strzałów zaalarmowały policję, któ 
rej doniesiono też © bójkach, toczących się na 
ulicy Warszawskiej i na przedmieściu Zachęta 
poza mostem na rzece. Komendant posterunku 

wezwał telefonicznie pomoc z Radomia oraz 
wysiał 6 posterunkowych, którym udało się wy 
pthnąć resztki tłumu poza most, aż pod kościół. 

UCIEKAJĄCY CHŁOPI WRACAJĄ DO MIASTA. 

Wiadomość o tem, że żydzi strzelali, oraz 
widok zakrwawionych chrześcijan spowodowały 
to, że odjeżdżający do domów chłopi, porzuciw 
Szy wozy i uzbroiwszy się w orczyki i kije po 
częli wracač i posuwać się ku miastu, wybijając 
po drodze szyby w oknach domów żydowskich. 
Najeczynniejszy udział w nawoływaniu chłopów 
do powrotu do miasta brał oskarżony Zarych 

ta. Policji udało sie oczyścić rynek z awantur 
ników. Tłum wepchnięto w wąską uliczkę war 
szawską, żydów nie bito, gdyż ich na ulicach 
nie było. Do domów nie szturmowano, ponieważ 
policjanei idący dwoma szeregami, nie pozwala 

li na to, Gdzie niegdzie tylko rzucano kamienie 
w okna żydów, wybijając pojedyńcze szyby. 

SZULIM LESKE STRZELA DO STANISŁAWA 
WIEŚNIAKA, 

Wówczas z okna jednego z domów wysu 
" nęła się przez siłuczoną szybę ręka z rewolwe 

* rem, z którego w kierunku tłumu padła serja 
strzałów. W tiumie pochylił się napczód i po- 
biegłszy jeszcze kilka kroków upadł na jezdnię 
53-letni Stanisław Wieśniak. Tłum uniósł ran- 
nego w stronę mostu. Posterunkowi  zmie- 
rzyli do strzelającego 7 karabinów, wsku- 
tek czego znikł on w głębi domu, a następnie 
wskoczyli do sieni tego domu, aby go schwy 
tać. Podczas rewizji po prawej stronie okna, 
z którego strzelano znaleziono trzy łuski rewol 
werowe kalibru 6,35 mm. zatrzymano Szulima 
Chila Leskę, którego rysopis odpowiedał rysop: 
sowi strzelającego. Leska pierwotnie zaprzeczył, 
aby on strzelał, i dopiero w śledztwie przyznał 
iż dał trzy strzały, jednak w górę, dla odstra 

szenia tłumu. 

Sekcja zwłok Stanisława Wieśniaka wykaza 
ła, że kula trafiła go w prawy bark, wskutek 
czego nastąpił krwotek wewnętrzny i Śmierć. 
Z zeznań naocznych Świadków wypadku wyni 
ka, iż Wieśniak padł od kuli wystrzelonej przez 
Leskę. i 

30 STRZALOW. 

Kilku świadków zeznało, iż prawie jednocześ 
nie ze strzałami z domu Leski dano kilka strza 
łów z podwórza i okna domu Świeczki, Jeszcze 
przedtem miano strzelać z faejaty domu Lejzo- 
ra Feldberga. Świadek Musiałek widział Lejbu 
sia Lengę, ładującego rewolwer. Widziano re- 
wolwery i u szeregu innych żydów. Według 
świadka posterunkowego Nowiekiego padło z 
górą około 30 strzałów. 

Kiedy trzech posterunkowych było zajętych 
poszukiwaniem sprawców strzałów, z domu Le- 
ski, reszta usiłowała opanować tłum. Były to 
jednak usiłowania bezskuteczne. 

WIDOK TRUPA STANISŁAWA WIEŚNIAKA, 

niesionego wśród płaczu rodziny przez całe * 
przedmieście Zachęta oraz wiadomości o strze 
laninie ze strony żydów podnieciły tłum i roz 
pętały żądzę zemsty. Przystąpiono do demolo- 
wania mieszkań żydowskich i bicia ich właści 
cieli. Wedle zeznań szeregu świadków, na czele 
tłumu, kierując nim w pewnych momentach 
i podburzając go do ekscesów Stali: oskarżeni 
Pytlewski, Olszewski, Zarychta, Wiłazło i inn. 

PODNIECONY TŁUM ROZBIJA MIESZKANIA 
I SKLEPY ŻYDOWSKIE. 

Ekscesy tłumu rozpoczęły się już na ul. War- 
szawskiej już wpobliżu mostu. Dopiero jednak 

Złóż datek na pomnik Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego w Wilnie 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 146.11] 

na przedmieściach Zachęta i Podgajek miały 
miejsce ekscesy na większą skalę. Grupy 20— 
30 ludzi, uzbrojone przeważnie w kłonice roz 
biegli się po ulicy wdzierzjąe się do wnętrza 
domów. Zniszczono kilkadziesiąt mieszkań ży- 
dowskich, wyrywając okna i drzwi wraz z rama 
mi, przy pomocy uderzeń Sztab żelazn., kołów, 
kamieni wagi kiłkunastu kilogramów, nawet 

dyszli. Wewnątrz mieszkań i sklepów zniszczo 
no sprzęty i towary. 

ROZPOZNANI NAPASTNICY. | 

Przegłąd poważniejszych wypadków przed- 
stawia się następująco: do mieszkania Sory Bo- 
rensztejn, gdzie sehronilo się kiłkanaście osób, 
wtargnęli przez okno oskarżeni Rojek, Aleksan 
der Pytlewski i Zieliński. Pytlewski uderzył 
Borensztejnową, a Zieliński i Grudzień pobili 
Hempla. Do mieszkania Jankla Borensztejna 
wtargnęli przez okno oskarżeni Zieliński, Bu 
dzik, Pytłlewski i Krzos, niszcząc szaty, stół i 
krzesła oraz bijąc Borensztejna i żonę jego kło- 
nicami i kamieniami W mieszkaniu i skiepie 
Hindy Borensztejn w innym domu rozbito piec, 
łóżko, rozputo pierzynę, złamano okna. Znisz- 

czono następnie mieszkanie Toberów, gdzie о- 
 skarżony Rojek pobił kłonicą Lejbusia Toberę, 
Pobity został też Mają: Tober. : 

Do sklepu żydówki Przybyszewiczowej wtarg 
nęła gromada kiłkunastu osób po wybiciu szyb, 
Wyłamano kolejno troje drzwi i pobito Izraela 
Przybyszewieza, któremu złamano lewą rękę, 
Hindzie Haberberg rozpruto 4 kołdry. Estera 
Male zeznała, że po wtargnięciu do jej miesz- 
kania bili ją Wiazło, Zarytka i inni. Oskarżeni 
Ślizak i Stępień pobili Gołdę Borensztajn. 

Szczególnie ucierpiało mieszkanie żyda Al- 
tera Kozłowskiego. Gromada 30 osób, na której 

„czele stał osk. Krzos, wybiła kłonieami okna 
i drzwi Przez okna zaczęto ciskać kamienie, 
rozbijając niemi zupełnie szafę, do której scho- 
wał się Kozłowski z dziećmi. Zniszczono łóżka 
i krzesła. Pobito też służącą Kozłowskiego Cha- 

nę. Na przedmieściu Podgajek zniszczono kilka- 
ryšeie mieszkań. Do sklepu Berka Tobera wdar 
ło się kilkanaście osób, połamano drzwi i sprzę 
ty, a samego Tobera pobito pałkami po głowie, 
twarzy i rękach. Naskutek pobicia Tober od- 
niósł 5 ran tłuczonych głowy i duże sińce na 
ebu ramionach. Na podłodze po najściu pozo- 
stało 60 kamieni. : 

Skolei wybito okna i drzwi z Kutrynami w 
sklepie Fajgi Szachowej, która ukryła swoje 
К-ч dzieci na Strychu, zaś sama siawiła czoło 
tłumowi w mieszkaniu. Odniosła ona trzy rany 
tiuczone głowy, rozległe sińce na piersiach i 
piecach oraz uszkodzenie kręgosłupa. 70-letnia 
Jochweta Palant wybiegła podczas rozruchów 
na ulieę. Tłum otoczył ją, peczął bić laskami; 

Ponadto zdemolowano szereg innych miesz- 
kań na Zachęcie i Podgajku, których właściciele 
jednuk bądź byli nieobecni, bądź nie poznali 
napastników. ` 

ŚMIERĆ JOSKA I CHANY MINKOWSKICH. 

Najppważniejszy wypadek rozegrał się w 
iomu kowala Regulskiego, przed który przynie- 
siono trupa Stanisława Wieśniaka. Mianowicie 
do mieszkania Joska Minkowskiego, po wyrwa 
niu okienie i okna od podwórza, wtargnęło 

kiłka osób, które uzbroiwszy się w orczyki 
i kije zgromadziły się na dziedzińcu. Kamień, 
rzucony przez okno, uderzył 15-letniego syna 
Minkowskiego Gawrysia, który upadł na podłogę 
tracąc przytomność. Trzech pozostałych synów 
Minkowskiego w wieku od 6 do 14 lat schroniło 
się pod łóżka. Oboje Minkowscy wybiegłi przez 
drzwi do sieni i tu został zabity Josek Min- 
kowski, a na podwórzu upadła pod ciosami drą 
gów i lasek Chaja Minkowska, która po prze- 
wiezieniu do szpitalą zmarła po upływie kiiku - 
godzin. Z pod łóżka wyciągnięto 6-letniego syna 
Minkowskiego Szmula i pobito go kłonicami 
po głowie 

Śmierć Minkowskich, pobicie ich dzieci, 
' zniszczenie domu, wyczerpały niejako nienawiść 
tłumu oraz nasyciły jego żądzę zemsty. Eks- 
cesy poczęły wygasać. W pół godziny mniej wię 
cej po zabójstwie Minkowskich, przybyły do 
Radomia posiłki policyjne, które przywróciły 
w Przytyku porządek. : > 

W tym też czasie wieść © wypadkach, roz 
grywających się w mieście dotarła do znajdują 
cego się w przeciwległym końcu Przytyka na 
t. zw. Piaskach targowiska końskiego. Gromada 
młodych ehłopów pod wodzą oskarżonych Gos- 
podarczyka i Kozłówskiego pobiła Chila Boj- 
majla, którego usiłowano wrzucić do rzeki Ra- 
dpmki, a następnie pobiła uderzeniami paiek 

i noży handlarzy końmi Szłomę Tobera i Abra- 
ma Berkowieza. Pobito również ciężko Adama 
Goldberga, który rozpoznał Tkaczyka i Kaz- 

- łowskiego. 

* OSKARŻENI DO WINY SIĘ MIE PRZYZNAJĄ. 

Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do 
win. Stanisław Kacprzak przyznał tyłko, że 
chodził po ulicach wraz z 20 ludźmi, którzy 

„fłukli szyby, Szulim Leska oświadezył, że dał 
trzy strzały z rewolweru na postrach. Pozostali 

oskarżeni bądź zeznali, że na miejscu wypadku 
wogóle nie byli, bądź przyznając się, że znaj- 

' dpwali się na tem miejscu przypadkowo, wyjaś 
; niali, że w zajściach nie brali żadnego udziału, 
będąc często sami pokrzywdzeni i powołali się 
w tym względzie na zeznania szeregu osób, 

"które im miały twarzyszyć w dniu krytycznym. 
Wyjaśnienia te jednak, wobec kategorycz- 

nych i zgodaych z okolicznościami sprawy ze- 
znań świadków, nie mogą być brane pod uwagę.



Teatr Lutnia 
Księżniezka Czardaszka, (Operetka w 4 

` aktach E. Kalmana. | 
Pomimo, že stosunkowc nie dawno, 

bo na początku sezonu zimowego wysta 
wiono ,(Czardaszkę* na scenie Teatru 
„lmtmia”, to jednak z całą przyjemnoś 
<ią słuchaliśmy ją onegdaj, w zmienio 
mej tylko obsadzie i to obu ról tytuło- 
wych. i w 

Piękna ta operetka, zasługuje beż 
względnie na wyróżnienie i daje połe 
do popisu, tak pod wzgłędem muzycz 
mym, jak i aktorskim. Pani Kulczycka 
(Sylva Varescu) i p. Dembowski (Ed 
win) stanowili dobraną parę kochanków 

i byli gorąco oklaskiwani za piękne wy 
konanie partyj wokalnych. : 

„Bestani* której najlepiej zawsze od 
powiadają role dziewczęco — liryczne 
była pełną wdzięku hrabianką Stasią — 
śliczną miała przytem tualetę, 

Naprawdę niezrównany był p. Szcza 
wiński jako hr. Bonifacy Kanciamo. Ja 
kąż wielką satystakcję sprawia zawsze 
ten nawskroś rasowy artysta, we wszy 
stkich niemal swoich kreacjach. Pan Ta 
trzański, dał może nieco przesadzoną, 
ale niemniej z wiełkim kunsztem aktor 
skim odtworzoną postać nawpół spar: 
liż owamego księcia. 3 

P Wyrwicz zawsze niezawodny jako 
reżyser i aktor — mie miał dużo do po 
wiedzenia w roli dość bladej, jako Re 
neker von Kruszbara. 

Role pominiejsze odtworzyli p. Liu 
bońska i pp. Brusikiewicz, Detłkowski i 
Rubiński. : 

P. Martówna, jak zwykle z wdzię- 
kiem j kunsztem odtworzyła ślicznego 
waika.. 

Całość spoczywa w nutynowanych rę 
kach p. Wilińskiego. Z. W. 
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TEATR LETNI 

Dziś o godz, 8.15 wiecz. 
WIOSENNE PORZĄDKI 

Ceny zniżone 
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Rozbudowa domu akademickiego 
i kliniki położniczej U. S.B. 
Jak się dowiadujemy w roku bieżą 

cym zakończona zostane dobudówka do 
mu akademickiego na Górze Bouffałowej 
Dobudowywana część domu akademic 
kiego mieścić będzie stołówkę akademie 
ką, bibljotekę i basen kąpielowy. W nad 
budowywanej części gmachu znajdzie 
pomieszczenie około 100 studentów. 

Również w roku bieżącym przewi 
dziane jest zakończenie robót przy nad 
budowywaniu dwóch pięter nad kliniką 
potožniczą U. S. B. przy ul. Bogusławs 
kiego. W nadbudowanej części kliniki u 

_ruchomione zostaną sale szpitalne, obli 
czone na około 60 łóżek. Znajdować się 
tam będą jednocześnie: kuchnia, kance 
larja, sala operacyjna, kąpiele i inne u 
rządzenia szpitalne. 
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„KURJER* z dnia 3 czerwca 1936 r. 

Polskie Radjo w Dziesięciolecie Prezy- 
dentury Prof. dr. Ignacego Mościckiego 

Dnia 3 czerwca br. odbywać się będą w War 

szawie wielkie uroczystości, związane z dziesię 
cioleciem sprawowania przez prof. dr. Ignacego 

Mościckiego najwyższego urzędu — Prezydenita 

Rzeczypospoiltej Polskiej. 

Polskie Radjo bierze żywy udział w hołdzie 

całego społeczeństwa, udostępniając za pośred 

niotwem wszystkich rozgłośni radjowych wzię 

cie udziału w tych uroczystościach całemu kra 

jewi, W godiznach południowych Polskie Rad- 

Jo nada przemówienie p. Ministra W. R. i O. P. 

Wojciecha Świętosławskiego do młodzieży o: ży 
ciu i pracy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

prof. Ignacego Mościckiego. Przemówienie to po 

przedzone będzie reportażem, w którym mięte 

zostaną wszystkie przedpołudniowe uroczystos 

ci ku czci prof. Ignacego Mościckiego. 

Przemówienie ministra Michałowskiego na 

dane zostanie przez wszystkie rozgłośnie Pols 
kiego Radja pumktatalnie o godzinie 12,03. Z in 
mych punktów programu radjowego, poświęco. 
mego. dziesięciołeciu Pana Prezydenta, wymienić 

maležy m. in. transmisję (około godziny 17) im 
ponującego hołdu, jaki złożą sportowcy Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej mna  Stadjonie 

Wojska Polskiego. Prezes Związku Związków 

Sportowych płk. Ulrych, złoży na ręce Pana 

Prezydenta wraz z gratulacjami, deklarację spor 

tową, stwiedzającą, że suma przeznaczona na na 

grody sportowe w roku bieżącym, ofiarowana 

będzie na Fundusz Obrony Narodowej. 

Dzięki transmisji radjowej wszystkie szkoły 

w-Połsce będą mogły wysłuchać przemówienia 

Ministra Oświaty na cześć Pana Prezydenta Rze 

czypospolitej. 

  

Informacje o odczytach i imprezach 
wystawy radjowej i krótkofalowel 

Audycje Radjowe p. t. każdy może mówić 
(wzgłędnie zagrać). Audycje transmitowane be- 

„dą przez Rozgłośnię Polskiego Radja w Wilnie. 
Każdy zwiedzający wystawę za opłatą 50 gr. 

będzie mógł wybrać sobie z katalogu płytę i za 
powiedzieć sam, dla kogo nadaje, przez mikro 
fon. Wobec znacznego napływu chętnych, prosi 
my o wcześniejsze zapisywanie się w kasie i 
opłacanie 50 gr. ponieważ w jednym dniu będą 
nadane życzenia tylko 5—%6 osób. Audycje „wszy 
scy imogą zagrać* odbędą się w dn.: 

° 8 czerwca od godz. 18.15 do 
czerwca od godz. 18.15 do 
czerwca od godz. 15.00 do 

10 czerwca od godz. 18.10 do 18.30 
12 czerwca od godz. 18.10 do 18.25 

ODCZYTY Z ZAKRESU RADJOTECHNIKI 
1 KRÓTKOFALARSTWA. 

1) Rozgłośnie Polskie, a zagraniczne inż. 

18.30 
18.30 
15,15 а

 
Gi
 

Gurtzman — dnia 3 czerwca godz, 18.30. 
2) Radjo jako czynnik kulturalny red. T. 

Łopalewski — dmia 5 czerwca godz. 18.30. 
3) Czego możemy spodziewać się od telewizji 

A, Daun — dnia 6 czerwca godz. 17.00. 
4) Krótkofalarstwo jako sport i wiedza inż, 

4. Dąbrowski dnia 8 czerwca godz, 18.00. 
5) Jak zostać krótkofałowcem W. Sławoniew 

ski duia 12 czerwca godz. 18.80. 

Wstęp na odczyt za normalnym biletem na 
wystawę. 3 

KONKURS RADJOFONICZNOŚCI GŁOSU. 
Konkurs ten będzie zorganizowany wespół z. 

Polskiem Radjem, celem zorjentowania się jak 

wielkim zasobem głosów radjofonicznych, dy- 
sponuje Wileńszczyzna. Opłata za uczęstnictwa 
w konkursie wynosi gr. 50, Dla wyróżnionych 

osób, będą wydane specjalne dyplomy. Konkurs 
odbędzie się w dniach 7 czerwca o godz. 16.00, 

11 czerwca, godz. 16.00 i 14 czerwca godz. 16.00. 
Zapisy na uczęstnictwo w konkursie przyjmuje 
kasa wystawy, gdzie także należy uiszczać opła 
tę gr, 50. 

Wystawa będzie ofwarta do dnia 15 czerwea, 
a jest czynną od godz. 10.00 rano do 9.00 wie- 
czór. Jest ona godna zwiedzenia, gdyż posiada 
cały szereg ciekawych eksponatów dotychczas 
nieznanych szerszemu ogółowi. Specjalnem po 
wodzeniem cieszą się: pokazy p. t. „Jak będzie 
wyglądała telewizja. Pozatem ogólną wesołość 
wzbudzają eksponaty kącika „Jak sobie laik 
wyobraża radjo'. 

Dotychczas wystawę zwiedziło już 400 osób. 
Polęca Się. ją specjałnie uwadze . młodzieży 
szkolnej, która przy większych grupach będzie 
otrzymywała specjalne zniżki. Wycieczki nale- 
ży zgłaszać telefonicznie pod nr. 3.09, celem 
należytego obsłużenia informacjami. 

IakSASS LAST TTL SAS TAS TSRS GSANDYI, POINT PIP ALEKIEIDIIDUPIIRIAS 

Rozporządzenie o rejestracji rowerów 
Ogłoszono urzędowo rozporządzenie minist- 

rów komunikacji i spraw wewnętrznych o uży 
waniu rowerów na drogach publicznych. 

Rozporządzenie to postanawia miedzy in., że 
powery, wszełkie wózki o dwóch lub trzech ko 
łach, poruszane siłą nóg oraz rowery z silnika 
w” pomocniczemi o pojemności skokowej do 100 
cm. sześć. mogą być używane na drogach publi 
czaych tylko pa ich zarejestrowaniu. 

Rowerów i wymienionych wózków nie wolno 
używać do ruchu na drogach publicznych mało 
letnim do lat 12. 

Rejestracja roweru następuje przy wykupie 
nia przez posiadacza rowem: w zarządzie gminy 
m ejskiej lub wiejskiej właściwym ze względu 
na jego miejsce zamieszkania, tabliczki rowero 
wej. 

Tabliezki te są ważne na okres reiestracyjny, 
obejmujący dwa lata kalendarzowe. Pierwszym 
okresem rejestracyjnym jest dwułecie, obejmu 
jące lata kalendarzowe 1936 i 1937, 

Posiadacz roweru powinien przymocować wy 

Elektrycy w 
Uczestnicy VIli-gó Zgromadzenia Stowarzy- 

szenia Elektryków Polskich, po obradach ofi 
cjalnych, bawili ma kilku wycieczkach pa za 
murami Wilna oraz zwiedzili parę objektów 
„przemysłowych w obrębie naszego miasta. Du- 
żem zainteresowaniem obdarzono fąbrykę apa- 

ratów radjowych „Elektrit*, będącą najwięk- 
szym tego rodzaju zakładem przemysłowym 
w. Połsce. 

Do fabryki „Elektrit* w sobotę ub. przybyło 
autobusami i innemi Środkami lokomocji kil- 
kaset osób z b. ministrem Kiihnem, prezesem 

  Nacz. Dyr, T-wa Elektrit inž. S. Chwoles w rozmowie z b. ministrem p. Kiihnem. ' 

kupioną tabliczkę do roweru styłu za siodełkiem 
prostopadle do osi podłużnej roweru, w taki 
sposób, by była łatwo widoczna. Tabliczka po 
winna być utrzymywana w stanie, dozwalającym 
na łatwe jej odczytanie. 

Wykupujący tabliczkę rowerową w pierw- 

zym okresie roku wejestracyjnego uiszcza zarzą 
dowi gminy opłatę w kwocie 4 złotych; wykupu 
jący tabliczkę w drugim roku okresu reje- 
stracyjnego uiszcza opłatę w kwocie 3 złotych. 

Z każdej z tych opłat wpływa na rzecz Pań 
stwowego Fundvszu Drogowego 2 złote, resztą 
zaś na rzecz właściwej gminy. 

Rozporządzenie nie dotyczy rowerów, Będą 
cych w posiadaniu oddziałów, imstytucyj i wrzę 
dów wojskowych i wchodzi w życie z dniem 1 
czerwca 1936 r. 

Karty rowerowe, wudane w roku 1935 i 1936, 
zachowują ważność do dnia 1 listopada 1936 r. 

Karty rowerowe, wydane w 1936 r., upraw 
niają do bezpłatnego otrzymania tabliczki rowe 
rowej, ważnej na pienwszy okres rejestracyjny. 
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w szczęśliwej kolekturze 

  

NO 
MICKIEWICZA 10 

V 
WIELKA 44 

Stonim — Mickiewicza 13. 

Gdynia — Ś-to Jańska 10       

WŚRÓD PISM _ 
= WYSZEDŁ Z DRUKU MAJOWY. ZESZYT 

„PBRASY*, miesięcznika, poświęconego sprawoca 
prasowym i wydawniczym, organu Polskiego 
Związku Wydawców Dzienników i Czasopism. 
Nowy zeszyt „Prasy* zawiera szereg ciekawych 
artykułów, z których dwa omawiają tematy 
szczególnie aktualne. W jednym z tych artykis 
łów, zatytułowanym „Ogłoszeria w prasie pra 
wincjonalnej i perjodycznej* p. Fr. Głowiński 
omawia obszernie łewestję wartości ogłoszenie 
wej perjodyków i pism prowincjonalnych. Po 
przeprowadzeniu szczegółowej analizy zagadnie 
nia, opartej zarówno na przesłankach teoretycz 
nych jak i na-przykładach z praktyki, autor wy 
kazuje, że obie te kategorje pism nadają się do 
pomieszczenia w nich ogłoszeń i powinny być 
uwzględniane w każdej racjonalnie nomyślanej 
kampanji reklamowej. Artykuł ten daje szereg 
wwag i informacji, cennych dła kierowników 
przedsiębiorstw handtowych , przemysłowych. 

Wydawców i dziennikarzy zaimteresuie nie 
wątpliwie artykuł p. t „Braki agencyj informa 
cymych w Polsce”, w którym attor, jeden z 
dziennikarzy warszawskich, dzieli się z czytełni 
kami swemi spostrzeżeniami i uwagami, doty 
czącemi funkcjonowania naszych agencyj infor 
macyjnych oraz sposobu użytkowania wiadomo 
ści agencyjnych przez prasę -, 

Szereg artykułów sprawozdawczych, poświę 
comych życiu prasy zagranicą oraz specjalny 
dział. „Sprawy koltportażowe” uzupełniają część 
artykułową zeszytu * 

Rieżące życie prasy polskiej oraz sprawy ga 

spodarcze, interesujące prasę, omawia kronika 
krajowa w działach: Państwo a prasa. Statysty 
ka, Pamier, Z życia prasy, Wśród wydawnictw, 
Różne. Uzupełniają zeszyt stałe działy informa 
cyjne: Prawo a prasą i Prasa na szerokim Świe 

cte 
Prasę w cenie 1 zł nabywać można w więk 

szych księgarniach i kioskach „Ruchu oraz w 
Ačlministracii „Prasy Warszawa, Zgoda 8 m, 4. 

až 

P. Klemens Janulewicz, b. członek PÓW. # 
Ochotnik WP., obecnie bezrobotny, czasowo zx 
trudniony przez Fundusz Pracy, złożył w admi 
nistracji naszego płsma na Fundusz Obrony Na 
rogowej 1 zł. i wzywa jednocześnie do składa 
nia kwot na ten cel swoich bezrobotnych kole- 
gów b. Peowiaków, Legjonistów i Ochotników, 
którzy znałeźli choćby czasowe zatrudnienie. 

Czyn p. Janułewicza ma swoją głęboką wy 
mowę, która, sądzimy, będzie nałeżycie zrozu 
miana. 

  

„Elektricieś 
Stowarzyszenia na czele. Goście oprowadzani 
przez personel techniczny fabryki zwiedzili ko 
lejno wszystkie jej działy. 

Fabryka „Elektrit* produkuje rocznie do 60 

tysięcy aparatów, co wynosi przeciętnie po 200 
aparatów dziennie. Zwiedzających informowano, 

że fabryka przytowana jest niezwłocznie przy 
stąpić do produkcji aparatów telewizyjnych — 
oczywiście z chwilą uruchomienia albo odpo 
wiednio silnej, ałbo większej ilości stacyj tele 
wizyjnych w Polsce, Fabryka zatrudnia obecnie 
około 600 robotników. Andrzej Z. 

  
Wycieczka S. E. R na F-ce Elektrit.
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Święto 23 p. uł. grodzieńskich 
Dnia 1 czerwca rb. stacjonujący w Po 

stawach 23 pułk ułanów grodzieńskich 
obchodził swoje święto pułkowe. Swięto 
miało w tym roko charakter ściśle wew 
mętrzny. 'W godzinach południowych w 
koszarach pułku odbyła się msza polo 
wa, poczem był obiad żołnierski, w któ 
rym wzięli udział przedstawiciele władz 

_i społeczeństwa z p. starostą Korbuszem 
na czele, 

Należy dodać, iż z imicjatywy i na 

wezwanie Oddziału Polskiego Białego 
Krzyża w Postawach miasto zostało w, 
dniu tym udekorowane chorągwiami o 
barwach pułkowych. 

Święciany 
-— CZASZKA LUDZKA. W dniu 27 maja rb. 

"w Podbrodziu w czasie kopania studni w obrę- 

bie zabudowań urzędu gminnego, na głębokości 
2 m, wykopano czaszkę ludzką w stanie spróch 
niałym. 

— Zbiórka uliczna w dniu 3-g0 maja r. b. 

ma „Dar Narodowy“, przeprowadzona przez 

"Koło Polskiej Macierzy Szkolnej w Świrze ch- 

ła 19 zł. 29 gr. (dziewiętnaście zł. i 29 gr.). 
-—- WŁADZE ADMINISTRACYJNE WYSIE- _ 

DLIŁY Z TERENU POWIATU święciańskiego i 

pasa granicznego Wincentego Baniulisa, ostat 

mio zamieszkałego w Hoduciszkach, gdzie zaj 

mował stanowisko organisty, wielokrotnie ka- 

wanego przez sądy i urzędy administracyjne za 

szkodliwą działalność. : 

— Z TERENU POWIATU ŚWIĘCIAŃSKIEGO 

PRZYGOTOWUJE SIĘ WYCIECZKA DO WIL 

NA w ilości 500 osób w celu oddania hołdu Ser 

«cu Wodza Narodu w mauzoleum na cmentarzu 

Rossa i zwiedzenia wystawy pamiątek w USB 

Wyjazd nastąpi w dniu 11 czerwca r. b. 

Niemenczyn 
— 1 B.M. W NIEMENCZYNIE WYDOBYTO Z 

WILJI ZWŁQKI ŻEBRACZKI nieznanego naz* 
wiska i miejsca zamieszkania w wieku około 
iat 25, w ubraniu. Według zebranych informa- 
cyj, żebraczka ta chorowała. na epilepsję i na go 

„dzinę przed wypadkiem widziano ją siedzącą 

mad brzegiem rzeki. Żadnych śladów gwałtow- 
nej śmierci nie skonstatowano. Zwłoki zabezpie 
ezono. Dochodzenie prowadzi się. 

Mołodeczno 
— 28 MAJA PONIOSŁA ŚMIERĆ WSKUTEK 

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 13-letnia Mar 
ja Daszkiewiczówna, eórka Stefana i Ksenji, 
zam we wsi Kropiwniki, gm, gródeekiej. Dziew 
czyna była w polu, gdzie spłoszył się koń, za- 

przężony do brony. Pędząc z broną koń zacze- 

pił o ogrodzenie z drutu kolczastego, zerwał 
część drutu i tym drutem przyczepionym do 

brony poranił Daszkiewiczównę tak ciężko, że 
dziewczyna w krótkim czasie zmarła. Winnym 
wypadku jest Afanazy Soroko, który pozostawił 
konia bez dozoru. 

AIA TAI 

EUGENJA KOBYLINSKA 
  

„KURJER* z ldnia 3 czerwea 1936 r. 

Prudziszcze 
„„„Polskę trzeba pokryć siecią wiejskich 

uniwersytetów społecznych, wydobyć z rze- 

szy wiejskiej najlepsze i najtęższe siły jej 
przodowników i wyzwolić do twórczej pracy 

dla 'Państwa Polskiego nieprzebudzoną dotąd 
i niespożytą enengję twórczą wsi polskiej”. 

Adam Skwarczyński. 

Związek Osadników, uważając że pracę spo 

łęczną na wsi winni prowadzić przedewszyst 

kiem synowie wsi, którzy stale w niej mieszka 

ją, są bezpośrednio zainteresowani jej postępem 

społecznym i gospodarczym, rozpoczął w roku 

1928 pracę, mającą na celu wyszukiwanie i do 

Kkszłałcenie przodowników wsi. Rokrocznie od 

tego czasu odbywały się kursy społeczno - oś 

wiałtowe. Przez szereg lat krystalizował się prog 

ram oraz doskonaliła metoda pracy. Pomad 200 

osób ukończyło już te kursy. Wszyscy wrócili 

na wieś i pracują czymnie w organizacjach spo 

łecznych, stale się dokształcają sami i wzorowo 

prowadzą swe gospodarstwa. Są drożdżami umy 

słu i ducha wsi. 

Rozwijając konsekwentnie i celowo swą pra 

cę w tym kierunku, Związek Osadników prze 

kształcił gruntownie program i metodę dawnych 

„kursów społeczno — oświatowych. 17 paździer 

nika 1935 r. rozpoczął się pięciomiesięczny kurs 

Wiejskiego Uniwersytetu Społecznego. Praca te 

go kursu dała duże wyniki. Nowy, oryginalny 

program przeszedł próbę życia i będzie rozwi 

jany dalej w obranym kierunku. W dniu 4 kwiet 

Pożary 
27 ub. m. w lesie prywatnym sędziego grodz 

kiego Stanisława Piotrowskiego w maj. Piotro 
wszczyżna, gm. gródeckiej, pow. mołodeczańskie 

go, powstał pożar, w czasie którego spaliło się 
około 11 ha lasu sosnowego. Poszkodowani obli 

czają straty na około 1700 zł, 
ik 

24 maja rb. w lesie państwowym łeśnictwa 
uszańskiego wybuchł jpożar wskutek zaprószenia 
ognia przez przechodnia. Spalił się tylko mech 
na przestrzeni 0,006 ha. 

* 

Dnia 20 ub. m. w lesie sp. akc. Baranowo 1, 
gm. kołżyniańskiej pow. święciańskiego, powstał 

pożar, w czasie którego spaliło się około 10 ha 

podszycia leśnego. Straty około 100 zł. Pożar 
powstał wskutck zaprószenia ognia przez niezma 

nych przechodniów. 

mia 1936 r. odbył się wielki zjazd absofwentów 

kursów społeczno - oświatowych oraz uroczyste 

zakończenie pracy kursu. Uroczystości te zasz 

czycili swą obecmością p. Podwysocki naczelnik 

wydziału Oświaty Pozaszkolnej M. W. R. i O. P. 

oraz. p. Bociański, wojewoda wileński i szereg 

gości z Wiilna i Warszawy. 

Młodzież wróciła do swych chat, by prawo 

wać nad soką, w swych gospodarstwach i orga 

nizacjach wiejskich. Po dwóch latach próby naj 

wytrwalsi w pracy odbędą jeszcze kurs letni, już 

nie w Wilnie, a w Prudziszczu. 

„Prudziszcze stanie się symbolem. Doniedaw 

na było gospodarstwem. Obecnie dźwiga się z 

upadku, ziemia daje coraz lepsze plony, budyn. 

ki gospodarskie i mieszkalne się remontuje, gro 

madzi się budułec na wiełki gmach: siedzibę 
Wiejskiego Uniwersytetu Sjpołecznego. 

Dwa kursy zimowy i letni będą stale przygo 

towywały nowych przodowników wsi. Pójdzie 

z tego Prudiiszcza wielki prąd odrodzeńczy na 

wieś. 

W wielkiej i bardzo ciekawej wystawie or 

ganizowanej w Wilnie przez Związek Osadników 

ż okazji 10-lecia pracy Wiejski Uniwersytet w 

Prudziszczu uzyskał ma stoisku dla siebie osob 

mną salę. Ładnie się przedstawiają wykresy, foto 

grafje i eksponaty, malujące życie i dorobek 

młodzieży przodowniczej. 

Wystawa mieści się w pawilonach Targów 

Północnych. BN 

lasów 2 
W dniu 25 maja leśniczy łasów maj. Lubań, 

pow. wilejskiego, zawiadomił posterunek w Woj 
stomiu, że w dniu 20 ub. m. w lesie, położonym 
przy granicy wsi 'Narocz, gm. wojstomskiej, z 
nieustalonej narazie przyczyny wybuchł pożar, 
który zmiszczył około'20 ha młodniaku sosnowe 
go. Doehodzenie wykazało, że pożar powstał 
wskutek nieostrożności włościan: wsi Narocz, któ 

rzy paląc swoje zarośla, graniczące z lasem lu 
bańskim, pozostawi je bez: dozoru i wskutek 
silnego wiatru ogień został przeniesiony do la 
su. 

26 ub. m. w lesie należącym do mieszkańców 
wsi Jabłońce, gm. wołkołackiej pow. postawski, 
powstał pożar w czasie którego spaliło się oko 
ło półtora ha młodniaku. 

od Administracji 
Wobec wypadków mylnego zarachowywania nadsyłanych nam 

kwot pieniężnych, z powodu niezaznaczenia przez wpłacających z ja- 
kiego tytułu dana suma pieniężna jest przekazywana, w celu uniknię- 
cia nieporozumień prosimy na przekazach pieniężnych zawsze wyraž- 
nie dodawać tytuł wpłaty (ogłoszenie, prenumerata, ofiary i t. p.). 

79 Ponieważ nie widać, żebym była zachwycona 
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Brasław 
— STATYSTYKA NATURALNEGO RUCHU 

ŁUDNOŚCI ma terenie powiatu brasławskiego 
za pierwszy kwartał 1936 r. wykazuje następu 
jące liczby: zawartych małżeństw — 293, uro- 
dzeń — 1261, zgónów — 660 (w łem 130 zgonów: 
niemowląt), : 

Postawy 
— W POSTAWACH W DN. 30 BM. ODBY 

ŁO SIĘ UROCZYSTE OTWARCIE PRZYSTANI 
WIOŚLARSKIEJ Policyjnego Klubu Sportowe» 
go, mieszczącej się nad najpiękniejszym brze- 

giem jeziora na t. zw. Garbarce, Otwarcia przy 
stani dokonał przez podniesienie bandery Broni. 
sław Korbusz. Następnie odbyła się defilada ło 
dzi i kajaków oraz wyścigi sportowe o nagrodę 
przechodnią Policyjnego Klubu Sportowego. 
Uroczystość zakończył dancing na świeżem pe 
wietrzu i iluminacja przystani, 

Należy nadmienić, że przystań jest wzorowo. 
urządzona, posiada obszerne pomieszczenia na 
kajaki i łodzie, kabiny dla kąpiących się, tram 
polinę. Przy przystani, w sąsiedztwie sosnowego» 
lasu, jest piękna plaża. 

TEĄTR NA POHULANCE 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

  

ŚWIERSZCZ ZA KOMINĘM 
Ceny propagandowe 

  

Samowystarczalność polskiej pro- 
dukcji samochodowej. 

Jednym z naczełnych postulatów naszej po- 
lityki motoryzacyjnej była samowystarczalność: 
naszej produkcji, to znaczy stworzenia warun- 
ków, w których wszystkie części samochodu. 
mogłyby być wyrabiane w kraju. 

Postulat ten stał się już realny. Polski sa- 
mochód, produkowany wreszcie: całkowicie w 
Polsce, stał się rzeczywistością. Świadczy o tem: 
statystyka importu podwozi samochodowych. 
Podczas, gdy w I-ym kwartałe 1935 r. wartość: 
importu podwozi z zagranicy wynosiła zł. 
947.000. — w I-ym kwartale 1936 r. cyfra im- 
portu podwozi spadła do sumy zł. 419.000. — 
Przyczyna tego tkwi w zupełnym braku w ro- 
ku 1936 pozycji importu z Włoch, która w 1935- 
r. stanowiła przeszło 80/0 ogółu importowanych 
w f-ym kwartale, podwozi. Na miejsce importo: 
wanych podwozi weszły podwozia ciężarowe 
i autobusowe całkowicie krajowej produkcji. 
wykonane z materjałów krajowych. 

Wacto zaznaczyć, że w-zakresie samochodów 
osobowych cyfra imporiu wykazuje w stosunku 
do roku zeszłego, olbrzymią zwyżkę, gdyż w 
l-ym kwartale 1935 r. importowano samochody 
osobowe za zł. 92.000, zaś w tym samym okre- 

sie czasu w 1986 r. za zł. 1.494.000. Pozatem. 
ilość samochodów osobowych wykonanych w 
kraju potroiła się w stosunku do tego okresu: 
czasu w roku zeszłym. 

Cyfry powyższe świadczą o rozpoczęciu roz- 
woju motoryzacji u nas, jak również o rozwe- 
ju produkcji krajowej, która tak pod względem 
jakościowym, jak i Hościowym, czyni znaczne 
postępy. 

wiąc o rodzicach. Posprzeczałyśmy się na „amen'.. 

Pamiętnik nanczycjelki 
— Wszy stko same wyjaśniłyście — powiadam z 

ulgą. To nie jest prawda -— to ballada. Pewien SDO- 

sób literacki. Jakiś czas trwająca moda... Więc należy 

to brać po Hieracku, a mie życiowo. Zresztą ta balla- 

da nikogo nie zachęciła do zabijania męża. Ale zanim 

przejdziemy do „Pieśni o Rolamdzie', może która 

obroni raz jeszcze tę balladę wobec koleżanek. 

Milczenie. d 
— To bardzo trudno. „Ballada mię. śmieszy 

mówi Irenka. „I iskry z gęby Sypie... i ciągnie mię 

i szczypie... o jej! Szczypie! Ładny duch! Mickiewicz 

mógł nie pisać „szczypie. 

Zabiera głos Zuzia: 

Ten duch, co szczypie — to doprawdy bez sensu, 

ałe ta ballada ma pewien urok. Taki nastrój dziwny... 
Wiatr i mrok... Potem tętent na moście ; ta Hanka... 

Potem te lilje, na grobie zerwane... Nie wiem, co to 

jest, ale jak się zamknie oczy, to można sobie wyob- 

razić wszystko na scenie. 

« — Może zrobić inscenizację — proponują liczne 

głosy. 

— Ja będę mężem! — doskomale szezypię! pro- 

ponuje Irenka, znikając nagle pod ławką. Stamtąd 

słychać jej głos grobowy: — to ja, twój mąż! twój 

mąż! 

pomysłem [Irki, więc dziewczynka wśród śmiechu 

koleżanek, wynurza się z pod ławki. 

Chee mówić Henia. Trudno jej. 

— Myślę, że Mickiewicz sam wiedział, że pisze 

tak sobie... nie na serjo, A jednak to ładne, bo po- 

dobne do piosenki. Do strasznej piosenki 

— Tak! mnie też się to jednak podoba. Dlatego. 

że ta żona została ukarana — woła jej sąsiadką. Nie 

rozumiem tylko, w czem zawiniłj bracia? Może po- 

winni byli jechać poszukać zaginionego. Ale „ha, mąż 

ha, trup — jest bez sensu stanówczo, Mickiewicz po- 

wimiem był to zmienić. 

Jeszcze jedna: 

— Jeżeli to uważać za straszną piosenkę, 

to doprawdy ładne. Można też myśleć, że to 

straszny 'sen. Zgadzam się już, że można tę balladę 

polubić. Ale jak na Mickiewicza... to te ciągłe: ha! 

ha! Jak się jest wieszczem narodowym... ; 

— Nie bądź taka wymagająca — przerywam 

chłodno. 

— Ja jeszcze chcę powiedzieć, że ballada odrazu 

mi się podobała. Przypomina doprawdy jakieś smut- 

ne tango — dodaje któraś, Takie z apaszami! 

—sAle teraz Mickiewiczowi nie daliby nagrody 

titerackiej. Ha — mąż — ha — trup — to i ja potra- 

fię napisać! odzywa się Jula. 

Tutaj przerwałam znowu. Zarzuciłam klasie 

zbytnią „współczesność . Taką współczesność, że są 

już nawet na bakier ze starszemi siostrami, nie mó- 

Dlatego jesteśmy „na chłodno*. 

Na tej lekcji, w dalszej dyskusji „Aczki* ponio- 

sły — dzięki memu  impetowi — porażkę. Ale 

chciały mi dowieść, że ta ballada nie ma jednak sen- 

su, no i zwyciężyły na innym gruncie. Kosztowało 'to 

mię nieco — a jakże! Ciekawam, jaka nauczycielka 

mogłaby zachować równowagę ducha, słysząc, - jak 

taka sprytna dziewuszka wykrzykuje, na korytarzu: 

ku zdumieniu klas starszych. - 

— Lecz — ha! nie dła mnie szczęście! 

Nie dla mnie już zamęście. 
Przecież rozumiem, że to na mój benefis! 

Albo kiedy inna woła: Gdzie on? Gdzie mąż? 

Gdzie trup? i pochyla się w umiejętinem zemdleniu 

ku podłodze, właśnie kiedy w spokoju ducha idę do 
H B? Czy nie zagotowałoby się w was wszystko na 
widok pomysłowej Irenki, która, wymachując 0b- 

sadką, drze się przed drzwiami swojej klasy: i 
/ — Ha! Ha! mąż się nie dowie — 5 

Oto krew — oto nóż! | 

Po nim już! Po nim już! 
Brr... Obrzydziły mi gruntownie tę balladę. Nie 

chciałam brać ich demonstracyj z humorem, więc 
długo przebyliśmy ma chłodno”. Aż raz spotkałam 

całą bamdę na korytarzu i sama zawołałam w ich: 

stronę zagrobowym głosem: . 

Ha! mąż! ha — trup! 

Ogólny śmiech ozmaczał zgodę, a 

kapitułację. Ałe to było później. 

zarazem nroję: 
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-sztejna wiedzieli dobrze 

"ny. Komuniści - i „pisališ- 

„my w swej wywrotowej akcji wolą najczęściej 
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|| Dziss + Suchy dz. Klotyldy P. 
Jutro: Aleksandra, Franciszka 

— 

Wschód słońca — godz 2 m.50 

Zachód słońca — godz 7 m.43    
Spostrzeżenia Zakładu Meteorolog|! U. $. В 

«w Wilnie z dnia 2VI 1935 r. 

«Ciśnienie 755 
"Terap. średnia -- 18 
Temp. najw. + 18 

Temp. najn. + 14 
Opad 0,8 

Wiatr: połudn. 
*Tend. bar.: bez zmian 

Uwagi: chmurno, przelotne deszcze 

DYŻURY AP7EK: 

— Noene dyżury aptek. Dziś w nocy dyżu- 
swują następujące apteki: 1) Chrościckiego (Ostro 
"(bramska 25); 2) Chomiczewskiego (W Pohulan- 
ka 25); 3) Miejska (Wileńska 23); 4) Filimeno- 
<wicza i Maciejewicza (Wielka 29). 

iż 3 

  

RUCH POPULACYJNY: | 
— Zarejestrowane urodziny: 1) Przemyski 

"Janusz, 2) Zającówna Lusia. 
| — Zgony: 1) Umiastowski Aleksander, han 
„dlowiec, lat 45; 2) Bohuszewicz Marjan, lat 23; 
+3) Pleskowski Zbigniew (niemowlę). 

  

-* KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

| Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 
L as Ceny bardzo przystępne.        

PRZYBYLI DO WILNA: 

— DD HOTELU ST. GEORGES: Lewin Izaak 
ag Warszawy; hr. Grocholski Adam z Wołynia; 

aniż. Galiński Dominik z Baranowicz; dr. Marty 
szewska Cena z Warszawy; Sapir Saul, dzienni 
„karz z N. Jorku; Rytel Marja z Warszawy; Rad 
Miński Józef, rolnik z Krakowa; Pieńkowski Je 
szy, ziemianin z maj. Sutno; Albinowski Władys 
staw ze Lwowa; dr. Reiwer Ignacy z Warszawy; 

Malinowski Alfred, administrator dóbr z Woro 
pajewa; Sebók Richard z Budapesztu; ks. Puzy 
ma juljan z Warszawy; Grosman Henryk z War 
szawy; Strawiński Jan, ziemianin z maj. Mirow 
"szczyzna. ZEM 

f HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

  
  

Z POCZTY. 
— Dyrekcja P. i T. z dniem 1 lipca r. b. 

suruchamia pośrednictwo pocztowo-telekomunika 
„cyjne Ikaźń pow. brasławskiego, woj. wileńskie 

80, 

„KURJER*% z dnia 3 czerwca 1936 r. 

  

WOJSKOWA. 
—-KTO STAJE PRZED KOMISJĄ POBORO 

WĄ? Dziś i 8 i jutro 4 czerwca przed komisją 
poborową winni stawić się wszyscy ochotnicy, 
urodzeni w roku 1916, 1917 i 1918 oraz pobora 
wi rocznika 1914 i starszych, którzy z jakichkol 
wiek powodów nie ureguiawali dotychczas sto 
sumku do wojskowości. 

"Komisja poborowa urzęduje w lokalu przy 

ulicy Bazyłjańskiej 2 od godz. 8 rano. 

GOSPODARCZA. 

—- RUCH W HANDLU. W ub. miesiącu na 

4erenie Wilna uległo likwidacji 11 sklepów. W 
tym samym czasie powstało nowych przedsię 

biorstw handlowych 17. 
Zarówno przedsiębiorstwa zlikwidowane, jak - 

i nowopowstałe naieżą do typu drobnych, prze 
ważnie o charakterze sezonowym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Środa Literacka. Ostatnia w tym sezonie 

Środa Literacka odbędzie się wyjątkowo w 

czwartek dnia 4 czerwca br. Wypełni ją odczyt 

red. dra Aleksandra Kołtońskiego przebywa jące 

go stale w Rzymie па temat stosunków literac 

ko-artystycznych współczesnych Włoch. 7е 

względu na stanowisko polityczne tego państwa 

na arenie międzynarodowej odczyt znawcy sto 

sunków włoskich wywołał zrozumiałe zaintere 

sowanie. 
— Walne Zebranie członków Wileńskiego 

Komitetu do Zwalczania raka odbędzie się dnia 

5 czerwca 1936 r. o godz. 19 m. 30, w małej sali 

konferencyjnej Województwa, ul. Magdaleny 2. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Związek Peowiaków, Koło Wileńskie, po 
wiadamia swych członków, że zbiórka dla wzię 
cia udziału w uroczystości 10-lecia urzędowania 

_ Pana Prezydenta Rzeczypospolitej wyznaczona 
w lokalu Koła (Orzeszkowa 11) o godz. 9 rano 
3 czerwca. 

— ZARZĄD KOŁA ZWIĄZKU OFICERÓW 
REZERWY ZAWIADAMIA (KOLEGÓW, że w 
sobotę 6 bm. odbędą się ćwiczenia w terenie. 
Wyjazd z siedzibty ZORiu (uł. Orzeszkowej 1i) 
o godzinie 15.30, powrót do Wilna o godz. 20-ej 
Ćwiczenia prowadzi p. mjr. dypl. Karcher. Pożą 
dane jest zaopatrzenie się w lornetkę, 

— ZARZĄD KOŁA WILł ZOR. w związku 
z uroczystością 10-lecia sprawowania władzy 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej wzywa swych 
członków do wzięcia gremjallnego udziału we 
mszy św. na placu Marszałka Piłsudskiego o 
godz. 9,30. Zbiórka wzdłuż ulicy 3 Maja. Ponad 
to przybycie o godz. 17 min. 45 na plac Mar- 
szałka celem wzięcia udziału w uroczystym ob- 

chodzie. 
— ZARZĄD ZW. PRACY OBYW. KOBIET 

wzywa wszystkie swoje członkinie do. wzięcia 
jak najłiczniejszego udziału w ogółnych uroczy 
stościach związanych z Obchodem | Jubileuszu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
w uroczystościach organizowanych na placów- › 
kach Związku. 

RÓŻNE. 
— DZISIEJSZA KWESTA. 3 czerwca, w śro 

d>, wyruszą wileńskie Pamie Miłosierdzia na o 
stalnią swą przedwakacyjną zbiórkę na ogół 

Podług przeprowadzonych obeonie obliczeń, 

śmiertelność na Wileńszczyźnie w ciągu roku 
«ubiegłego wyraziła się w następujących cyfrach: 

„ogółem zanotowano 2110 zgonów. Największe 

_masilenie śmiertelności przypada na powiaty pół 

miocne: dziśnieński, brasławski i postawski, naj 

"mmiejsza na powiat oszmieński, 

Śmiertelność na Wileńszczyźnie w cyfrach 
Szczegółowa statystyka śmiertelności przeds 

iawia się następująco: 

Choroby orgamiozne (serce) — 348 zgonów, 

gruźlica — 237, choroby zakaźne (m. in. i kiła) 
— 419, zapalenie płuc — 196 zgonów, krwotoki 

mózgu 199, różne nowotwory złośliwe, chorolty 

raka i samobójstwa — 696. 

Strzeżcie dzieci przed komunistami 
-/ $mutne dzieje Judela Perelsztejna 

 Judel Perelsztejn był u krawca w terminie. 
«Todzień przez szereg męczących długich godzin 

amusiał sterczeć przy, stole zawalonym najprze- 

różniejszem ubraniem, i dłubać igłą. Życie było 

„nieciekawe. Młody temperament wyrywał się 

ma ulicę za miasto, w otoczenie rozbawionej 

rozswawralonej gromady dzieci — rzeczywistość 

"zaś zmuszała do przesiadywania w czterech du 

sznych i brudnych od kurzu ścianach. Do Perel 

"sztejn miał lat 15-cie. 
Aż pewnego dnia trochę się zmieniło w ży- 

«giu Perelsztejna, Przyszli ludzie, którzy wabili 

przygodą, Wiało od mich tajemniczością, nieu 

<znawaniem autorytetów, rozwiązłością. Spocząt 

ku to wszystko zaskakiwało, miepokoiło, a po 

tem pociągnęło. ; 

Perclsztejn poszedł na lep frazesów komuni 

«stów, nie zdając sobie sprawy o_co chodzi tym 

panom i nie rozumiejąc poco — on Perelsztejn 

Hat 15, dziecko, nie mający zielonego pojęcia o 

zawiłych zagadnieniach społecznych — jest po 

trzebny w tej kreciej destrukcyjnej robocie. 

Ci zaś panowie, którzy „pozyskali Perel 

poco jest on im potrzeb 

bowiem, jak już nieraz pisaliś- 

posługiwać się dziećmi, > 

* Razem z A abiteiącio została wciągnięta 

„do jaczejki komunistycznej także córka jego 

"mistrza krawieckiego 17-letnia Nachama Żure 

równa, kłóra wpływała na siostrę swą Fejdę, 
Aat 20. 

iKonsekwencją wciągnięcia  Perelsztejna 
i Żurerówny do roboty wywrotowej była spra 
wa karną, którą wytoczyła im prokuratura z 
art. 97, przewidującego karę więzienia do lat 

15-4u. Oczywiście Perelsztejnowi nikt przedtem 
nie wyjaśnił, że go mogą za taką robotę sam- 
knąć na dłuższy czas do więzienia. 

Policja zarzuciła Perelsztejnowi, że po zna 
nym zamachu na życie Jakóba Strelczuka w 
gmachu sądu okręgowego w Wilnie, wypisał 
czerwoną kredą na jednym z filarów przy wejś 
ciu do teatru na Pohulance — „Żądamy zwol 
nienia Prytyckiego*, Prytycki był tym, który 
na sali sądowej podczas rozprawy strzelił do 

świadka Strelczuka, Oczywiście w skuteczność 
mapisu nie wierzyli ci, którzy kazali go Perel- 
sztejnowi wypisać. Dzieciak jednak spełnił su- 
miennie to, co mu kazano. 

Perelsztejnowi nie powiodło się. Przodewnik 
Szerwiński ujął go prawie na „gorącym uczyn 
ku ozdobienia filaru czerwonym napisem. Prze 
prowadzona potem rewizja w mieszkaniu Żure 
rownej dała dużo materjału kompromitującego 
w postaci czasopism komunistycznych, ulotek 
wywrotowych i t. p. 

Wczoraj sąd okręgowy skazał Perelsztejna 
na zamknięcie w domu poprawy, a Nachamę 
i Żurerównę na 2 lata więzienia. To znaczy 
Perelsztejn powędruje za kratki na 5 lat (ma 
obecnie 16 lat), Fejda Żurerówna została unie 
winniona. Obronę wnosili adw. Frydman i 
Chill. (w. 

, (reżyser sztuki) — w rolach głównych. 

swych biednych, których pod swą oni:' mają 
až 2329, według sprawozdania z 1 kwietnia 
b. ś.; w tej liczbie samych dzieci jest 1244. Cięż 
ki przednówek zmusza do odwołania się do nu 

blicznej ofiarności, gdyż niepodobna zmniejszać 
opieki nad ubogimi. chorymi i zniedołężniałemi 
i stareami, których w liczbie 84 otaczają opie 
ką Panie Miłosierdzia. Przy ogólnym braku pra 
cy, starych i zniedołężmiałych wyrzuca się naj 
pierw poza nawias -życia. Doraźnej pomocy w 
roku 1935 dostarczyły Panie opuszczonym 100 
osobom, umieszczając 17 staruszek i starców w 

dobroczynności, 15 w mnych przytułkach, a 68 
w różnych szpitałach. ; 

Pomimo tak licznych zbiórek na dziecięce ko 
lomje i półkolonje, ufają Pamie Miłosierdzia, że 
nie zawiedzie ich ofiarność wilnian. 

Wszelkie ofiary w naturze zgłaszać można 
do p. Zofji Zyndram — Kościałkowskiej, Wilne, 
Zarzecze 5. 

-— UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO W SYNA 
GODZE GŁÓWNEJ. Dziś dnia 3 czerwca O g. 
11 odprawicne zostanie z powodu obchodu 10- 
lecia sprawowania władzy przez P. Prezydenta 
"Rzplitej prol. Ignacego Mościckiego uroczyste 
nabożeństwo w Synagodze Głównej przy ul. Nie 
mieckiej 12. | 

Kazanie okolicznościowe wygłosi rabin Fryd. 

— KOLIZJE Z PRZEPISAMI ADMINISTRA 
CYJNEMI. W ciągu ub. miesiąca na terenie Wal 
na organa polieyjne sporządziły 995 protokułów 
za różmego rodzaju wykroczenia przeciwko prze 

pisom administracyjnym. Najwięcej kolizyj z 
przepisami zanotowano spowodu opilstwa i za 

kłócenia spokoju publicznego, wykroczeń prze- 
ciwko przepisom o ruchu, nieoświetlania kiatek 
schodowych i potajemnego handlu w dni zaka 
zane. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie, 

Sami nie wiecie, co posiadacie. 

Chcesz się przekonać? Nikt ci nie broni. 

Gdy będziesz w Wilnie, wstąp do „Ustronia', 

ul. Mickiewicza 26. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w środę dnia 3 czerwca o godz. 8,15 

wiecz. „Świerszcz za kominem* — doskonała 

komedja w. 4 aktach K, Dickensa, w przekła- 
dzie prof. Wł. Arcimowicza. Muzyka — N. Rach 
maninowa. Reżyserja — W. Czengerego. Ceny 
propagandowe. Jest to przedostatnie przedsta 
wienie tej sztuki. 

— Premjera w Teatrze na Pohalance. W so 
botę dnia 6 czerwca o godz, 8.15 w. odbędzie 
się premjera dramatu w 3 aktach H. Ibsena 

  

'„Upiory*. Reżyserja — dyr. M. Szpakiewicza. 

TEATR ŁETNI w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

— Dziś, w Środę dnia 3 czerwca o godz. 8.12 
wiecz. ujrzymy na scenie Teatru Letniego w 
ogrodzie po-Bernardyńskim lekką, arcywesołą 
komedję angielską Huxley'a p. t. „Wiosenne 

Porządki* z E. Wieczorkowską i W. Ściborem 
Ceny 

zniżone. 
— Premjera w Teatrze Letnim. Reżyser Wła 

dysław Czengery przygotowuje świetną komedję 
„Chcę właśnie ciebie, premjera której wyzna 
czona jest na niedzielę dnia 7 czerwca r.b. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy J. Kulczyckiej. „Carewiez* pe 
cenach propagandowych. Dziś grana będzie w 
dalszym ciągu efektowna i melodyjna op, Leha 
Ta „Carewicz*. W rolach głównych wystąpią 
Kulczycka i Dembowski. Pozatem udział bierze 
cały zespół artystyczny. Ceny propagandowe. 

— „Księżniczka Czardasza, Jutro ukaże się 
ogólnie lubiana op. Kalmana „Księżniczka Czar 

dasza“. 
— Najbliższa premjera w „Lutni*, *Zespół 

artystyczny pod reżyserją M. Tatrzańskiego 
przygotowuje na piątek najbliższy świetną op. 

“Kalmana „Hr, Marica“, 
— Widowisko baletowe L. Sawiny-Dolskiej. 

W sobotę najbliższą o godz. 5 pp. ujrzymy efek 
towne widowisko baletowe w wykonaniu ucze 
nic słudjum L. Sawiny-Dolskiej. Bogaty pro- 
gram zapowiada balety, oraz szereg produkcyj 
tanecznych. Ceny specjalnie zniżone. 

Akcja higjeniczna P.CK. 
P. C. K. jak się dowiadujemy, wydelego 

wał estatnio na teren powiatów w Wileńszczyź 
nie wyszkolone odpowiednio siły instruktor- 
skie, polecając im przeprowadzenie na szeroką 
skalę zorganizowanej akcji higjenieznej. Instruk 
torzy będą wygłaszali © "szyty, udzielali ludności 

porad, wskazówek it p. 
Szczególna uwaga zwrócona zostanie na dzie 

ci i młodzież szkoimą dla której organizowane 
są specjalne kursy higjeniczne, urozmaicone i 

iłustrowane okolicznościowemi filmami. 

„Spodarstwa dom. 

RADIJO 
WILNO. аа) 

ŚRODA, dnia 3 czerwca 1936 roku. 

6.80: Pieśń; 6.33: Pobudka; 6.34: Gimnastyka; 
6.50: Muzyka; 7.30: Program dz. 7.35: Informa- 
cje; 7.40: Muzyka z płyt; 8.00: Audycja dla 
szkół; 8.10: Audycja dla pobor. 8.30: Przerwa; 
11.57: Czas; 12.00: Hejnał; 12.03: Przemówienie 
Min. Świętosławskiego do młodzieży o życiu 
i pracy Prezydenta Mościekiego; 12.25: Muzyka 
lekka; 12.50: Chwilka gospod. dom. 12.55: Sia- 
nokosy, gawęda; 13.05: Dziennik połudn. 13.15: 
Muzyka popularna; 14.15: Przerwa; 15.30: Od- 
cinek powieściowy; 15.40: Życie kulturalne; 
15.45: Słuchowisko dla dzieci; 16.15: Koncert; 
17.00: Sport polski w hołdzie Prezydentowi 
Rzplitej Ignacemu Mościckiemu; 17.50: Aneg- 
doty z życia sławnych ludzi; 18.00: Preludja 
„Henryka Opieńskiego w wyk. Zofji Wyleżyń- 
„skiej; 18.15: Każderau wolno zagrać, audycja 
„z wystawy krótkofalarskiej; \ ` 18.30: Skrzynka 
ogólna, listy słuchaczów omówi Tadeusz Łopa- 
lewski; 18.40: Koncert rekl. 18.50: Pogadanka 
aktualna; 19.00: Polska kapela Feliksa Dzierża- 
nowskiego i Henryk Ładosz; 20.00: Koncert ży- 
czeń; 20.30: Wędrówki mikrofonu po prowincji; 
20.45; Dziennik wiecz. 20.55: Pogadanka aktu- 
alna; 21.00: Audycja chopinowska; 21.30: Białe 
kruki, rep. muz. 22.00: Wiad. sporiowe; 22.15: 
Trio salonowe; 22.45: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 4 czerwca 1930 r. 

6.30: Pieśń. 6.33: Pobudka. 6.34: Gimnasty- 
ka, 6.50: Muzyka. 7.20: Dziennik por. 7.30: Pro 
gram dzien. 7.35: Giełda roln. 7.40: Muzyka z 
płyt. 8.00: Audycja dla szkół. 8.10: Audycja dla 
poborowych, 8.30—11.57: Przerwa. 11.57: Czas. 
12.00: Hejnał. 12.05: Koncert. 12.50: Chwilka go 

2 12.55: Nowiny leśne. 13.05: 
Dziennik połudn. 13,15: Muzyka popularna. 
14.15 —15.30: Przerwa. 15.30: Odcinek powieśc. 
15.40: Życie kulturalne. 15.45: Opowiadanie dla 
dzieci starszych. 16,00: Piosenki dla dzieci. 
16.15: Koncert popularny z Ciechocinka. W, 
przerwie: Wojsko a społeczeństwo, odczyt. 
17.50: Hygjena odżywiania dziecka w lecie. 
18.00: „Prawo do życia dla teatru wiejskiego*, 
wygł. Irena Szymańska. 18.15: Piosenki Hanki 
Ordonówny, 18.30: Na włóczęgę, wygł. T. Bul- 
skiewicz. 18.40: Koncert reklamowy. 18.50: Po 
gadanka aktualna. 19.00: Słuchowisko „Znów 
tajemnicza fala. Przerywamy audycję”. 19.30: 

„ Recital fortepjanowy Janiny Familler-Hepnero 
wej. 20,80: Międzynarodowe zawody konne. 
20.30: Skrzynka techniczna. 20.45: Dziennik wie 
czorny. 20.55: Pogadanka aktualna. 21.00: Na 
sze pieśni. 24.30: Koncert. 22.00: Wiad. sporto- 
we. 22.05: Transm. zakończenia meczu piłkar- 
skiego, 22.15: Wiad. sportowe. 22.20: Muzyka 
taneczna, 

—l::|— 

Na wileńskim bruku 
OKRADZENI WYCIECZKOWICZE. 

W dniu 1 bm. o godz. 15 przed ogrodem po- 
Bernardyńskim w czasie wsiadania do autobusu 
wycieczkowego Wilno—Troki nieznany spraw- 
ca skradł z kieszeni spodni Józefowi Lanowskie 
mu (Kraków, Długa 58) porttel skórzany z 46 
zł. w gotówce, og. wart. zł. 45. 

W dniu 1 bm. o godz, 16 w czasie wsiada 
nia na statek przy przystani przy ul. Kościusz 
ki, nieznany sprawca skradł z kieszeni spodni 
Bronisławowi Fittenbronowi (Nowa Wieś, pow. 
katowieki) porttel skórzany z dokumentami i 
zł. 70 w gotówee. Ogólne straty poszkodowany 
ocenia na zł. 100. 

ŚMIERTELNIE PORANIŁ BRATA. 

Pogotowie ratunkowe dostarczyło wczoraj 
do szpitała św. Jakóba mieszkańca wsi Turnisz 

ki, gminy rzeszańskiej, Michała Tylingo, z roz 

płatamą siekierą czaszką. 

Zranił go brat. Stało się to podczas sporu a 

ziemię. Gdy chodzi o ziemię, zamikają wśród na 

szych wieśniaków najciaśniejsze więzy krwi. (c). 

POŻAR PRZY UŁ..PIJARSKIEJ. 

Wczoraj o godz. 10 rano wybuchł groźny 

pożar w drewnianym domu parterowym przy 

ul. Pijarskiej 8—16, położonym obok zabudo- 

wań tartaku Szejniuka. 

Ogień szerzył się ze znaczną szytikością, po 

ważnie zagrażając tartakowi. 

Fo dwugodzinnych. wysiłkach pożar zlokałi 

zewano. Dom spłonął doszczętnie. Straty — kił 

ka tysięcy zł. 

nie- 

(c). 

Przyczyna ройати — prawdopodobnie 

ostrożme obchodzenie się z ogniem. 

Zabójstwo na tle erotycznem? 
Onegdaj wieczorem przechodnie znaleźli w 

krzakach, obok cmentarza katolickiego w Dau 

gieliszkach (pow. święciański) okropnie zmasak 

rowane zwłoki młodej dziewczyny, mieszkanki 

Daugieliszek 15-letniej Błumy Ziwówny. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie wyjechali 

przedstawiciele władz sądowo-śledczych na czele 

z kierownikiem pow. wydziału śledczego, gdzie 

zastali na miejscu komendanta posterunku PP. 

w Daugieliszkach przodownika Komorowskiego 

w towarzystwie podkomendnych. Niezwłocznie 

zarządzono obławę. W czasie przeszukiwania 

terenu uległ nieszczęśliwemu wypadkowi komen 

dant daugieliskiego posterunku PP., który pot 

knąwszy się o korzeń upadł tak nieszczęśliwie, 

że złamał sobie nogę. Przewieziono go do szpi 

tala. 

Jak przypuszczają Ziwówna padła ofiarą zbo 

czeńca seksualnego. (c)+
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Listy do Redakcji 
Wyjaśnienie w sprawie listów 

E. Orzeszkowej 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Dnia 17 maja r. b. w piśmie Pana umieścił 
okolicznościowy artykuł o Elizie Orzeszkowej 
p. SŁ Ziemak. Ponieważ na wstępie autor wy 
raża obawę,* że wydawcy przygotowywanego 
zbioru listów Orzeszkowej dokonać mogą cen- 
mury, która umniejszy znaczenie dzieła, jako je 
den z członków komitetu wydawniczego winie 
mem kilka słów wyjaśnienia. 

V. Zdziwit mnie bardzo zarzut nienaukowego 
podejścia do wydawnictwa (a talkiem byłoby u 
życie czerwonego ołówka przy wydawaniu „Li 
stów"), skierowany przez Ziemaką pod adresem 

Komitetu, na którego czele stoi profesor uni 

wersytelu dr. Józef Ujejski. znany z naukowych 
publikacyj. Obok niego współpracuje drugi uczo 

my, znany i zasłużony biograf Orzeszkowej, prof. 
Aureli Drogoszewski. Czy ci dwaj poważni ba 
dacze zgodziliby się wziąć udział w wydawniot 

wie, nieopartem na metodach naukowych? To 
1eż nie rozumiem, doprawdy. zapewniania p. Zie 

maka, że jego „obawa niezupełnie bezzasadna*'! 

Listy Orzeszkowej, wydane nakładem Towa 
rzystwa im. El. Orzeszkowej w Warszawie, z za 

siłkiem Funduszu Kultury Narodowej, wyjdą w 
wyborze, coprawda, dokonanym na zasadzie, by 
mie dawać rzeczy nikogo dziś mieinteresujących, 

lecz wybrane listy majcelniejsze ujrzą światło 
ałzienne w postaci autentycznej, z zachowaniem 
mawet właściwości fonetycznych (nieźmiermie — 
niewymówny — obłóżny, — kllasztór, — pose 

łam i £ d.), a jedynie z małoistotfnemi zmiana 

mi w ortografji i interpunkeji. Sądzę, że to za 

pewnienie wystarczy nietvlko p. Ziemakowi, ale 

i tym wszystkim, którzy żywią mnieuzasadnioną 

jecz łatwo zrozumiałą troskę o całość nieujaw 

mionej dotychczas a przebogatej spuścizny du- 

chowej autorki „Nad Niemnem'. : 

Uprzejmie prosząc Pana Redaktora o umiesz 

czenie wyjaśnienia niniejszego 'w Jego poczytnem 

piśmie łączę wyrazy szacunku i poważania. 

Ludwik Brunon Świderki. 

Warszawa, 31 maja 1936 r. 

Od ks. proboszcza z Komaj otrzymaliśmy 

poniższy list: 

Szanowny Panie Redaktorze! W poczytnem 

Pańskiem piśmie w numerze z dnia 25 lutego 

1936 roku ukazała się wzmianka z Komaj o ska 

zaniu ks. Proboszcza. Proszę uprzejmie o zamie 

szczenie mojego wyjaśnienia w imię bezstron 

mości. 

Wyrok rzeczywiście zapadł za przeczytanie z 

ambony zarządzenia Kurji Metropolitalnej, aże 

bym religję dla szkolnych dzieci w Komajach 

wykładał w obrębie kościoła zanim p. Wiśniew 

ski będzie kierownikiem w szkole, i podane były 

motywy takowego zarządzenia. 

Na 8 zaś kwietnia br. w Sądzie Grodzkim w 

 Łyntupach była wyznaczona Sprawa & oskarże 

mia mojego przeciwnika p. Wiśniewskiego Za 

znieważanie mię i przeszkodzania w wykładach 

religii w szkole. Przed rozprawą nastąpiło poje 

dnanie między mną i p. Wiśniewskim i wszyst 

kie sprawy wszczęte przezemnie i przez p. Wiš 

miewskiego zostały umorzone, a więc i ta spra 

wa też. Religję nadał wykładam w obrębie koś 

cioła. 

Proboszcz kościoła rz.-k. Komajskiego 

ks, Piotr budro. 

= Н —|::]— : 

"Nowości wydawnicze 
— Józef Milenkiewicz. Organizacja Wycho- 

wania w Szkole Powszechnej. Wilno. Książecz- 

ka p. Milenkiewicza daje wskazówki praktyczne 

ś teoretyczne do opracowania planu wychowa- 

mia — zwłaszcza dla nauczycielstwa na wsi poz 

bawionego dostatecznej ilości podręczników i 

pomocy naukowych, Organizowanie pracy WY; 

chowawczej jest podstawą całorocznego wysił- 

ku kierowników, więc należy powitać z radoś 

*" «ią źwięźle ujętą i podanę treść programu na 

* wszystkie 7 klas, ujmującą synłetycznie wiado 

mości, które mależy zmieścić w tę ilość dni 

szkolnych jakiemi nauczyciełstwo nike S 
r. 
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De tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. 

i rubrykę „nadesłane* Redakcja nie odpowiada. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z 0. ©. 

Borys KARLOFF 
Tajemnica czarnego pokojn 

Ceny zniżone: balkon 25 gr., parter od 54 gr., wiecz. 40 gr. 
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$powodu laika 
Wczoraj donieśliśmy o tem, iż w jednej z 

piwiarń przy ul. Źwirki i Wigury 61, podczas 
awantury został ciężko ranny 32-letni W. Naw 
rocki, zam. w domu Nr. 41. 

Obecnie dowiadujemy się szczegółów zajścia: 
Właścicielem piwiarni jest R. Dawidson. — 

Fatalnego wieczoru Nawrocki w stanie pod- 

chmielonym wszedł do piwiarni, spożył dwa 
jajka, wypił piwa, poczem usiłował opuścić lo 
kal nie regulując rachunku, Żoma właściciela 
piwiarui wszczęła z nim kłótnię, na odgłos któ 

rej wbiegł do lokalu jej mąż. 

Dawidson chcąc teroram wyegzekwować na 
łeżność wyjął rewolwer, lecz Nawrocki nie prze 
jął się widokiem rewołwem i z nożem rzucił: 

się na restauratora. Wywiązała się bójka, w 
czasie której Dawidson, jak głosi protokół poli 
cyjny, w obronie własnego życia strzelił dwu- 

krotnie raz do podłogi, a następnie do napastu 

jącego go Nawrockięgo, raniąc go ciężko. 
Nawroekiego, jak donieśliśmy, pogotowie ra 

iumkowe przewiozło do szpitala żydowskiego, 
gdzie wczraj nie odzyskawszy przytomności, 
zmarł. (c). 

KINA I FILMY 
„MARY DOW* 
(Kino Casino), 

„Mary Dow“ — to film o zakroju wyraźnie 
literackim. Scenarjusz w sposób subtelny i pow 
ściągliwy opowiada historję tancereczki jakiejś 
trzeciorzędnej tancbudy, która zostaje zaangażo 
wana przez miljonera do odegrania roli jego za 
ginionej przed osiemnastu laty córki. W ten 
sposób ratuje pseudo Mary Dow swoją ciężko 
chorą „та№е“ ой śmierci. Tancereczka okazuje 
się uczciwą dziewczyną o prawym charakterze. 

Dzielnie stara się przeistoczyć w kogoś innego, 
grzebiąc swe dawne „ja. Subtelne zakończenie 

scenarjusza wywiera korzystne wrażenie na kul 
turalniejszym widzu. 

Zaletą reżyserji jest to, że umiała utrzymać 

tihlm w tonie „należytym, unikając przejaskra- 
wienia ii przesady. Film prowadzony jest w tem 
pie spokojnem, przyczem uwaga widza jest 

przez cały czas zaobserbowana historją, prze- 
chodzącą obrazowo przed jego oczyma. 

Artyści grają bardzo dobrze. Kreacja młodej 
gwiazdy Sally Eilers jest wytrzymana w naj 

drobniejszych szczegółach. W roli małej Mary 
Dow — przemiła Baby Jane. Film wystawiony 
jest starannie. 

„PRASA” 
MIESIĘCZNIK 

Organ Polskiego ŻW. Wydawców 
Dzienników | Czasopism. 

Wyszedł z druku zeszyt majowy. 

Treść zeszytu: Franciszek Głowiński 
Ogłoszenia w prasie prowincjonalnej i perjo- 
dycznej. 

J. Krzeszowski — Braki agencyj prasowych 
w Polsce. 

Interesujący eksperyment. 
Pomysłowa propaganda drobnych ogłoszeń. 
Sprawy kolportażowe, 

Prasa amerykańska w obronie swej niezależ 
ności. 

Prasa polska zagranicą. 
Życie organizacyjne: Prace Polskiego Związ 

ku Wydawców, Organizacje dziennikarskie. 
Kronika krajowa: Państwo a prasa, Statysty 

ka, Z życia prasy, Papier, Wśród wydawnietw, 

Różne. 

Prash na szerokim świecie. 
Cena zeszytu 1 zł. Do nabycia w administra 

cji „Prasy, w większych księgarniach i kio- 
skach „Ruchu '. 

Prenumerata roczna: w kraju zł. 10, zagrani 
cą zł. 12, — Adres administracji: Warszawa, 
Zgoda 8 m, 4, tel. 540-00. Konto rozrachunkowe 
Nr. 751, Warszawa 1. 
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HELIOS | Dziś! Wielka re- 

welacja Wiedeńska 

» JEJ SZAMPAŃSKA NOC 
2) Mtrakcja w kolorach naturalnych „K U K A R A c 4 A“ 

Dziš. Gwiazd iazd, OGNISKO ||" “74 5: 

Caliente miasto miłości śe''Ro 
» MĘŻCZYZNI W NIEBEZPIECZNYM WIEKU 

(Dolores 
del Rio) 

  

  

T Ceny: Na l-y s. balkon 25 gr., 
parter od 54 ar. Wiecz. od 40 qr.     

GRETA 

W roli głównej fascynująca 
gwiazda Irena de Zilahy 

Nad pragram; 
Atrakcje 

GARBO 
w rewelacyjnem В T | 

arcydziele p. t. a d mnie praoniesz 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Od dn. 3 b. m. początek o g. 6-ej w niedziele i św. o 4 pp. 
  

CASINO | Początek seansów o godz. 4-ej 

DZIS PODWOJNY PROGRAM 

  

  
Ceny na wszystkie seanse: 

Balkon 25 ar, Parter od 54-gr. .     

1) AMARFRY ADQOW vi sównej Sally Eilers | 
2) FRANCISZKA GAAL ». „CSIBI“ 
  

ŚWIATOWID | Wzruszający poemat miłosny 

„Syn Marnotrawny* 
Emocjująca treść Frapująca akcja Piękne tło. 

W rol. gł. słynny alpinista Louis Trenker oraz Marja Anderson. 
Nad program; Atrakcje dźwiękowe 
  

  

LICYTACJA 
w ZAKŁADZIE ZASTAWNICZYM 

Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Wilna 
ul. Trocka 14 (mury po-Franciszkańskie) tel, 7-27 

odbędzie się w dniach 17, 18, 19 i 20 czerwca 1936 r. o g. 5 pp. 
(17-ej) sprzedaż z licytacji przeterminowanych zastawów, których ter- 
miny ulgowe (sprzedaży z licytacji) upłynęły do dn. 16 maja 1936 roku 
Powtórna licytacja zastawów niesprzedanych na lej licytacji odbę- 
dzie się w tymże terminie licytacyjnym. DYREKCJA 
  

Ogłoszenie. 
Wzywam Panią, która w dniu 1 czerwca rb. 

o godz. 22,00 podczas rwysiadamia z autobusu 
Nr. 4 na placu Orzeszkowej podniosła w tymże 
autobusie portmonetkę zawierającą 114 zł. 50 gr. 

oraz klucze do zwrócenia ich do Biura Komuni 

kacji Miejskiej — Jagiellońska 2 w ciągu dni 8. 

Uprzedzam, że osoba Jej jest znana konduk- 
łorowi, kierowcy i mnie i w razie niezastosowa- 
mią się do mej prośby ścigać będę za przywła- 
"szezenie. Leonard Lisiewicz. 
  

BOLACH 
GŁOWY 
śosuja słą proszki 

   

  

ZE ZNAKIEM EABRYCZNYM 
- PIZCZÓŁKA 
  

Specjalnie 
dla kolonij letnich, pół: 
kolonij i obozów har- 
cerskich kubki porce- 
Janowe po cenach niżej 
fajansowych — poleca 

D. H. „T. ODYNIEC* 
Wielka 19, tel. 4-24 

Letniska 
w maj. Koroliszki 

2 km. od st. Bezdany, 
3 km. od miast. Nie- 
menczyn. Wszelkie wy- 
gdy. Las, rzeka. Lodo- 
wnia. Zniżki kolejowe. 
Informacje w Niemen- 
czynie u braci Nidzon, 

ul. Legjonowa 29. 

Pensjonat 

  

  dla dzieci i dorosłych. 
Ładna miejscowość, 

las sosnowy, niedaleko, 
rzeka. Dla dzieci facho | 
wa opieka. Kolej i po- 
cztła na miejscu. Ceny 

umiarkowane. Adres: 
Poczta Gudogaje, folw. 
Czubejki, A. - Kudzia- 

nowska. 

Na plażę 
kostjumy kąpielowe, 

szlafroki, ręczniki, 
prześcieradła, ostatnie 
"- wzory i modele 

W. NOWICKI 
Wilno, Wielka 30 

wyjazdu 
odstąpię  presperującą 
restaurację w dobrym 
punkcie, składającą się 
z sali ogólnej, 4 gabi- 
netów, bufetu i miesz” 
kania, z całem urządze- 
niem. Niedrogo. Dowie- 
dzieć ćię w administr. 
„Kur. Wil.* od 10 do 3,30 

Młoda 
19-letnia, zdrowa, po- 
szukuje stanowiska 
mamki za minimalnem 
wynagrodzeniem. Łaska 
we oferty do administ- 
racji „Kurjera Wil", 
Wilno, Biskupia 4. Zgo 

dzi sna wyjazd. 

  

Kanalizacja 
Wodociąg. Ogrzewanie. 
Inż. dypl. SPOKOJNY 
Wilno, ul. Straszuna 10 
tel. 15-40. Solidne wy- 

Warunki do- 
godne. 

konanie. 

  

ZEGARMISTRZ , 

M. Wyszomirski 
Uniwersytecka 2 

(były majster f. A. Ry- 
dlewski w Wilnie) 

Zginął pies 
wilczyk, uszki przytulne 
wabi się Reks, proszę 
o przyprowadzenie: An- 
toko! 79—3. Za przy- 
właszczenie będzie ści- 

gane sądownie 

Kotki perskie 
(„angory“) dlugowlose 
rasowe czarne—sprzed. 

ul. Królewska 6—6 
Codzien. od 15—18 ej 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie* 

do sprzedania 
ul. Jagiellońska 8 22 

Poszukuję 
posady bony lub wy- 
chowawczyni do. dzieci, 
najchętniej w rodzinie 
wojskowei. Oferty do 
admin. „Kurjera Wil,“ 

pod „Dzieci“ 

SIOSTRĄ 
pielęgniarka, b. student- 
ka medycyny, przyjmu- 
je dyżury do chorych, 
Miejscowość obojętna. 
Wilno, Kalwaryjska 12 

        

  m' 2. Kreniowa. 

LETNISKO 
w majątku, las, rzeka;,. 
utrzymanie pierwszo» 
rzędne. Ceny b. przye 
stępne. Dowiedzieć się 
J. Jasińskiego 16 — 27 

DO WYNAJĘCIA 
2 mieszkania: 4 pokoje 
i 3 pokoje z wygodami- 

przygul. Piwnej 3/5 
przeciwko Ostr. Bramy* 

MIESZKANIA 
3—4 pokoj. na piętrze” 
z wszelkiemi wygodami 
(wanny emal) świeżo 

odremontowane 
do wynajęcia 

zauł. Bernardyński 10 

Kupię maszynę 
do pisania. Perelstein,. 

zauł. Krupniczy 5/42 

  

  

  

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne; narządów maczow.. 
od g. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTOB 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skėr- 
ne, weneryczne, narzą> 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w 

ui. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 

  

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i móczopłciowe 
Wielka 21, tal. 9-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—8: 

AKUSZERKA 
Maria 

' Laknerowa 
jmuje od 9 r. 40 7 w, 

ul. a. Jasińskiego 5—18 
róg Ofiarnej (ob. Sądu) 

    

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaž leczniczy 

i elektryzacje 
Zwierzyniec, T. Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27 

- W skrajnej 
nędzy chory bezrobot- 
ny prosi o najdrobniej- 
sze ofiary. Składać do 

    admin. „kKurjera Wil... 

Konto czekowe P. K. O. nr. 80.750, Drukarnią — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

książkowym 3 zł, z odbiorem w administr, bez dodatku książkowego 2 zł. 60 gr., zagranicą 8 siły. 

  

4 
2—3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp' 

kście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan, — 10 gr. za wyrazy |. 

Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 

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

A SAS AK I II IN I I IKOS 

Redaktor odp. Ludwik Jankowski. 
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