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- Brak gazet, benzyny 
incydenty — 

PARYŻ, (Pat). 'W pierwszych dniach urzędo- 
wania nowęgo rządu Paryż miał wygląd nieżwy 

kły. Wszystkie wielkie dzienniki informacyjne 
mie ukazały się wcałe. Kioski sprzedawców gażoł 
w myśl wczorajszej. uchwały zakomunikowanej 

wydawcom, a: żądającej podwyższenia prowizji 

©d sprzedawanych dzienników były na całem 

mieście zamknięte. Kolporterzy normalnie wy- 
Krzykujący na rogach ulic nazwy dzienników, 
amikli. Tylko kilka dzienników, rozporządzają- 

cych własnemi kolporterami o charakterze poli 
tyczno - ideowym, jak to komunistyczne „Huma 
'mitė“, socjalistyczny „Populaire", organ kónfe- 
deracji pracy „Peuple“ i monarčhistyczna „Ac- 
tion Francaise" sprzedawane zwykle przez ka 

melotów królewskich ukazało się na mieście, 

Wiszyscy sprzedawcy tych gazet oblegani ayli 
przez tłumy publiczności. Wydrukowane nakła 
dy okazały się niewystarczające. 

Wielki gmach firmy kolportarzowej Hache- 
tte, zajmujący cały czworobok ulic, otoczony 

byt tłumami żywo omawiającemi sytuację. Uii- 

са Montmratre prowadząca od hal targowych 

do wielkich hutwarów zablokowana była samo- 

chodami ciężarowemi Hachette i „Paris Soir“ 

i z trudnością przepuszczała zwykły strumień 

autobusów i taksówek. 

W hałach praca została podjęta już wezoraj 

'w nocy, jednak wskutek. strajku tragarzy na 

dworcach kolei zachodniej, przez które głównie 

dowożonmo żywność do Paryża zaledwie część. 
normaln. dowozu żywności mogła zostać zabra 

ma i rozsprzedana pomiędzy właścicieli sklepów 

i magazynów spożywczych. Dotychczas brak ży 

wmości nie dał się „odczuć — z wyjątkiem ryb. 

Natomiast coraz mocniej zazmacza się bran 

benzyny, przez co mich samochodów Porst: 

mych, a nawet taksówek został nieco zmniej 

szony. . bł 

Dziś zastrajkowała również wielka rzeźnia 

paryska „Ła Villette“ oraz wielkie magazyny to 

warowe „Printemps“, „La Fayette", „Trois Qu- 

artiers* i t. zw. „magazyny o jednolitych ce- 

nach“. Zanosi się także na strajk w bankach 

matomiast strajk kełnerów w kawiarniach został 
dziś zażegnany. : ` 

‚ Drobne incydenty nastąpily dziš zrana u wy 
žotu niektórych dróg prowadzących do Paryża, 

gdzie strakujący usiłowali zatrzymać samocho- 

dy ciężarowe, wiozące żywność do hal. Te gru 

py strajkujących zostały jednak szybke rozpro- 

szone. 

Z całej prowincji nadchodzą ze wszystkich 

stron wiadomości o coraz to nowych strajkach 

wybuchających w coraz to innych ośrodkach 

przemysłowych. „Populaire* w. wydaniu poran 

mem przynosi całą stronę informacyj © straj 

kach w poszczegółnych zakładach i ośrodkach 

przemysłowych Francji. Rano sytuacja strajko 

wa zaosirzyła się, ponieważ przedsiębiorcy nie 

zgodzili się na ponowne podjęcie rokowań ze 

strajkującymi. 

Jedńocześnie w okręgu północnym, którego 
ośrodkiem jest Lille ; Roubaix właściciele szere, 
gu przedsiębiorstw, uprzedzając wybuch straj- 

ków zamknęło fabryki ogłaszając lokaut. 

W tych warunkach nowy rząd, który już 

wczoraj natychmiast do przedstawieniu się pre 

' zydentowi republiki, przeprowadził objęcie urzę 

dowania przez nowych ministrów w dwuch re 

sortach: spraw wewnętrznych i pracy, przystą 

pił do przywrócenia w kraju normalnego życia, 

: zakłóconego bardzo gwaltownie przez syluację 

strajkową. Pierwsze wystąpienie nowego prem 

jera przez radjo było poświęcone temu właśnie 

' zagadniėniu, | 
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Zasadnicze reformy socjalne leżą 
w zamierzeniach rządu Вита 

PARYŽ, (Pat). Premjer Blum o godz. 
12 m. 30 wygłosił przed mikrofonem na 
stępujące przemówienie: 

„Program rządu —- to program iron 
tu ludowego. Rząd wniesie do izb naty 
chmiast projekty ustaw o 40-godzinnym 
tygodniu pracy, o układach zbiorowych, 
o urlopach pracowników, a więc proje- 
kty reform zasadniczych, których żąda 
świat pracy. Rząd nie uchyli się od żad 
mego ze swych zobowiązań, ale po to, 
aby akcja jego była skuteczna musi się 
ona odbywać 'w warunkach bezpieczeń 
stwa publicznego. 

Każdy zamach na porządek powsze 
chny, przerwa w obsłudze żywotnych in 
teresów społeczeństwa sparaliżują dzia 
łalność rządu, Wszelkiego rodzaju pani 

ka byłaby na rękę dla ciemnych zamia 
rów przeciwników frontu ludoweg 30, któ 
rzy usiłują odegrać się. Rząd domaga 
się ed ludności pracującej zawierzenia 
prawom realizacji swoich żądań, które 
będą załatwione przez ustawy, zachowa 
nia spokoju, godności i dyscypliny. Rząd 
zwraca się do przedsiębiorców o zbada 
nie żądań pracowników w duchu poczu 
cia sprawiedliwości. : 

Premjer zakończył wzywając całe 
społeczeństwo do zachowania zimnej 
krwi: wielka przyszłość — mówił — ot 
wiera się przed demokracją franciiską. 
Zaklinam ją jako szef rządu, aby na dro 
gę do tej przyszłości szła z siłą spokoj 
ną, która stanowi rękojmię  nowycł: 

zwycięstw. 

Rząd Bluma próbuje likwidować strajki 
PARYŻ, (Pat). Minister spraw wew 

nętrznych Salengro oświadczył wieczo 
rem przedstawicielóm prasy na temat 
strajków w Paryżu i na prowincji, że 
rząd od pierwiszej chwili objęcia władzy 
zwrócił na sprawę tę główn. uwagę i na 
wiązał niezwłocznie kontakt z komisją 
administracyjną generalnej konfederacji 
pracy. Rozmowy z uprawnionymi przed 
stawicielami ruchu zawodowego 
kontynuowane dziś wieczorem w celu 
znalezienia sposobów zaopatrzenia hid 
ności Paryża w środki żywności. 

Z zadowoleniem stwierdziliśmy 
mówił minister — że ruch strajkowy 
jest demonstracją ładu i dyscypliny, pod 
kreśliliśmy jednak wobec ludzi odpowie 

-0kręgu paryskim. 

będa. 

dzialnych za stra jk, iż mamy pewność, 
że w najbliższych dniach nie zrobią oni 
nic takiego, eo mogłoby zamącić życie 
publiczne ? zakłócić ład. Uwaga nasza 
jest zwrócona szczególnie na strajki w 

Rokowania zostały 
podjęte i prowadzone będą wieczorem i 
w nocy. Pragniemy, aby mogły one do 
prowadzić do zlikwidowania najbar 
dziej draźniących konfliktów. 

Wreszcie wydańe zostały zarządze 
nia przeciwko autorom  alarmujących 
pogłosek i przeciwko  miedozwolonej 
zwyżce cem. Wydaje się, że w porozu 
mieniu z organizacjami zawodowemi 
będzie można od dziś liczyć na popra 
wę sytuacji. 

Strajk we Francji wciąż rozszerza się 
PARYŻ, (Pat). W godzinach wieczor 

nych nadeszły do Paryża wiadomości z 
szeregu miast prowincjonalnych, świad 
czące o rozszerzaniu się strajku. W Pa 

ryżu sytuacja nie uległa pogorszeniu. 
Na posiedzeniu rady miejskiej pretekt 
dep. Sekwany dał ocenę sytuacji raczej 

optymistyczną, zwracając uwagę na to, 
że instytucje użyteczności publicznej fun 
kcjonują normalnie i cheenie zlikwido 
wano wszelkie trudności, które megłyby 
się odbić niekorzystnie na aprowizaeji 
miasta. 
nież przedmiotem obrad dzisiejszego po 

Życzenia Generzinego Inspektora Sił Zbrojnych 
dla P. Prezydenta Rzplitej 

  
W dniu uroczystego jubiłeuszu X-lecia urzędo wania P: Prezydenta Rzpiitej prof. dr. Ignacego 
Mościckiego, złożył Dostojnemu Jubilatowi życzenia Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. 

dyw. Edward Rydz-Śmigły. Moment ten przedstawia nasze zdjęcie. 

Sytuacja strajkowa była rów: 

ym dniu rządów Bluma 
siedzenia rady gabinetowej w czasie któ 
rego po wysłuchaniu sprawczdania mi 
nistra spraw wewnętrznych Salengro i 
ministra pracy Lebas, rząd na nowa 
podkreśli Мха wołę dołożenia wszeł 
kich starań celem szybkiego zlikwido 
wania obeenego konfliktu. W godzinach 
wieczornych odbyła się konferencja mię 
dzyministerjalna, w której oprócz prem 

jera Bluma wzięłi udział minister spr. 
wewnętrznych Salengro, minister gospo 
darstwa narodowego Spinasse, minister 
pracy Lebas, prefekt policji Liangeron 
oraz delegacja zarządu generalnej kon 
federacji pracy. 

PARYŻ, (Pat). W ciągu dnia dzisiej 
szego napłynął szereg doniesień o roz 
szerzeniu się fali strajkowej na prowin 
cji. W dziesięciu miejscowościach depar 
lamentu Seine et Oise zastraįkowalo 
2000 robotników, w ezem 1000 strajku 
jących okupowało fabrykę elektrotech 
niezną. W kopalni Lievin wpobližu Lens 
proklamowało strajk 7000 górników. 
W m. Commentry strajkuje około 1000 
metaloweów, W Clermont Ferrand 1200 
strajkujących okupuje dwie fabryki, W 
Arras strajkuje 300 robotników. W Le 
mans — 400. W Nancy 2800 robotni 
ków okupuje dwie fabryki obuwia, 

Pracę wznowiono w czterech miejś 
cowościach departamentu Seine et Oise 
oraz w zakładach samochodowych „Re 
nault* w Tuluzie. 

Prefekt policji departamentu Sekwa 
ny oświadczył, że spokój i porządek zo 
stanie utrzymany, Rada miejska Paryża 
rozpoczęła akcję pomocy dla rodzin 
strajkujących i zwróciła się do rządu 
6 pomoe finansową na ten «cel. 

LILLE, (Pat). W kopalniach w An 
zin strajkuje około 13 tys. rohotmików. 
W okręgu Valanciennes strajkuje 12 ty 
sięcy górników i robotników, zatrudnio 
Pacc w OE RY rgieznych. 

  

Natieztrze: salonai 
odznaczenie otrzymał 

P. Prezydent R. P. 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 5 bm. zos 

tał przyjęty na specjalnej audjencii 

przez Pana Prezydenta R. P. poseł szwe 
dzki Erik Boheman, który doręczył Pa 
nu Prezydentowi z okazji 10-lecia jego 
prezydentury odznaki orderu Serafinów 
najwyższego odznaczenia szwedzkiego 

wraz z listem króla Gustawa V. 
Order Serafinów ustanowiony został 

około 1260 r. przez króla Magnusa I. 
Nadawany jest panującym i najwyž- 
szym dostojnikom. Posiada tak jak or 
der Orła Białego jedną tylko klasę. 

—|[::]— 

Eden złożył wizytę 
negusowi 

LONDYN, (Pat), Reuter donosi: min. 
Eden złożył wizytę cesarzowi Haile Sela 
ssie. Wizyta mająca charakter kurtua* 
zyjny trwała pół godziny. 

Vanderwelde tworzy 
koalicylny gabinet 

belg įski 
BRUKSELA, (Pat). Król Leopold III 

powierzył misję utworzenia gabinetu 
przywódcy socjalistów Emiłowi Vander 
welde. Na zasadzie rozmów przeprowa- 
dzonych uprzednio przez króla z przy 

wódcami stronnictw, jak sądzą, Vamder 
weldemu uda się utworzenie gabinetu 
koalicyjnego. `



„KURJER“ z dn. 6 czerwca 1936 r. 

Prezes Rady Ministrów, gen. dyw. dr. Felicjan Sławo|- 
Składkowski wygłosił expose na pierwszem posiedzeniu 

_" nadzwyczajnej sesji sejmowej 

  
„go b. m. odbyło się pierwsze w bieżącej sesji nadzwyczajne 

głosił przemówienie, poświęcone analizie sytuacji ogólnej w kraju, 

Mowa p. premjera oczekiwana i wysłuchana z olbrzymiem napięciem, była żywo mocnictw. 

plenarne posiedzenie 
A pierwszem czytaniu rządowego projektu ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypó- 

spolitej do wydawania dekretów, zabrał głos p. premjer. gen. Sławoj-Składkowski, który wy- 

Sejmu 

oraz uzasadnienie pełno- 

i wfelokrotnie oklaskiwana przez Izbę. Zdjęcie nasze przedstawia moment wygłaszania przez 

p. premjera mowy na plenum Sejmu. 

  

Proces o zalścia w Przytyku 

Zgromadzenie Ligi Narodów zwołane na 80 b.m. 
GENEWA, (Pat). Sekretarjat generał 

my Ligi Narodów przesłał do rządów 
państw, członków Ligi depeszę następu 

cą 
ga Na skutek moty rządu Argentyny 7 
dnia 2 czerwca przewodniczący 16 zgro 
madzenia Ligi Narodów polecił mi zgod 
nie z uchwałą zgromadzenia z dnia 11 
października 1935 r. zawiadomić człon 

ków Ligi, że kolejne oeiedzadie zgro- 
madzenia odbędzie się dnia 30 czerwca 
o godz. 11 zrana w Genewie. Proszę o 
podanie do wiadomości ewentualnych 
zmian w składzie delegacji na 16 zgre 

madzenie Ligi, 

Przewodniczący rady Ligi Narodów 
wyznaczył posiedzenie na 27 czerwca. 

Hoare powrocił do rządu jako 
minister marynarki 

LONDYN, (Pat), Król Edward VIII 
przyjął dymisję dotychczasowego pierw 
szego lorda admiralicji, łorda Momsella 

i ów sir Samuela Hoare pierw 

szym lordem admiralicji, czyli minist- 
rem marynarki. Sir Samuel Hoare pow 
raca więc do gabinetu po zaledwie 6 mie 
sięcznej nieobecności. 

Pomimo, iż sir Samuel Hoare nie po 
wraca na stanowisko ministra spraw za 
granicznych, powrót jego nie jest pozba 
wiony znaczenia dla dalszego rozwoju 
polityki zagranicznej W. Brytanji. Prze 
dewszystkiem z natury samego urzędu 
szef admiralicji wywiera na politykę za 
graniczną W. Brytanji potężny wpływ, 
bowiem we wszystkich sprawach, zwią 
zanych z zagadnieniem obronności, 
  

Świadkowie mówią o agresywności Żydów 
RADOM. (Pat.) Dzisiejsza rozprawa podjęta 

została © godz. 8.30, Na wstępie oskarżony 
FELDBERG, za zgodą przewodniczącego, składa 
uzupełniające zeznania w sprawie jego udziału 
w delegacjach do starosty, poczem Sąd przy- 
stępuje do badania dalszych świadków. 

Świadek AFTANAS, przodownik służby šled 
czej opisuje wypadki z dn. 9 marca w Przytyku 

i fakt przeprowadzenia rewizji w domu Lew- 

ki, gdzie znalazł łuski rewolwerowe. 

Św. RUMIEŃCZYK, rolnik, stał w czasie 

zajść pod kościołem i widział, jak oskarżony 

Borensziejn wybiegł z bramy swego domu i strze 

li? z rewolweru do ludzi, stojących w odleg- 

łości 10 de 15 kroków. Czy kogo trafił — nie 

wie. Po strzałach uciekł. 

Św. Żabieki, kierownik szkoły powszecheej 

w Przytyku przyglądał się z okna mieszkania, 

wychodzącego na rynek ruchowi jarmareznemu. 

Opisuje incydent posterunkowego z oskarżonym 

Strzałkowskim. Następnie świadek wyszedł 

przed budynek posterunku, gdzie z innymi miej 

scowymi obywatelami zaczął uspakajać zgroma 

dzony tam tłum, który wkrótce zaczął się roz 

chodzić, Po chwili przybiegła jakaś kobieta, 

która oświadczyła, że na ul. Warszawskiej Żydzi 

biją Polaków i strzelają. Świadek wyszedł na 

rynek, gdzie usłyszał strzały. Wróciwszy spowro 

tem pod posterunek, zauważył jednego z ро- 

licjantów w towarzystwie młodego Żyda w oku- 

larach. Wchodząc poza bramę na podwórze po- 

sterunku osobnik ów wyjął z kieszeni rewolwer 

i oddał go niejakiemu Cukrowi. Zwrócił na to 

uwagę jednemu z posterunkowych. 

Na pytanie prokuratora eo do nastrojów 

w Przytyku, świadek zaznacza, że postawa luc- 

ności żydowskiej była w czasie zajść agresywna, 

Po przerwie © godz. 12.40 zeznawał w dal- 

szym ciągu Świadek Żabicki, wyjaśniając szcze 

góły zajść w odpowiedzi na pytania prokura- į 

tora i obrońców. 

Następny Świadek WŁOSEK, od 2 lat nau- 

czyciel szkoły powszechnej w Przytyku składa 

b. obszerne zeznania. Opowiada, że w czasie 

lekcji w szkole zebrał się tłum przed znajdują- 

cym się niedaleko posterunkiem policji. Świadek 

wyszedł na ulicę i zaczął uspakajać zebranych. 

Następnie wrócił do szkoły i skończył lekcję. 

Okeło godz. 16 wyszedł na ulicę i usłyszał krzy 

ki: „biją się*, Zohaczył ludzi uciekających w 

stronę kościoła, za którymi młodzi Żydzi, trzy- 

mająe w ręku rozmaite przedmioty rzucali 

kamieniami, 

Świadek wyszedł na przedmieście Zachęta, 

gdzie wraz z policją uspokajał tłum, doradzając 

pozatem ludności żydowskiej niewychodzenie na 

ulicę. Jakiś człowiek pokazał świadkowi w tym 

czasie rany. Przed mieszkaniem Leski świadek 

mie był. W trzech miejscach widział osk. Ql- 

szewskiego. Świadek poznaje osk. Bandę, który 

wznosił na ulicy okrzyki przeciwko poiicji. rzą 

dowi i narodowi polskiemu. Następnie na py- 

tanie prokuratora Świadek opisuje nastroje w 

Przytyku przed i po zajściach. 

Św. WIELOCHA, 16-letni chiopiee, biegnąc 

przez ul, Warszawską, widział jak Banda groził 

chłopcom, trzymając w ręku rewolwer i rzu- 

eająe pod ich adresem wyzwiska. Więcej świa 

dek niczego nie widział i wrócił do domu. Na 

zapytanie obrońcy świadek demonstruje przy 

pomocy okazanego mu z dowodów rzeczowych 

rewolweru, w jaki sposób Banda trzymał broń 

w ręku. 

Św. KACPRZAK, rolnik, był na jarmarku, 

gdzie spotkał się z Kietniewskim i zauważył 

w pewnym momencie, jak ludzie zaczęli ucie 

kać. Koło domu szewca Haberberga zauważył 

trzech Żydów. Jeden z nich trzymał prawidło 

lc butów i uderzył jakiegoś chłopca w ramię, 

drugi rzucił odłamkiem cegły, trafiając po pra 

wej stronie w okno, trzeci zaś trzymał kamień 

w ręku. Widział również Haberhberga biegną- 

cego z młotkiem szewekim. Wszyscy oni biegli 

w kierunku uł. Warszawskiej. Świadek słyszał 

następnie strzały oraz- głosy, że Żydzi zabili 

jakiegoś chłopca, Wkrótce przyniesiono zwłoki 

zabitego. 

Św. Abraham POMROK, krawiec, zeznaje, że 

z tłumu, który ustępował z pod posterunku po- 

lieji wybiegło kiłku osobników, udająe się na 

rynek, gdzie zaczęli rozbijać stragany krawiec- 

kie. Najpierw rozhili dwa stragany, poczem 

PARA AAA - 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. 

przybiegli do straganu świadka, gdzie znabo- 
wali 4 pary Spodni, 2 marynarki i 2 ubrania. 

Żaden z nich jednak świadka nie uderzył. Z po- 

śród rabujących poznał osk. Józefa Florczaka. 

Św. REGULSKI, kował, jest właścicielem 

domu, w którym mieszkała rodzina zamordowa 

nych Minkowskich. Około godz. 15.30 zaintere- 
sewała go nagle uciekająca furmanka z miasta. 

Dowiedział się również, że tam strzelają. W kil 
ką chwił później ukryła się u niego w miesz 

dniu rodzina Żydów Sztarków, złożona z 5 

osób. Po jakimś czasie zauważył przed domem 

tłum, a gdy wyszedł na korytarz zobaczył le- 

żącego na ziemi Minkowskiego, którego trzech 

osobników okładało laskami. Krzyknął na nic! 
i osobnicy ci uciekli. Za sienią leżała na ziemi 

Minkowska. Na pytanie prokuratora czy po- 

znałby osobników, którzy bili Minkowskiego, 

odpowiedział, że nie, gdyż działo się to szybko 

i w wicłkiem zamieszaniu. 

W. ezasie zeznań Rogulskiego osk. Felberg 

zrywa się nagle z miejsca i woła: „nie mogę 

tego wytrzymać, on go sam zabił”, poczem padł 

nieprzytomny na ziemię. Przewodniczący zarzą 

dza przerwę, w czasie której Fełdberga wynie- 

siono z sal. ł 

Pe wznowieniu posiedzenia św. Regulski od- 

powiadał na pytania prokuratora i obrońcy, 

poczem przewodniczący odroczył rozprawę do 

„utra godz. 6 rano. 
- 

Z WARSZAWY 

Konferencja kolejowa z udziałem 
przedstawiciela Litwy 

26 b. m. odbędzie się konferencja ko 
lejowa międzynarodowa, na którą ma 
przybyć delegat Litwy. Według krążą 
tych pogłosek przedstawiciel koiei pol- 

skich ma zaproponować na konferencji 

rozstrzygnięcie sprawy przewozu towa 
rów polskich przez terytorjum litewskie 

Wiceminister Ujejski objął urzędowanie 
Nowomianowany podsekretarz stanu 

w mim. W. R. i O. -P. prof. Ujejski objął 
wczoraj urzędowanie 

Na Fundusz Obrony Narodowej 
Pracownicy Fumduszu Pracy opodat 

kowali się dobrowolnie do końca bież. 
roku na Fundusz Obrony Narodowej w 
wysokości 1 proc. mies. zarobków. 

Nuncjuszem apostolskim w Warszawie 
będzie arcyb. Pelegrinetti - 

Według wiadomości otrzymanych z 
Watykanu utrzymuje się tam przekona 
nie, że opuszczoną przez lks. kard. Mar: 
maggi'ego nuncjaturę apostolską w War 
szawie obejmie obecny nuncjusz w Bia 

łogrodzie ks. arcybisk. Pelegrinetti, 
Nuncjusz Pelegrinetti przed kilku la 

ty był już w Warszawie i zajmował sta 
nowisko audytora muncjatury. 
1% 

pierwszy lord admiralicjj ma pierwsze 
słowo, Pozatem sir Samuel Hoare bę 
dzie miał wiele do powiedzenia przy roz 
strzyganiu sprawy stosunków brytyjsko 
włoskich. Jednem z głównych ogniw w 
łańcuchu tych stosunków jest kwestja 

utrzymamia lub zlikwidowania koncen 
tracji floty brytyjskiej na morzu Śród 
ziemnem. Stanowisko, jakie w tych spra 
wach zajmie sir Samuel Hoare będzie w 
znacznej mierze decydującem dla dalsze 
go ułożenia się stosunków pomiędzy 
Londynem a Rzymem. 

Nie ulega wątpliwości, że powrót Ho 
are do gabinetu zaciąży na dalszej poli 
tyce rządu brytyjskiego wobec Włcch 
w sensie sprzyjającym próbom zbliżenia 
włosko — brytyjskiego. Wreszcie nale 
ży zwrócić uwagę па wielki autorytet 
osobisty, jaki posiada obecnie Hoare za 
równo dlatego, że raczej jego polityka 
okazuje się dziś słuszną i bardziej celo 
wą, jak również, że piastował on już te 
ki lotnictwa, spraw Indyj i spraw zagra 
nicznych, posiada więc, piastując już 
czwartą z rzędu, ważną tekę, admirali- 
cji, olbrzymie doświadczenie w spra 
wach ogólno - imperjalnych. | < 

  

  

OSIAGNIESZ KUPUJĄC LOS 

w szczęśliwej kolekturze 

  

NO 
MICKIEWICZA 10 

w 
WIELKA 44 

Słonim — Mickiewicza 13.     Gdynia — Ś-to Jańska 10 
  

Serdeczna rozmowa 
Mussoliniego 

z Schuschiggiem 
RZYM, (Pat). Ag. Stefaniego donosi: 

w drodze z Viareggio kanclerz Austrji 
Schuschnigg odwiedził dziś Mussolinie- 
go w Rocca Delle Caminate. Serdeczna 
rozmowa mężów m trwała 2 godz. 

Obrady budżetowej 
komisji seimowej 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś w południe odbyła 
się posiedzenie komisji budżetowej. W obra- 
dach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa 

Skarbu z wicemin. dr. Grodyńskim na czele. 
Na wstępie pos. Hołyński zreferował projekt 

ustawy o dodatkowych kredytach na r. 1936/57. 
Projekt ten przewiduje w związku z wprowadze 
miem komisji dewizowej wydatki w kwocie 
403.200 zł. na cele kontroli dewizowej. 

Skolei po referacie pos. Wojciechowskiego 
przyjęto drugi projekt ustawy o dodatkowych 
kredytach na r. 1936/37. Chodzi tu o wydatki 
w sumie 400 tys. zł, zwiazane z urządzeniem 
w Wilnie uroczystości pogrzebu Serca Marszał- 
ka Piłsudskiego w dniu 12 maja 1936 r. 

  

| NOWOOTWARTY FABR. S%ŁAD SUKNA 

p.t. Polski Przemysł Sukienny 
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 13 (r. Kruczej) 
poleca w wielkim wyborze wszelkie materja- 
ły bielskie i oryg. angielskie na ubrania mę- 
ski, cywilne i wojskowe, oraz na kostjumy 

i płaszcze damskie, Sprzedaż hurtowa i de- 
taliczna. Warunki najdogodniejsze.   

4 

r
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Koniec antraktu 

, tylko na platformie francuskiej, 

i 

L. Paryž, w maju. 
A 

Zwycięstwo wyborcze „frontu ludo 

wego i zmiana składu osobowego i par 
tyjnego ekipy rządowej spowodowały 
kilkotygodniową przerwę polityczną nie 

lecz 
wogóle na terenie europejskim. W cią 
gu maja rząd Sarraut ograniczał się tyl 
ko do załatwiania spraw bieżących po 

. wstrzymując się od wszelkiej ma szero 
ką miarę zakrojonej inicjatywy. W wy 
padkach, gdy zachodziła konieczność 
powzięcia tego rodzaju decyzyj, które 
miałyby obówiązujący na przyszłość 
charakter, ńie czyniono mic bez uprzed 
niego porozumienia się z przywódcami 
mowej większości. W ten sposób, zarów 
no w kwestjach dyplomatycznych Quai 
d'Orsay starało się brać pod uwagę dy 
rektywy przyszłych kierowników polity 
ki francuskiej, również i w innych wy 
padkach, np. w czasie ostatniego straj 
ku w zakładach metalurgicznych, zasię 
gano także zdania 
przyszłych ministrów. Tem się tłuma 
czy mp. fakt, że w ikonferencjach rządo 
wych, wywołanych strajkiem brali u 
dział nietylko członkowie gabinetu Sar 
rauta, lecz także i domniemany przysz 
ły minister wojny Dajadier. | ы 

Tego rodzaju procedura wymagała 
oczywiście więcej czasu i ograniczała 
swobodę działania rządu. Przejawiało 
się to zwłaszcza w dziedzinie dyploma- 
tycznej, gdzie dawny rząd nie mógł wy 
stępować z żadną inicjatywa, a przysz 
ły premier zachowywał w tych spra- 
wach ogromną rezerwę nie chcąc się 
przedwcześnie angażować. Naskutek te 
go sprawy tak is'otne d'a Francji, jak 
kwestja nadreńska, czy problemy sank 

cyjne nie mogły być rozwiązane, | 
«Wiele osób przypuszezało po. estat: 

nich wyborach, że polityka zagraniczna 
Francji ulegnie natychmiastowej zmia 
nie, a w szczególności, że Francja zapo 

, ezątkuje znów zdecydowanie genewską, 
a więc — w obecnych okolicznościach 
— amtywłoską orjentację, zaciešniając 
równocześnie węzły, łączące ją z Anglją. 

Szybkie zakończenie przez Włochy 
kampanji abisyńskiej przekreśliło jed- 
nak te rachuby. Pozatem — zmiana wię 
kszošci rządowej nie zawsze pociąga za 
sobą zmianę. polityki zagranicznei. 
Przyjście do władzy Labour Party w An 
glji nie wywołało zmiany polityki an- 
gielskiej ani w Europie, ani w innych... 
częściach świata. Po przyjściu do wła 
dzy lewica prowadziła „prawicową* po 
litykę zagraniczną, podobnie jak we 
Francji przez długie lata, prawica pro 
wadziła na terenie zagranicznym polity 
kę „łewicową*. Amalogiczna sytuacja 
——————— 

Lelewel 
Był okres w dziejach Europy, okres 

między dwiema rewolucjami, lipcową i 
łutową, kiedy nazwisko to miało wymo 
wę zryiwającej do boju pobudki, było 
symbolem walki o wolność i braterstwo 
ludów, o ideały republikanizmu i demo 

| kracji, któremi żyło wówczas wszystko, 

 pejskiego, imię tto, 
co stanowiło kwiat społeczeństwa euro 

najpopularniejsze 
wówczas w całej Europie ze wszystkich 
nazwisk polskich, przypominało pory 
wy wolności i ucisk despotji wschodu, by 
ło hasłem, które otwierało drogę do taj 

„nych, w podziemiach konspiracji żyją 
cych, orgamizacyj Młodej Europy. 
Dźwięk tego nazwiska spędzał sen z po 
wiek szefom. policji wszystkich miemał 
mocarstw Europy, a na terenie państw 

_ Świętego Przymierza oczekiwało Lelewe 
la zawsze gotowe przyjęcie w przestron 
mych lochach Szlisselburga, Kufstejnu 

. czy Moabitu, 
Ale na długo przedtem nim stał się 

Lelewel jedną ze sztandarowych postaci 
Młodej Europy, tu, w Wilnie był czas, 
że imię jego znajdowało się na ustach 
wszystkich, Wszędzie go było pełno. W 
„łypografji'* uniwersyteckiej, w nielicz 

zainteresowanych. 

„KURJER“ 7 dn. 6 czerwca 1936 r. 

wytworzy się i obecnie, Rząd Bluma nie 
zmieni natychmiast polityki zagranicz- 
nej Framcji. Sankcje, których zastosowa 
nia w myśl ideologji genewskiej doma 
gali się socjaliści, nie zostaną spewno- 
ścią wzmocnione, a istnieją nawet po 
ważne podstawy do przypuszczania, że 
mogą one być zniesione wzamian za u- 
dzielenie przez Włochy gwarancyj natu 
ry politycznej. Ostatnia inicjatywa rzą 
du argentyńskiego może przyczynić się 
do o wiele szybszego wyjaśnienia sytua 
cji, niż to dotychczas. przypuszczano. 
Wywiad udzielony przez Mussoliniego 
przedstawicielowi Daily Telegraph, in 
terpretowany jest jako <cheć powrotu 
Włoch do współpracy w Europie, a po 
głoski rozpuszczane w związku z ostat 
nią bytnością amb. Rzeszy u Duce mo. 

gą być tylko zręcznym manewrem poli 
tycznym, zmierzającym do tego samego 
celu. Tak więc, natychmiast po ukonsty 
tuowaniu się, nowy rząd francuski sta 

nie wobec konieczności rozwiązania naj 
bardziej nagłących problemów między 
narodowych. ° : 

Główna uwaga rządu zwrócona jed 
nak będzie w stronę problemów finan 
sowych i ekonomicznych. W tej kwestji 
Blum nie ograniczył się tylko do uspaka 

  

jających i bardzo tradycyjnych zapew 
nień, leez rozpoczął nawet pewne kroki 
mające na celu przygotowanie terenu 
pod przyszłą akcję. Aluzja Bhuma do dłu 
gów wojennych miała na celu — jak się 
dziś okazuje — nietylko ułatwienie Her 
riotowi wstąpienia do przyszłego gabine 
tu „frontu ludowego', lecz była także 
obliczona ma dalszą. metę. Już teraz bo 
wiem zaczynają się pojawiać pogłoski o 
bliskiej pożyczce amerykańskiej dla 
Francji. 

W ten sposób zaczynają się zaryso 
wywać kontury przyszłej polityki finan 
sowej u Francji. Rząd „frontu ludowe 
go“ nie przeprowadzi, jak stę zdaje, de 
waluacji „na zimno”, lecz będzie stoso 
wał w celu ożywienia działalności gos 
podarczej politykę inflacji kredytowej. 
Koła finansowe mówią bowiem nietylko 
o pożyczce zagranicznej, lecz także o 
dalszem zadłużaniu się skarbu państwa 
w Banku Francji. 

ludowego Rząd „frontu zaczyna 
jednak swą działalność w niezwykle tru 

dnych warunkach. Nietylko sytuacja 
międzynarodowa stawia bowiem France 
ję wobec niezwykle skomplikowanych 
problemów, lecz także stan budżetu į < 

L] 
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Masa ab czeka. 
na poprawienie 

bytu. Jak to zrobi. 
cie? Pozosłaje tylko lo. 

terja. Ufajcie, że pewnego 
dnia obdarzy Was dobrobytem | 

szczęśliwy los, nabyty w kolekturze 

Molan > ka 
Konto P. K. O. 145461, 

Losy I klasy 36 L. P. są już do nabycia. 
Ciągnienie dnia 18 czerwca. 

Zamówienia zamiejscowe wysyłamy odwrotnie.     

  

' Złóż datek na pomnik Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego w Wilnie 

Konto czekowe P, 
  

z niefrasobliwą i zadziwiającą bezskru 

pulatnością zabierał sobie bez wiedzy 
właścicieli mpatrzoną książkę, w mu 

rach uniwersyteckich, wśród profesury, 
a przedewszystkiem wśród młodzieży i 
publiczności wileńskiej. Na ławie stu 
denckiej w czteroleciu 1804—1808, w 
latach 1815—1819, gdy zajmował stano 
wisko zastępcy profesora historji, a po 
tem w miezapomnianem 3-leciu, kiedv 
pod koniec r. 1821 na katedrze historji 
powszechnej przez lat niemal trzy pory 
wał tłum słuchaczy wiedzą wiełkiego ro 
zumiu, romantyzmu wielkiego serca, 
zżył się z Wilnem, zaaklimatyzował się 
w niem ,/koronny Lelewel*, pokochał 
serdecznie „pobratymcze tłumy” i naw 
zajem przez mie darzony był serdecznem 
przywiązaniem, czcią i.miłością. 

Długo w pamięci wilnian żyła chwi 
la pierwszego oficjalnego wykładu Lele 
wela, jako profesora powołanego na ka 
tedrę historji powszechnej. 19 stycznia 
1822 r. doznały mury uniwersyteckie 
tak tłumnego majścia, że ledwie część 
tysięcznego tłumu zdołała dostać się do 
sali. Na przyległych korytarzach į na 
schodach ścisk niesłychany. Z trudem 
pmzeciska się przez zbitą masę rektor i 
dziekani oraz w ponsowej todze sam pre 

legent. Postanawia rektor przenieść wy 
kład do sali obszerniejszej, ale i ta w 

nych bibljotdkach wileńskich, z których | mignieniu oka wypełniona po brzegi, nie 

K. O. Nr. 146.11] 

mieści cisnących się tłumów. W zgiełku 
niemilknącym zjawia się projekt wygło 
szenia wylkładu 'w wielkiej sali posie- 
dzeń. Ciągnie więc tłumma procesja 
przez cały dziedziniec uniwersytecki, a 
wśród miej, ściśnięci w ciżbie, rektor, 

profesorowie i prelegent. Lecz wielka sa 
la posiedzeń zamiknięta. Napróżno znie 
cierpliwiony rektor 'woła o jej otwar- 
cie. Zjawia się zmiętoszony w ścisku pe 
del i oznajmia, że otworzyć nie może, 
bo... klucz u ekonoma uniwersytetu. Na 
nowo więc powrót do sali poprzedniej, 
tłum niespokojnie prze naprzód, rektor 
próżno woła o przejście, w rozgardjuszu 
i ścisku niemal mie zduszono drobnego 
Grodka, aż wreszcie na propózycję Kon | 
tryma, odłożono prelekcję do dnia 21 
stycznia, 

(Ostatecznie więc odbył się oczekiwa 
ny wykład wstępny Joachima Lelewela 

w wielkiej sali posiedzeń 21 stycznia 
1822 r. 
Wyrazem uwielbienia rozentuzjazmo 

. wanej publiczności był ów iznany pseu 
doklasyczny wiersz, przypisywany ро- 
czątkowo Borowskiemu, a jak się po 
tem okazało wyszły spod pióra Mickie 
wicza (pierwszy 'to druk mickiewiczow 
ski, którego koszta pokryli Filomaci ze 
składek 20-groszowych): 

„O, długo modłom maszym będący 
> na celu 

w 

gólna sytuacja finansowa budzą poważ 
ne zaniepokojenie. Pozatem „front ludo 
wy' zaczyna coraz to bardziej ulegać 
wzrastającej fali rewindykacyj mas ro 
botniczych, których nie jest już w sta 
nie zahamować. Strajk ogłoszony przez 
robotników pracujących w zakładach 
metalurgicznych mie miał bowiem pod 
łoża wyłącznie ekonomicznego, lecz tak 
że i polityczne. Nie znaczy to, by komu 
niści, którzy mie weszli w skład nowego 
rządu, mieli już teraz utrudniać akcję 
gabimetu „frontu ludowego,  Ostat 
ni strajk nie miał powodów politycz- 
mych w tem zmaczeniu tego słowa, iż zo 
stał on wywołany przez jakąś określoną 
partję. Ma on jednak znaczenie politycz 
norzawodowe, gdyż jest on właściwie dal 
szym etapem Konfederacji Generalnej 
Pracy o jej pozycję polityczną. Chodzi 
tu o wywalczenie sobie przez związki 
zawodowe ostatecznych atutów, które 
dałyby im decydujący głos w życiu spo 
łecznem i politycznem, a mianowicie 
zbiorowych kontraktów ; 40—godzinne 
go tygodnia pracy. Fakt, iž robotnicy 
nie czekali z tem na utworzenie się no 
wego rządu mógł być albo wynikiem 
akcji Konfederacji Generalnej Pracy, al 
bo też rezultatem bezpośredniej, samo 

rzutnej akcji, nidkontrolowamej przez 
te organizacje. Wielki oddźwięk i zanie 
pokojenie „jaki wywołała akcja strajko 
wa, był zaś spowodowany nietylko wiel 
ką liczbą strajkujących, lecz także sa- 
mą, nieznaną dotychczas we Francji, 
formą strajku, połączonego z ,„pokojo- 
wem zajmowaniem zakładów pracy. 

Był to więc „strajk polski', Zaniepoko 
jenie społeczeństwa budziło również to, 
iż strajki te objęły przedewszystkiem 
fabryki samochodowe i lotnicze oraz za 
kłady pracujące dla obrony państwa. 

Ostatni strajk miał pozatem specjal 
ne znaczenie -z innego powodu: może on 
być interpretowany jako wstęp do ak 
cji robotników zorganizowanych w in- 
nych dziedzinach produkcji. W ten spo 
sób rząd „frontu ludowego“ može odra 
zai stanąć wobec dalszych komplikacyj, 
których rozwiązanie będzie miezwykle 

utrudmiome. Dawno już mowy gabinet 

nie rozpoczynał swej działalności w tak 
trudnych okolicznościach: kompiikacje 
na terenie międzynarodowym, ciężka sy 

tuacja budżetowo-monetarna j trudnoś 
ei natury społeczno-gospodarczej. Czy 
rząd Bluma będzie mógł w tych waran 
kach zdobyć się na śmiały eksperyment 
w duchu prez. Roosevelta lub Van Zee 
Janda? Pytanie to zadaje sobie obecnie 
cała Europa. Odpowiedzi na nie udzie 
Ją nam już najbliższe tygodnie. 

J, Brzękowski. 

„Zmowuż do nas koronny znidziesz 

Lelewelu. 
„I znowu cię obstąpią pobratymcze 

tłumy, 
„Abyś naprawiał serca, objaśniał 

rozumy*',,, 
Przez lat prawie trzy spełniał tę rolę 

Lelewel z zapałem, wobec najwdzięcz 
niejszego audytorjum, jakie mu w ciągu 
całego jego trudnego i pracowitego ży 
wota danem było mieć, 

Ideowe i narodowe dążenia młodzie 
ży wileńskiej znajdują płomienny oddź 
więk w gorącem sercu wielkiego czło 
wieka i maodwrót, nikt — obok meże 
Gołuchowskiego — mie zaważył podów 
czas tak silnie na kształtowaniu się ide 

, ologji filareckiej jak Lelewel. To też pa 
grom młodzieży wileńskiej, dokonany w 
r. 1824 przez Nowosilcowa w konsek 
wencji dotknął i tego który na młodzież 
tę wywierał wpływ olbrzymi Lelewel zo 
stał z uniwersytetu wypędzony. 

W historji, która była dla Lelewela 
wiedzą całkowitą — tak szerokie zakre 
ślał granice tej dyscyplinie maukowej— 
szukał przedewszystkiem prawdy. W po 
szukiwaniu prawdy, jako najwyższego 
celu historji i człowieka szeroke ogar 
niał dzieje powszechne bez zrozumienia 
których nie uważał za możliwe należyte 
poznanie dziejów ojczystych. Wypowie 
dział już to w swym wstępnym wykła



12 MAJA 1937 R. 

Data koronacji Edwarda VIII została już 
ustałona i obwieszczona Światu całemu przez 
heroldów królewskich: dnia 12 maja 1937 roku 
Edward VIII zostanie ukoronowany jako „król 

% Bożej łaski Zjednoczonege Królestwa Wiel- 

kiej Brytanji, Irlandji Północnej i Dominjów 
zamorskich, obrońca wiary i cesarz Indyj*, Ce- 
remenja koronacji odbędzie się według uświę- 
conej od wieków tradycji. 

SĄD PRAW. 
Wstępem do przysziorocznych uroczystości 

jest utworzenie „sądu praw*, który po raz 

pierwszy obradował w 1377 r. Sąd ten ma za 

zadanie badanie pnaw poszczególnych osób do 
udzizlu w eeremonji, jako że niektóre z tych 
praw są dziedziezne, inne — związane z pełnie- 
niem odpowiedniej funkcji. 

„KWESTJA KOBIECA“, 

Tym razem sąd ten będzie musiał rozstrzy- 

ignąć kwestję dopuszczenia kobiet do udziału w 
ceremonji, niektóre bowiem rody straciły w cza 
sie wojny wszystkich swych przedstawicieli 
męskich. Kwestja ta jest o tyle zawikłana, že, 
aczkolwiek kobiety dopuszczane są do cere- 
monji koronacyjnej, tradycja wymaga, aby 

„uczestnicy nie mieli nakrycia na głowie, gdy 
znów kościelne przepisy nie pozwalają, zbliżać 
się kobietom do ołtarzy bez kapeluszy. Tege 

roku przewodniczy „sądowi praw* książę Yorku. 

Prócz niego w skład tego sądu wchodzą książę 
Noriolk, główny organizator całej ceremonji i 

Kamsay Mac Donald. 

W OPACTWIE WESTMINSTERSKIEM. 

Przewodniczącym ceremonji koronacyjnej 
jest z urzędu arcybiskup Canterbery, biskupo- 

wie Durham i Bath mają przywilej „podtrzymy- 
wania Jego Królewskiej Mości* w czasie obrząd- 
ku, a opat Westminsteru poucza króla podczas 
różnych faz ceremonji, 

Koronacja odbywa się w opactwie Westmin- 
sterskiem dokąd król przybędzie z pałacu Buc- 
kingham, Przed świątynią czekają na monarchę: 

prymas, arcybiskupi, biskupi, opat i wikarju- 
sze Westminsternu — wszyseęy w uroczystych 

szatach, oraz książęta i księżniczki krwi, panu- 

jący państw obcych i ich świty. z 
Krół, poprzedzany przez dygnitarzy kościel- 

mych i świeckich, niosących emblematy królew- 

skie, zmierza do Świątyni przy dźwiękach 
hymnu. 

W świątyni, przed głównym ołtarzem, stoi 

„wielki foteł gotycki Edwarda Wyznawcy, na 

którym byli koronowani wszyscy królowie 

"Anglji, z wyjątkiem królowej Marji. Na ołtarzu 
prócz ampułki ze świętym olejem, znajdują się 

emblematy kibłewskie: korona Św. Edwarda, 

dziedziczna korona Anglji © dwunastu kamie- 

niach, symbolizującyeh enoty, koroma cesarska, 

zawierająca między innemi wielki szafir z ko- 

rony Karola II, rubin, okupiony Śmiercią króla 

' Grenady, i djament — małą „Gwiazdę Afryki*; 
herło królewskie z wielką „Gwiazdą Afryki* i 

innemi kłejnotami. Ponadto na ołtarzu widnie- 
ją: ostrogi św. Jerzego, berło z kości słoniowej. 
berło z gołębiem, laska św. Edwarda, jabłko ce- 

sarskie, symbolizujące potęgę, ze złota, wysa 

zane klejnotami, z krzyżem z pereł i gemm u 

góry. oraz pięć mieczów. 
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„KURJER* z dn, 6 czerwca 1336 r. 

Koronacja króla Edwarda Vill 
Ceremonję koronacyjną otwiera arcybiskup, 

przedstawiając króla, kolejno zwracającego się 
w kierunku czterech stron Świata, następujące- 

„mi słowy: „Panowie, przedstawiam wam 'oto 

tutaj króla Edwarda, niezaprzeczonego monar- 
chę tego królestwa! Wy wszyscy, którzyście 
przybyli tu złożyć wasz hołd i usługi, czy go- 
towi jesteście to uczynić?*, 

PRZYSIĘGA KRÓLEWSKA. 

Po tych słowach, zgodnie z tradycją zebrani 
mają edpowiedzieć: „God save king Eduard!“ 
(Niech Bóg strzeże króla Edwarda), Jedno- 
cześnie dygnitarze składają emblematy królew- 
skie na ołtarzu. Następuje komunja św., (.ról 
składa przysięgę i przyrzeczenie rządzenia na- 
rodami. W. Brytanji zgodnie z ustawami, pra- 

wami i obyczajami. Przysięgę składa krół na 
Ewangelję. й 

PRZYWDZIANIE KORONY. 

Po przysiędze następuje najuroczystszy mo- 
ment ceremonji: monarcha, po zdjęciu szkar- 
łatnych szat, zostaje namaszczony olejem Św. 
w czoło, piersi i dłonie obydwu rąk. Król wdzie 

wa białą komżę i złotą tunikę, poczem przej- 
muje kołejno emblematy władzy królewskiej: 
szatę królewską, jabłko krółewskie, pierścień, 
rękawice, berło. Wreszcie siada na fotelu Ed- 
warda I i wtedy arcybiskup kładzie mu na 
giowę koronę Anglji. Świątynia rozbrzmiewa 
okrzykami: „God save the King, a dźwięki trąb 
i wystrzały z dztał obwieszczają © dokonanej 
koronacji. nd. 

Najlepiej i najdogodniej 
zaopatrzyć się w towar futrzarski 
można jedynie ma targach futrzanskich. 

To też należy dobrze zapamietać. że w 

terminie 22 lipca 1936 r. odbędą się w 

Wilnie Il-gie Międzynarodowe . Targi 

Futrzarskie, ma których detaliczne fir 

my futrzarskie, kuśnierze j firmy kon 

fekcyjne znajdą skóry futrzame na futra. 

męskie i damskie od pierwszorzędnych 

i najdroższych, do doskonałych a tanich 

  

50-iecie kapłań-- 
stwa J. Ę. ks. 

Kardynała 
Aleksandra 

Kakowskiego 
(Cnegdaj obchodził uroczy 

ście jubileusz 50—lecia kap 
taństwa J. E. ks. kardynał 
Aleksamder Kakowski, arcy 
biskup metropolita warszaw 
ski. 

Dia uczezenia dostojnego 
Jubilata odbyła się w dniu 
3 b. m. w Domu Katolickim 
im. Piusa XI uroczysta aka- 
demja z udziałem szerokich 
rzesz duchowieństwa, oraz 

_ przedstawicieli katolickich or 
ganizacyj społecznych i spo 
łeczeństwa. Na intencję Ju 
biłata zostało odprawione u 
roczyste nabożeństwo w koś 
ciele katedralnym 

Zdjęcie magie przedsta 
wio podobiznę J. E. ks. kar 
dynala Kakowskiego. 

Nowość I Nowość I 

Bolesław Wit Święcicki 

ilno w promieniach dera 
Wielkiego Marszałka 

Reportaż z zapomnianych domów 
„Miłego Miasta". 
Fotografij 12. 

Do nabycia we wszyst. kioskach i księg. 
Stron 32. Cena 30 gr. 
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Wśród świeżych 
zjełczałe 

Ostatnie „Szpiłki* przynoszą: a 

" ZWYKŁY ŚMIERTELNIK. 
Pytano raz człowieka: — jak żyje? czy do 

brze? 

Dziękuję — odparł — nieźle; czekam na 

swój pogrzeb. 
MAO 

— Ach ta angielska flegma — powiedział sę 

dzia, opluty przez graczy angielskich na meczu 

footbalowym w Krakowie. 
ADU * * 

O PISŠMIE „WAEM WSZYSTKO“, 

Podobno „Wiem wszystko“ wie wszystko © 

wszystkiem, 

Mimo wszystko pakują 'w nie śledzie na Śl 

pór т skiej. 
e ci Ra, 

— (zy mąż pani umarł zwykłą śmiercią? 

— Tak, było przytem dwóch lekarzy. 

* & * 8 , 

NOWY TOM ILLAKOWICZOWNY. : 

— Gzy jest „Stownik Litewski“? 

— Służę. 

— (o, taki gruby tom? 

Bo (to, proszę pani, jest słownik ditewsko 

polski i polsko—litewski. 

Spowodu objęcia przez gen. Rydza—Śmigłe 
go protektoratu nad Polską Akademją Literatu 

ry mazwa tej instytucji ma być zmieniona z PAL. 

na GEL — PAL. į 
* * * 

Možemy spač spokojnie. Rada m. st. Warsza 

wy ofiarowała 820 zł. na Fundusz Obrony Nara 

dowej. 
Ko 

/szystko ma świecie ma swoje zalety 

prócz masła starego i takiejż kobiety. 

„Szpilki mają załety w postaci świetnych 

dowcipów (jak zacytowane wyżej). Są jednak + 

stare kawały. A te — ło już mie załety, ale od 

grzewane Kotlety... 
amik. 

175577 55:52:55 

Do celu trzeba pedzič.. 
Zaledwie kilka dni minęło od oszałamiają- 

cych wygranych IV klasy ubiegłej loterji. Co 

- za sumy! Majątki w jednym dniu! Jakże się tu 

oprzeć tym kułzącym perspektywom, tembar- 

dziej, że 36 L. P. powiększyła ilość wygranych. 

Wszyseęy potrzebujemy szybkiego ratunku na 

szych osobistych finansów... 

Zagadnienie jest proste i do rozwiązania 

łatwe. Jesteśmy właśnie po pierwszym, jeszcze 

pozostało nam z pensji trochę gotówki, więe 

zanim się rozejdzie, bierzemy 10 zł. i nie idzie 

my, ale mkniemy do kolektury A. Wolańska, 

Wielka 6, prosimy o ćwiartkę (można i więcej...) 

losu. 

Chowamy los dobrze i uspokojeni wracamy 

do domu z dobrą miną i z przekonaniem, że 

wygrana nas mie minie, bo przecież mamy łos 

od Wełańskiej, a to znaczy wiele, moi panowie, 

jeżeli nie wszystko... 

dzie uniwersyteckim. „„Losy krajów i 

narodów, mówił, nie od samej tylko ich 

dzielności i błędów zależą, ale od ruchu 

powszechnego j zmian kultury. Kto 

wzgardzi tą ogólną rodu ludzkiego dzia 

łalnością, ten dzieje własnego narodu 

niewiernie odda, a przodków swoich 

raz próżnem uwielbieniem obarczy, in 

ny raz mimowolnie ich skrzywdzi”. Na 

ile ogólnych dziejów ludzkości od głę: 

bokiej starożytności aż do czasów sobie 

współczesnych, ogarniał swoim dorob 

kiem przedewszysiikiem każdy przejaw 

bytu polskiego, dzieje Polski przeorał 

najwszechstrouniej j najobszerniej. A 

przytem pisał tak, jak dziś wydaje się 

nama pisać mie sposób, tak, „aby Polak 

i cudzoziemiec, chrześcijanin i niechrześ 

cijanin, przyjaciel i nieprzyjaciel, wszel 

ki stan zarówno bezstronność widział i 

przekonywał się o szczerej prawdzie. 

Wierząc głęboko, że historja może być 

mistrzynią życia, chciał ją uczynić prze 

wodnikiem i wychowawcą człowieka. 

Zasadom tym pozostał wierny do koń 

ca życia, a rozwinął 'w opracowanem 

jeszcze w czasie pierwszej bytności w 

Wilnie i wydanem w, 1815 roku dziele 
p.t. „Historyka”. Dziełem tem m.in. zdo 

był sobie tytuł ojca historjograf jinowo 

czesnej, a rozwinąwszy w niem własny 

pogląd historjozoficzny, i podając meto 

dę pracy historycznej, przez całą pierw 

szą połowę zeszłego stulecia wywierał 
na pracę historyków polskich wpływ de 

cydujący: 

ldee spoieczne ij polityczne, będące 

wyrazem ideału człowieczeństwa, repre 

zentował nie tyłko na kartach swych 
książek, Ideały braterstwa i równoś 
ci, wolmości i niepodległości, które uwa 
żał za niewznuszone podstawy bytowa 

nia ludzkiego na ziemi, czynnie wyzna 
wał i wypływającą z mich pracą politycz 
rą zapisał swem nazwiskiem niejedną 
kartę dziejów Polski w dobie wielkiej 
emigracji. Głosił braterstwo wszystkich 
stanów, ale rozumiał doskonale, że ide 
ał zgódy marodowej możliwy jest tylko 
wtedy, gdy naprawione zostaną krzyw 
dy ludu, kłórego wyzwolenie i podnie 
sienie do godności współobywatelskiej 
odpowiedzialności jest pomadto nieod- 
zownym warunkiem odzyskania niepod 

ległości. 

Nie był Lelewel działaczem czynnym, 
nie urabiał wypadków. Raczej prąd jego 
porywał. Był teoretykiem į jakbyśmy 
dziś powiedzieli naczelnym ideologiem 

demokratycznego odłamu emigracji. Po 

upadku powstania listopadowego, w któ 
rem nie umiał się zdobyć ma krok stano 

wczy, w myśl swoich poglądów, a gdy to 

„chciał zrobić, było już zapóźno, zacho 
wał jednak ma tułactwie przedziwny hart 

ducha i wiarę w przyszłość Polski. Szczu 
ty przez agentury carskie, zmuszony 
opuścić nawet ziemie francuską, która 
dała przytułek 'rzeszom emigrantów, 

prowadzi mieustępliwą walkę z  jarz- 
mem, ciążącem mad krajem. Tutaj kry 
stalizuje się wyraźniej jego oblicze poli 
tyczne: organizuje i skupia siły emigra 

cji na zasadach powszechnego braterst 
wą j demokracji, w (które wierzy nieza 
cliwianie. „Braterstwo, mówił, nie jest 
czczym wyrazem: znaczy wolne używa 
nie niepodległości narodowej, wolność i 
równość obywatelską, wspólny interes i 
wspólną czynność we wspólnej spra 
wie*. „Przez lud i dła dobra ludu“ w Ii 
cznych konspiracjach szuka drogi do 
wolnej Polski, Wszystkie zawiodły. Jesz 
cze go porwał rok 1848, lecz wkrótce o 
padają, jak zwarzone liście, pokładane 
nadzieje w Wiośnie Ludów i znów zapa 
da się sprawa polska w niebyt rzeczywi 
stości, z której ma widownię wyrwać ją 
miała ma jakiś czas krwawa tragedja 

1863 roku. Nie doczekał już jej znękany 
i strudzony tułacz. Jako 75-letni starzec 
zmari 'w jednym ze szpitali paryskich. 

Na tułaczce do końca życia pędził 
żywot niemal ascety, dumnie odrzuca 
jąc nawet ustawowo przez rząd francus 
ki przyznany emigrantom polskim zasi 
łek. Ten wielki człowiek i Polak, które 
go życie całe było jedną służbą ojczyź 

nie, twórca mowoczesnej historjografjk 
polskiej, któremu i nauka europejska 
wiele ma do zawdzięczenia, olbrzym 

pracy naukowej, zawsze żył w biedzie, 
a na emigracji nieraz w nędzy, O Wił 
nie nie zapomniał nigdy. Ostatnią wolą 
cały swój dorobek naukowy  rękopiś 

mienny, óraz księgozbiór zapisał przysz 
łemu Uniwersytetowi Wileńskiemu. Dziś 
zbiory polelewelowskie stanowią ozda 
bę Bibljotek; Uniwersyteckiej w Wilnie. 

Przed kilku dniami przypadła pod 
wójna roczinca: urodzim j zgonu. Uro 
dzony 150 lat temu (22. III. i768 r.) u 
marł 29 maja 1861 r., a więc równe 
przed 75—ciu laty. Głucho i niemal bez 
echa przebrzmiały te rocznice. Wśród 
obchodów i jubileuszów nie słało już 
miejsca ami czasu ma wspomnienie © 
życiu tego tytana pracy i nauki. Zaled 
wie parę artykułów w prasie oraz. 15- 
minutowy odczyt radjowy Artura Šli 
wińskiego, to wszystko na co się Polska 
zdobyła dla upamiętnienia tej podwój 
nej rocznicy. 

A gdzie, jak gdzie, ale tu, w Wilnie 
bodajże najmmiej znajduje się powodów, 

dla których tak gładko uproszczono sa 
bie sposób uczczenia tej wspaniałej pa 
staci, naprawdę, zbyt swoistem milcze 

niem. 

Eugenjusz Gulczyński.
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'znaczone ma podtrzymanie 

nm, 

5 czerwca w południe odbyła się w mi 
nisterstwie rolnictwa i reform rolnych 
konterencja prasowa na której p. mini- 

ster bPomiatowski wygłosił następujące 
przemówienie: 

Zapraszając dzisiaj panów przedsta 
wicieli prasy, miałem na celu poinfor: 
mowanie panów o dwóch zagadnie 
niach. O polityce dążącej do zwiększe 

nia dopływu dochodów do rolnictwa o 
raz o prowadzonej przez państwo rozbu 

dowie nowotworzonych z parcelacji о- 
sad. 

Zagadnienie pierwsze — 
ZWIĘKSZENIA DOPŁYWU DOCHO 

DÓW DO ROLNICTWA 
jest oczywiście zagadnieniem wagi kapi 
talnej, co zmusza rząd aby zagadnienie 
to wysuwał na czoło. 

Przed rokiem, wychodziliśmy z zało 
żenia, że jeżeli przez szereg lat dochody 
rolnictwa ulegały ciągłemu  zmniejsze- 
niu się, to zanim będzie można pomyś 
leć o podniesieniu tej linji ku górze, 
jest rzeczą konieczną stworżenie mo 
meniu, w którym mastąpitoby zatrzy 
manie spadku. 

"Yen punkt wyjścia cechował wszyst 

kie masze zeszłoroczne obliczenia, Jeżeli 
przeto dochód rolnictwa obliczam w ia 

tach dobrych na koło 4 i pół miljarda, 
w r. 1934/35, zmasał on do około — 
1.500 miljonów (wyłącznie drzewo i za” 

robki), to założenie, że r. 1935—36 po 
winien przynieść conajmniej tyle samo, : 

było założeniem podstawowem. 

W poprzedniej pracy rządu nad pod 

„niesieniem dochodu rolnictwa uwaga 
główna zwrócona była na produki nie 
wątpliwie podstawowy — na zboże, w 

" szczególnosci na żyło i świadczenia pań 
stwa, związane z wysiłkiem podniesie- 
nia ceny tego produktu, były świadcze 

niami wyjątkowo wysokiemi. Uderzała 
tu jednostronność, powodująca zanik 
normalnego stosunku między działami 
produkcji oraz stały wzrost wydatków 
państwa. 

Konieczny był z tej dzogi nawrót, 
musiało nastąpić różnostronne popiera 
nie wszelkich produktów rolnycn 1 ogra 
niczenie. olbrzymiego, jak na nasze sto 
sunkj finansowego wysiiku, wkładanego 

w jedem odcinek zbożowego eksportu. 
Prace nasze zmierzały do obliczenia 

jakie straty może mieć rolnictwo przy 
obniżeńiu ceny zboża i do poszukiwania 
rekompensat, które znaleźć można z iy- 
tułu zwiększenia dochodów w innych 

- działach produkcji. Rachunek mniej wię 
cej rówmoważył się, to też wydatki na 

premje zbożowe zmniejszono, przesuwa 
jąc pewną ich część na wydatniejszą po 
moc dla innych produktów, W szczegol 

ności równorzędnie potraktowano wszel 
kie ziarna, a więc obok zbóż i ich prze 
robów, strączkowe, nasiona oleiste, wre 
szcie należycie zwiększono sumy, prze 

produkcji 

zwierzęcej. 

REZULTAT OKAZAŁ SIĘ DOBRY. 
przyniósł on, co dzisiaj już zaznaczy” 
łem, nietylko zatrzymanie spadku do- 
chodów, ale i pewne powiększenie tych 

dochodów. Oceniamy go w stosunku ro 
cznym па około 120—130 miljonów, 
czyli mniej więcej na 10 proceni ostat 
niego najniższego dochodu rolnictwa z 

tytułu sprzedanych produktów. Jeżeli 
zważymy, że ten procent stanowi 3—4 
proc. całości dochodu rolnietwa z okre” 
su dobrej konjunkitury, to skok ten jest 
niewątpliwie miewielki, ale pozwala 
stwierdzić, że krok naprzód nastąpił i 
że zdolność wytrzymania trudnych wa- 
runków ze strony rolnictwa została pod 
niesiona. 

Muszę odrazu zwrócić uwagę na 
rzecz w znacznej mierze decydującą © 
możliwościach realizacji tego programu 
PODNIESIENIE CEN SZEREGU PRO 

DUKTÓW ZWIERZĘCYCH: 
mabiału, mięsa i tłuszczu nietylko jest 
zależne od tego, czy nadwyżki zostaną 
wywiezione zagranicę, ale przedewszys! 
kiem od tego, czy krajowa zdolność kon 
sumcji wytrzyma pewną podwyżkę cen. 

„ woduje obniżenia cen o kwotę 

„KURJER% z dn. 6 czerwca 1936 r. 

 Dro i do Boa U TOR 

Boć gdybyśmy sobie wyobrażali, że zdol 
ność zakupu tych produktów ze strony 

ludności zarobkującej mie ulegnie zmia 
nie, to oczywiście mastąpiłoby w krót 
kim czasie załamanie się tendencji zwyż 

kowej. Jeżeli załamanie w roku bieżą 
cym nie nastąpiło, to zawdzięczać to 
musimy powiększeniu się zdolności na 

bywczej ludności, zakupującej produkty 
od rolników. 

Wiążę tę rzecz bezpośrednio ze wzro 
stem w roku 1935—36 zarobków ludno 

ści, a więc przedewszystkiem z wynika 
mi poważniejszych prac inwestycyjnych 
przez rząd podjętych. I te dwa czynniki 

składowe traktuję, jako talk ściśle ze so 
bą związane, ża zgoła nierozłączalne, i 
brak jednego spowodowałby załamanie 
całości. Czyli w wysiłkach ku podniesie 
miu dochodu rolnictwa warunkiem nie 
zbędnym, nierozłączalnym jest ciągłe 
rozszerzanie zdolności nabywczej ludno 
ści miast. : 

Rezultat roku zeszłego pozwala w 
stosunku do roku przyszłego podobną 
drogę kontynuować. Przedewszystkiem 
musimy sobie zdawać sprawę, że jest 
konieczne wycofanie się stopniowe z 

tego co ma charakter wyraźnie sztuczny. 
Utrzymanie w wydatkach państwa su 
my, na podtrzymanie eksportu zboża w 
wysokości znacznie wyższej niż cały bu 
dżet ministerstwa rolnictwa i reform rol 
nych, jest niewątpliwie czemś anormal 
nem. To też, wychodząc z założenia, że 
tylko część pomocy przez skarb państ 
wa wypłacanej na rzecz eksportu docie 
ra do rolnictwa, że pomoc ta nie w tym 
stosunku podnosi ceny jakby wynikało 
z wysolkości stawki, sądzimy, że dalsze 
nieznaczne obniżenie tej stawki nie spo 

równą 
zmniejszeniu stawki i zwrotu cła. Skok 
tegoroczny będzię o wiele mniejszy, niź 
w roku poprzednim, bo w roku poprzed 
nim zniesiono superpremje w wysokośc, 
4 złotych, obniżając tem samem pomoc 
z 10 zł. na 6 zł. a ponadto zaniechano 
zakupów interwencyjnych, dających 
na kwintal żyta dalszy koszt kiłku zło 
tych. W tym roku natomiast obniżka 
premji nastąpi o 1 złoty. Obniżka ta jest 

  

a stałej tendencji do 
wycofywania się z akcji premjowej. 

Stam, kióry jednostronnie podtrzy: 
mywał cenę zboża, nie pozwalając zys 
kownie zużyńłkować tego zboża na pro 

dukcję hodowlaną ustał, nastąpiła we 

wmątrz gospodarstw rolnych pewna ró 
wmomiernosć opłacalności, nastąpił na- 

wrót do normalnego układu, załatwia- 
jąc produkowanie również wyrobów 
cenniejszych, przerób we własnem gos 

podarstwie pokaźnej ilości surowców. 

Czy wok przyszły może nam przy” 
nieść zmiany, któreby pozwoliły po 
wiczorajszem haśle zatrzymania spadku 

dochodów od rolnietwa stać na gruncie 
nowego hasła podniesienia dochodów 

rolnictwa? Jeżeli zaszło podniesienie do 
chodów rolnictwa w r. zeszłym, winniś 

my słusznie zmierzać do tego, aby dalej 
to podniesienie choćby powoli następo- 

wał. Sytuacja jest taka, że niepodobna 

łatwo liczyć ma tę zmianę cen. 

NA GZEM MOGŁABY SIĘ OPIERAĆ 
NADZIEJA POWIĘKSZENIA 
DOCHODU ROLNICTWA? 

Oczywiście na zwiększeniu sprzeda- 
ży. Decydująca rola mie przypada tu ek 

sportowi. Eksport bowiem, jak panowie 
wiedzą, jest tak skrępowany tysiącem 

warunków, systemem układów,. wzaje: 

mności zakupu u innych krajów, že na 
powiększenie dochodu przez eksport w 
stopniu decydującym dla rolnictwa li- 

czyć nie możemy, 

MUSI BYĆ ZWIĘKSZONA 
KONSUMCJA /WEWNĘTRZNA. 

Czy może zajść powiększenie kon- 
sumcji wewnętrznej? Wydaje mi się, 
że to jest ta stawka, o którą musi być 
podjęta walka i która jest możliwa do 

, wygrania. Jest ona oczywiście ściśle uza 
leżniona od tego, co mówiłem poprzed 
nio, t. j. od dalszego kontynuowania po- 
lityki zwiększenia zatrudnienia w Pols- 

ee, a tem samem zwiększenia spożycia. 
Bez tego zmowu  stawalibyśmy wobec 

rozwiania nadziei podniesienia dochodu 
rolnego, ale i wobec obawy załamania 

GGSEFMRA TOTECECZ ZERO WOT COCOS O OKE > SE EPA UEI СЕЕДИЦЕЮ 

W drodze do Mandżurji 

  
W osłatnich tygodniach zosłały wżmocnione 

i Mia as Na zdjęciu — wymarsz 1-ej dywizji piechoty na dworzec w Tokio. 
garnizomy japońskie w Chinach Północnych 

Proces członków 0. N. R-u 
Wezoraj w procesie Goniewieza i innych 

członków nielegalnego O.N.R-u wileńskiego, 
oskarżonych o zbrodnię stanu i stosowanie tero 
ru przeciwko ludności żydowskiej, sąd shadał 
dowody rzeczowe, poczem rpzpoczęły się prze 
mówienia stron. в 

Prokurator popierał oskarżenie w całej roz 
ciągłości w stosunku do wszystkich oskarżonych 
+ prosił o odpowiedni wymiar kary. Prokurator 

dowodził, że przewód sądowy potwierdził zarzu 
ty, zawarte w akcie oskarżenia, 

Obrona zbijała wywody prokuratora i prosi 
ła o uniewinnienie pierwszych sześciu oskarże 
nych oraz o łagodny wymiar kary dla Bonarow 
skiego. 

Sąd zapowiedział ogłoszenie wyroku na dziś 
na godz. 12-ią, (w). 

się ji tych skromnych dochodów, jakie 
w roku zeszłym osiągnęliśmy, 

Mam to przeświadczenie, że natural 

ny przyrost iudności, znaczny, jak pań 
stwu wiadomo, w Polsće, przy wzmaga 
jącem się zatrudnieniu zapewnić moze 

narastanie spożycia produktów żywio:; 
ciowych w kraju. 

W tej przeto konkluzji musiałbym 
stwierdzić, że madzieje podnoszenia do 

chodów rolnictwa opierać musiny w 
pierwszym rzędzie ma daiszem rozsze” 
rzaniu rynku wewnętrznego i, że to roz 

,szerzanie przy założeniu kontynuacji po 
lityki pracy, polityki inwestycyj, jest za 
łożeniem słusznem. 

Praktyka wskazuje, jak niedostatecz 
ne jest zaspokojenie potrzeb ludności w 
zakresie artykułów spożywczych. 

Wzrost konsun:cji caliru może być 
tego przykładen. DOezywišelė ten wzrust 
w odniesieniu 10 cukru, który jest arly 
kutem skartelizowanym i byt produk- 
tem drogim, mógł nastąpić lylko dzięki 
obniżce cen, 

Przy tanich z reguły ariykułach ro] 
nych zjawiska, wzrostu spożycia nastę 
pować mogą w szeregu produktow przy 

utrzymaniu lub lekko zwyżkującej ce- 
nie. 

Doświadczenie roku  bież., które 

dały mam nietylko zwyżkę cen, ale i 
pewne wzmożenie konsumcej! w mieście 
i na wsi, dają podstawę*do dalszego sto 

sowania i pogłębiania dotychczasowych 
metod polityki. 

W. dalszym ciągu konferencji prze: 
mawiał p. minister Poniatowski w spra 
wie zabudowy osad tworzonych przez 
państwo z parcelacji 
WAY aaa św 

na tercnie woje: 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
— POGRZEB WACHMISTRZA BUJAKA W 

MIŃSKU MAZOWIECKIM. W Mińsku Maz. od 
był się pogrzeb wachm. Jana Bujaka, zamordo 

wanego w poniedziałek I b. m. przez Chaima 
Chaskielewicza. 

O godz. 8 wyruszył kondukt pogrzebowy z 

kostnicy szpitalnej do kościoła parafjalnego. 

Na czele konduktu kroczył szwadron honorowy 
7 p. uł. z lrębaczami. Za szwadronem prowadzo 
no konia tragicznie zmarłego wachmistrza, da- 
lej postępowała delegacja 5 p. uł., niosąca pięk 

ny olbrzymi wieniec, a za nią ciągnął się ol- 

brzymi łańcuch zieleni i kwiecia, liczący około 
100 wieńców, niesionych przez delegacje wojsko 

we i różnych orgyanizącyj społecznych. 

Za licznem duchowieństwem wieziono trum 
nę ze zwłokami, okrytą zielenią i kwiątami. Za 

trumną postępówała rodzina zmarłego, oficero 
wie 7 p. uł. z dowódcą pułku płk. I, Michał- 

skim na czele, podoficerowie i ułani. 
Na ulice, któremi przechodził kondukt po- 

grzebowy, wyległy niezliczone tłumy ludności, 

które po przejściu końduktu przyłączyły się do 

żałobnego pochodu. Na pogrzeb przybyli robot 

nicy fabryczni Mińska i okolicy oraz tłumy łud 

ńości wiejskiej z dalekich okolic. W uroczy 

stościach pogrzebowych brało udział około 35 
lys. osób. 

Po nabożeństwie żałobnem olbrzymi pochód 

wyruszył na cmentarz wojskowy. Nad grobem 

dowódca pułku płk. Michalski wygłosił krótkie 
przemówienie, Świeżą mogiłę przykryły liczne 

wieńce. : 
Na ulicach nie było widać ani jednego żyda. 

— M. 8. PIŁSUDSKI NA MIELIŹNIE. Do 
Warszawy nadeszła. z. Kopenhagi wiadomość, iż 
stątek „Piłsudski* w drodze do Kopenhagi 
pparł się dnem o mieliznę w kanale Dredgen. 

— KWESTA W CAŁYM KRAJU NA POMOC 
POLAKOM ZAGRAN. Ministerstwo spraw wew 
nętrznych. udzieliło zezwolenia organizacjom 'po 

mocy Polakom zagranicą na. przeprowadzenie 

zbiórki we wszystkich większych miastach kra 

ju. 
Zbiórka na rzecz pomocy Polakom zagranicą 

odbędzie się w 'dniach.20, 21 i.22 czerwca. 

— KRÓL WARSZ. BRACTWA KURKOWE- 
GG. Zawody strzelnicze Warszawskiego Bract- 
wa Kurkowego i w tynmt roku przyniósły koronę 

króla kurkowego p. Tadeuszowi Koszutskiemu. 

  

Książki -— to rozmowy z genjalnymi ludźmi 
NOWA 

(Wypożyczalnia książek 
wiino, Jagiellońska 16 — 9 

Ostatnie NOWOŚCI — naukowe — bele- 
trystyka KLASYCZNA i lektura szkolna 

oraz DLA DZIECI! 
Czynna od g. 12 do 18 z wyjątkiem świąt. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł.  
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
WIZYTACJE. 

Powołanie gen. Składkowskiego wy 

wołało panikę wśród wszystkich nieucz 
ciwych urzędników i zbimrokratyzowa 
nych nierobów. Gen. Skiadkowski szu- 
ka języka szerokich mas, pragnie poz 
nać ich dążenia i bolączki. Jak? Dwa są 
źródła. Pierwsze to prasa, i stąd zakaz 
niepotrzebnych komfiskat. Drugie -— 1 
znacznie pewni to osobiste zet 

knięcie się z człowiekiem. Jedna taka 
gawęda może dać 'więcej, miż tysiące ra 
portów administracy jnych. 

O tych wizytaejach tak pisze „kKur- 
jęr Poranny*. 

Wizytacje te, rzecz jasna, pozbawione są 
całkowicie elementu reprezenitacyjnego i ma 

ją charakiter merytoryczny, rzeczawy — mo 
żnaby powiedzieć: roboczy. Gospodarz wiejs 

ki, awierzający się przyjezdnemu gościowi 
ze swych kłopotów, dowiaduje się nieraz do 
piero [po kilku chwilach, że rozmawia z na 

czelnikiem rządu. Bezrobotni, oblegający da 
brykę, która zamknęła przed nimi bramę ze 
zdumieniem jpoznają, że pierwszym «człowie 

kiem, który przemówił do nich poprostu, a 
szczerze i ze zrozumieniem całej ich społecz 

nej tragedji, która jest precież ułamkiem tra 
gedji całego kraju, był nie kto inny, tylko 
gen. Sławoj—Składkowski. 

A dalej dziennik tak te wizytacje oce 

nia: 
Są to fakty, które nie należą do t. zw. 

„wielkiej polityki'* operującej grzmiącemi 
formułami. Należą one raczej do: powszedniej 

praktyki rządzenia, ałe właśnie na tej treści 
rzeczowej i praktycznej polega ich świeża, 
oryginalna i symptomatyczna wartość. 

WYBORY W ZGIERZU. 

Niedzielne wybory do Rady Miejs 
kiej'w Zgierzu dały ogromny wzrost 
głosów ma listy lewicowe (poprzednio 5 
obecnie 11). „Dziennik Poznański* pi 
sze o tych wyborach: 

Jak wynika z relacji świadków tych wy 

borów, komuniści szli ręka w rękę z socjal 

stami; potwierdza się tem samem nasza teza, 

że wbrew wszelkim publicznym  uchwałom 
kongresu Polskiej Partji SocjaŃstycznej ist 
nieje tajne porozumienie socjalistów z komu 
nistami; jeżeli nie porozumienie, to w każ 

dym bądź razie bliskie współdziałanie. 

NIEMA GO DYSKUTOWAĆ. 

Na marginesie Zjazdu Rolniezo-Leś 
nego, który się odbył. ostatnio w Pozna 
niu, pisze „Poradnik Gospodarczy: 

Spadek ;przychodów pieniężnych z 1 ha 

użytków rolnych w zależności od wielkości 
gospodarstwa wyniósł od roku 1927 — do 
1934 40—54,3 procent. Spadek przychodów z 

produkcji roślinnej wyniósł w tym czasie do 
57%, а zwierzęcej do 62/0. Nawet więcej sły 

nący wysoką ikulturą i stopą życiową rolnik 

zachodnio—polski musiał ograniczyć swoje 
wydatki. cyfry znowu przerażające, W tym 
samym czasie od 1927—1934 roku spadły roz 
chody rolnika: o 58% jeżeli chodzi o wy- 
datki na opał, światło i środki pędne; o 83 

proce. w wydatkach na nawozy, a o 86 proc. 
w wydatkach na maszyny i nowe budowle. 

A u mas? iProcent spadku dochodów 
i wydatków wypadnie niewątpliwie niż 
szy. Ale bo j dochód i rozchód zawsze 
był u nas miższy, /'Wieś nasza stoi dziś 
na tym poziomie, że miżej już spaść mie 
może. To też nie możemy nie dodać do 
komentarza „Gazety Polskiej*, jakim o 
patruje ona artykuł Porikalka Gospo” 
darczego““. 

Nad tem niema już co dyskutować — 

tyllko ruszyć z odsieczą z jakimś wielkim pro 

gramem rolnym. 

Chodzi tylko o to, by program ten 
jak najprędzej sprecyzować i przystąpić 
do jego wykonywania; by nie ograni 

czyć się jedynie do pobożnych westch 
nień dziennikarskich. 

          

Wut. 

LKT NIK LiPPA 

Zapisz się na członka 

Polskiego Czerwon. Krzyża 
Wilno, Żeligowskiego 1. 

REMES KAWKA NOOO CENE 

Kradli ogony końskie 
i źrebaki, żeby 

przemycać do Łotwy 
W. dniu 31 ub. m. zatrzymano Filipa Dubi 

nowieza, mieszkańca wsi Piotrowieze, pow. bra 

sławskiego i Hieronima Urbanowicza, m—ca 

wsi Andruszki, którzy w dniach od 27 do 31 ub, 
m. dokonali kradzieży 8 ogonów końskich i 2 
źrebaków, których zabili i ściągnęli z nich skó 

ry w celu przemycenia do Łotwy. Podezas usiło 
wania przekroczenia granicy Filip Dubinowicz 
hył uzbrojony w karabin obcięty, który porzu 
cił w czasie ucieczki, Skradzione 2 skóry ze 
źrebaków i ogony końskie odnaleziono i zwróco 
no poszkodowanym. 

„KURJER* z dn. 6 czerwca 1936 r. 

Ogólna zgoda 
maci buucdzeć im. Walna 

W uzupełnieniu wczorajszej informacji o 
przebiegu budżetowego posiedzenia Rady Miej 
skiej podajemy następujące szczegóły: 

NOWY BUDŻET. 

Prezydent miasta dr. Maleszewski w przemó 
wieniu wstępnem podkreślił trudności, które 

miał do przezwyciężenia Magistrat przy zbilan 
sowaniu mowego budżetu i wyjaśnił powody, 

«tóre zmusiły Zarząd Miasta do przedstawie 
nia Radzie do zatwierdzenia budżetu niezrówno 

waążonego, przewidującego deficyt w sumie 

581,885 zł. 
Globalna suma nowego budżetu zbiiansowa 

na została po sironie dochodów na sumę 

8.390.705 zł, w wydutkach — 68.772.590 zł. 
Włączony w ten sumę budżet nadzwyczajny wy 

raża się w dochodach i wydatkach sumą 
2.627.120 zł. 

Nowy budżet poprzedziły ciężkie „bóle poro 

dowe“ 19 posiedzeń budżetowych magistratu, 9 

posiedzeń komisji gopodarczo—finansowej, zna 
czna ilość posiedzeń pozostałych komisyj miej 
skich ilustrują budżetowy wysiłek Zarządu Mia 
sta. 

PRZEMÓWIENIE D—RA WYSŁOUCHA. 

Jak to już zaznaczyliśmy wczoraj, zainaugu 
radzieckiego Bloku Odrodzenia Gospodarczego 
rował debatę budżetową przewodniczący klubu 

dr. Wysłouch. Przemówienie jego przesiąknię 
te głęboką troską o dobro miasta i uznaniem 

dla dotychczasowych wysiłków samorządu miej 
skiego, poświęcone było raczej charakterystyce, 
aniżeli krytyce nowego budżetu, Podnosząc za 

sadnicze znaczenie dyskusji budżetowej dr. Wy 
słouch podkreśla, że w pracach budżetowych 

Zarządu Miejskiego dominowała głęboka i praw 
Zarządu Miejskiego i Komisyj radzieckich do- 
minowała głęboka i prawdziwa troska 6 dobro 
miasta. 

Niezależnie od przynałeżności partyjnej wszy 

scy członkowie „Magistratu i Komisyj pracowali 

zgodnie nad ułożeniem budżetu w sposób który 

by zapewnił szerokim rzeszom zbiedzonego spo 

łeczeństwa wileńskiego pomoc w pracy i opie 

kę. To stanowisko Kiubów radzieckich świadczy 

o wartości reprezentacji wileńskiego samorzą- 

du, który w obliczu nędzy i potrzeb. miasta u- 

mie się zespoilć w wspólnym wysiłku dla do- 
bra miasta i szerokich mas. Zasadniczem men 

kamentem nowego budżetu jest jego niezrów 
moważenie, deficytowość. Mówca porównuje cy 
fry budżetów ostatnich lat i uwypukla zaobser 
wowane ostatnio w naszych samorządach zjawi 

sko stopniowego zmniejszania się budżetów 
zwyczajnych przy jednoczesnem powiększaniu 
budżetów nadzwyczajnych. Jest to cechą bar 

dzo ważną jeżeli zważy się, że budżety nadzwy 

czajne przewidują większość wydatków na in 
westycje — t. zn. na chleb dla bezrobotnych. 

Porównywując budżet wileński ze iwowskim, 

kióry i w r. bieżącym przewyższa 20 miljonów 

zł, mówca podkreśla, że pozycja wydatków 
personalnych pochłania we Lwowie ponad 20 
proc, wówczas giędy w małym biednym bud 
żecie wileńskim wydatki personalne pochłaniają 

tylko 13 proce, (w ub. roku budżetowym 17*/v). 
Oceniając wyniki pracy samorządu miejskie 

go па odcinku gospodarki miejskiej, mówca za 
znacza, że linja wytyczona przed dwoma laty 
przeprowadzona jest konsekwentnie: jaknaj 
większe oszczędności, stały wzrost budżetów in 
westycyjnych, bez zadłużania miasta w sposób 
niewiaściwy. Że miasto dba o szerokie szerze 
biedoty miejskiej świadczy i ten fakt, że opie 
ka społeczna pochłania jedną trzecią część ogól 

nej sumy budżetu zwyczajnego. 
Pod koniec swego przemówienia dr. Wy 

słouch, nawiązując do pięknych tradycyj prze 
szłościowych maszego miasta proponuje przy 
wdócić skreśłoną na komisji budżetowej pozy 
cję 4 tys. zł. w charakterze dotacji miasta na 

rzecz teatru żydowskiego z tem, że suma ta od 

daje się do dyspozycji Zarządu Miasta, który 

w razie, jeżeli stwierdzi, że poziom teatru ży 
dowskiegó zasługuje na to, subwencję wypłaci. 

Następnie radny Wysłouch w imieniu Klubu 

Bloku Odrodzenia gospodarczego składa wnio- 
sek o wyasygnowanie przez Radę Miejską w 
Wilnie 50 tys. zi. na Fundusz Obrony Narodo- 
wej. (Jak zaznaczyliśmy wczoraj wniosek ten 

uchwalono jednogłośnie. Dodać należy, że Wi 
leńska Rada Miejska jest pierwszym samorzą- 
dem, który taką uchwałą powziął). 

17,3 PROC. BUDŻETU POCHŁANIA DŁUG. 

Radny dyr. Luboński zatrzymuje się dłużej 

Strajk w przemyśle paryskim 

  
Zdjęcie Przaę>e ia fragment strajku robotników paryskich. Robotnikóm okupującym fabrykę 

rodziny ich dostarczają żywność. 

Jutro „Dzień Spółdzielczości” 
OBYWATELE! Życie Polski weszło obecnie 

w okres przełomowy. Rozproszkowany organiza 

cyjnie naród nie może sprostać coraz bardziej 
piętrzącym się trudnościom politycznym, spo- 

leczinym i gospodarczym w kraju i na świecie. 
Bezpośrednie i groźne niebezpieczeństwa ko 

łaczą natąrczywie krwawemi wypadkami ostat- 

nich tygodni do sumień ludzkieh, do obywateł 

skiej dojrzałości społeczeństwa, wzywając ję do 
postanowień rychłych i zasadniczych. Jeśli bo 

wiem Polska ma żyć i rozwijać się wszechstron 
nie jako państwo niepodległe musi zbiorowym 

wysiłkiem, potęgą swej woli zdobyć się na do 

konanie przemian ustrojowych — głębokich 
pod względem politycznym, sprawiedliwych 
społecznie i radykalnych gospodarczo. 

W tak poważnej chwiłi obchodzi spółdziel- 
czość swe doroczne Święto. 

Było ono zazwyczaj propagandą haseł, prze 
glądem dorobku społeczno-gospodarczego Dziś 

musi być mobilizacją szeregów, zwróceniem 

uwagi na wzmocnienie i pogłębienie prac orga 

nizacyjnych, a madewszystko czujnością w 
służbie 4dei, aby nie została zaprzepaszczona 
w rozstrząsaniu i załatwianiu lylko bolączek 

codziennych. 

"Tegoroczny przegląd sił spółdzielczych w dniu 
7 czerwca jest wobec tego nietylko stwierdze 

niem faktu, że idziemy naprzód, lecz jest dowo 
dem zespolenia i solidarności społecznej szero 
kich warstw narodu, które wznosząc się ponad 

swe sprawy dzisiejsze współdziałają w prze- 
kształcaniu luźnych, słabych gromad ludzkich 
w zwartą, świadomą siłę społeczną. Nie może, 
nie powinno być biernych widzów tego bohater 
skiego zmagania się pokoleń o lepsze, jaśniej 
sze jutro. 

Wszyscy na front spółdzielczy! 
Rpzwińmy sztandary w dniu Święta Spół- 

dzielczego! 
Oto biało-czerw ony znak, że droga jest sercu 

każdego obywatela ojczyzna przodków naszych, 
bohaterów walk o wolność i sprawiedliwość, oj 
czyzna naszych dzieci, dziedziców naszego do- 
robku i naszej walki. 

Oto sztandar o barwach tęczowych, świadczą 

cy o bohaterskiej solidarności ruchu spółdziel 
czego świata, o jego niezłomnem postanowieniu 
przebudowy tego ustroju na ustrój nowy, opar 
ty na sprawiedliwym słosunku do człowieka, 
pozbasłiony cech ucisku i wyzysku kapitału, 
promieniejący szczęściem wszystkich. 

De pracy 0 nowe jutro Polski i światła — na 
front spółdzielczy! 

CENTRALNY KOMITET 
DNIA SPÓŁDZIELCZOŚCI 

na sprawie długów spłacanych przez miasto. 
Ogóine zadłużenie Wilna wynosi 20 miljonów 
zaotych. W tem 10 miljonów ze sławełnej poży 

czni angielskiej,”którą Wilno spłaca ze wzglęów, 
prestiżowych. Wilno płaci i płacić będzie długi, 
w tym czasie, kiedy wiele miast znacznie lepiej 
sytuowanych od Wiilna — nie płaci wogóle. 
Mówca uważa, że jest obowiązkiem państwo 
wej Komisji Oddłużeniowej przyjść Wilnu z wy 
dajną pomocą w tej pozycji, tem bardziej, że 
komisja skreśliła szereg zadłużeń mniejszych 
miast Wileńszczyzny dla samorządu wileńskie 
go, nawet nie pytając Wilno o zgodę. 

Skolei zabrał głos leader klubu narodowych 
demokratów p. dr. Fedorowicz, zatrzymując 
się obszerniej na pozycji 37 budżetu, przewidu 
jacej dotacje w wysokości 86 tysięcy zł. na 
szkolnictwo żydowskie i wniósł o skreślenie tej 
pozycji, przeznaczając 36 tysięcy zł. na jej lik 
widację. 

Drugi wniosek klubu narodowego mówił o 
wyasygnowaniu na Fundusz Obrony Narodowej 
50 tysięcy złotych, przyczem suma ta miałaby 
„być zużytkowana na budowę schronów przeciw 
gazowych i jprzeciwlotniczych w. Wilnie. 

Następnie przemawiali jeszcze radni żydowcy 
dr. Wygodzki i Czernichow, którzy prosili Ra- 
dę Miejską o utrzymanie atakowanej przez p. 
kedorowicza pozycji oraz Bursztejn (Poalej 
Sjun) i adw. Tejtel (Bund). 

GŁOSOWANIE. 

Jako pierwszy poszedł pod głosowanie wnio 
sek radnego Bursztejna o wyasygnowanie 9 tys. 
zł. ma teatr żydowski. Wniosek odrzucono. 

Skolei poddano pod głosowanie wniosek dr. 
Wysłoucha, o przyznanie teatrowi żydowskie 
'mu do uznania Magistratu kwoty 4 tys. zł., któ 
ry przeszedł przygniatającą większością. Od- 
rzucono 45wnież większością głosów wniosek 

endecki ==skreślenie 37 pozycji budżetu (głoso 
wanie było tajne), Skolei na wniosek klubu 

dku Odrodzenia Gospodarczego przyjęto u- 
chwałę wyasygnowania 50 tys. złotych na Fun 
dusz Obrony Narodowej, przyczem na następ 

mem posiedzeniu Rady Miejskiej, prezydent mia 

lu ma wskazać źródła pokrycia. Wreszcie je- 
dnogłośnie, zawyjątkiem radnego bundowskiego 
uchwalono nowy budżet. Ta niespotykana w 
Polsce jednomyślność jest wielkim triumfem kie 
rowników naszego samorządu. Dowodzi, że moż 

na w Polsce wspólnie BP dla AP 
dobra, 

Posiedzenie zakończono o godz. 1.30 w nocy. 

(e). 

TEATR LETNI 

Dziś o godz. 8.15 wiecz, 

CHCĘ WŁAŚNIĘ CIEBIE 
YTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYTYN 

Środa literacka 

Czy znasz ten kraj 
Gdzie cytryna dojrzewa? 

Dr. Tadeusz Kołtoński spędził w nim (dela 
licznie 'we Włoszech) spory kawał (życia, pozna 
wał i opracowywał krytycznie jego sztukę, oraz 
informował go o życiu Киймгайтет narodu pol 
skiego. To też mówił o współczesnym włoskim 
ruchu artystycznym z przygniatającą wprost 
kompetencją. Powieść, poezja, teatr, rzeźba, ma 
larstwo, wszystko licznie oksypane nazwiskami 
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i epitetami — istna encielopedia italiana, jeśli 
to tak po włosku. 

Szkoda, że ta encyklopedyczność wykładu, 
ta mnogość nazwisk nikomu niepotrzebnych, o 
raz przymiotników, rozdzielanych z umiarem i 

ścisłością, ale na dłuższy dystans mimo wszyst 

ko nużących — nie pozwoliła ani zapoznać się 

bliżej ze zjawiskiem, ani wniknąć w ducha 

twórczości, zwłaszcza literackiej. 

Dr. iKołtoński mówił bowiem o progra- 

mach i manifestach, futurystycznych, głów- 

mie o reformie kuchni, 

poezji [poświęcając wiele miejsca, a tymczasem 

te i tip. mzeczy, ito przecie tylko ciekawostki, czę 

sto już 'przebrzmiałe, a nie żywy chleb sztuki 

narodu, który tak świetnie rozwija się dziś pod 

każdym wzglęedm. 

Najlepiej wypadła sprawa plastyki, a to dzię 

ki reprodukcjom, których sporą ilość prełegent 

wyświetlił dla ziłustrowania swoich wywodów. 

Już te rzeczy, mimo przygodnego doboru, mówi 

ły, iż plastyka włoska jest w fazie rozwoju, a 

nie bezsilnego przeżuwania przeszłości. Wszyst 

ko przemawia za tem, że Włochy dzisiejsze 

to kraj, gdzie artyści zadamia swego — rzucić 

pomost sztuki między dniem wczorajszym, a 
jutrzejszym — wywiązują się w sposób majpra 
widłowszy w Europie. jim. 
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„KURJER*% z dn. 6 ) czerwea 1936 +. 

NASZE SPRAWY 
olumna zbiokowanych organizacyj kobiecych pod redakcją Eugenji Kobylińskiej - Masiejewski 

uch młodzieżowy zagranicą 
W NIEMCZECH ruch młodzieży ma zipęt- 

mie inny charakter. Przedewszystkiem nie stwo 

wzył go Hitler, albo hitleryzm — narodził się on 

wśród młodzieży, a nie został narzucony z góry. 

Ruch ten obejmuje 45% — czyli na 12 i pół mil 

żonów młodzieży w wieku od 10 do 18 lat życia 

— 6 miljonów jest zorganizowanych w Hitler— 

„Jugend. Obserwujemy tu ciekawe zjawisko, że 

młodzież sama kieruje sobą, Kierownicy rzadko 

przekraczają 30 lat. Każdą grupą młodzieży, czy 
dizieci, kieruje chłopak lub dziewczyna tylko o 

sok albo o dwa lata starsza. Na czele grup do 

3.000 osób — stoją niepłatni kierownicy zpoś- 

ród młodzieży; dopiero na czele grup większych 

— stoją młodzi już platni £ urabiani na specjal 

mych kursach centrali, Ruch ten tylko na pierw 

szy rzut oka wydaje się spontaniczny, w rzeczy 

wistości zaś — tylko pod pewnym względem ek- 

„sperymentuje młodzież na własnym terenie i 

"szuka wyrazu dla swoich idei Ruch ten jednak 

że jest nakierowywany, zasilany i normowany 

mieznacznie przez starsze społeczeństwo (np. przy 

pomocy prasyj. W jakim stopniu młodzież w 

tem się orjentuje — niewiadomo. Idea Hitler—- 

Jugend podobna jest do faszystowskiej, a więc 

przedewszystkiem — służba Niemcom, Wodzo 

wi, Społeczeństwu i — sprawiedliwości społecz 

«ej, która traktowana jest tutaj bardzo realnie. 

'Młodzież niemiecka bezpośrednio styka się z Ży- 

"ciem, nędzą i problemem społecznym, mocno też 

śu jest podkreślona równość klas i kierownictwo 

idzie po linji niwelowania różnie klasowych. W 

-obozach nie wolno nikomu wyróżmiać się ubra 

miem; śniadania szkolne, przyniesione z domu, 

„dłzieci składają wspólnie £ potem rozdziela się 

je równo; przyzwyczaja się młodzież do trudów 

i niewygód życia spartańskiego — młodzież w 

«obozach śpi w namiotach, na słomie bez sienni 

ków, dostaje jedzenie ze wspólnych kotłów bar 

dzo  miewybredne: — przyjęte tu właści 

«wie zostały metody harcerstwa, wspólnych zeb 

nań, wycieczek itd. Musztra i urabianie przez 

formy zewnętrzne, nie odgrywa tu wiełkiej roli, 
jak to było we Włoszech, ale karność i posłu- 

szeństwo w organizacjach młodzieży hitlerows 

kiej są także znaczne. Kierownik każdej grupy 

jest wyznaczany zgóry i grupa musi jemu się 

podporządkować. 

Po skończeniu 18 łat cała młodzież niemice 

Jka przechodzi przez obozy pracy. W roku ostat 

nim 600.000 samej młodzieży męskiej było w 

tych oliozach. Ta sama zasada demokratyzacji 

jest utrzymywana. Podstawą .jest tu — wycho- 

wawczy wpływ wspólnej pracy, postawienie ide 

abu szlachectwa pracy i równości klasowej. Ro- 

boty są przeważnie takie, które wymagają siiy 

fizycznej, a mie umiejętności, (prymitywne ro 

boty ziemne) — ale młodzież inteligentna: aka- 

sdemicy i mołdzież robotnicza, jest pomieszczona 

we wspólnym tTokalu — w imię niwelacji różnie. 

Dla wielu była to twarda szkoła, ci zaś, co szu 

kali rozwiązania pnoblemu nierówności klasowei 

— wynosili z niej szacunek j znajomość pracy, 

ZDROJOWISKO 

  

' (Ciąg dalszy), 

która wymaga wiele sprawności i wytrwałości 

i wcale łatwą nie jest. 

Dla dziewcząt obozy pracy są nieco odmien- 

ne. Jest to realizacja w praktyce służby spoie- 

cznej i wychodzi się z założenia, że jeże!! ide 

ałem nłodzieży jest sprawiedliwość społeczna, 

należy ją umieć wprowadzać w życie. Obozy dła 

dziewcząt są urządzone w ten sposób, że grupa 

dziewcząt (w tem 20% inteligentek) — przepro 

wadza pomoc społeczną 'w jakiejś dzielnicy mia 

sta, albo na terenie wsi. Po pewnem pnzeszka 

leniu — dziewczęta idą na 8, 4, 5 do 6 godzin 

dziennie ma wieś, albo do izb robotniczych — 

piorą bieliznę, szorują podłogi, spełniają różne 

posługi dla chorych, niosą pomoc rodzinom dot 

kniętym bezrobociem. Problem ten jest trakto- 

am. 

wany pod kąlem wychowawczym i służby spo 

iecznej, oraz realizowania hasła równości i zro 

zumienia życia, w jakich 

Wywiera to 

warunkow prze 

koło 

salny wpływ j ma duże znaczenie, praktycznego 

bywają niższe środowiska. 

rozwiązamia tego zagaunienia. 

Jedną wspólną cechę powia- 

da prelegentika, 

obserwujemy, 

we wszystkich ruchach młodzie 

žowych, aktywność. We Wło 

szech wyładowuje się ona w postaci musztry, w 

mianowicie 

Niemczech idzie po linji ruchu społecznego -— 

jednak i tu i tam kierunek narodowy jest si- 

nie zaakcentowany. 

(D. c. n.) 

  

O Radziwille Czarnym, 
wojewodzie wileńskim 

Du. 29 ub. m. w Ognisku Ewang.-Reformo- 

wanym przy ul. Zawalnej odbył się zorganizo- 

wany przez Tow. im. J. Łaskiego odczyt p. J 

Mozołowskiej o Mikołaju Radziwille zw. Radzi- 

wiłłem Czarnym. W wieku 16-ym postać ta 

odegrała znaczną rolę w życiu ziem Księstwa 

Litewskiego i słusznem było wskrzeszenie tej 

syłwetki, z pyłu zapomnienia. P. Mozolowska 

zazmaczyła, że odczyt ów stanowi cząstkę jej 

wieloletniej pracy o Mikołaju Radziwille. Do 

podziełenia się wiadomościami z zebranymi 

— skłonił ją fakt, iż mówić tu będzie w miej- 

cu i przed publicznością sui generis specjalną, 

gdzie przedewszystkiem powinno się zrodzić 

zainteresowanie dla kalwinizmu na 

ziemiach polsko-litewskich. 

twórcy 

Książe Radziwiłł Czarny posiadał wielu ro 

gów. Na czele zwalczających „heretyka znajdu 

je się obóz biskupa Hozjusza. Po koronacji Bar 

bary, szwagier i doradca królewski zyskuje fa- 

langę przyjaciół, wzrastającą w miarę zwiększa 

nia się zaszczytów i godności, których mu 

Król nie skąpi. Zostaje wreszcie Kanclerzem 

Wiel. 

skim, którą to godność nadał mu Zygmunt Au- 

Księstwa Litewskiego i wojewodą wileń- 

gust ma postoju w Olkienikach, gdy wraz z ża- 

łobnym konduktem odprowadzał ma wieczny 

spoczynek do Wiłna, zwłoki umiłowanej małżon 

ki. Do końca swego życia król został przyjacie 

lem Radziwiłła, a ów czynnik emocjonałny w 

stosunku do księcia, w oczach współczesnych, 

zmacznie obniżał rzeczywiste zasługi brata Bar 

bary. Zwolennik litewskiego separatyzmu — 

Radziwiłł Czarny przeciwny był unji pol.-lite., 

która jednak doszła do skutku w cztery lata 

po jego śmierci. Rok 1563 jest datą ostateczne- 

go zerwania księcia z kościołem rzym.-katolic 

kim, Zerwanie to poprzedził długi ferment du- 

chowy przyszłego reformatora, oraz oscylowanie 

NAD NIEMNEM 

DRUSKIENIKI 
KĄPIELE SOLANKOWE 

BOROWINOWE 
ZEE 

TLENOWE 
  

  
PIANKOWE 

HYDROTERAPJA. ELEKTROLECZNICTWO. ZABIEGI GINE- 
KOLOGICZNE. INHALACJE SOLANKOWE za pomocą 
aparatów rozmaitych systemów, 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 15 czerwca ceny zniżone. 

"Litwie. “P. 

'początkowo w kierunku luteranizmu. Wogėle 

początek ruchu reformatorskiego na Litwie no 

si charakter luterski. Kontakt osobisty oraz oży 

wiona korespondencja Radziwiłła z Kalwinem, 

wpłynęły na to, że szwagier Zygmunta Augusta 

zdecydowanie opowiedział się za kalwinizmem, 

zreszią wprowadzając doń liczne odchylenia w 

kierunku różnych sekt. Książe Mikołaj stał się 

moralnym i materjalnym protektorem kalwiniz- 

mu na "Litwie, gdzic wkrótce powstają zbo- 

kalwińskie. Centrum nowej wiary staje się prze 

dewszysikiem Wilno, pozatem Brześć, 

i- Kleck. 

Prelegentka ciekawie zobrazowała ewolucje 

religijne Radziwiłła Czarnego, a omawiając je 

go zasługi w cywilizacji ziem litewskich, za- 

Niešwiež, 

znaczyła też fakt założenia drukarni w Brześ 

ciu, skąd m. in. wyszło ukochane przez Radzi- 

wiłła dzieło, biblja w przekładzie polskim. F. 

Mozołowska uważa, że odrębność litewska za- 

znaczała w dziedzinie 

spraw politycznych, a nie kulturalnych, jeżeli 

zwolennik sepyratyzmuy 

МЫ па język litewski. 

się głównie w 16 w. 

nie kazał tłumaczyć 

Żywa i na wysokim poziomie utrzymana dy 

skusja przeciągnęła się do późnego  wieczora, 

wyraźnie pię przy tem zaznaczyła dwutorowość 

polemiki. Dyskutowamo nad powodem wydania 

ЫЫЛ ® języku polskim, oraz omawiano rolę 

Radziwiłła Czarnego w ruchu protestanckim. 

"W tym drugim wypądku nie brakło głosu, że 
Radziwiłł raczej zaszkodził protestantyzmowi 

gdyż rozbił jedność Kościoła Kalwińskiego nad 

scaleniem którego musiano potem pracować dłu: 

gie lata. 

Odczyt p. Mozołowskiej odbył się przy zs- 

„pełnionej sali i wzbudził powszechne zaintereso 

wamie, tak osób kompetentnych, jak też i tych. 

którzy dotychczas mało słyszeli o tycl: spra- 

„wach. Prelegentka dobrze odmalowała tło cpo 

ki i ówczesne ruchy religijne na Litwie, m. in. 

wspominając o przybyciu do Wilna Łaskiego, 

któremu król zezwolił na pobyt i nauczanie na 

Mozołowska poinformowała, . że 

przy pisaniu swej pracy korzystała ze źródeł 

katolickich i protestanckich w równej mierze, 

co w rezulłacie zmierzało do objektywnej sine 

ira et sludio charakterystyki wojewody wileń 

skiego. zł. z” 

т RE RY T ŻY 
20 która ńastąpite 

W t. 1565, drukarnię przeniesiółłń Ź Brześcił do 
Wilna, gdzie służyła OO. Jezuitom, A biblja 
ukochane dzieło reformatora litew. skiego, — 18 
go własny syn, ni katolik, spalił na rynku 
wileńskim. 2 BW 

Należy życzyć, aby praca p. Mozołowskiej 
jaknajprędzej ukazała się ma półkach księgar 
skich, gdyż dotychczas nie posiadamy mono- 
grafji wyczerpująco omawiającej tę potężną po 
stać, w której ambicja rodowa tragicznie splo 
tła się z poszukiwaniem nowych dróg ducho- 
wych. Cz. M. 
(AN KEAÓKACISNEDWCOÓ Pm 

Złóż datek na pomnik 
Marszałka w Wilnie 

śmierci ks. RA tdziwiłła, 

konto P. X. ©. 146.11) Y|3 
LIB: 4 
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Historja się 
powtarza. 

Leży łu przedemną stara książeczka. Tytuł 

Kobieta i Wiedza. Autorka: Edwiga Dom (iNem 

kaj. Tłumaczka — Juftja Zawiszewska. Data wy 

dania 1884. (Warszawa Geberthner i Wolf). Thu 

maczenie zaopatrzone jest w dewizę z Deotymy: 

Wieku nasz! ty będziesz wielkim kobiet 

wiekiem, 

niewiasta się oawała z żądaniem niez- 

name, 

dotąd aniołem była lub szatanem, 

dzisiaj chce zostać człowiekiem. 

Nie tak to łatwo kobiecie zostać człowiekiem. 

Wiemy o tem bardzo dokładnie. To też z roz- 

czuleniem należnym babkom naszym czytamy 

wynurzenia Niemki, która cytując słowa am 

gielskiej gazety o Niemikach, w zupełności, choć 

z bólem, zgadza się ze zdaniem pisma. 

Oto owe słowa: „Niemcy, przodując w dzie 

dzinie militarnej i realnej wiedzy, stoją na niź 

szym od innych europejskich państw (z wyjąt 

kiem Turcji) stopniu cywilizacji, bo nigdzie ko- 

bieta nie zajmuje tak niskiego i podległego, jak 

u nich stanowiska. Aryglja darzy kobiety szacum 

kiem, Francuzi i Amerykanie dla młodych i pię 

knych kobiet mają... uwielbienie, dla Niemca tyl 

Ko kobieta jest sprzętem 

niezem“ 

Dziwmie. Od tego czasu Niemiki uzyskaly pra 

wa, a nawet po roku 1928 dzielnie te prawa wy 

zyskały, a teraz dają się spowrotem zapędzać 

do domów, zasugestjonowane ideą „Państwo pe 

nad wszystko j „Teraz nie czas myśleć o niczem 

poza tem, © czem wódz myšli į rozkaže“. 

pożytecznym i więcej 

Teraz Francuzki, prawie jedyne w Europie 

bez praw połitycznych, podjęły na swój sposób 

walkę o swoje prawa. Historja lawiruje, kołuje, 

powtarza się, zbacza i odnawia sposoby rozu 

mowania, które powinny już być przestarzałe. 

Oto słowa pani Edwigi: „Co do mnie nie wątpię 

wcale, że ograniczenie praw kobiely na polu 

pracy jest wynikiem wiednego czy bezwiednege 

strachu — mężczyźni boją się konkurencji. Głe- 

wą rozumuje mniejszość, żołądkiem większość. 

kiedy ludzie uważają przesądy za 

gorzej, 
žie io jest, 

swe moralne przekonania, ale stokroć 

kiedy nieuczciwe pobudki i skłonności np. be- 

jaźń konkurencji występują pod maską moral 

nych zasad. Dla takiego postępowania można 

mieć tylko pogardę. 

Za podstawę przy dysputowaniu kwestji ko 

biecej przyjęto nie prawo kobiety a korzyść męż 

czyzny: Ale przyjdzie kiedyś ów dzień, w któ 

rym kobieta, znienawidziwszy igłę i fartuch, po 

rzuci owe symbole swej płci — nadejdzie — na 

dejdzie czas, że znudzona frazesami, których do 

tąd zmuszona była słuchać, wedrze się do Świą 

tyni mężczyzn, zajmie ich katedry i ogłosi nowę 

ewangelję, opowie wieść radosną, o przeobraże 

niu kobiety; o przemienieniu jej na człowieka 

Ale nie obawiajcie się (dodaje pani Edwiga) 

szanowne głowy rodzin i mężowie, jeszcze tem 

cżas bardzo daleki. Jeszcze dla wnuków waszych 

kobieta będzie szyła, gotowała, prała i wegeto- 

wała nie znając praw swych, praw człowieka 

Długo jeszcze, długo będzie się ona poni: 

żać, robiąc was szozęśliwymi *. 

Prawda jakie gorzikie słowa? 

Na szczęście po roku 1918 kobiety zrobiły 

olbrzymi krok naprzód i „powdzierały się”, jak 

prožoczyta p. Edwiga, do „świątyń męskich. 

Teraz znów tu i ówdzie pragnie się ograniczyć 

prawa kobiet do pracy. Ale to się juź nie da 

zrobić. 

„Przedostalnie“ bojownice, Francuzki, są MS 

posobjone (w peńmośći zwycięstwa!) dość życz 

В 1 Izby Deputowanych, gdyż oba 
iwie do 65ore=, S й 

wiąztiją się nadał prAĆ, CeFowAc' r p... 

wet po otrzymaniu praw. Pani Edwiga tego na: 

wet się nie spodziewała. Należałoby legjon ta 

kich Edwig wysłać do Niemiec, żeby się nie da 

ly zapędzić do ikuchni. Co do Francuzek życzy 

my im serdecznie powodzenia, zaznaczając, że i 

polskie kobiety są (w ogromnej więksości) w 

porządku ze skarpetkami,   pomimo ciężkiej pra 

cy poza domem. 

A czytelniczki nasze może przeczytają parę 

starych książek z dziedziny kwestji kobiecej. 

żeby stwierdzić, jak się historja powtarza. 

* i E. K) M.
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— W DAUGIELISZKACH Pow. święciań- 

skiego już wczesnym rankiem dnia 3 b. m. mia 
steczko przybrało odświętny wygląd. Wszędzie 
powiewały flagi narodowe. W kościele parafjal 

mym odbyło się uroczyste nabożeństwo,-na któ 
, rem byli obecni: oddział Przysposobienia Woi 

skowego Leśników Nadleśnictwa Ignalino, nam 
<czycielstwo, urzędnicy samorządowi, dzieci kil 

ku szkół powszechnych i społeczeństwo. Po na 

bożeństwie, w sali gminnej, bsrdzo ładnie ude 

korowanej, odbyła się akademja ku czci Pana 

Prezydenta, którą rozpoczęto hymnem Narodo 

wym, a zakończono odśpiewaniem „Pierwszej 
Brygady". DOZ 

— W. WILEJCE obchód jubileuszowy był 

zorganizowany przez specjalny komitet. 2 czerw 

„KURJER* z dn. 6 czerwca 1936 r. 

Wileńszczyzna uroczyście obchodzi 
Jubileusz Pana Prezydenta 

jet podchwycony i powtórzony przez licznie 

zebraną publiczność i wojsko, przyczem orkie 

stra 23 p. uł odegrała hymn „Jeszcze Polska 
nie zginęła. Następnie została odczytana treść 
depeszy hołdowniczej, wystosowanej przez Po 
wiatowy Komitet Obywatelski w Postawach do 

Pana Prezydenta R. P. 
O godz. 11 odbyła się defilada wojskowa 

23'p. uł 
'W godzinach wieczornych na placu Marszał 

ka Józefa Piłsudskiego orkiestra pułkowa ode 
grała szereg utworów muzycznych. 

Gmachy urzędów i domy prywatne były ude 

korowane flagami i zielenią, w oknach zaś 
widniały portrety Pana Prezydenta, 

— DZIŚNIEŃSZCZYZNA niezwykle uroczyś 
cie obchodziła 10-lecie sprawowania urzędu Pre 

zydenta Rzeczypospolitej przez prof. Moście 
kiego. W przeddzień uroczystości we wszyst- 
kich ośrodkach powiatu odbyły się. capstrzyki 
orkiestr przy udziale oddziałów KOP., oraz or 
ganizacyj społecznych. Gmachy urzędów i insty, 
tucyj oraz domy prywatne były udekorowame 
flagami państwowemi, zaś wieczfrem iluminowa 
ne, w witrynach okien powystawiano portrety 

Dostojnego Jubilata. 
W dniu 3 czerwca w godz. porannych odby 

ły się solenne nabożeństwa w świątyniach wszy 
stkich wyznań przy udziale przedstawicieli 
władz i urzędów, wojska, organizacyj społecz 
mych, młodzieży szkolnej, Po nabożeństwie od 

były się defilady KOP. i organizacyj społecz 

nych. W godz. wieczornych odbyły się akademje 
poświęcone Doestojnemu Jubilatowi. 

— W GŁĘBOKIEM juź w przeddzień jubi- 
leuszu przy świetle pochodni odbył się cap- 
trzyk z udziałem wojska i organizacji P. W. 
3 czerwca po nabożeństwach p. starosta Suszyń 
ski i płk. Janiszewski przyjęli defiladę, następ 
mie w. Gimnazjum Unji Lubelskiej odbyły się: 
popisy gimnastyczne. O godz. 19 odbyła się uro 
czysta akademja па której poza przemówie- 

miem p. Arcta brała udział młodzież gimn. 
(dgklamacje i orkiestra) oraz młodzież szkoły 
ipowsz. (chór). W końcu odczytano telegram 
hołdowniczy do Pana Prezydenta, który zebra 
mi przyjęli przez aklamację. Późnym wieczorem: 
na tle dekoracji trybuty i głównych uroczystoś. 
ci grała jeszcze orkiestra. Szczególnie pięknie 

wypadły dekłamacje W. Machówny i B. Malee 
kiej, uczenic gimnazjum. BZ" са wieczorem urządzono capstrzyk przy udziale 

plutonu KOP. związku strzeleckiego, przyspo 

sobienia kolejowego i straży pożarnej. 

3 czerwca urcczystości rozpoczęły się nabo 

żeństwami w świątyniach. Po nabożeństwach 

całe społeczeństwo udało się pod pomnik Mar 

szałka Piłsudskiego, gdzie odbyła się defilada 

oddziałów wojskowych, związku strzeleckiego, 
hufca szkolnego i samarytanek. 

Bezpośrednio po defiladzie udano się nad 
Wilję, gdzie dokonano otwarcia przystani wio- 

ślarskich: wojskowej, więziennej, policyjnej i 
urzędniczej. 

Na strzelnicy związku strzeleckiego miejsco- 
wy (pododdział urządził na cześć Pana Prezy- 

denta zawody strzeleckie, W ramach tych zawo 

dów wzięło również udział Koło Sportowe Strze 

leckie istniejące przy szkole powszechnej. Pierw 
sze miejsce w strzelaniu zdobył Iwanow Jan, 

drugie Klementowicz Władysław, trzecie Żuk 
Mikołaj. Z Koła Sportowo Strzeleckiego pierw- 
sze miejsce zdobyli uczniowie: Jaszczenko Je- 

rzy i Korsakówna Helena. Wieczorem odbyła się 
bardzo uroczysta i starannie przygotowana 

akademja, którą urządziło gimnazjum razem ze 
szkołą powszechną. Na program akademji zło 
żyły się, przemówienia uczniów, chór, orkiestra, 
deklamacja wiersza. 

Miasto było odświętnie udekorowane barwa 

mai państwowemi, w oknach wystawiono portre 

ły Pana Prezydenta. W.R. 
— NA TERENIE POW. BKASŁAWSKIEGO 

dzień 3 czerwca obchodzono bardzo uroczyście. 
W. godzinach rannych w świątyniach _wszyst- 
kicn wyznań odbyły się nabożeństwa przy licz 

mym udziale przedstawicieli władz  państwo- 

wych i samorządowych oraz ludności wiejskiej. 
|. Wieczorem we wszystkie Ь ośrodkach gmin 
mych odbyły się akademje, poświęcone Panu 

Prezydentowi jako Pierwszemu Obywatelowi 

Państwa i jako uczonemu. W akademjach bar- 
dzo licznie wzięła udział dziatwa szkolna, wyko 
mując pieśnie i deklamacje. 

W ciągu całego dnia domy w osiedlach po- 

wiatu brasławskiego były ozdobione flagami 
państwowemi. 

— W POSTAWACH 3 czerwca o godz. 10 

rano w. świątyniach wszystkich wyznań odby- 

ty się uroczyste nabożeństwa z udziałem przed 

stawicieli władz, wojska, organizacyj i miejsco 

wego społeczeństwa, poczem przed gmachem 
Domu Ludowego okolicznościowe przemówienie 

wygłosił kierownik szkoły powszechnej p. D. 
Szutowicz, kończąc je okrzykiem „Pan Prezy 

dent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej niech ży- 
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Pamiętnik qadczycielki 
taka 

Musiałam płakać 

— pisze jedna z moich najmilszych, 

nemu 

: jak ło dziwne. 

szczęśliwa, 

Byłam taka szczęśliwa, 

że aż mi było smutno, 

Jestem Cieszę się, 

w głębi duszy są dobre, jak też się należało spodzie” 

vać. Mówią dużo rzeczy 

wzruszona. że dziewczęła 

ciekawych. 

-— Lubię, gdy wszystko jest sprzątnięte i jakby 

czeka na gwiazdkę daleką. Ma się stać coś rados: 

nego. Serce bije, gdy uderzają godziny na zegarze 

i czeka się siódmej wigilijnej, Przejęta jestem też na 

Nowy Rok. Pociąga mię tajemniczość tej dwunastej 

godziny. 

- Sięgnęłam pod obrus, 

najkrótsze. 

być dobry, 

Wyciągnęłam źdźbło 

Przestraszyłam się. Myślę, że ten musi 

kto ma krótko żyć, 

Rozmawiałam z mamą tak długo, tak gorąco 

w tę noć wigilijną. Myślę, że gdy człowieka spotyka 

radość, zaraz, zaraz się robi lepszy. 

A w innych zeszytach brzęczą łyżwy, dzwoni mu- 

zyka, iskrzy się lód, śpiewa tango — jest wesoło, we” 

soło. (Szkoda, że te święta takie krótkie; znów zacznie 

się „harówka* — pisze któraś). 

A tu znów dowiaduję się, że Święta nie mają 

żadnego uroku. Może dlatego, że mama parę lat te- 

mu umarła, Może wogóle, że dziewczynka uważa się 

czypospolitej prof. 

gólnych gałęzi sportu. 

Hołd sportu złożony P. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
— 

  
W dniu 3 czerwca, jako w dniu uroczystego ju bileuszu X-lecia urzędowania P. Prezydenta Rze 

Mościckiego zorganizowany polski sport złożył manifestacyjny hołd Dostoj 
Jubilatowi na sładjonie Wojska Polskiego w Warszawie. Po przemówieniu p. min. Jul- 

jusza Ulrycha, jako prezesa Zw. Zw. Sportowych, P, Prezydent R. P. przyjął defi'udę poszcze 
Zdjęcie nasze przedstawia fragment tej imponującej dofilady. 

  

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 wyraź- 
nie dodawać tytuł wpłaty (ogłoszenie, prenumerata, ofiary i t. p.). 

za — dziwmą. Jest zawsze niezadowolona. Ale bierze 

te za dowód swojej niezwykłości. Jej z tem dobrze. 

Gdzieindziej znów kłopoty rodzinne nie pozwa”* 

Jają dziewczęciu czuć pełnię tej radości. Ale osiąga 

swoją cząstkę zadowolenia, 

- A gdy to choć drzewko 

było maleńkie i wieczerza bez najmniejszych fryka” 

sów, mama łzy otaria, bo choinka budzi zawsze ja: 

kieś nadzieje. A ja postanowiłam być lepsza. 

zapalono świeczki, 

Przestaję zaglądać do zeszytów. Patrzę na dzie” 

wezynki i przypominam, jakie były milutkie przed 

Bożem Narodzeniem (choć i wtedy już byłyśmy „na 

chłodno). Zapomniały iakoś © kaprysach. 

Wyszły z szorstkiej skonupikj i uśmiechały się z da- 

wnym dziecięcym wdziękiem. Po namyśle postano* 

wiły dać drzewko nietylko rodzinie ubogiej, którą 

się opiekują, ale i jakiemuś smutnemu „dziecku po- 

zatem. Każda przyniosła świeczkę i lichtarzyk, nie- 

które dały łakocie, inne ozdoby albo pieniądze. Co 

która mogła. Bo są takie, które bardzo niewiele mo- 

gą. Więc zbierały, przygotowywały, kleiły i cieszyły 

się. A ubierając tę choinkę dła nieznanego 

tak mówiły chórem: 

swoich 

malca, 

Dola jest czasem zdradziecka, 
mawet małego przytłoczy, 

szukamy smutnego dziecka, 

żeby rozjaśnić mu oczy. 

Dziecko choinkę dostanie, 

Chrystus ją przez nas posyła 

Słyszymy Boże wołanie: 

niech wszystkim będzie dziś miło!... 

  

0 budowę gimnazjum 
w Brasławiu 

28 ub. m. Zarząd Stowarzyszenia szkoły Śred 
niej w Brasławin złożył na ręce starosty powia- 
towego w Brasławiu podanie, w którem: prosi 

czynniki miarodajne o objęcie planem budowy 
100 szkół na Wileńszczyźnie budowy gmachw 
gimnazjum w Brasławiu, 

Ewentualnie przyznana zapomoga w wyso- 

kości 10.000 zł. zostałaby zużyta na zakup ce- 
mentu, blachy i iunych materjałów, natomiast 

budulec i robocizna zostałaby opłacona z fundu: 
szów stowarzyszenia, gdyż ogólne koszta budowy 
gmachu wyniosą około 40.606 zł. 

Majątek stowarzyszenia w chwili - obecnej 
przedstawia wartość. 26.724.93 zł. Budowa gm 
chu jest już rozpoczęta. 

1000 pielgrzymów z Głębokiego 
Wyjechał z Głębokiego do Wiina pociąg p 

pularny pod hasłem „Dziśnieńskie z hołdem 
do Serca Wodza Narodu'. Pociągiem tym przy 
było około 1000 osób. Wyjazd z Wilna de Głę 
bokiego nastąpi w dniu 6 bm. o godz. 23, 

    

     

Teatr Muzyczny LUTNIA 
Występy J. Kulczyckiej 

Dziś o g. 815 w. 

HRABINA MORICA 
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Ważne dla wyjeżdzających 
na urlop w Czerwcn 

Nie wszyscy chyba wiedzą, że już w końcw 
czerwca będzie można bardzo tanim: kosztem 
wyjechać na urlop. Urlopy można spędzać w 
kraju, jak również zagranicą. Waruńki są bar 
dzo korzystne i dostępne dla wszystkich, pależy 
tylko zawczasu zaopatrzyć się w szczęśliwy los 

z kolektury J. Wołanow, Warszawa, ui. Mar- 
szałkowska 154. Koszt niewielki, a możliwości: 

, kolosalne. Zamiejscowi mogą ołrzymać szczę- 
śliwe losy na zamówienie listowne. 

„Sżukamy smutnego dziecka! Okazuje się, że 

to było dość trudne, choć tyle smutnych dzieci jest 

w Wilnie. 

Przeczytłałyśmy w gazecie; że pewna uboga mate 

ka wyszła, zostawiając Hist ze słówami: odchodzę na” 

zawsze, a w mieszkaniu zamiknęła maleńkich dwoje: 

dzieci. Im się należała choinka, No i nie mogłyśmy 

ich znaleźć. Adres okazał się jakiś zagmatwany: 

a w podwórzu ludzie gapili się na nas i wyrazili ży* 

we niezadowoienie, gdy się dowiedzieli, kogo szu- 

kamy. 

— U mas takiej matki nie było — powiedziano 

z oburzeniem. 

Więc zawiozłyśmy choinkę do „Żłobika”. Ciasne 
nam było we cztery w tej dorożce z niesforną i nie” 

przytułną choinką, Właziła nam do nosa, za kołnierz 

albo spadała na dorożkarza, który oglądał się nie” 

spokojnie. Rybki kołysały się gwałtownie, świeczki 

uciekały po drodze, a chłepcy ze szkoły powszechnej 

robili na nasz widok złośliwe uwagi, ale stanęłyśmy 

ostatecznie przed domem ma Kalwaryjskiej, Był kło” 

pot z dostarczeniem choinki na drugie piętro, ale 

i tego dopięłyśmy, zostawiając na schodach strzas” 

kane szczątki błyszczącej kuli. W Żłobku personę? 

powitał mas entuzjastycznie, ale dzieci, niestety, spa” 

ły. Więc pokazałam dziewczynkom Żłobek i 1е špią- 

ce maleństwa. Z początku włożono nam białe fartu- 

chy, co rozśmieszyło dziewczęta. Przechodziły w tej 

bieli koło cichych łóżeczek, z palcem na ustach 

i krokiem możliwie lekkim. Dzieci się nie: obudziły. 

(D. c. n.)



Prof. Dr. Oskar Vogt 
d-rem medycyny U. S. B. h. c. 

Wczoraj w Auli Kołumnowej U. S. B. 
odbyła się uroczysta promocja dyrekto 
ra Instytu Badań Mózgu im. cesarza 
Wilhelma w Berlinie prof. dr. Oskara 
Vogta na doktora medycyny honoris 
causa. Rektor prof, Witold Staniewiez 
wygłosił po łacinie następujące przemó 
wienie: 

Venerande Domine! 
Me vere felicem profitere possum, qupd mihi 

-e0ntigit, ut in hac Universitate Virum Clarissi- 
"mum, Praestantissimumque antistitem studio- 
"mum Germanicorum, guibus universum genus 
"hominum tot debet, salūutarem. 

Merita Tua, Vir Opiime, in studiis propagan- 
"dis tam eximia exstiterunt adeoque ab omnibus, 
qui magnitudinem ingenii humani perapiciunt, 
,probata sunt, ut Universitas nostra Te dignis- 
„simum esse maximo honore, qui cuiguam hic 
tribui potest, gratissimo animo indicaverii, Te- 
„que Doetorem honoris causa creaverit. 

Quae eum ita sint, mihi maximo gaudio esse 
„веНо, quod hodierna luee ego, Rector, huic mo- 
dicae quidem, sed quantum gratae animis no- 
stris eaerimoniae, interesse possum, praesertim 
<eum Tałem Virum in numerum Doctorum hono- 

„ris causa adscribentes memoria teneamus mo- 
rem neostrorum maiorum, qui in hac Universita- 

“te semper id agebant, ut vincula cum excellen- 
Aibus viris exterarum gentium in studiis c0- 
dendis quam aretissima essent, 

Curt. autem in nostro artium et litterarum 
słomieilio multi olim viri Germanicae originis 
-essent, sat erit Boianum, Eichvaldum, duos Frian 

«kios, Lobenwenium, Spitznaglium, Groddec- 
kium eommemorare, qui summo studio enisi 
sunt, ut artium litterarumque studia mera veri- 
"tate imbula eolerentur, dignum et iustum visum 
est Virum doctrina exeellentissimum quasi in 
societatem studiorum vocare. 
>  Quare Te, Venerande Collega, optime me sa 
lutaturum esse spero, si tritis quidem sed accu- 
„eatissimis verbis excłamavero: quod felix fau- 
stum tortunatumque sit, a 

Skolei przemawiał po niemiecku dr. 
Kornel Miehejda, dziekan wydz. lekars 
kiego U. S$. B., podnosząc zasługi nau 
Kkowe światowej sławy uczonego. 

Prof. Vogt po niemiecku dziękował 
„za doktorat honoris causa i za gościn- 
mMOŚĆ. : 

Przed "uroczystością w Uniwersyte- 

«cie uczony niemiecki złożył wieniec na 
Rossie, 5 

* * * 

„Dziś, w sobotę, -dn. 6 czerwca r. b. 
6 godzimie 19-ej, prof. dr. Oskar Vogt. 
wygłosi w Amli Kolumnowej Uniwersyte 
tu wykład w języku miemieckim p. t. 
„Der Sitz der Krankheit*, Wstęp wolny. 

  

Złóż datek na pomnik 

Marszałka Piłsudskiego 
Konto czekowe P,K.O. Nr. 146.111 
ARO A nus 

Śmierć nietrzeźwego 
kajakowicza 

2 b. m. © godz. 19 na jeziorze w Duksztach 
w pow. święciańskim przy sprawdzaniu spraw 

„mości kajaka, wskutek przewrócenia się kaja 
"ka, utonął Leon Myszkowski, mieszkaniec 
Dukszt, który był w stanie nietrzeźwym. Zwłoki 
wydobyto i zabezpieczeno, 

„KURJER% z dn. 6 czerwca 1936 r. 

Dziś; Norberta B. 

Jutro: Roberta Op. 
  

  

Wschód słońca — godz 2 m. 48 

Czerwiec | Zachód słońca — godz 7 m. 46 
—на В 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologį! U. S. 8 

w Wilnie z dnia 5.VI. 1935 r. 

Ciśnienie 760 
Temperatura średnia + 17 
Temperatura najwyższa + 22 
'lemperatura najniższa + 7 
Opad — 
Wiatr południowo-wschodni 
'Tend.: lekki spadek 
Uwagi: pogodnie. 

DYŻURY APTEK: 

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

PRZYBYLI DO WILNA: 

—Do hotelu Georges'a: Mrozowski Eustachy 
z Białegostoku; Romer Michał ziemianin z No- 

wogródka; Jałowiecki Mieczysław dypł. inż. 
agronom z Kamienia koło Kalisza; Donimirski 
Jan ziemianin z Łysowic; Papara Kazimierz 
ziemianin ze Lwowa; Dzierżykroj-Morawski 
Kajetan podsekr. stanu Min. Spr. Zagr. z Po- 
znamia; Umiastowski Wojciech ziemianin z maj, 
Stoki; Jabłoński Jerzy poseł na Sejm R..P. z 
Warszawy; senator Kleszczyński Edward z War 
szawy; Kozłowski Tomasz poseł ńa Sejm R. P. 

z Warszawy; Żukotyński Jan kontr. zastępca 
dyr. gabinetu Min. z Warszawy; Sussman Izy- 
dor dyr. fabr. ze Lwowa; Bogajewski Kazimierz 
przemysłowiec z Poznania; Roth Wiktor inż. 

z Brześcia n/B.; Mineyko Władysław ziemiamin 
z maj. Widze; Mikłaszewski Stanisław z Warsza 

wy; hr. Kaszowski Zygmunt z Warszawy; Dej- 
manore. Anzelma z Woropajewa; Krzyżanowski 
Tadeusz z Warszawy; Grodzki Karol ziemianin 
z Wołynia; Wiłski Zbigniew z Rogowa; Siwiec 
Jan ziemianin z Grodziska Mażowieckiągo; sen. 
Lechnieki Felicjan z Warszawy; Trzeiński: Jul 

jusz ziemianin z Poznańskiego; kpt. Noriyasu 
Schimamura z Tokio; Gałdyński Stanisław z 
Poznania. : © > 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WiLNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

Ceny bardzo przystępne.       
—- Do hotelu „Europa*: Godlewski Stanisław 

z Warszawy; Christelsten Rudolf z Niemiec; 
Hindenut Władysław i Wanda z Warszawy; 
Skłodowska Marja z Warszawy; Herman Dy- 
mitr z Warszawy; Herberg Natan z Łodzi; Waj- 
serb Aleksander z Warszawy; kpt. Dłużniewski 
Jan z Poznania; Ordyński Adam z Warszawy; 
Zieleniedki Leon z Lidy; Nieściuszko Bujnicki 
Mikołaj z Głębokiego. 

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

  

    

MIEJSKA. 

— Następne posiedzenie Rady Miejskiej wy 
znaczomo na 24 czerwca. Porządek dzienny obej 
muje szereg zagadnień z dziedziny gospodar 

BOCIANA WEP RUD S TN ISIN STS INN S 

Posucha w Anglli 

  
W niektórych miejscowościach Anglji wskutek posuchy wyschły źródła wody. Na ilustracji— 
obrazek z Epworth (hrabstwo Doncaster). Do miejscowości tej wodę przywozi się w cyster- 

nach i sprzedaje się ludności po pół penny za wiadro. 

NIKA 
ki miejskiej, aktualnych ze względu na uchwale 
nie budżetu miejskiego na r. 1936—37. 

— Lustracja wytwórni lodów. W majbliž- 
szym czasie komisja sanitarna przeprowadzi 
szczegółową lustrację wszystkich, prosperują- 

cych obecnie na terenie miasta, wytwórni lodów. 
Zaznaczyć należy, że lustracja ta jest obec- 

nie bardzo pożądana, bowiem lody wyrabiane 
są obecnie w każdej niemal owocarni, czasami 
bez przestrzegania elementarnych zasad higjeny. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— lInsfytut Nauk Handlowo-Gospodarezych 
w Wiinie. Wydziały: Rolniczo-Handlowy, Ogó!- 
no-Handlowy, Samorządowy. Podamia kandyda- 
tów na kurs I-szy przyjmowane są od dnia 5 
czerwca r. b. Informacyj szczegółowych udziela 

Sekretarjat Instytutu codziennie, oprócz niedziel 
i świąt w godz. od 9—14. Adres: Wilno, ul. Mie 

kiewicza 18, tel. 14-14. 

— Szkolne Koło Szy/owcowe przyjmuje па 
członków Koła uczniów szkół średnich i zawo 
dowych. Nowowpisani członkowie będą mogli 

odbyć kurs praktyczny w Grzegorzewie. I tur 
mus trwać będzie od 1 lipca rb. do 22 lipca rb,, 
II turnus — od 22 lipca rb. do 15 sierpnia rb. 
Wyszkolenie bezpłatne. Opłata za utrzymanie 
— zł 20. 

Z POCZTY. 
— Dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów w 

Wilnie inż. M. Nowicki po powrocie z podróży 
inspekcyjnej Okręgu w dniu 4 bm. objął urzę- 
dowanie. ; 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Akademja Spółdzielcza. Komitet Obcho- 

du Dnia. Spółdzielczości w Wilnie organizuje 
w niedzielę 7 czerwea Uroczystą Akademję, któ 

ra się odbędzie o godz. 12 w sali Teatru Wiel 

kiego na Pohulance. Na program złożą się prze 
mówienia oraz część artystyczna. Wstęp wolny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

-- Zarząd Koła Nr. 4 Związku Rezerwistów 
"w Wilnie wzywa wszystkich członków Koła do 

wzięcia udziału w zebraniu i uroczystem ślubo- 
waniu, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 
b. r. o godz. 16-ej w lokalu własnym przy ul. 
Zygmuntowskiej Nr. 4 m. 4. Nieprzybycie na 
zebranie i niewzięcie udziału w uroczystem śŚlu- 
bowaniu bez uprzedniego usprawiedliwienia po- 
ciągnie za sobą skreślenie członka z listy Koła. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Bezrobotni przed gmachem województwa. 
Wczoraj przed gmachem Urzędu Wojewódzkie- 
go zebrali się ponownie bezrobotni. Wyłoniona 
delegacja zgłosiła się do Województwa, gdzie 
interwenjowała w sprawie udzielenia pracy. 

Po powrocie delegacji bezrobotni rozeszłi 

się w spokoju. 

RÓŻNE. 

— 6 i 7 czerwca rb. będzie uruchomiony 
autobus od Ostrej Bramy na cmentarz Rossa оа 
godz. 10 do 21. Autobus będzie kursował ul. 
Piwną, ul. Rossa do Mauzoleum i z powrotem 
ią samą trasą z przystankami przy ul. Rossa 
róg Białostockiej, Rossa róg Piwnej. Cena biletu 
15 gr. Bilety można nabywać na wszystkich lin 
jach z dopłatą 15 gr. do normalnego biletu. 

— W Gimnazjum A. Miekiewicza, Domini- 
kańska 3, w dniach od 7 do 13 czerwca r. b. 
od godz. 8 do 14 i 16—18, w dnie świąteczne 
od 10—14 odbędzie się „Międzyszkołna Wysta- 
wa prac młodzieży gimnazjów wileńskich*, do- 
chód z której przeznacza się całkowicie na 
Fundusz Pomocy Naukowych Szkolnictwa Po- 
wszechnego. 'Na wystawę złożą się prace: z 

drzewa, metalu, szkła, szycia i tkactwa. Wstęp 
dla młodzieży (wycieczek) bezpłatny, dla do- 
rosłych 20 groszy. 

— Loterja na Bazyłikę. W dniach 6, 7 i 8 
czerwca w ogrodzie przy cukierni „Czerwonego 
Sztralla“ odbędzie się urządzona staraniem Ko 

ła Pań przy Komitecie Ratowania Bazyliki Wi- 
leūskiej Wielka Laterja Fantowa.“ 

Wśród fantów znajduje się wiele przedmio- 
tów wartościowych — biżuterja, obrazy, książ- 
ki, naczynia stołowe, ubrania i w. in. 

Z uwagi na cel, na który czysty dochód z tej 
imprezy jest przeznaczony, Zarząd Koła Pań 
zwraca się do ogółu Wilnian z gorącą prośbą 

o łaskawe jej poparcie i jaknajliczniejsze przy- 
bycie na loterję. 

Bilety w cenie 50 groszy przy wejściu. 
Otwarcie Loterji 6 czerwca w sobotę o godz. 

10 reno. 

° 

KAZDY 
PRZEMYSLOWIEC 
K U P I E c HURTOWNIK 

i DETALISTA 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

  

  

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Półn,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 

Pra | 
      

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 6 czerwca 1936 roku. 

6.30: Pieśń; 6.33: Pobudka; 6.34: Gimnastyka; 

7.20: Dziennik por. 7.30: Program dz. 7.35: Gieł 
da roln. 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: Zespół salono- 
wy Pawła Rynasa; 12.50: Chwilka gospod. dom. 

12.55: Przegląd prasy rolniczej; 13.05: Dziennik 
połudn. 13.15: Koncert życzeń; 14,15: Słynne 
zespoły; 16.80: Odcinek powieściowy; 15.40: Ży- 
cie sulturaine; 15.45: Audycja dla dzieci; 16.00: 
Koncert poświęcony Ks. P. Skardze; 16.40: Nasz 

dostęp 40 morza dawniej a dzisiaj; 16,55: Świę- 
to Murmańczyków; 17.20: Koncert muzyki szwe 
dzkiej; 18.05: Rozwiązanie zagadek; 18.30: Ku- 

kułka wileńska; 19.00: Ze spraw litewskich; 

19.10: „Dzieje książki* w oprac. Wandy Achre- 
mowiczowej; 19.40: Koncert rekl. 19.50: Poga- 

danka aktualna; 20.00: Międzynarodowe zawody 
konne; 20.15: Audycja dla Polaków zagr. 20.40: 

Przerwa; 20.45: Poławiacze pereł, opera z Rzy- 

mu; W przerwie Dziennik wiecz. Pogadanka 
akt. Wiadom. sport. 23.00: Muzyka lekka, 

Wiadomości 
radjowe 

СО ROBI TWÓJ TATA? 
Dzisiaj w sobotę daje Wilno słuchaczom 

całej Polski wesołą audycję z cykłu popular- 
mych „Kukułki* pod tytułem „Co robi twój 
tata“? Teksty opracowali T, Bujnieki, Cz. Mi- 
łosz i W. Trościanko, muzyka T. Szeligowskiego. 
Zwracamy uwagę, że audycja ta ze względu na 
następującą później transmisję z izagranicy, 
nadana będzie wyjątkowo wcześniej, a więc e 
godz. 18.30. 

7 

AUDYCJA DLA WSZYSTKICH. 

W programie letnim, który obowiązuje od 
1 czerwca „audycja dla wszystkich, które do- 
tąd nadawane były w każdą niedzielę przenie- 
sione zostały na sobotę, i będą się odbywały 
co dwa tygodnie, przeplatane audycjami p. t. 
„Rozśpiewana podróż”. Dzisiejsza audycja dla 
wszystkich o godz. 19.10 w opracow. Wandy 
Achrem-Achremowiezowej zapozna słuczaczy z 
dziejami książki, tego majpotężniejszego czyn- 
nika kultury. 

POLSKIE RADJO TRANSMITUJE Z RZYMU 
OPERĘ BIZETA „POLAWIACZE PERFL“. 

Na sezon letni projektuje Palskie Radjo sze 
reg wspaniałych audycyj a m. in. trańsmisje 
z największych scen operowych Europy. Już w 
sobotę dnia 6 czerwca o godz. 20.45 usłyszą 
radjosłuchacze z Rzymu operę Bizeta, tym ra- 
zem jednak nie popularną „Carmen'', lecz mnież 
znaną sztukę sceniczną  „Poławiacze pereł". 

Dzieł to, które wymaga wielkiego aparatu sce- 
nicznego, ogromnych chórów, baletu i kosz- 
townych dekoracyj, rzadko bywa wystawiane 
mimo swych dużych wartości muzycznych, 

Rzecz dzieje stę na Cejlonie. Dwaj przyja- 
ciele strzelec i poławiacz pereł kochają jedną 
dziewczynę Leilę. Dziewczyna ta przybyła z ob- 
cych krajów i poświęcona ma być na ofiarę 
bogom niszczącym kraj, zagniewanym o niedo- 
zwolone poławianie pereł. Stąd wynikają smut- 
ne konflikty, które prowadzą do tragicznego za- 
kończenia opery. Wykonanie tej opery została 
powierzone znakomitym artystom włoskim, jak 
Mercedes Capsir, G. Manurita i innym. 

MUZYKA RELIGIJNA Z EPOKI KS. SKARGI. 

Transmitowana z Krakowa, 

Niezwykle interesujący konkurs transmitują 
rozgłośni Polskiego Radja w sobotę 6 czerwca 
o godz. 16.00 z Krakowa. Chór Cecyljański pod 
dyrekcją J. Nowaka i Chór Oratoryjny pod dyr. 
A. Kapuciūskiego, wykonają muzykę religijną 
z epoki ks. Piotra Skargi to znaczy z końca 
XVI i początku XVII wieku. Kompozytorzy pot 
scy, jak: Mikołaj z Krakowa, Sebastjan z Felsz- 
tyna, Wacław z Szamotuł i Marcin Leppolita, 
których utwory tak rzadko mamy okazję sły- 
szeć, świadczą dobitnie o wysokim i nieprzecięt 
nym poziomie ówdzesnej kultury muzycznej w 

Polsce. Ich kilkugłosowe utwory kościelne, mo- 
tety poznają radjosłuchacze w tej niezwykle cie 
kawej transmisji radjowej. 

— 2 — [:: 

Na wileńskim bruku 
WYPADEK SAMOCHODOWY. 

Wczoraj przy zbiegu ulic Tatarskiej i Mie- 
kiewieza miał miejsce wypadek samochodowy. 
podczas którego uległ złamaniu nogi Stanisław 

Moroz, eukiernik zam. przy ul. Wiełkiej 2. 
Rannego przewieziono do szpitala. (6) 

„WEEKEND“ ZEODZIEJSKI, 

Z nastaniem ciepłych letnieh nocy pustoszeją 
domy noclegowe. W „Cyrku“ na ul. Połockież 
niema już obecnie takiego ruchu, jaki panuje 
tam w zimie. Również właściciel prywatnege 
„cyrku na ul. Werkowskiej skarży się na „sła 

be interesy*. TS 

Natomiast zaludniają się w nocy Góra Trzy 

krzyska, parki miejskie i t. d. w których bez 

domni, jak również ukrywające się przed poś- 
cigiem wladz policyjnych podejrzane indywidua 
znajdują bezpieczniejsze schronienie, aniżeli w 
domach noclegowych, gdzie kontrola policyjna 
jest systematyczna. 

W związku z tem policja przeprowadziła 
onegdajszej nocy szereg „lustracyj* w letnich 

„rezydenejach* złodziejskich, zatrzymując kił- 
ku podejrzanych. (e).
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TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

- Dziś, w sobotę dnia 6.VI o godz. 8.15 

wiecz. premijerą dramatu w 3 aktach H. Ibsena 

„Upiory*. Przekład 1. Suessera. Udział biorą: 
"I. Górska, J. Źmijewska, M. Szpakiewicz, A. 

Szymański, L. Wołłejko. Reżyserja — dyr. M. 

Szpakiewicza. Dekoracje — W. Makojnika. Ceny 
amiżone. 

TEATR LETNI W OGRODZIE 

PO-BERNARDYŃSKIM, 

— Dziś, w sobotę dn. 6.VI o godz. 8.15 w. 

dana będzie komedja w 3 aktach Maurice Bra- 

klell'a p. t. „Chcę właśnie ciebie* — w wykona- 
maniu pp.: H. Drohockiej, E, Ściborowej, Lili 
Zielinskiej, H. Borowskiego, K. Dejunowicza, 
W. Ścibora, K. Utnika i W. Zastrzeżyńskiego. 
<ały dochód przeznaczony jest na Stowarzysze 

„mie Ocizotniczej Straży Pożarnej, przez które 

«zakupione jest dzisiejsze przedstawienie. Pozo- 
stałe bilety do zakupienia-od godz. 5 pp w kasie 
Teatru Letniego, a od 11 do 4 pp. w Teatrze 
„Luinia“, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Występy Janiny Kulczyckiej. „Hrabina 

Marica". Dziś o g. 8.15 w. premjera świetnej 
operetki Kalmana „Hrabina Marica“, odznacza- 
jącej się piękną muzyką, humorem oraz zabaw 

"aemi sytuacjami. W roli tytułowej Janina Kul- 
szycka, w otoczeniu Bestani, Dembowskiego, 
Szczawińskiego, Tatrzańskiego £ Wyrwicz-Wich 
rowskiego. „Hrabina Marica* grana będzie tyllko 
&а razy. 

— Dzisiejsze widowisko „r. L. Sawiny- 
Dolskiej w „Lutni*. Dziś o g. 5 pp. odbędzie się 
«doroczny pokaz uczenie sA (dh baletowego L. 
Sawiny-Dolskiej z towarzyszeniem orkiestry pod 
"kier, W. Czosnowskiego. Ceny specjalnie zni- 
żone. 

— „Święto Pieśni* Dnia 7-go czerwca 
sałodzięż szkół wileńskich organizuje uwoczy- 

«tość „Święta pieśni”. O godz. 9 odbędzie Się na 
"bożeństwo w kościele św. Jana. O godz. 10 w 
4parku Żeligowskiego wystąpią zespolone chóry 
% orkiestry szkolne oraz będą  inscenizowane 

KINA I FILMY 
„JEJ SZAMPAŃSKA NOC*. 

(Kino Helios). 

Po dłuższej przerwie znów widzimy prawdzi 
„wą komedję wiedeńską w nąjlepszem tego sło 
wą znaczeniu. 

Scenarjusz opowiada o wesołych przygodąch 

romantycznej mężatki, która chce za wszelką 

cenę spędzić „romantycznie noc, na którą przy 

pada rocznica jej śląybu. Spędza ją z własnym 
mężem i wesołe qui pro quo wzbudzają raz po 

raz szczery śmiech na widowni. Młodą mężatką 

jest rozkoszma węgierka Irena de Zilahy, bo- 
„ haterką wersji francuskiej filmu „Papryka, Na 

łeży żałować, że nieco wadliwa wymowa artyst 
ki zarówno francuska jak i niemiecka jest 

„przyczyną rzadkiego ukazywania się tej uroczej 

artystki na ekranie. 

Obok Ireny de Ziłahy — doskonały w roli 
komisarza policji — popularny komik wiedoń- 
ski — Tibar von Halmay. 

Reżyser poprowadził film zręcznie, unuiał 
wykorzystać scenarjusz i pokierować artystami, 

utrzymując wartkie tempo filmu. 
Na podkreślenie zasługują bardzo fotogenicz 

me i efektowne dekoracje, ładne zdjęcia, oraz 
melodyjny podkład muzyczny. Jako  nadpro- 

gram -— dobrze zrobiona krótkometrażówka 
PAT-a „Połowy Zimowe* oraz znów „Kukara 

«   

„KURJER“ z dn. 6 czerwea 1 1936 Т. 

Gielda zbożowo towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 5 czerwca 1936 r. 

Cemy za tewar średniej handlowej jakości, pa- 
tytut Wilmo, ziemiopłody — w ładunkach wa- 
gonmowych, mąka i otręby — w mniejsz, i: še, 
w słetych za | q (100 kg); len — za 1000 tlg 

Żyte | etandart 700 g/l 13.25 13.75 
ь 1 й 676 , 12.75 13.25 

Pszenica | z 745 , 2025 21.00 
A H “ 1205 19.25 19.75 

jęczmień | 5 650 „ (kasz.) 14.50 15.— 
3 Iš и GEO 4 14,— '4.50 

Owies I s 490 , 13.50 14— 
8 Ц 8 470 , 13— Me 50 

Gryka I S 620 °„ 
ky н 585 „ 

Yyks pszenna śauaók c 35 — | 35. 75 

A A ją -- 32.50 33.— 
ь są й -Е 26.75 27.50 
® ” э NF kar 
4 ja a U—G 2225. 22.25 
„ Aytaia do 50% 22,40 23— 
я „„ 9о 65% 20.— 20.50 

„  razowa do 95 % 16.50 17.— 
Otręby pszenne miałkie przemiału 

stand. 10.50 11.— 
Otręby żytnie przemiału stand. 10.50 11,— 
Peluszka — 
Wyka — 
Seradela — 
Groch szary — 
Łubin niebieski 875 925 
Siemię lniane b. 90% f-co wag s. zał. 31 — 32— 

Len standaryzowany: SZ 
czepany Wołożyn basie | 1320.— 1360.— 

= Horodziej 1500 — 1540— 
© Miory sk. 216.50 1260— 1360,— 
5 Traby — 

Czesany Horodz. b. | sk. 303.10 1860.— 19C0— 
Kądziel Horodz. „ „ „ 216.50 — 
Tsrgomiec mocz. asort. 70/30 — 800.— — 840 — 

  

  

NOWA PLACÓWKA POLSKA! 

PRALNIA 
„OSZCZĘDNOŚĆ 

przy ul. Gaena 10 
(trzeci dom od ul. Ś-to Jańskiej) 

Przyjmuje do prania bielizne nocną i dzien- 
ną prasowaną i miękką. firanki, serwety i in. 

Wykonanie fachowe Ceny niskie 

MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄGE 
KURSY 

„WIEDZA“ 
Kraków, ul. Pierackiego Nr. 14, 

przygotowują na ustnych lekcjach zbiorowych 
w Krakowie, oraz w drodze korespondencji 
zapomocą przystępnie i wyczerpująco opraco- 
wanych skryptów, programów i tematów do: 

1) egzaminu dojrzałości gimnazjum, 
2) egzaminu z 6-ciu kl. gimnazjum, 
3) w zakresie I i II kl. gimn. nowego ustroju, 
4) egzaminu z 7-miu klas szk. powszechnej. 

Uwaga! Uczniowie kursów korespondency jnych 
otrzymują co miesiąc tematy z 6-ciu 
głównych przedmiotów do opracowa- 
nia. Nadto obowiązkowe egzaminy ba- 
dają 3 razy w ciągu roku szkolnego 

      

'cza'. Ten zachwycający dodatek można podzi postępy uczniów. 
"wiać kilkakrotnie, A. Sid. Wykładają wybitne siły fachowe. Opłaty niskie. 

L 

HELIOS | 

  

W roli głównej 
znana gwiazda 

Nad pragram; ATRAKCJE. Ceny: Na lzy s 

  

PREMJERA. Wielki rewelacyjny film rriłosny 
produkcji amerykańskiej 1936 

MAM 19 LAT 
Ё& аіаг:упи Mie pbum 

balkon 25 gr., parter 54 gr. Wieczor. od 40 gr. 
  

Pocz. o 2-ej. 

(i W rol gl: Mary Astor i Ginger Rogers. 

Dziś DWA gigant. PRZEBOJE w jednym programie: 

MĘŻCZYŹNI w 

NIEBEZPIECZNYM 
WIEKU 

AA > MIASTU MA 
Ceny zniżone: 

    

Administracja czynna od g. 9!/;—3!/, ppol 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem dc domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkow 
CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr przed tekstem -»-75 gr., w tekście 60 gr, za tekst, 30 gr., kronika redakę, i komunikaty 
We tych cen dolicza się za 

balkon 25 gr., parter 54 gr., wiecz. od 40 gr.   

  

Uroczystość religijna dla a w Paryżu 

  
W Saerć Coeur w Paryżu odbyła się uroczystość. religijna, zorganizowana specjalnie dla cho- 
rych i złożonych niemocą. Na nabożeństwo i inne ceremonje kościelne przywieziono setki 
chorych, wraz z łóżkami, aby dać im możność bezpośredniego uczestnictwa W świętym obrzę- 
dzie. Zdjęcie przedstawia ogólny rzut oka na plac, na którym odbyła się religijna manife- 

-.«GĘ$Ę | stacja chorych. 

  

CASINO | 
2) Najbar ziej ulubiona 

  

Margaret Sullawan w jej p pisowej 'oli 
Ceny na wszystkie seanse: balkon 25 gr., 

oousko| Dwie siostry Potężny dramat życ'owy 

Premjera 
program, 
widowisko filmowe 

gwiazda ek anu 

Wielki podwójny 

: GRZESZNIK 
Zaledwie wczoraj 
'pater od 54 gr. 

wyjątkowe Ea 

W roli gł. męskiej 
John Boles. | 

Począ'ek seansów o godzinie 2-€j. 

W rolach glówrych: Rosjne Doreane i Rene Saint Cyr. 
Nad program DODATKI DZWIĘKOWĘ. 

ŚWIATOWID | 
Emocjująca treść: Frapu- 
jąca akcja. Piękne tło. 

— Początek o g. 6-ej w niedziele i św. o 4-ej pp” 

Wzruszający poemat miłosny 

Syn Marnotrawny 
  

W rol. gł. słynny ałpin'sta Louis Trenker oraz Marja Anderson. . Nad program; PE 

Wyprzedajemy 
resztki porcelany wy- 
sortowanej za bezcen 

D.+H. „T. Odyniec" 
wł. Malicka—Wielka 19 

i Mickiewicza 6 

  

Okulary i binokle 
kupować należy tylko 
w najstarszej firmie 

„Optyk Rubin“ 
— Wilno — 

Dominikańska 17 
  

Abisynki Afrykanki 
Ghandi, Rumunki, 
Rzymki. Wiedenki 

modne obuwie na lato 

W. NOWICKI   Wilno. Wielka 30 

  

ZEGARMISTRZ 

M. wyszomirgki 
Un wersytecka 2 

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

  

Nadeszły 

nowości sezonu 
SUKNA, WELNY, 

JEDWABIE   Henryk NOŽYCE 
Niemiecka 5 | 

  

Zakład FRYZJERSKI 

„MAX* | 
Mickiewicza 30 

wykon. wszelkie roboty, 
w zakres fryz. wenodz. | 
Spec. trwała ondulacja | 

BEDAKCJA * ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk Bandurskiego 4, tolniow Redakcji 79, Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 
Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł O 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ 35. z 9. ©. 

    
  

Letników 
z całodziennem dobrem 
utrzymaniem poszukuję 
Majątek 1*/, godz. ko- 
leją od Wi'na, Ł=dna 
zdrowa, su.ha miejsco- 
wość. Bliższe szczegóły 

od 4 do 17-ej 
Zygmuntowska 8—4 

LETNISKO 
2 pokoje osobne i ku- 
chnia nad przepięknem 
jeziorem, 13 klm. od 
Wilna. Można 2 rodziny 
Sezon 150 zł  Dowie- 
dzieć się w administr. 

LETNISKO | 
w uioczem miejscu, su- 
che, nad Wilją, 2 pok. 
z kuchnią do wynajęcia 
Informacje: Lipowa 4 

telefon 1 3-92 

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. 

        

Wytwórnia 
* CUKIERKÓW 
I CZEKOLADY 

Bronisława 
JANCZYSĄ 

ul. Wielka Nr. 34. 
Poleca czekoladę, 

krówki, karmelki : Ł p. 

  

Specjalnie 
' dla kołonij letnich, pół- 
kolonij i obozów har- 
cerskich kubki porce- 
lanowe po cenach niżej 
fajansowych — poleca 
B HE ODYNIEC“ 
Wielka 19, tel 4-24 

ym 3 zł, z odbiorem w administr. bez dodatku ksi 
— 60 gr. za wiersz jednosz 

ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, sk 
t rubrykę „nadesłane” Redakcja mie ZEE Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie 

  

  

Potrzebne 
mieszkanie 1 pokój z 
kuchnią, bez mebk, w 
rejonie ulicy Wie!kiej— 
od za az. Zgłoszenia do 
admin. „Kurjera Wil.” 
pod „Samotny oficer* 

  

MIESZKANIE 
-w.eżo odremontowane 
5 poko; z wygodami i 
ogródkiem, suche. cie- 
płe — do wynajęc a — 

Pańska 4 m. 3 

OKAZYJNIE 
sprzedaje się PRALNIA 
przy ul. Antokolsk ej 40 
Informacje na miejscu 

  

  

Krawcowa 
poszukuje pracy - 

na dom. Oferty do 
adm. Kurjera Wil. 
pod „%r-« wcowa” 

Młoda 
19-leinia, zdrowa, po- 
szukuje stanowiska 
mamki za minimalnem 
wynagrodzeniem. Łaska 
| we „oferty do administ- 
jracji „Kurjera Wil“, 
Wilno, Biskupia 4. Zgo 

dzi sna wyjazd. 
  

Ułomny 
reżrobotny mający na 
utrzymaniu żonę i dziec 
ko poszukuje jakiejkoi- 

wiek lekkie: pracy fi- 
zycznej Może być wożź- 
nym, stróżem. Pewien 
urzędnik złoży za niego 
500 zł. Oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 

PLAC 
2500 m? na ul. Popow- 
skiej 36 do sprzedania 
Wiadom. u właścicielki 
domu Pióromont 16 

    

  

DR. MED. 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor _ wenerycz., syfilis, 
skórne i moczopłciowę 
Zamkowa 15, tel. 19-68 
Przyjm. od 8—1 i 3—8: 

  

ARUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 

i sie ktryzacie 
Zwierzyniec, T. /8 i, 

aa lewc Gedyminowską 
ul. Grodzka 27 

ARUSŁERK 4 

Marja 

Laknerowz 

  

J Przyįmuje od 91 d0:7 w.. 
ul 4 lasińskiege 3 — 16 
róg Ofiarnei (ob. Sądu) 

  

AKUSZERKA 

Smiałowska 
ul. Wleiką 10—-2 

"(vis-a-vis poczty) 
tamže gabine! kosmet. 
usuwa zmarszczki, b Q0— 
dawki, kurzajki i wągry 
— 

Pensjonat 
dla dzieci I dorosłych.. 
Ładna miejscowość, 

łas sosnowy, niedałeko' 

rzeka. Dla dzieci fache 
wa opieka, Kolej & ро- 
złą na miejscu. Ceny 
umiarkowane. _ Adres: 
Poczia Gudogaje, folw. 
Czubejki, A. Kudzia- 

nowska. 

  

Rutynowana 

nauczycielka 
konwersacja francuska,. 
— poszukuje posady — 

demi-piace iekcji. 
Oferty do Kurjera Wik" 

dla A. T 

  

2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od z 1—53 Pe 
głoszenia są przyjmowane: od godz, 9Y,—3Y, i 7 

Konio czekowe P. K. O. nr. 80,750. Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, A PE e. 

ążkowego 2 zł, 50 gr., zagranicą 6 sł, 
ogłosz. mieszkan, — 10 gr, za 

za tekstem 8-mio łamowy. Za treść ogłoszeń 
przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

WYTAR>, 

Redaktor odp. Ludwik Jankowski,


