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Hearst. 
Porozumienie francusko-wloskie. 

PEŁNA TABELA WYGRANYCH. 

  

Trockiści podnoszą głowe 
Wiceprezes rady kom sarzy ludowych Biełorusi Sowieckiej 

usprawiedliwia zabójstwo Kirowa 
MOSKWA, (Pat). Dzisiejsza prasa 

przyniosła sensacyjne wiadomości z Miń 
ska, że wiceprezes rady komisarzy ludo- 
wych Białorusi Sowieckiej Gołenda, re- 
ierując uchwały ostatniego plenum cen- 

tralnego komitetu partji komunistycz- 
nej w fabryce „Bolszćwik* w Mińsku. 
scharakteryzował likwidację kartek 
chleba wedle poglądu trockistowsko-zi- 
now jewowskiego, który to pogląd swege 
ezasu sam podzielał. Golenda uchylił się 
od żądania zebranych. aby potępił rolę 
Zinowjewa, Trockiego i Kamieniewa, na 
tomiast miał usprawiedliwiać zabójstwe 
Kirowa, wskazująe, że opozycja znajdu- 
je się w sytuacji bez wyjścia. 

Dziennik „Prawda zwraca uwagę, 
że CENTRALNY KOMITET WYKONA- 
/WCZY PARTJI BIAŁORUSI NIE ZA- 
JĄŁ DOTYCHCZAS STANOWISKA wo- 
bee wystąpienia wiceprezesa Golendy. 

ROSE A, (Pat). Ostatnio zanotowa- 
"y: ia troekistowców w róż- 

nych miejscach prowineji. ' 

W miešcie Gorkij student Aristow wy 
dalony swego czasu z komsomoła za tro- 
ckizm, referując Sprawę zamachu na 
Kirowa, NAZWAŁ TROCKISTÓW PRA- 
WDZIWYMI BOLSZEWIKAMI. Gazeta 
„Wałeowka* w Taganroku szerzyła ró- 
wnież poglądy trockistowskie. Redakto- 
ra tego pismą usunięto ze stanowiska a 
w redakcji urządzono czystkę. W uni- 
wersytecie czelabińskim komunista prof. 

Piatkow bronił podczas wykładów opo- 
zyeję troekistowsko - zinowjewską, 

W komisarjacie ludowym rolnictwa 
ZSRR wydałono z partji | usunięto ze 
stanowisk byłych ezłonków opozycji 
trockistowsko - zinowjewskiej, m. in. 
naczelnika głównego urzędu bawełnia- 
nego Reinholda oraz dwuch wyższych 
urzędników utrzymujących bliższe sto- 
sunki z aresztowanym w związku z za- 

i i] 
TELEF. OD wŁASN. KORESP. 

Awanse wśród 
Na dzień 1 stycznia rb. awansowało 

ogółem przeszło 24.500 nauczycieli do 
wyższej kategorji służbowej. Pobory na- 
uczycieli awansowanych po odjęciu do- 
datków wyrównawczych zwiększone z0- 
stały © około 70.000 zł. miesięcznie, co 
wynosi średnio na każdego nauczyciela 
58 zł. mies. 

M. in. w szkolnietwie powszechnem 
awansowało w okr. wileńskim z X do IX 
kategorji 1022 nauczycieli, z IX do VIII 

— 169 naucz. i z VIII do VII — 31 naucz. 
W zakładach kształcenia nauczycieli a- 

  

bójstwem Kirowa, byłym stronnikiem 
Zinowjewa Fajwiłowiczem. Dzięki sta- 
raniom Reinholda  Fajwiłowiez został 
przyjęty z powrotem do partji. Pozatem 
Reinhold dał posadę w swoim wydziale 

= 

7-miu byłym zinowjewcom,  przyczem 
aż do ostatniego czasu miał jawnie de- 
monstrować swe sympatie dla opozycji, 
bierąe udział w pogrzebie osobistego 4 se- 
krełarza Zinowjewą Bogdana. 

  

Laval w Rzymie 

  

<a stołem w czasie rozmów w Rzymie siedzi Laval, zaś na prawo ostatai ze stojących Mus- 
solini. 

Komisja konstytucyjna Senatu uchwaliła 
poprawki do projektu konstytucji 

WARSZAWA, (Pat). Dziś rano komi- 
sja konstytucyjna zakończyła swe prace 
nad przyjętym przez Sejm projektem 
zmian konstytucji. 

Sprawozdawca senator Rostworow- 
ski przedstawił zmiany zaproponowane 

Z WARSZAWY 

nauczycielstwa 
wansowało w okr. wileńskim z IX do 
VIII kat. — 15 nauczycieli, z VIII do УП 
— 10 naucz. i z VII do VI — 13 naucz. 
W szkolnictwie średniem z IX do VIII 
kat. — 11 naucz., w szkolnietwie zawo- 
dowem z X do IX kał, — 4 nauczycieli, 
z IX do VIII —— 6 naucz., z VIII do VII-— 
2 naucz. i z VII do VI — 2 nauczycieli, 
wreszcie w szkolnietwie rolniczem w 
okr. wil. z X do IX kat. — 15 naucz., z 
IX do VIII — 7 naucz., z VIII do VII — 
1 naucz. i z VII do VI — 2 nauczycieli. 

Min. Szumlakowski 
posłem Rzpliteį 

w Hiszpanii 
Minister Marjan Szumlakowski, obe- 

cny poseł Polski w Portugalji został od- 
wołany z zajmowanego stanowiska i 
mianowany posłem Rzplitej przy rządzie 
hiszpańskim. 

„aukcjach owocowych w Gdyni sprzed 

Pomarańcze 
po 1,30 zł. za 1 klg. 
11 b. m. odbyła się z wolnej ręki na 

aż 
6.000 skrzynek pomarańcz hiszpańskich 
po cenie 90 gr. za 1 kg, loco Gdynia. Ро- 
marańcze te winny być sprzedawane w 
kraju w handlu detalicznym po: 1 zł. 30 

gr. za 1 kg. 

    

przez siebie do poszczególnych działów. 
Większość tych zmian formułuje posz- 
czególne artykuły bardziej jasno i spre- 
cyzowanie. 

Z ważniejszych poprawek wymienić 
należy: 

W dziale 4tym nowy ant. zakazują: 
ey posłom piastowania różnych urzędów 
i stanowisk. Dalej wstawiony w rozdzia- 
le 9-tym artykuł o organizacji sądów i 
mianowaniu sędziów, wreszcie, wstawie- 
nie w tym samym rozdziale artykułu o 
immunitecie sędziowskim. 

Najważniejsze zmiany poczyniono 
do art, 51, gdzie wstawiono następujące 
trzy ustępy: 

1) Żadna ustawa nie może zamykać 
obywatelowi drogi sądowej dlą docho- 
dzenia krzywdy lub szkody. 

2) Poręcza się wolność osobistą, nie- 
tykalność mieszkań i tajemnicę kores- 
pondencji. - 

Pozostałe poc mają charakter 
redakiyjry. 

3) Ustawy określają warunki w ja- 
kich może być dokonana rewizja osobi- 

sta lub domowa albo naruszenie tajem- 
niey korespondencji. 

W głosowaniu na wniosek senatora 
Perzyńskiego przyjęto poprawki spra- 
wozdawcy en błoe. 

Nasiępnie w głosowaniu przyjęto са- 
ły projekt konstytucji wraz z popraw- 
kami. 

Przewodniczący 
przedstawił uchwalony 

senator Targowski 
tekst konstytu- 

WIDE, Ci marszalkowi Senatu. 

ILENSKI 

„ pelilyczne, komentując mowę min. Lozoraitisa, 

Cena 15 groszy 

  

  

Człowiek szczęśliwy. — Randolf 
Na lodowisku kolejowem. — Znowu zastój w drzewnictwie. 

— KOB'ETA MA GŁOS. RE) ч 

  

Ś. p. min. Pierackiego 
zab ło 0. U. N. 

WARSZAWA. (Pat). Na wczorajszem 
posiedzeniu komisji budżetowej Sejmu 
minister sprawiedliwości Michałowski 
odpowiedział na interpelację posła Za- 
hajkiewicza w sprawie wywiadu, udzie- 
lonego przez p. ministra „Gazecie Pol- 

  

skiej* o morderstwie ministra Pierac- 
kiego. 

Minister Michałowski mie rozumie. 
dlaczego enuncja la nie podobała się 
p. Zabajkiewiczowi. Wobec potwornych 
plotek, które krążyły w związku z mor- 
derstwem — oświadczył minister — czu- 
łem się zniewolony powiedzieć prawdę. 
W niedługim czasie publiczny przewód 
sądowy wykaże zupełną trafność moich 
twierdzeń. Ś. p. ministra Piers 
biło O. U. N. Sprawey bezpos 
nie mamy, ale mamy 

pomocników. 

            

   

   

    

    

          

     

   

  

    

    

    

    

  

     

  

     

    

    

   

   
    

  

edniego 
wszystkieh jego 

—000— 

Obrady M. Ententy 
LUBLANA, (Pat). W piztek rano roz- 

poczęła się konfreneja trzech ministrów 
M, Ententy. Na porządku obrad znajdu- 
je się sprawa rzymskich rozmów fran- 
cusko - włoskich. 

BIAŁOGRÓD, (Patj. Urzędowy k 
mumikat o naradach ministrów spra 
zagr. M. Ententy głosi, że ministrowie 
wyrazili zadowolenie z wyniku roko- 
wań rzymskich i postanowili współpra- 4 
cować nad wprowadzeniem w życie uk- | 
ładów rzymskich, trosżcząc się o uzgód 
nienie interesów narodowych, reprezn- 
towanych państw z interesami ogólnemi, 

Po zakończniu konferencji w Lubla- 
nie ministrowie Benesz i Titulescu po- 
jechali do Genewy a Jewticz do Biało- 
grodu. 

Płk. Rasztikis 
d-cą armii litewskiej 
BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro in- 

formacyjne donosi z Kowna, że na pod- 
sławie nowej ustawy o dowództwie ar- | 
mji prezydent. Smetona mianował: d-cą 
armji dotychczasowego szefa sztabu в5 
neralnego płk. Raeżtilkisk. Szefem szta- 
bu gene -ralnego Delas został płk | 
Cernius, dotychczasowy szef administra- | 
cji armji. : 

    

  

Еспа тому 
min. Lozaraitisa 

Ryskie „Jaunakas Żinas* zamieszczają ko- 
respondencję swego współpracownika w Kownie, 
w której pisze on, co następuje: Litewskie stery 

uważają za najważniejszą jej część ustęp odno- | 
szący się do stasunków polsko-litewskieh. Wy-_ 
rażone przez Lozoraitisa myśli wiążą się z. nie- ы 
dawną podróżą leadera tautininków (ks. Miro- 
nasa, przyp. red.) do Warszawy. Oświadczenie | 
ministra Lozoraitisa każesię domyślać, że spra- A 
wa stosunków między ebu państwami może się 
stać znowu aktualna. k 321 

0001 

Otwarcie wystawy 
polskiej sztuki 

w Brukseli 
BRUKSELA, (Pat). W piątek nastąpiło tu u i 

roczyste otwarcie wystawy polskiej sztuki ludóć") 

wej, zorganizowanej pod protektoratem księ źnej 

de Linge i posła Rzplitej Jackowskiego. 

'Na otwarciu wystawy obecni byli nuncjusz | 

papieski, księżna de Linge, poseł Jackowski £ | 

małżonką, przedstawiciełe korpusu dyplomałycz 

nego i urzędowych osób, Prźy inauguracji pro- | 

{езог Uniw. Stefana Batorego w Wilnie More- 

lowski wygłosił odczyt-o polskiej sztuce ludowej. | 

  

   
  



  

2 „KURJER* z 

Komisja budżetowa Selmu 
  

dnia 12 stycznia 1935 r. 

Poprawa bytu rolnictwa 
troską rzą 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś przed południem 
komisja budżetcwa Sejmu przystąpiła do dysku- 
sji nad budżetem Ministerstwa Rolnietwa i Re- 
žorm Rolnych. 

Sprawozdawca pos. KARWACKI dal na wstę- 
pie bardzo szczegółowy obraz sytuacji gospodar 
czej świata. 

Wiele pesunięć polskiej polity ki roniczej wy- 

nika z konieczności dostosowania się do syłua 
, wytworzenej przez czynniki, oddzialywu, 
ną nasze 1 ż decydując) 

wpływ na położenie rolnictwa i na politykę rol- 
niczą wywiera polityka ogólno-gospodarcza. Ро- 
iltyka ła musi mieć za cel wrócenie opła- 

calności rolnictwa, z czem związane obni- 

żenie wydatków i ustabiliz: ie dochodów 
Pierwsza część tego programu t już w znacze 

nym stopniu Zi iejszem za- 
gadnieniem, j 

nich w zakresie rolnictwa, jest oddłużenie roł- 
nietwa. 

Dalej mówca porusza szereg Spraw związa- 
nych z uzdrowieniem rolnictwa, a między inne- 
mi zagadnienie rozpiętości cen i kwestję obcią- 
żeń z tytułu podalków i wszelkiego rodzaju 
świadczeń socjalnych i ubezpieczeniowych. Sko- 

lei mówca omawia szeroko sprawę polskiej po- 
lityki zhożowej, a w związku z nią akcję inter- 

wencyjną PZPZ. ' 
umująe dotyche 

    

           

   

     

   

    

  

  

   

    

        

  

zi do wnisku, wamy okres 

względnej poprawy na rynku światowym, eo na- 
leżałohy wyzyskać, dążae do przystosowania 

  

warsztatów rolnych do zmienionej sytuacji i da 
uodpornienia ich w przewidywaniu, że może 

nadejść nowy okres dekoniunktury. Usiłowania 
winny iść w dwóch kierunkach: 

1) odciążenie warsztatów rolnych pod wzglę- 

dem finansowym, 
2) przystosowanie ich pod względem ekono- 

mieznym i fechnicznym, przy utrzymaniu nara- 

zie dotychczasowych średków polityki rolnej, 
W dalszym ciągu mówca omawia szezesóło- 

wo plan gospodarczy Ministerstwa Rolnietwa i 
Reform Relnych. Snecjałna uwarę referent no- 
świecił gosnońarce Lasów Państwowych i zwią* 
zanym z nią uwasom NIK. 

W zakończeniu atu pos. Karwacki wniósł 
© przyjęcie preliminarza budżetowego wraz z 

jego poprawkami. 

* PRZEMÓWIENTE 
MIN. PONIATOWSKIEGO. 

Po sprawozdawcy dłuższe przemówienie wy- 
głosił minister rolnictwa i reform rolnych 
PONIATOWSKI. 

Przy dążeniu do podniesienia produkcji rol- 
uiezej najpoważniejszą trudność stanowi brak 
dopływu poważnych kapitałów. Jednym ze spo- 
sobów podniesienia produkcji jest wzmeżenie 
pracy w rolniciwie. Bezrobocie na wsi zanikło- 
by, gdyby gospodarstwa rolne upodobniły się 
do intensywnych gospodarstw na zachodzie, ale 

niestety nasze gospadrstwa są raczej prymityw- 

me i jednostronne. Pożądana jest większa pręż- 
mość produkcji roln. i większa różnorodność. aby 
móc zastąpić dotychczas importowane produkty 
własnemi. Punktem wyjścia musi być pełne za- 

trudnienie sił pracujących i na tę możność wy- 
zyskania eałości sił roboczych minister kładzie 
szczesólny nacisk. 

Mówiąe © oddłużeniu rolników minister wy- 
raża przekonanie, że postanowienia dekretu Pre- 
zydenta zostaną wykenane w atmosferze zupeł- 
nej równowigi. 

| dalszym ciągu minister poświęca dłuższy 
ustęp swego przekonania sprawie lasów pań- 
stwowych, zaznaczając, że drzewo jest z tych 
nielicznych i najcenniejszych produktów, które 
znajdują stosunkowo łatwy zbyt. Dlatego też 

" należy oczekiwać wczesnej czy późnej zarówno 

      

   

          

owe wywody, referent * 

    

poprawy ten jak i poprawy konjunktury na 
drzewo. Mówca przytacza d. yfry šwiadezą- 
te © poważnem zmni ę naszego drze- 

wostanu i podkreśla, to wynik eało- 
kształtu warunków, w j gospodarstwo 
nzredowe. Ten stan rzeczy zm do bacznej 
uwagi w celu zachowania ciągłości w użytko- 
waniu lasów. Ostatni dotkliwy spadek cen zała- 

mał się i nawet daje się odczuć tendencja zwyż- 

kowa. Bilanse gospodarki są coraz lepsze. 
W zakeńcz:niu minister, po omówieniu cyfr 
dochodów z lasów państwowych, wyraża prze- 

nie, że nasza gospodarka leśna potrafiła 
zystosowač się do konjunktury. 

  

    

    

        

   
DYSKUSJA. 

Po przerwie w dyskusji wielu móweów u- 
skarżało się na zbyteczne ohciążenie rolnictwa. 
Przeważnie byli oni zdania, że poprawa sytuacji 

     mowystarczałności eżności rolnictwa. 
Przydstawiciel stronnictwa ludowego poseł 

MALINOWSKI apelował, aby rząd i społeczeń- 
stwo depomogli rolnictwu zająć odpowiednie sta 
nowiska w życiu gespndarczem i domasał się 
przeprowadzenia dalszej akeji oddłaużeniowej. 

Poseł KLESZCZYŃSKI (BBWR) zwrócił uwagę 
ną sprawę wzmożenia wywozu płodów rolni- 
czych. 

      

   

  

Cześć Jego pamięci. 

sf. й 

HIPOLIT GIECZEWICZ 
długoletni członek Kom. Dyskont. Wil. Oddz. Banku Gosp. Krajow. 

į zmarł dnia 10 stycznia 1935 r. 

Poseł ŚWIĄTKOWSKI (PPS) poruszył spe- 
cjaiaie zagadnienie bezrolnych i małorołnych, 

uskarżująe się przedewszystkiem na obniżki za- 

robków rebotników rolnych. Dłużej mówca za- 
trzymał się nad sprawą ustawodawstwa oddłuże- 

njewego i twierdzi, że do poprawy na wsi może 
przyczynić się jedynie przywrócenie epłacalno- 
ści warsztatów rolnych. 

Poseł ŁUCKIJ występował przeciwko zbytecz 
nej ingerencji państwa w życie gospodarcze i 
wysunął zas jmia w stosunku do polityki 
rządu w dziedzinie spółdzielczości. 

Poseł CHYLA (BBWR) opowiedział się za 
szerszą ochroną produkcji rolnej. 

Poseł HUTTEN-CZAPSKI (BBWR) omawiał 
przedewszysikiem zagadnienie leśne. W konklu- 
zji swoich wywodów mówca zgłosił wniosek, 
w którym domaga się wprowadzenia w opraco- 
wanej ustawie © podatku gruntowym analogiez- 
nego epodaikowania lasów państwowych na- 
równi z lasami prywatnemi oraz teoretycznego 
obiiczenia przez lasy państwowe wszelkich in- 
nych podatków jak przemysłowego, dochodowe- 
go. majątkowego i t d. na jednakowych wa- 

runkach nbowiązujących ebywateli Rzplitej. 

Po tem przemówieniu przewodniczący zarzą- 

dził krótką przerwę, poczem pay pioDo do 
aalszej dyskusji. 

Posiedzenie komisji przeciągnęło Się poza 
północ. 

            

   

  

DYREKCJA 
j BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

Oddział -w Wilnie 

  

Sesja Rady Ligi Narod, rozpoczęła się 
Sprawy administracyjne. Abisynja narazie nie wnosi swego 

sporu z Włochami 
GENEWA, (Pat). Rada Ligi rozpo- 

częła swoją sesję w piątek o godz. 10.30 
rano. Przewodniczył turecki minister 
spraw zagranicznych. Obecni są m. in. 
Simon, Eden, Aloisi, Litwinow, Madari- 
aga, Nassiglie, 

a porządku obrad różne sprawy ad- 

ministracy jne. 
W sprawie sporu włosko '- abisyńs- 

kiego 
Radę, że rząd etjopski nie żąda obecnie 

wpisania na porządek obrad tej sprawy, 

      

sekretarz generalny zawiadomił 

rezerwując sobie jednak prawo takie w 
ciągu obecnej sesji. Stanowisko rządu 
etjopskiego pozostaje w związku z roko- 
raniami, jakie się odbywaja między Abi 

synją a rządem włoskim. W rokowa- 
niach tych pośredniczy Anglja. 

Następne posiedzenie Rady w ponie 
„ działek rano. 

Minister Laval przyjźdża w piątek 
wieczorem a ministrowie spraw zagr. 
M. Emtenty w sobotę wieczorem. 

  

Kary Śmierci 
na kolejowcówwZ.SRR 

BERLIN. (Pat.) Niemieckie biuro informacyj- 
ne donosi z Moskwy: W związku z ostatniemi 

wypadkami kolejówemi rząd sowiecki wydał 
ostre zarządzenia, nakładające Surowe kary na 

urzędników kolejowych. W dniu wczorajszym 
na podstawie tych zarządzeń rozstrzelano w 
Kurganie (na Syberji) 2 urzędników kolejowych 
oskarżonych » niedbałe pełnienie obowiązków. 

  

Proces H3uptmanna 

Kartki z żądauiem okupu 
pisał oskarżony 

NOWY JORK. (Pat.) W dałszym ciągu pro- 
cesu we Flemingten zeznawał m. in. detektyw 
wydziału wywiadowczego Wilson, który swego 
czasu dopomógł do wykrycia AI Capone. Okup 
przygotewano pod jego nadzorem. Odpowiednie 
sumy dolarów opakowano w banku Mrgana. 
7 tej właśnie paczki 4.600 dolarów znaleziono 
później w garażu Haupmana. 

R: Od kaligrafji i grafologji jedno- 
stkie kartki z żądaniem 

e były przez Haupi- 

  

  

    

     
orzeczenia okupu pi 
mana. 

Trzęsienie ziemi w Turcji 
wciąż powtarza się 

40 zabitych 1000 rannych 
STAMBUŁ. (Pat.) Według oficjalnych danych 

w tręsieniu ziemi w okręgu Marmara zginęło 

40 osób a liczba rannych przewyższa 1.000. 
Wśród ofiar katastrofy, koczujących pod gołem 
niehem szerzy się epidemia czerwonki. Lekkie 
wstrząsy ziemi powtarzają się w dalszym ciągu. 

Kronika telegraficzna 
— MRÓŻ W ŁOTWIE. Na całem terytorjum 

Łoiwy zapanował ostry mróz dochodzący do 32 

C. Nauka w szkołach został przerwana. 
PORT W LENINGRADZIE  ZAMARZŁ 

f żegluga została zupełnie wstrzymana. 
- ZMARŁ GEN. LEBIEDIEW, którego na 

visko stało się głośnem w związku ze sprzeda- 
żą republice Peru dwóch estońskich SA» о- 
jennych. | 

<= W RUMUNJI PANUJĄ OGROMNE MRO- 
ZY. W jednej z miejscowości prowincjonalnych 
znaleziono w chacie 5 osób zamarzłych. Burza 
śnieżna uniemożliwiła żeglugę na morzu Czar 
nem. Dostęp do wszystkich portów jest utrud- 
ntony. 

  

    

   

    

Kto wygrał? 
ze wygrane loteryjne: 

50 000: 94007, 124656, 134331. 
.,10.000: 19806, 29943, 38152, 39101, 

50542, 91222, 99621, 113580. 119407, 

171246. 

Giełda warszawska 
WARSZAWIA. (Pat.) Giełda: Berlin 212.60- 
-0—211.60 Londyn 25.96—26.09—25.83. Ka- 

31'/s—5.251/s. Paryż 34.93 i pół 
wajcarja 171.51—171.94—171.08. 

ary 5.26. Dolary złote 8.91. Rube! złoty 
Czerwoniec 1.20. Pożyczka budow- 

lama 46.50. Dolarówka 53. Inwestycyjna 116.564 
Stabilizacyjna 70. 

   

45519, 
161194, 

  

    

      

   

  

  
  

Na 36 godzin przed plebiscytem w Saarze 
Ogłoszenie wyników we wtorek 

SAARBRUCKEN, (Pat). 

że wyniki plebiscytu ogłoszone będą majwcześ- 

niej we wtorek o godz. 8-ej rano. Począwszy od 

niedzieli wieczora, gmach, w którym będą obli- 

Oficjalnie ogłoszono, 

    

Nowy ambasador 
Wielxiej Brytanii 

w Warszawie 

W ub. środę przybył do War 

szawy nowomiąnowany ambasa 

WiNkiej Brytanji Howard 

William  Kennard z 

Na zdjęciu — 

Kennard z małżonką na dwor- 

    

dor 

małżonką. 

ambasador 

cu Warszawskim. 

A 
a a 

czane głosy. będzie strzeżony przez wojska bry- 

tyjskie. * 

  

Na 36 godzin przed plebiscytem w Saarze pa- 

nuje spokój. Decyzja ogłoszenia wyników nie 

w poniedziałek wieczorem. lecz we wtorek rano, 

została podyktowana, jak przypuszczają, osttoż- 

ścią. Ogłoszenie wyniku głosowania w: godzi-     ność 

nach wieczornych, kiedy cała łudność znajdo- 

wałaby się na ulicach, 

czne. 

mogłoby być niebezpie- 

POMOR 

Piątkowy paryski „Excelsior* zamieszcza wy 

wiad z BRAUNEM, przewódcą frontu jedności 

zagłębia Saary. Braum powiedział, że Hitler mo- 

że być pewien 40%/. Taka sama ilość padnie ża 
status quo. 20% ludności jest niepewną, są to 

przeważnie katolicy, Braun uważa, że jeżeli wię 

kszość padnie za status quo, wówczas stan do- 

tychczasowy -będzie przedłużony, jeżeli nato- 

miast zwolenników status quo będzie mniej, wte 

dy Liga Nar. powinna przeprowadzić jeszcze je- 

den plebiscyt w późniejszym czasie lub podzielić 

terytorjum Saary. Na podstawie dotychczaso- 

wych faktów Braun stwierdził, że głosowanie nie 

będzie swobodne. 

Ro k # 

Dziś nie mógł się ukazać główny organ zwo- 

lenników status quo „Volksstimme', ponieważ 

sabotażyści, jak przypuszczają, pozbawili drukar 

nię prądu elektrycznego. 

* + * 

W. sobotę wieczorem « inicjatywy „frontu 

niemieckiego'* zapalone będą ma 

wzgórzach saarskich wielkie ognie. 

wszystkich 

  

__ WILKI WDZIERAJĄ SIĘ DO OSIEDLI 
Napady na ludzi. 

BUKARESZT. (Pat.) W całej Rumunji panują 
niezwykłe silne burze i zamiecie śnieżne. W wie- 
lu miejscowościach komunikacja została prze- 
wana. 

Na północy kraju zjawiły się stada wilków, 

które atakują ludzi i wdzierają się do wiosek. 
Do jednej ze wsi wpadło stado wilków, liczące 
przeszło 40 zgłodniałych zwierząt. Przerażeni 
snieszkańcy zabarykadowali się w swoich do- 

mach. Wilki dostały się do obory jednego z wieś 
niaków i peżarły znajdujące się tam zwierzęta. 
Kilkunastoletnia dziewczyna, która nie zdołała 

schronić się, padła ofiarą zgłodniałych zwierząt. 
W chwili najścia wilków na wioskę zbliżał się 
do osiedli sankami chłop. Spostrzegłszy niebez- 
pieczeństwo, pozostawił konie na drodze a sam 
wdrapał się na drzewo. Następnego dnia na dro- 
dze znaleziono tylko sanki, a obok widać było 

ebgryziene kości końskie. Wieśniak zmarł spo- 
wodu mrozu, znajdując się całą noe na drzewi 

Z wielu miejscowości nadchodzą wiadomości 
© Śmiertelnych wypadkach zamarznięcia. Nad 
Dniestrem zamarzło na śmierć dwóch strażni- 
ków. 
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Porozumienie francusko - włoskie 
„ 

  

  

. LAVAL 

Paryż, w styczniu. 

Podróż min. Lavala do Rzymu 20- 
stała nagle zadecydowana w chwili, gdy 
wydawało się, że prowadzone od szeregu 
miesięcy negocjacje mie dadzą żadnych 
konkretnych rezultatów. Same rozmo- 
wy rzymskie odbyły się w zupełnie inny 
sposób, niż to pierwotnie przypuszczano. 
Przedewszystkiem najtrudniejszą do roz 
wiązania sprawą okazała się nie kwest ja 
paktu Europy centralnej, ale właśnie 
sprawy kolonjalne, które zazwyczaj uwa 
żano prawie zą załatwione. Nastąpiło to 
z dwóch powodów. Z jednej strony za- 
rysował się wśród senatorów włoskich 
ruch przeciwny wszelkim ustępstwom w 
sprawie przywilejów Włochów w Tuni- 
sie, z drugiej zaś strony — incydent wło 
sko-abissyński utrudnił Francji wszelkie 
dalej idące ustępstwa ma rzecz Włoch na 
wybrzeżu Somali, gdyż mogłoby to do- 
prowadzić do ustanowienia protektera- 
tu włoskiego nad Abissynją. Francja, po 
dobnie zresztą jak i Anglją, nie może bo- 
wiem chętnem okiem patrzyć się na 
plany Włochów w stosunku do Abissy- 
nji, która zresztą, sama jest państwem 
stosunkowo nieźle  zorganizowanem. 
Włochy domagały się od Francji daleko 
idących ustępstw na wybrzeżu Somali, 
(była mowa nawet o porcie francuskim 
w Dżibuti), które pozwoliłyby odciąć Abi 
synję od morza. Jak wiadomo główną 
arterją handlu zagranicznego Abissynji, 
jest kolej łączącą stolicę tego państwa 
Addis--Abeba z portem francuskim w 
Dżibuti. Francja, o ile można się zorier'- 
tować na podstawie dotychczasowych 
informacyj, nie przyznała Włochom pra 
wa kontroli koleji Addis-Abeba-Dżibuti, 
ale zgodziła się na ustąpienie terytorjum 
nad zatoką Obock, nadającego się do 
zbudowania portu. W ten sposób Wło- 
chy, których kolonje: Erytrją i Somali, 

  

   

   

LISTY Z WARSZAWY 

CZŁOWIEK 
SZCZĘŚLIWY. 
Stare przysłowie mówi, że „gość na 

chwilę patrzy na milę*. : 
I prawda, Człowiek obcy często.zau 

wąży to, na co miejscowy wcale nie zwra 

ca uwagi. Przywykł, oswoił się, nie spo- 
strzega. е 

Dlatego to pozwalam sobie niekiedy 
pisać z Warszawy nie o Warszawie, ale 
o Wilnie i Wileńszczyźnie. Oryginalność 
bowiem pewnych spraw i ludzi „kreso- 
wych* lepiej widzi się zdaleka, niż -zbli- 
ska. 

Pisma wileńskie ostatniemi czasy ma 
lują stan umysłów tamtejszego włościań- 
stwa tak ciemnemi barwami, że sprawia 
to wrażenie, jakby ciąženie ludu tego ku 

państwowości polskiej uległó osłabieniu. 
Wprawdzie luż obok jeremiad na temat 
nędzy, demoralizacji i ciemnoty spoty- 
kamy komunikaty o obchodach i jubiłe- 

1 owe uroczystości,        ak uszada: WDTAY   

(Od naszego korespondenta) 

/legają z dwóch stron do Abissynji, 

zyskują nową bazę operacyjną, nadaja- 
a się do zawładnięcia tym krajem. 

Ustępstwa francuskie w Libji na rzecz 
Włoch, pomimo iż obejmują one tery- 
lorjum liczące przeszło 100.060 klm. kw. 
nie zdają się jednak mieć większego zna 
czenia. Tak więc kwestje afrykańskie zo 
stały uregulowane, przyczem Francja 
ma tu do zanotowania sukees dyploma- 
tyczny w sprawie tuniskiej. 

Jeśli się do tego doda drugi fakt, a 
mianowicie osiągnięcie porozumienia w 
sprawie paktu Europy centralnej, a wię: 
nietylko gwarancji niezależności Austrji, 
lecz także ewentualnego współdziałania 
Włoch z państwami Małej Ententy, to 
sukces dyplomatvezny min. Lavala na- 
leżałoby określić jako bardzo poważny. 
Istnieją jednak także pewne „ale*. 

Informacje, jakie otrzymaliśmy z 
Rzymu, wskazują, że Francja i Włochy 

w zgodnej deklaracji określają przepro- 
wadzone przez Niemcy zbrojenia jako 
nielegalne, „dopóki nie zostaną one ure- 

    

  

        

   

  

В 
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gulowane na podstawie konw i mię- 

dzy Nimcami a wielkiemi mocarstwa- 
mi*. Przyłączenie się Włoch do przeciw 
rewizjonistycznej polityki Francji także 
w kwestji zbrojeń niemieckich byłoby 
lak wielkim sukcesem, że trudno uwie- 
rzyć, by min. Laval zdołał go osiągnąć 

bez wielkich ofiar w innej dziedzinie. 

Jak się zdaje, ta deklaracja potępia- 
jąca zasadnicze zbrojenia niemieckie zo- 
stała jednak skupiona przyrzeczeniem 
podjęcia spowrełem rozmów z Niemca 

Było to podkreślenie solidarności 
mneusko-włoskiej w tej sprawie, ale 

równocześnie przyjęcie zobowiązania, 
że kwestja ta zostanie uregulowana w 
myśl życzeń włoskich, a więc bardziej 
odpowiadających poglądom niemieckim, 
niż dotychczasowa teza francuska. Ko- 
respondent „Le Temps“ donosi zresztą 
z Rzymu, że porozumienie to zostało о- 
siągnięte na podstawie zbliżonej raczej 
do tezy włoskiej. A teza włoska — to zgo 
da na zalegalizowanie zbrojeń niemiee- 
kich w pewnych określonych roezmia- 

Em "UJ 
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Dotychczasowe kolonje Włoskie w Afryce, i graniczące ż niemi, kolonje innych państw. 

  

Iierpelacje w parlamencie francuskim 
PARYŻ, (Pat). Grupy parlamentarne 

zapowiadają ogłoszenie szeregu inter- 
pelacyj w Izbie Deputowanych, między 
innemi także w sprawie polityki zagra 
nicznej i rokowań rzymskich. 

ganizowane z inicjatywy figur muiej lub 
więcej urzędowych, mają świadczyć © 
żywotności „polskiej idei państwowej 
śród mas chłopskich — ale. przecież wie 
my, jak sceptycznie traktuje opinja pu- 
bliczną wszelakie tego rodzaju imprezy. 

„Ot — myśli sobie czytelnik — znów 
tam jakiś prowincjonalny kacyk, dla 
przypodobania się zwierzchności, urzą- 
dzą. jubel państwowy”... 

Mimowoli przypominają się dawia 
„dobrowolne*. składki, : zbierane przez 
urjadnika. Fikcje zaś, o których niedaw- 
no tak mądrze pisał b. minister Matu- 
szewski, występują w formie konkretnej. 

A przecież «wpadł mi w rękę dowód, 
że w Wileńszczyźnie są włościanie, ktć- 
rych uczuć nie trzebą wcałe maskować 
oficjalnemi manifestacjami, ba! przeciw 
nie: żadna parada urzędowa nie jest dol 
na oddać piękna tych dusz i ich głębokie 
go do polskości przywiązania, 

Dokumentem owym jest list niejakie- 
go Józefa Matulewicza, szewca wiosko- 
wego z Anglenik, wpobližu  Rudziszck. 
Autor dziękuje tu za przyznaną mu za 
pomogę w nagrodę za jego przedwojen- 
ną działalność Tzialknia | iact czezaśli. NĄ SZBD RIC RZA SOO SZATA 

  

Frakcja socjalistyczną zamierza in- 
terpelować w sprawie bezrobocia, w 
sprawie robotników cudzoziemców, a w 
szczególności w sprawie wydalania emi- 
gramtów politycznych. 

wy. Ponieważ w dzisiejszych czasach by 
wa dość trudno spotkać ludzi, umieją- 
cych radować się teraźniejszością, więc 
warto przyjrzeć się temu zacnemu człe 
kowi. Warto, bo niewszędzie tacy Matu- 
lewicze się rodzą. Warto, bo jego rzeczy- 
wiste istnienie wyjaśnią nam do pewne- 
go stopnia, dlaczego z tej, a nie innej ze 
mi wychodzili i wychodzą najwięksi, naj 

ofiarniejsi bohaterowie Polski, 

O czynach Matulewicza opowiedziała 
mi b. kierowniczka miejscowej szkoły lu 
dowej. Powtórzę tu przedewszystkiem 
jej słowa. ; 

„Gdy w roku 1910 zwiedzalam wio- 
skę Amgleniki, zaglądałam do poszeze- 
gólnych chałup, pragnąc zapoznać. się 
ze sposobem życia:i kulłurą mieszkań- 
ców tej zapadłej wioszczyny. Smutno tu 
było i szaro. Władzę nad umysłami spra 
wował strażnik monopol. Ludzie po- 

jęcia nie mieli o śwych prawach; zapada 
jąc się kuliuralnie coraz niżej. 

W czasie tych wędrówek uwagę moją 
zwrócił szewe miejscowy, czterdziesto- 
leini mężczyzna, którego wyjątkowo in- 

teligentne odpowiedzi zastanowiły mnie. 
Był to biedak, nasiadaiaev zaledwie ied- 

      

   

  

rach, to porzucenie przez Francję osła- 
wionej noty min. Barthou z 17 kwietnia 
ub. r., która kładła kres wszelkiej dysku 
sji nad sprawą zbrojeń niemieckich. 

Niewątpliwie ustąpienie Francji z doty 
chczasowego mieprzejednanego stanowi- 
ska pozwoli jej na efektywne zbliżenie 
do Rzymu, a także do Londynu, Umożli- 
wi to również podjęcie prac konferencji 
rozbrojeniowej, a nawet w dalszej może 
przyszłości, powrót Niemiec do Genewy 
Są to korzyści, których Francja nie mo- 
że lekceważyć. 

  

Są jednak jeszcze pewne ale, które 
są nawet bardzo poważne. W polityce 
dzieje się już zawsze tak, że gdy ktoś zy- 
skuje w jednem miejscu, to traci równo 
cześnie — w drugiem. Francja zbliży się 
do Niemiec, do Włoch, do Ang Może 
za to stracić na innych terenach. Wybit- 
ny, chociaż bardzo jednostronny, publi- 
cysta Pertinax zaciekły zwolennik soju- 
szu francusko-sowieckiego, omawiając 
projekty paktów ustalone w Rzymie, wy 
sunął pytanie, czy franeusk0-włoski pro 
tokół nie pozostaje jednak w pewnej 
sprzeczności z protokółem franceusko-s0- 
wieekim z 5 grudnia ub. r., w którym 
Francja i ZSRR. zobowiązały się do nie- 
angażowania się w żadną akcję mogącą 

<odzič paktowi wschodniemu. Czy 
podjęcie rozmów z Niemcami w sprawie 
częściowego zalegalizowania ich zbrojeń 
nie spowoduje oziębienia się stosunków 
francusko-sowieckieh? Wydaje się to 
bardzo prawdopodobne. Możliwe jest ma 
wet, że Francja mogłaby wiedy zrezy- 
gnować z paktu wschodniego, albo też, 
że zostanie on podpisany wraz z Niem- 
cami, po słarannem oczyszczeniu go na 
drodze dyplomatycznej z wszelkich klau 
zul o wzajemnej pomocy i t. p., a więc 
w formie niezupełnie odpowiadającej ży 
czeniom sowieckim. Tak czy inaczej, po- 
rozumienie  francusko-włoskie może 
mieć ogromny wpływ na politykę curo- 
pejską w najbliższych / miesiącach. 
Wpływ ten będzie albo niezwykle duży, 
tak iż porozumienie rzymskie stanie się 
do pewnego stopnia punktem zwrotnym 
w polityce europejskiej, albo też okaże 
się, że osiągnięto je tylko na papierze i 
nie da się ono zrealizować w praktyce, 
a włedy nie będzie ono miało żadnego 
wpływu na dalszy bieg wypadków. A 
Francja powróciłaby w tym wypadku 
do swej dotychczasowej polityki w sto- 
sunku do Niemiec i Rosji. W chwili obec 
nej nie można się jeszcze: zorjentować, 
która z tych ewentualności ma więcej 
szans prawdopodobieństwa. 

1. Brzękowski. 

      

— Post seriptun: redakeji. Otrzymany dziś 
po zy artykuł naszega paryskiego korespon- 
centa — potwierdza opinje, wypowiedziane już 
wczoraj przez naszego naczelnego redaktora, nie 
posuwa się tyłko tak daleko w konkłuzjach. Po- 
dajemy korespondencję jako ciekawe oświellenie 
tych samych spraw przez osobę obserwującą je 
zbliska. 

KTS TIEMS 

    

nę dziesięcinę ziemi. Utrzymywał siebie 
i dwoje dzieci łataniem butów sąsiadom 
i sprzedawaniem na jarmarkach trzewi- 
ków, przeważnie starych, odświeżanych. 
Zaczęłam go badać, wypytywać, ale 
wnet spostrzegłam, że coś przede mną 
tai. ‚ PA 

Skoro jednak po pewnym czasie zdo- 
byłam jego zaufanie, wyznał mi swą ta- 
jomnieę w nadziei, że mu w działalności 
dopomogę. Oto w kącie izby, pod ławą, 
za stosem szmat, ukryty był niewielki ku 
fer. Wypełniony był on szczelnie książ- 
kami i broszurami najrozmaitszej treści: 
religijnej, naukowej,. beletrystycznej, a 
poczesne miejsce zajmowały tu $piewni- 
ki patrjotyczne. Okazało się, że Matu- 
twicz założył potajemną czytelnię bez- 
płatną. Wszystkie swoje groszowe 0sz- 
czędności obracał na zakup książek, któ 

re rozpożyczał i rozdarowywał młodzie- 
ży okolicznej. 

Zapytany, czy wie, że naraża się na 

surową odpowiedzialność i że. w razie 
zdrady, może się dostać do więzienia, 
oświadczył, że doskonale zdaje sobie 
sprawę z grożącego mu niebezpieczeńst 
wa, ale walke z wsływami rusyfikatorów
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RANDOLF HEARST 
król prasy amerykanskiej 

Właściwie mowa będzie nietyle o samym kró 
łu prasy amerykańskiej, naogół niewidzialnym 
dla cickawych oczu śŚmierielnika, ile 0 jego 
haejendzie. Czytelnik rozumie ten hiszpański 
wyraz. Oznacza cn iermę, dwór, pałacyk, willę, 
zamek, słowem coś w rodzaju wiejskiej siedziby. 

Nie byłby te temat zbyt interesujący, gdyby 
chodziło o kegeś innego, a nie o Hearsta, wie 

ich pism amerykańskich, wpły 
wowego urabiacza opinji w wielkiej republice 

zaoceaniczn=j i jednego z największych snohów 
jakich znały Gzieje rodu ludzkiego. 

   

  

   

    

  

DOM MIESZKALNY CZY MUZEUM? 

Hacjenda magnata pełożona jest na brzegu 

Pocyfiku w słonecznej Kalifornji. Ścisłej: w 
Hellywoed. W tei to uroczej miejscowości, gdzie 

znalazły przytułek wszystkie gwiazdy i gwiazd 
ki amerykańskiego firnamentu filmowego oglą 

dać można — oczywiście za zezwoleniem gospo 
darza — esobliwą siedzibę Randolfa Hearsta 

Haejenda wznosi się na wyniosłem wzgórzu. 
skąd rezpościera się wspaniały widok na toną 

ce w zieleni wybrzeże i na zlewający się z ho 
ryzontem bezkres oeeanu. W kie ziemie wo 

koło, jak okiem sięgnać, należą do He-arsta. — 

Gość, przyjeżdżający do króla prasowego z wi 

zytą nie przedestanie się tak łatwo do Środka. 

Kompleks budynków, składających się na 

„Hearst Hacienda* otoczony jest potrójnym rzę 

„dem kolczastego drutu, przez który przechodzi 
prąd elektryczny. Ma to zabezpieczyć przed nie 
proszenymi gośćmi, którzyhy się złakomili na 

przechowywane w hacjendzie skarby. Natemiast 
gdy pedi eżonoj drutem bra 

my auto którego w hacjendzie się 

oczekuje, krama — dzieki doweipni* skonstrue 

wsnemu mechanizmowi elektrycznemu — ofwie 

ra się automatycznie, zaś po przejeździe auta — 

znowu się zamyka. 
Na tem ostrożności się nie kończą. Przyjeż- 

cy. nawet po przebyciu bramy e"lądają na 

pis estrzerawczy: Uwasa! Dzikie zwierzeta ! Pie 
szo nie chodzić! Istetnie wpobliżn widnieją klat 
ki ze wami. tygrysami i t. p., które zanewne w 

razie potrzeby automatycznie sie otwierają. a 
wtedy biada nienreszonemu rościewi. 

Może istnieja ieszeze jakiś zabezpieczenia, w 
postaci przyrządów ałarmawych, niewidocznych 

detektywów i t. p. W każdym razie drzwi do 
pałacyku są otwarte i nikt ich — przynajmniej 

na pierwszy rzut oka — nie strzeże. Z druciej 
strenv nikt kościowi na snatkanie nie wycho 
dzi. Może wotććń da črodka bez ceromonii i roz 

rocząć zwiedzanie komnat, wypełnionych snro 
wadzenemi z Europy za drosie pieniądze przed 
mietami sztnki, Tu właśnie zaczyna się zagadka: 
dom mieszkalny czy muzeum? 

        

     

  

  

     

   

            

CZEGO TAM NIEMA. 

Gdy się przestąpi próg osebliwej siedziby 
Randolfa Hearsta, niewiadomo co więcej podzi 

wiać: piękno nagromadzenych przedmiotów, ich 
ceny, chaos w rezmieszczeniu dzieł sztuki i an- 
tyków, czy oryginalność właściciela hacjendy 

W zbiersniu rzadkich antyków i cennych 
przedmiotów artystycznych nie kieruje się 
Hearst žadnem nnodobaniem w określonym kie 
runku. Nie skanuje więc ani specjalnie obra 
zów, ani specjałnie rzeźb, czy bronzów, czy ma 
honi e historycznej wartości. Skupuje wszystko, 
eo mu pod rękę wpadnie. Na swym składzie w 

Hollywnod (jest to bodaj najwłaściwsze określe 
nie hacjendy kalifornijskiej Hearsta) posiada 
król prasowy łóżko kardynała Richelieu i mar 
mury z kościoła w Toledo, dywany z Teheranu 
1 fisury Świętych z kościoła w Riviera, łóżko 
gotyckie księcia Buekineham i miajaturowy kla 
sztor z XIII © 45 sklepieniach, autentyczne 

Van Dycki, Reynołdsy, Remhrandty i mnóstwo 
innych przedmiotów, których tu wyliczyć nie 
sposób. 

RZEEREPEZEWREW SO 

  

   

  

uważa za swój święty obowiązek, a zresz 
tą, pewny jest, że go żaden czytelnik nie 
wyda. 

Tak to przez szereg najcięższych lat 
niewoli, gdy wiszący nad nami knut de- 
prawował społeczeństwo, gdy z dnia na 
dzień powiększały się szeregi zrezygno- 
wanych ugodowców, gdy przedstawicie- 
le „czołą narodu w pas kłaniali się car- 
skim satrapom, zdobiącym Wilno pom- 
nikami naszych katów — ubogi szewe 
wiejski w tajemnicy otwierał i zamykał 
swój kuferek, by utrwalać wiarę i bu- 
dzić patrjotyzm w duszach spółobywa- 
teli. 

Dziś — kończy moja informatorka — 
gdy szkoła 'w Anglenikach przepełniona 
jest dzieciarnią, a kursy wieczorne dok- 
ształcają tych, których Matulewicz do 
nauki zachęcał, nasz cichy działacz da- 
lej uprawia swoją dziesięcinę ziemi, da- 
lej łata sąsiadom buty, żyje, jak żył, z tą 
tylko różnicą, że dzieci zabrała mu mę- 
dza i gruźlica. Mimo tto, ilekroć zagląda 
do szkoły, twarz mu się rozjaśnia wielką 
radością. 

Jest szczęśliwy. 
"Fak, Matulewicz jest szczęśliwy. Do- 

Wszystko te wypełnia obszerne komnaty wil 

łi Hearsta i wielki hangar specjalnie zbudowa 
ny dła pomieszczenia rzeczy, które się nie zmie 
ściły w budynku mieszkalnym. Hearst chce po- 
bić rekerd nietyłko jakością zbieranych anty- 
ków, lecz przedewszystkiem ich ilością. Istotnie, 
pod tym ostatnim względem nietylko zbieracze 

prywatni, lecz i niejadno zasobne muzeum nie 
bardzo mogłoby się z magnatem prasowym 
mierzyć. 

Muzealny charakter nadają hacjendzie Hear- 
sta zarówno nagremadzone w niej przedmioty, 
jak też znajdujące się w każdym pokoju szcze 
gółowe katałogi z danemi, dotyczacemi każdego 
objektu. W katalegach tych jednak nietyle znaj 
dziemy wiad. cennych dla prawdziwego zbieracza 

šile... sum, jakie Hearst płacił za dzieła sztu- 

        

   

ki. Katalegi Hearsta są właściwie cennikami. — 
Oglądając np. obraz Greure'a czy Boticellego nie 

dowiemy się, gdzie sie on znajdował przedtem 
i jakie ma walory wśród krytyków. Dowiemy 
się natomiast, że Hearst zapłacił za obraz 300 

  

  

  

Hearsta 35 tys. dei., łóżko księcia Buckinghama 

— 15 tys. dol, umeblowanie pałacu Hamiltona 
(przywiezione również z Angłji) — 125 tys. dol. 

it. d. i t. d. Tylko Amerykanin mógłby się 
młobyć na podobne reklamowanie swych możli 
wešci finansewych i swego... braku odczucia 
szłuki prawdziwej. Próżno szukalibyśmy u Hear- 
sta pietyzmu dla dzieł, które zgromadził dzięki 
swym miljonom. Na łóżku Richelieu wysypia 
się jakiś zaproszeny przez Hearsta kowhoi z 
Arizony. Pod grtyckiemi figurami świętych ha 
sają nawpół goła girlaski z wytwórni filmowej. 

    

Ale zarówne kowboj jak girlaski jak wszelki 
inny sneb mniejszego od Hearsta kalibru może 
się potem pochwalić przed znajomymi, że spał 
na łóżku wszechmocnege engiś kardynała czy 
księcia Buckinghama, że jadł z talerzy madame 
Pompadour, a pił z kieliszków admirała Nalso 
na. 

Tak „trzyma fason* 71-letni właściciel 26 
pism, dorebkiewiez z San Francisko, patentat 

tys. dolarów. Dowiemy się — wcale © to nie prasowy i mecenas sztuki — Randoli Hearst. 

prosząc — że klasztorek z XIH w. kosztował NEW. 

EET   

Doroczny bal kosijumowy 

  

Rok rocznie w salonach burmistrza Loadynu odbywa się bal kostjumowy dla dzieci. — Na 
ilustracji obecny burmistrz Londynu Stefan Killik, zgodnie z tradycją w galowym stroju urzę- 

dowym wita swych małych gości. 

  

Raj małżeński 
Ameryka miała dotąd raj rozwodowy, miasto 

Reno, gdzie udzielano rozwody łatwo i szybko; 
cheenie zdobyło sobie rozgłos i powodzenie ma- 
łe miasto w stanie Wirginja, Welłsburg, które 
chlubi się największą ilością zawieranych mał- 
żeństw. W Welłsburg'iu meżna dokonać aktu 
ślubnego w najkrótszym czasie i bez żadnych 
dokumentów. W słynnem Gretna-Green w An- 
glji, śłuby udzielane są w kuźni, w Wellsburgu— 
w klasie szkolnej, tam kowal, tutaj nauczyciel. 

  

żył triumfu swojej idei. A czy może być 
większa dla człowieka ideowego radość? 

Toć on czuje, że jego praca, jego sta- 
ramia nie poszły na marne; że nie napróż 
no od ust sobie odejmował, by kupować 
książki dla gromady, nie na darmo ryzy 
kował wolnością... Matulewicz jest jed-' 
nym z tych, którzy na Polskę zarobili, je 
dnym z tych, którym wolność z nieba nie 
spadła. 

Tem większe ma prawo cieszyć się 

    

nią. 

Ale nie to tylko jest źródłem jego 
szczęścia. Niemniej raduje go faxt, iż za- 
sługa została oceniona. Właśnie — jak 
rzekłem wyżej — w liście, który mam 
przed sobą, człowiek iten chwali się otrzy 
maną nagrodą. 

Nie starał Się o nią, nie zabiegał, Zna- 
lazł się ktoś, kto bez jego wiedzy zawia- 
domił władze o przedwojennej dziatał- 
ności wioskowego szewca. 

Poskutkowało. 
„Zapomogę — pisze — otrzymuję 

już dwa lata po 5 zł. miesięcznie. 
Jakże się mie ciszyć! Aż do końca ży- 

cia spokój, że ma machorkę, sól, naftę, a 
nawet czasem cukierek dla wnuczki pie- 

Ten nowy rodzaj „przemysłu* ściąga do Wellst 
burg'a coraz łiczniejsze grupy „inieresantów*, 
tak, że w mieście wybudowano już trzy nowe 
komfortowe hotele, powstałe dużo kwiaciarni, 
otwarto kilka filij wielkich magazynów jubiler- 
skich z New Yorku, słowem powtarza się ta 
sama historja co w Reno. Ceremonja ślubna w 
Wellsburgu kosztuje 100 dolarów, a do zawar- 
cia ślubu wystarcza tylko zgoda obu stron. 

niędzy nie zabraknie. Może być, że z tych 
pięciozłotówek mie uzbiera się tyle, ile 
Matulewicz swego czasu wydał na swą 
czytelnię — stary już jest, może nie do- 
czekać — ale to głupstwo, drobnostka. 
Najważniejsza rzecz — to dowód uzna 

  

"nia, jakie te 5 złotych uzmysławia. 
I w liście swym staruszek wyraża 

prócz radości, gorącą, serdeczną wdzie 
ezność. 

A teraz pytanie. Czy taki Józef Matu- 
lewicz nie powinien być zaliczony do t. 
zw, elity? Czy nie należałoby jego i jemu 
podobnych (bo po wsiach Wileńszczyz- 
ny znajdzie się więcej takich Matulewi 
czów) uznać za mafjzasłużeńszych obywa- 
teli Państwa?.. Czy blask niejednego 
„wykłopotanego* orderu nie gaśnie przy 
skromnej pięciozłotówce. tak radującej 
ubogiego szewca?.. 

I jeszcze jedno. Czy nie byłoby lepiej 

pisać mniej o urzędowych imprezach, a 
więcj o cichych, skromnych, zapoznawa- 
nych przeważnie weteranach walk bez- 
krwawych z najazdem?... Ałboż 'to mało 
spotkać możma śród włościan „kreso- 
wych ludzi, którzy najrozmaitszemi spo 
sobami bronili się przed zaliczaniern ich 

  

UŚMIECHY | USMIESZKI. 
Histeryczkom grozi 

genjalność 
W: łondyńskiej klinice Instytutu dlą psycho- 

logji medycznej, zaszedł osiatżio ciekawy wypa 

dek, który wznowił dyskusje ja temat granicy 

między genjuszem a obłąkanierp. 

Jak wiadomo, możemy o ksżdym nawprawd: 

  

  obłąkanym twiedzić, że jest genjfszem, co żad 
s + В 2 7 memu warjutowi dotychezas ani niė zaszkodzilo 

i k chciał 
yktóry się 
+ 

ani nie pomogło. 

  

atomiast gdyby 

twierdzić o genjuszu, albo o %m. 

za genjusza:uwaźa, że jest obłąkany, Maraziłby 

  

   
na bardzo prz    kre konsekwencje. Zypowyż    „ego wid „, że między genjuszem a 

jest jednak róż 

  

nica i że granicę, gdzie się kożiczy 

   genjusz, a zaczyna obłąkanie, względnie gdzie 

się koń obłąkanie a zaczyna genjusz, nale         
żałoby koniecznie ustalić 

Aut 

się następująco: 

Młoda dziewczyna, która przed rokiem jesz 

  

yczna historja londyńska przedstawia 

cze pracowała w zakładzie krawieckim, została 

przewieziona do kiiniki instytutu wymienione 

go na wstępie, z powodu chronicznych ataków 

trwogi wybitnie histerycznej. 

Rodzina dziewczyny i jej pracodawcy uwa- 

tkows    

  

żali ją za umysłowo ograniczoną, a po 
  

djagnoza w kiinice instytutu stwierdziła wyjąt 

kowo niski stopień inteligencji. 

Systematyczne leczenie w klinice wydało nacz 

wyczajne rezultaty i pacjentka opuściła insty 

tut jako zupełnie wyłeczona. Przed odejścier: 

poddana została egzaminowi, podczas którego 

ujawniła tak wysoki poziom inteligencji, że nie 

jeden stary krytyk literacki mógłby się nim 

szczycić. Zademonstrowała ona zarówno szybkie 

  

i skuteczne wchłanianie wiedzy, jak i roz й 

ch problemów. Jej pamieć, 

  

wanie najtrudniejs 

która przed rokiem — jak się zdawało — 

  

woga 

le nie pracowała, stała się tak doskonałą, że 

dzisiaj po jednorazowem przeczytaniu przecięt 

nej kilkudziesięciostronicowej broszury, moż* 

jej treść powtórzyć dokładnie z pamięci 

dnstytut, t. j. jego władze, 

kształcić dalej na własny koszt. 

zamierzają ja 

  

Wiadorność ta, na pierwszy rzut oka, poc:e 

szająca i radosna, przejmie dreszczem każdcge. 

Kto się nad tą sprawę poważniej zastanowi. - 

Nie ulega kwestji, że zdobycze angielskiego in- 

stytutu psychologji doświadczalnej i jego metó 

dy leczenia „za rok. za dzień za chwilę”... dora 

i do nas. 

«o wtedy? 

Osobiście znam kilka niezgorszych histery 

czek, których wdzięk polega na tem, że o i'= 

się mawet czegoś nauczyły, to niewiele pamięta 

ją, wszystko mieszają, ciągłe się myłą, zawsze 

nie to mówią, co chciały powiedzieć i najczę 

Ściej nie wiedzą czego chcą. Rozwiązać mogę 

wstążeczkę lub tasiemkę, ale nie słyszałem, by 

rozwiązywały problemy. В 

Jeśli te wszystkie panie nabędą nagie pod 

wpływem - odpowiedniej kuracji klinicznej (za 

pewne hydropatje) niezgłębiona  inteligenc,ę. 

strach pomyśleć co się stanie! 

Biada zwyciężonym! Będziemy musieli myś 

łeć o ucieczce na inne planety. WEL. 

ŻLE ZROZUMIAŁ. 

Gospodyni do młodego lekarza: 
— Panie doktorze, pierwszy przed drzwiami 
— Niech wejdzie, niech wejdzie! (Le Rire'. 

  

  

do cerkwi prawosławnej? Małoż to krą- 
żyło po wioskach siermiężnych mauczy- 
cieli, potajemnie uczących dziatwę czy- 
tać i pisać po polsku?... Toć nie wszyscy 
oni wymarli. 

Gdy 12 lat temu stawiano w puszczy 
Rudnickiej krzyż na grobie nieznanego 
powstańca, okazało się, że w Starych Ma 
celach żywiono po chatach kult dla je- 

;, go pamięci; odnaleziono nawet kilku sta- 
rych gospodarzy, którzy owego powstań - 
ca ratowali, jak mogli i kryli rannego 
przed okiem poszukujących go koza- 
ków. A czem to groziło — wiemy. 

Dobra dusza odnalazła Józefa Matu- 
lewicza i zasługę jego przypomniała, ko- 
mu należy. Takich dobrych dusz powin- 
no być więcej, aby wdzięczna ojczyzna 
nie jednego tylko Matulewicza należycie 
uczcić mogła. 

W wolnej Polsce każdy jej wierny syn 
powinien być tak, jak on szczęśliwy. 

Benedykt Hertz. 

z



KURJER SPORTOWY. 

„KURJER“ z dnia 12 stycznia 1935 r. 

Dzień wielkich sensacyj sportowych 
na lodowisku hokejowem 

W dalszym ciągu ogólnopolskiego 
turnieju hokejowego drużyn szkolnych 
uzyskano szereg sensacyjnych wyników. 
które wysunęły ma czoło turnieju dryży- 

ny Krakowa, Łucka i Liwowa, a »sunęly 

w cień zespół uczniów z Wilna, którzy 
byli zbyt pewni siebie, iż potrafi 
tak dobrze jak Godlewscy, czy Wir 
ro. Tymczasem okazało się odwrotnie. 

  

    

Wilnianie grali bez serca, tak jakby 
odbywali pańszczyznę. Mało tego, że dru 
żyna była źle zgrana, nadomiar złego poz 
woliła sobie zagrać raz i drugi w sposób 
brutalny, co zepsuło ogólne wrażenie 
Kontuzjowano przecież sympatycznego 
gracza Lwowa Jaciowa, który padł twa 
rzą ną lód. Jaciow cudem uniknął kalect 
wa. Trzeba pamiętać, że można grać o- 

stro, że można walczyć ambitnie, ale 
trzeba umieć grać po gentelmeńsku. 

Wilnianie przegrali wczoraj dwa 
mecze i już nie potrafią odegrać poważ- 
niejszej roli w turnieju. Zajmą chyba je- 
dno z dalszych miejsc. 

Przejdziemy teraz do poszczególnych 
spotkań: 

    

LWÓW — WILNO 2:0. 

Lwów gra dobrze, nie jest to niespo- 
dzianką, ale niespodzianką jest, że wil- 
nianie nie potrafili poważnie zagrozić 
bramce Lwowa i unicestwić ataki Stup- 
niekiego, który faktycznie jeden wywal 

czą względnie remisuje wszystkie mecze 
dla Lwowa. 

'Tempo gry żywe. Poziom walki zep- 
suty jest faulami. Sędzia od czasu do 
czasu wyklucza kogoś z gry. Pierwszą 

bramkę przed przerwą zdobywa Kuli- 
czkowski. Po zmianie stron wilnianie 
cheą wyrównać, ale ataki Czaszniekiego 
nie dochodzą do bramki Lwowa. Nieźle 
gra Ginter, ale jest zbyt miękki. 

W drugiej części gry pada druga bram 
ka bita przez Jaciowa, który został na- 
stępnie sfaulowany i zniesiony z boiska 
na ramionach kolegów. 

Mecz kończy się ostatecznie zwycię- 
stwem Lwowa. Zwycięstwo zasłużone. 

KRAKÓW — POZNAŃ 7:2 (4:1) 

Drużyna Krakowa gra b. pięknie. 
Drużyna prezentuje się pierwszorzędnie. 
Chłopcy są doskonale zbudowani i pięk- 
nie ubrani. Najlepiej gra u nich Burda, 
który pochodzi z Krynicy. Mecz piękny, 
ale mało ciekawy. Kraków miał przez ca 
ły czas meczu wyraźną przewagę. Bram 
kami podzielili się: Burda — 4, Kamiń- 
ski — 2 i Grzywiński — 1, a dla Pozna- 
nia zdobyli: Joachimek i Schreiber. 

WARSZAWA — POZNAŃ 2:0. 

Hokeiści Warszawy nie zajmą pierw 
szego miejsca, Ustępują Krakowowi, 
Lwowowi, a może nawet i  Łuckowi. 
Dziś to się rozstrzygnie. Mecz mało cie- 
kawy. Warszawa góruje technicznie. 
Bramki strzelili: Zambrzycki i Dolewski. 

  

  

  

KRAKÓW —- WILNO 6:1. 

"Nikt zapewne nie spodziewał się, ż 
drużyna wileńska przegra w tak wysu- 
kim stosunku bramek. Stosunek 6:1 jest 
może zbyt wysoki, ale zwycięstwo Kra 
kowa zasłużone. Krakowianie grali ze- 
społowo. Byli drużyną lepszą. Wilnianie 
nie potrafili przeprowadzić planowej ak- 
cji. Bramki zdobyli: Burda 3, Rittermarn 

2 1 Kamiński 1, a dla Wilna Sierdiu- 
kow. 

  

   

ŁUCK LWÓW t:t. 

Najwięsszą sensacją dotycliczaso- 
wych rozgrywek jest wynik remisowy 
uzyskany (przez Łuck z silną drużyną 
Lwowa. Łuck grał nadzwyczaj ambitnie 
Walka była bardzo ostra. Łuck miał du 
%0 szczęścia. Zawdzięczać remis powi- 

nien bramkarzowi Kisielowi, który ura- 
1ował drużynę od porażki, a _ zasłużył 

swoją brawurową grą na uznanie. Pierw- 

szą bramkę zdobył Przysueki dla Łucka. 
Skupnicki dwoi się na boisku Stara 

się przynajmniej zremisować. Pada 
strzał, a wynik jest 1:1. Wynik ten jest 
sensacją. Lwów stracił pierwszy punkt 
Wypada to na korzyść Krakowa, który 
niewątpliwie zajmie pierwsze miejsce. 

DZIŚ od godz. 10 dalszy ciąg turniju. 
Dziś odbędą się w Trokach zawody nar- 

ciarskie. 
Finał turnieju między Lwowem, a 

Krakowem w niedzielę od godz. 14 min. 

10 transmitowany będzie z Wilna przez 
Radjo” na całą Polskę. Mecz rozpocznie 
się przed godz. 14. zainteresowanie tur- 
niejem staje się coraz większe. 

    

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI 
OBRADUJE. 

zorem 

  

W poniedziałek w ydbyło się posie- 
dzenie Polskiego Komitetu Olimpij », na któ- 
rem omawiano eg spraw, związanych ze zbli 
zającemi się igrzyskami olimpijskiemi w Berli- 
nie. 

(M. in. poruszono sprawę posiedzenia Mię- 
dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które 
odbędzie się za parę tygodni w Oslo. Na kongre 

sie tym zapadnie decyzja co do miejsca igrzysk 
olimpijskich w r. 1940. Ponieważ Finlandja pro 
ponuje, aby igrzyska w roku 1940 odbyły się 
w Helsingforsie, Polski Komitet Olimpijski opo- 

  

        

  

wiedział się za poparciem przez Polskę propozy- 
cji Finlandji, a to zarówno ze względów klima- 
tycznych, jak i sportowych, a wreszcie — prze- 
jazdowych. W drugiej kolejce Pc Komitet 
postawił — Rzym, a dopiero w eciej Tokio. 

Wreszcie Polski Komitet Olimpijski postano- 
wił dokooptować do swego grona inż Kuchara 

i dr. Szatkowskiego. 

WALNE ZEBRANIE PŁYWAKÓW. 

Zebranie pływaków wileńskich odbędzie się w 
niedzielę o godz. 9 m. 30 w lokalu A. Z. S. przy 
ul. $-to Jańskiej 10. Na zebraniu odczytane zo 
staną sprawozdania ustępujących władz i doko- 
nane wybory nowego zarządu, 

  

   

      

  

Z pośmiertnej 

wystawy Witoldą 
Pruszkowskiego 
W Zachęcie otwarta została 

przed kilku dniami retrospekty- 

wna wystawa obrazów znakomi 

tego malarza polskiego z końca 

XIX wieku Witolda Pruszkow- 

skiego. 

Na zdjęciu — obraz Pruszko 

wskiego p. 1. „Madej“, należący 

do zbiorów Zachęty. 

  

  

Zbliża się do nas ciepło 
Komunikat P. I. Ma 

Państwowy Instylut Meteorologiczny komu- 

nikuje, że sytuacja ciśnień i pogody nad konty- 

nentem ulega w tej chwili wielkim zmianom. 

Raid narciarski strzelców 
Odcinek trasy Mołodeczno — Słoboda 

8 stycznia 1935 roku o godz. 9 wyru- 
szyła sztafeta Z. S. Kraśne z Mołodeczna 
w składzie następującym: 

Sierż. Z. S. Aleksy Kobzow, d-ca szta 
fety, d Z. S. Wydruk Antoni, druż. 
Z. 5. Zaliwski Bazyl, sekc. Z. S. Piotrow- 
ski Mikołaj, sekc. Gubar Bazyli, st. st. 
Z. S. Lazav Aleksander. 

Wyruszyli z linji startu na nartach, 
mając nadzieję, że śnieg będzie po bo- 
kach drogi i bodaj połowę jej przebiegną 
na nartach. Pomimo silnego mrozu (26 

stop.) ochoczo ruszyli wzdłuż drogi ro- 
wami, w których był śnieg. Przebiegli 
przez Chożów, wywołując wśród miesz- 
kańców sensację. Ubrani w drelichy, ma 

Jąc propagandowe białe koszulki na 
wierzchu, robili wrażenie łudzi ubranych 
po letniemu. O godz. 11.00 przybyli do 
wsi Berezowce, gdzie spotkał ich z pole 
cenia komendy P. P. policjant. Przygo- 
towano postój i herbatę. Apetyty wilcze. 
W mieszkaniu detefon, lecz słychać !yl 

    

ko Mińsk. 
Po godzinnym postoju w Berezoów 

cach, gdzie wywołali również zbiezowi- 
sko ciekawych, sztafeta udaje się dalej 
do Pronczejkowa. Następnie na Doro- 
chy. Droga prowadzi przez błoto. Omi- 
nąwszy Nieluby, sztafeta kieruje się pod 
Średnie Sioło, gdzie zdejmuje warty i 
idzie piechotą, aż wreszcie dociera do 
Słobody. Teraz dopiero strzelcy cdzzuii 

zmęczenie. Znajdują jednak wygodne 
kwatery. Na drugi dzień zrana furman- 
kami przez Jarszewicze, Gródek wraca 
sztafeta do Kraśnego do swego oddziału. 

Podkreślić należy wielki zapał. wytr- 
wałość oraz brawurę sztafety, którą mi- 
mo trudności i wielkiego mrozu odważy 
ła się na raid, będący jednocześnie ich 
prawdziwym egzaminem sprawności fi 
zyczmej. 
Wypadków żadnych nie było. wszem 

sztafetą z humorem i pieśnią na usiach 

wróciłą na miejsce. 

  

  

  

  

- płego. 

Do Europy zbliżają się z nad Atlantyku głębo-. 

kie depresje, które się po drodze jeszcze pogłę- 

bią. Prowadzą one znaczne ilości powietrza cie- 

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 

powietrze zimne nie będzie się mogło długo opie 
rać naporowi ciepła i ulegnie w tej walce w cią- 

gu kilku dni. 

Zanik mrozów będzie się odbywał w miarę 

zbliżania się czoła fali ciepła. Odwilż nastąpi 

najpierw na wybrzeżu, w Poznańskiem prawdo- 

podobnie później i w środku kraju. Możliwe je- 

dnak, że na wschodzie kraju, na wymrożonym 

gruncie, gdzie wpływ ustępującego wyżu baro- 

metrycznego będzie trwał najdłużej, mróz się u- 

trzyma, choć niewielki. W każdym razie w naj- 

bliższych dniach nie należy się spodziewać na- 

wrołu mrozów. : 

Nasunięciu się mas ciepła towarzyszyć będą 

opady, głównie w północnej części kraju i w gó- 

rach. Zachmurzenie będzie górne z przejaśnie- 

niami. (Pat). 

BETOR R AEROCOOL a 

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

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 18, 

  

      у 

Wzdłuż i wszerz Polski 
— ZGON UCZONEGO. W Krynicy 

zmarł na zapalenie płuc ś. p. dr. Zyg- 

munt Kołodziejski, docent zoologji na 
wydz. filozoficznym Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego. 

Zmarły z pochodzenia twowianin, 
ukończył wydział filozoficzny na Uni- 
wersytecie krakowskim, następnie jako 
doktór filozofji został w 1934 r. habili- 
towany na docenta U. J. 

— OTWARCIE RADJOSTACJI W 
TORUNIU odbędzie się 15-go b. m. a 
godz, 20-ej. W uroczystości, na której 
program złożą się mowy okolicznościo- 
we i popisy chórów, mają wziąć udział 
PP. ministrowie spraw wewnętrznych о- 

raz poczt i telegrafów. 
— PORT GDAŃSKI ZAMARZŁ — 

GDYNIA PRACUJE. Port gdański pokry 
Ly jest powłoką lowodą. Jedynie na kana 
le, gdzie płynie kra, ruch statków jest 
mniej utrudniony. Na Wiśle i Motławie 
ruch statków jest wstrzymany. 

Pomimo panujących od kilku dni sil- 
nych mrozów, port gdyński pracuje jed- 
nak normalnie. Statki mają swobodny 
dostęp do portu. Gdzieniegdzie przy brze 
gu dają się zauważyć warstwy lodu. 

— WISŁA POD KRAKOWEM ZAMARZŁA. 

Wskutek panujących mrozów większość górs- 
kich rzek już zamarzła. Wisła pod Krakowem 

stanęła. Na ulicach miasta umieszczono w róż 
nych punktach piecyki z koksem. Rach na uli- 
cach b. słaby. Targi odbywają się przy znacznie 
zmniejszonym dowozie. Ruch na kolejach nor- 
malny. 

— W KRAKOWSKIEM OBAWIAJĄ SIĘ WY 
MARZNIĘCIA SADÓW. .W sferach rolaiczych 

w krakowskiem panują obawy, że jeżeli mrozjy 

prędko nie ustąpią, to powtórzy się klęska wy 
marzania drzew owocowych, która przed 6 laty, 

jak wiadomo, przybrała katastrofalne rozmiary. 
Tym razem jest to tem więcej możliwe, że 
przedłużająca się jesień spowodowała, iż drzewa 
puszczały pęki nawet w grudniu i stąd są mniej 
odporne na zimno. Pozatem ze wszystkich oko 
lic wiejskich dochodzą relacje o tragicznej sy 
luacji ludności wiejskiej z powodu braku obu 
wia, opału i t. d. 

W związku z zaostrzeniem się mrozów, wła 
dze zarządziły ostatnio pospieszną wysyłkę tran 
sportów kolejowych słomy do powiatów znisz- 
czomych powodzią. 

— W KOZIE CIEPLEJ NIŻ W LESIE. Z 

aresztu grodzkiego w Niepołomicach zbiegło w 
tych dniach 2 aresztowanych i ukryło się w pu 
szezy Niepołomiekiej. Z powodu silnych mrozów 
jeden z nich zgłosił ponownie do aresztu z pro 
ńbą o przyjęcie, gdyż ogromnie przemarzł pod- 
czas ukrywania się w lesie. 

— POŁOWY MORSKIE. Doniedaw- 
na polskie połowy morskie stanowiły nie 
spełna 1 porc. ogólnych połowów mor- 
skich na Bałtyku. W r. 1934 stosunek 
ten wzrósł do 10 proc 

— OBROTY PORTU GDYŃSKIEGO. Doko- 
nano ostatecznego obliczenia ogólnych obrotów 
towarów portu gdyńskiego w 1934 r. Obliczenia 
te wykazują jeszcze większy wzrost w porówna- 
niu z rokiem 1933. Port gdyński osiągnął rekord 
obrotu rocznego, który stawia go w rzędzie naj- 
większych portów Europy. Ogólny obrót towa- 
rów wynosił w roku ubiegłym 7.319.968,5 t. wo- 
bec 6.207.736,3 t. w r. 1933. Tegoroczny obrót 
portu gdyńskiego stawia port gdyński na czele 
wszystkich portów bałtyckich. 

— NOWY BURMISTRZ ZAKOPANEGO. — 
Odbyło się posiedzenie rady miejskiej, na któ- 
rem dokonano wyborów. burmistrza. Wynik gło 
sowania był następujący: inż. Eugenjusz Zaczyń 
Ski” otrzymał 13 głosów, dotychczasowy bur- 
mistrz Leopold Wirnicki 10 głosów, 7 kartka 
biała. Na burmistrza wybrany został inż. Zaezyń 
ski. 

— „KURS DLA NARZECZONYCH*. Katolic 
kie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Pozna 

niu urządziło miesięczny kurs dla narzeczonych 

Program kursu obejmował praktyczną naukę 

gospodarstwa domowego, pielęgnowanie nie- 

mowląt i chorych oraz wykłady, wygłaszane 

przez fachowców. 3 
W kursie wzięło udział 41 dziewcząt. 

— WZROST RUCHU BUDOWLANEGO WE 
LWOWIE. Statystyczne dane wykazują, iż ruch 
budowlany we Lwowie był w r. 1934 znacznie 
ożywiony niż w r. 1933. Ilość zezwoleń na budo 
wę nowych domów była większa o 22 proc. a 
na przebudowę i rekonstrukcję o 80 proc. Ogó- 
łem wydano w ub. roku 500 zezwoleń na nowe 
budynki mieszkalne oraz 207 na rozbudowę 
względnie przebudowę istniejących domów. W 
stanie gotowym do użytku oddano w ub. roku 
1.372 izby mieszkalne. 

— NOWE CZYNY ARCYSPRYCIARZA. W Za 

kopnem aresztowano niezwykle pomysłowego 

      

oszusta. Ignacego Fisenberga. Eisenberg znany 

był z tego, że pierwszy w Warszawie wpadł na 

pomysł sprzedawania naiwnym kmiotkom z pro 

wincji tramwajów, poczekalni dworca głównego 

oraz kolumny króla Zygmunta. Ostatnio Eisen- 

berg, bawiąc w Zakopanem obracał się w naj 

elegantszych towarzystwach, przyczem przepro 

wadzał w dalszym ciągu oszukańcze transakcje. 

usiłując m. in. sprzedać zagranicznym  turys- 

tom... Morskie Oko i całą Halę Gąsienicową.



Pełna tabela wygranych 
7-e -ciągnienie 

GŁOWNRE WYGRANE 
Zi. 10000 na N-ry: 125015 140518 

166032 
Zi. 5000 na N-ry: 1701 52135 89960 

90211 117427 138373 151158 176115 
Zł. 2.000 na N-ry: 6592 2934 11517 

21757 33399 42600 49983 51532 57970 
65434 60258 73872 76015 81235 84027 
118381 135764 130455 140976 153595 
157098 - 178705 

Zł. 1.000 na N-ry: 1107 10492 16062 
19719-22494 * 23011 26818 30775 32029 
37691 49024 52608 60367 65897 70041 
18786 95373 107640 109570 113525 
117659 119698 123144 129547 135844 
143664 145405 153005 166296 170784 
473674 174759 175454 178792 

Po Złotych 200 
40-116 263 94 338 60 926 94 99 1206 

17 342 538 615 912 2479 88 514 800 918 
3246 342 65 904 4369 458 825 55 962 | 
92 5432 557 6064 223 666 747 7086 138 | 
92 258 312 63 640 823 39 8400 15 9531 

9352 563 641 723 846 93. i 
10041 446 574 702 838 78 92 11040 į 

154 206 305 539 828 12124 41 93 289; 
625 857 13429 562 841 14107 220 991 | 
15500 74 16284 582 801 17294 676 895 
18027 188 332 91 527 800 19305 683 
7:86. 

20155 392 529 894 21060 .746 816 
22125 285 94 393 410 617 718 23158 
577 778 95 841 78 966 24212 916 25172 
246 87 329 461 93 912 21 59 61 26003 
108 24 292 304 40 481 689 922 33 27016 
274 353 407 575 89 940 83 28097 231 

703 29050 81 277 338 51 437 521 92. 
30022 232 89 451 31081 184 302 65 

501 607 792 32061 219 463 782 893 910 
11 33063 202 460 623 49 866 73 978 80 
34073 169 88 315 493 932 35018 81 149; 
252 78 365 77 520 94 36158 299 604 23 
780 37167 279 355 513 644 79 38093 
103 258 778 81 879 86 39413 690 Iį 
80 995, 3 

40125 369 76 90 538 966 41205 315 
39 449 578 94 98 696 788 976 77 42202 
524 43054 158 61 531 40 72 44083 88 
316 454 745 806 14 45268 881 46281 430 
56 62 70 625 970 47053 118 230 45 381 
419 41 71 652 876 999 48106 336 893 
916 49029 57 241 98 372 500 70 656 
755 874 50363 600 77 98 99 711 15 33 
808 19 24 51 51152 561 98 735 982 
52269 724 857 933 53072 157 723 81 
54064 202 57 382 418 29 625 719 33 82 
815 55469 706 826 56088 214 15 341 
532 868 57050 80 213 527 645 789 894 
58023 92 342 623 771 59519 601 727 96. 

60041 275 353 422 84 538 812 36 
61594 761 62042 396 557 828 945 63055 
196 247 96 304 90 403 575 615 28 943 
64016 79 113 327 745 65106 257 307 12 
655 837 70 66376 547 67693 942 68271 | 
19 96 436 684 749 829 996 69158 60 

‚ 54 74 735 875. 
70175 469 80 71082 98 116 17 382 

474 768 84 808 12 81 72014 115 17 42 
65 469 597 73625 74374 431 65 554 694 
718 801 75397 433 94 538 908. 

16029 287 405 632 77021 395 401 28 
617 700 935 50 78306 570 728 40 981 
79062 120 660 784 

80281 81143 330 546 -82167 314 91į 
93327 79 456 535 746 71 84012 45 111 
97 481 502 774 834 983 85200 472 501 
39 731 40 986 86389 560 616 749 953 
87089 132 482 88 745 858 88580 680 958 
89067 375 77 439 519 31 71 729 97 837 

90179 232 408 521 87 898 91332 886 
92232 541-073 03146 94 237 586 661 
94448 540 634 782 928 78 95076 184 300 
87 799 937 91 96499 525 609 41 823 
61.926 97530 67 814 64 900 98534 697 
876 99502 604 69 

100533 101107 364 543 618 102012 62 
172 73 354 540 716 103071 216 343 413 
636 806 104148 416 676 728 854 (05724 
805 912 82 106545 663 786 909 43 107016. 
> 108105 273 546 667 109077 221 74 

110504 93-96 754 111037 461 73 631 
862 89 914 112064 115 26 312 417 64 

„87 753 813 113139 366 595 751 114040 
167 386 447 867 115283 313 513 732 
851 920 28 116615 117392 431 41 537 
118131 40 727 31 888 119066 204 607 

120233 68 370 465 612 830 993 121228 
87 346 586 961 122211 79 430 560 667 
88 736 60 963 123000 124 289 591 894 
124091 160 219 871 125240 52 59 339 
559 126351 721 918 127102 15 342 436 
541.707 128029 38 108 222 129490 

  

  130164 356 536 60 696 131046 142 664 

„KURJER*% z dnia 12 stycznia 1935 r. 

84 471 748 810 997 134107 346 519 
185229 88 427 71 563 752 841 56 911 
136256 57 425 58 78 137412 973 138552 
629 33 832 139100 614 

140067 481 522 29 68 141072 229 452 
| 504 5 74 921 142840 143040 336. 629 88 

140 67 144123 86 518 34 145147 265 
526 146027 191 462 92 522 901 147091 
280 148020 328 41 606 890 149021 29 
420 644 62 987 

150293 481 517 639 93 96 151180 276 
603 53 725 941 152082 157 205 12 346 
642 711 153622 911 154197 274 428 741 
61 155214 45 79 86 530 608 754 156070 
227 463 582 671 792 912 157565 158034 
494 836 159083 436 550 759 851 936 

160103 414 19 526 809 74 161316 401 
65 97 645 779 877 162491 521 31 79 825 
88 966 163081 298 740 940 164489 563 
803 69 165604 60 67 725 881 917 36 
166156 652 705 819 921 67 167183 221 
552 767 79 876 168270 81 641 830 169148 
353 503 19 39 882 913 57 

170426 57 607 77 171060 391 496 97 
509 710 83 942 55 71 172066 522 66 95 
719 60 173400 19 49 540 62 669 920 

: 174553 748 847 933 65 175497 704 47 
176436 64 507 648 874 177079 186 401 
178084 121 52 224 87 401 726 858 179100 
544 775 958 

IF- gie ciągnienie 
Po złotych 200: 

370 559 901 1062 85 264 479 696 813 
29 2074 234 467 880 3458 561 643 880 
96 970 4443 680 5059 535 58 829 6029 
134 720 932 7033 416 92 559 761 982 
8685 743 829 42 9003 7 529 32 695 794 
940 

10096 113 255 552 89 657 95 763 823 
958 11304 24 988 12098 190 431 65 750 
854 13133 267 725 84 14052 286 744 76 
892 15200 307 403 59 694 953 16011 71 
278 483 662 863 17201 333 600 754 18012 
140 234 42 589 19203 38 457 89 953 60 

20016 333 96 470 21202 357 622 875 
22104 254 91 444 519 726 86 23010 88 
438 42 643 728 70 854 24045 61 101 348 | 982, 
438 702 25056 262 400 92 671 725 55 
26039 461 542 752 950 27104 11 290 344 
859 978 28167 284 700 929 38 40 95 
29211 764 817 61 954 

30004 818731170 401 67 559 32012 81 
190 284 431 41 834 998 33017 49 54 
345 414 53 663 700 68 983 34103 23 29 
318 488 664 720 23 935 35121 220 304 
432 521 743 36440 857 37298 348 97 690 
38036 501 799 903 39027 192 97 213 310 
57 443 635 750 856 65 77 

40271 892 41277 497 533 649 703 55 
836 57 42471 558 615 892 43116 404 514 
762 810 48 55 93 44063 75 462 677 789 
91 45038 251 684 820 46054 60 81 311 
14 476 540 779 884 927 47259 568 745 
91 993 48007 53 59 759 983 49445 794 
906 

50166 233.572 621 51197 231 886 977 
52039 183 442 537 687 740 92 857 971 
97 53155 448 82 611 703 867 900 54063 
287 353 516 55046 785 56187 270 335 81 
84 534 634 80 891 912 57083 718 899 
58114 59 362 445 694 724 75 875 00 936 
59037 437 572 766 

60251 74 351 535 623 785 61074 102| 782 966 35035 55 175 427 47 571 951 
249 624 855 85 62049 69 209-81 315, 36065 145 406 62 542 701 810 37140 315 
601 91 965 75 63251 414 510 58 808 86 | 38076 81 121 851 39449 607 743 896 
984 64295 345 545 776 95 65034 104 448 | 976, 
53 528 95 922 35 40 66017 950 67113 
432 38 737 933 68056 92 237 434 836 
69068 72 529 617 51 59 708 

70065 131 368 538 78 71083 89 253 
81 362 588 674 911 72107 230 305 547 
618 787 981 73170 501 821 69 74070 92 
473 553 675 817 22 962 75011 73 221 
62 391 96 442 967 
76488 649 771 77100 304 685 841 78208 
e 551 678 709 974 79371 240 671 706 

80077 103 13 483 512 841 81051 318 
79 97 545 738 940 82607 736 935 83026 
402 525 856 84315 512 933 85096 255 
329 560 71 685 720 70 86205 74 569 712 
45 87032 38 254 406 87 95 742 931 
er, 81 694 847 931 94 89328 436 668 
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Najstarszy kort 
tenisowy 

Najstarszy z istniejących na 

świecie kortów | tenisowych 
znajduje się w zamku królew- 
kim Hampicn Court. Kort tea 
liczy już sobie czterysta lat, za- 

Iożeny zestał w roku 1519, a po 
dobno, jak głosi fama, już król 
Henryk VIII uprawiał na nim 
szlachetny sport tennisowy. 
Królowa Elżbieta, król Karol 
LI, grywali również w Hampton 
Seeurt Panujący obtenie król Je 
rzy V nie należy do aktywnych 

członków królewskiego klubu 
tennisowego Hampton Court, na 
tomiast dziadek jego, książę 
Albert, małżonek królowej Wik 
torji, zaliczał się do zapałonych 
zwolenników tennisa, rakieta i 
piłka księcia przechowywane są 
do dzisiaj w zbiorach muzeum 
sportowego Hampton Court. 
Płac tennisowy w Hampton 

  

Court odznacza się tem, że jest 
kryty szklanym dachem, obec- 
nie zaś zainstalowane 
centralne ogrzewanie. 

zostało 

    

  

— No, jeś 
lo będę gotów. 

się zatrzymam 

    

Nowe zastosowanie 
komórki 

fotoelektrycznej 
Do licznych zastosowań ko- 

mórki foteelektrycznej przybyło 
ostatnio jeszeze jedno, wynale- 
ziene przez techników s+mery- 
kańskich i stanowiące broń 
przeciw bandytom porywającym 
dzieci eelem wyłudzenia okupu 
t. zw. „kidnappers* Ofiara por 

wania stawały się najczęściej 
dzieci, pozostawioae w wózkach 
w egródkach prywataych na 
świeżem powietrzu. Otóż dzię- 
ki nowemu wynałazkowi rodzi 
ce mogą zostawiać dzieci swe 
śpiące w ogródkach bez obawy 
wizyty gangsterów. Komórka 
totoelektryczna, zainstalowana 
przy wózku reaguje natych- 

miast, gdy tylko ktoś się zbliży 
i wprawia w ruch aparat alar- 
mowy, połączony z mieszka 
niem. 
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Jeszcze w sprawie „kryzysu feminizmu" 
Feminizm jest sprawą złą, jest czemś 

<horobliwem i niezdrowem, co musi mi- 
mąć jak najprędzej. Jest wytworem sztu 
cznym i przejściowym. Przestańmy już 
raz łączyć kwestję kobiecą ze sprawami 
seksualnemi, bo kobieta również dobrze 
jest w nich kobietą jak mężczyzna męż- 
czyzną. Mówmy o właściwym terenie t. 
zw. feminizmu, to znaczy o kobiecie w 
pracy zawodowej, społecznej i politycz- 
ne.j Pomimo najs taranniejszych poszu 
kiwań i obserwacyj, pomimo rozległych 
możliwości zebrania wyników wielu da 
świadczeń, nie mogłam nigdy się dopa- 
trzeć zasadniczych różnie pomiędzy meż 
czyzną i kobietą na tem polu. Spotykam 
w pracy zdolne kobiety i zdolnych męż- 
czyzn, lub niezdolne Kobiety i niezdol- 

nych mężczyzn. Spotykam równie do- 
brze kobiety leniwe i pracowite, jak leni 
wych i pracowitych mężczyzn. Obok ka 
biet wybitnych intelektualistek spoty- 
kam mężczyzn wybitnie uczuciowych i 
odwrotn Tu i tam są dobrzy i Źli or- 
ganizatorzy, natury spokojne lub kłótli 
we, łagodne lub ostre. Tu i tam spotyka 
się zamiłowanie do plotek i intryg lub 
wstręt do nich. Przy warsztacie pracy i 
od strony pracy niema mężczyzn i ko 
biet. są tylko pracownicy. Podział w 
pracy na mężczyzn i kobiety jest sztucz- 
uym. bezpodstawnym, szkodliwym wy* 
mysłem, jest nieodpowiadającym istocie 
rzeczy abstrakcyjnym kompletowaniem 

i uogólnianiem różnych cech wielu róż- 
nych indywidualności w oderwaniu od 
tych indywidualności. Nie uosobienia 

abstrakcyjnej kobiecości i męskości, lecz 
różne indywidualności ludzkie, oraz 
różne i różnowartościowe typy pracow 
ników stają obok siebie do pracy. 

     

          

Skąd więc wzięła się kwestja kobie- 
ca? Jestem głęboko przekonana, że stwa- 
rzają ją tylko mężczyźni. Bo oto wszę- 
dzie i zawsze, gdzie kobiety idą z dobrą 
wolą do pracy i współpracy, spotyka je 
mur nie do przebycia męskiej niechęci 
i lekceważenia. Stamtąd idzie wciąż to 

<doszukiwanie się i wytykanie kobiecości. 
to podkreślanie niższości, wad i ułom- 
ności, to zamykanie dróg, ta niechęć do 
porozumienia i współpracy, te jakieś 
«ciągłe nieuzasadnione niczem obawy, ja- 
kieś podejrzenia i zarzuty, dążenia do 
robienia wszystkiego ma własną rękę, do 
stwarzamia wszędzie i we wszystkiem 
męskiej wyłączności i męskiego przywi 
leju. Nie trzeba tego dowodzić. Tkwi to 
tak głęboko w podświadomości każdego 

mężczyzny, że w głębi duszy każdy z 
nich mi przyzna rację, choć zmajdzie za 
raz tysiące argumentów rzekomo rozu- 
mowych, uzasadniając swe stanowisko 
rzekomemi wadami kobiet. Ten wrogi 
stosunek na polu pracy czuje instynkto- 
wnie każda kobieta i nie jest w stanie go 
zrozumieć. Wytwarza się jakiś głuchy, 
zacięty antagonizm, z którego rodzi się 
sprawa kobieca. 

  

W ten sposób (kobietę się zmusza de 

walki, pcha się ją do całkiem słusznej o- 
brony, do przebijania tego muru, który 
przed nią się stawia ma każdym kroku. 
Na tem podłożu w imię samoobrony, 
wyrastają wszystkie organizacje kobie- 
ce, wszystkie grupy kobiece, wszystkie 
zagadnienia kobiece, zużywają się siły 
na walkę o rzeczy miepotrzebne. roz- 
brzmiewają antagonizmy, fanatyzm, za- 
cietrzewienie. Lekceważeniem i niechę- 

cią mężczyzn zepchnięta na stronę ko- 
bieta się izoluje w swojem kobiecem śro 
dowisku, co niesie za sobą fatalne skut 
ki. Bo przez to zamykanie się w kobie- 
cem ghetto, pogłebia ona w sobie te wa- 
dy, które stworzyły w niej specyficzne 
wychowanie i warunki, w których żyła 
przez całe wieki, bo siły i energję, które 
musiałaby poświęcić sprawom ogólnym, 
traci na swoje sztucznie wytworzone. ko 
biece sprawy. Bo z tego łekceważenia i 
z tej miechęci, które ją spotykają, budzi 
się w niej namiętność i nienawiść walki 
Dzieje się coś złego, szkodliwego, destru 
kcyjnego, jak tyle innych spraw złych. 

  

szkodliwych i destrukcyjnych, które do- 
koła nas się mnożą. Jak te wszystkie e- 
goizmy, antagonizmy i walki klas, naro- 
dów, państw i poszczególnych ludzi, Jak 
ta cała atmosfera przepojona nienawiś- 
cią i zawiścią, podejrzeniami i obawami, 
niechęcią i brakiem wzajemnej życzliwa 
ści. Jak te słowa ostre i nieopatrzne, któ- 
re padają z jednej strony tylko dlatego. 
że miema zaufania człowieka do człowie- 
kaź, lub że się mie zadaje sobie trudu 
odczekać nim nasze podrażnienie minie 

   

    

a nasze podejrzenie się rozwieje. Jak te 
ciężkie obrazy z drugiej strony, które 
powstają w odpowiedzi na ostre słowa 
tylko dlatego, że brak nam pobłażliwo- 
Ści dla chwilowej słabości innych, lub 
brak nam dobrej woli dła wyjaśnienia 
nieporozumienia. Te ciężkie obrazy, ca 

  

  

   
się jątrzą i rozpadają, rozdmuchują i roz 
rastają. Jak te wszystkie walki, które 
powstają tam, gdzie tak łatwo byłoby o 
porozumienie, jak to przeszkadzanie so- 
bie tam, gdzie tak łatwo możnaby było 
współpracować. Niewyczerpane zasoby 
zmarnowanych i tak źle skierowanych 
sił energji, możliwości. 

Jak długo oczy ludzkie nie oworzą 

  

     się do widzenia najistotniejszy : 
ważniejszych prawd i wartości, jak dłu- 
go w sercach ludzkich mie zbudzi sie 

  

   wzajemna życzliwość i wyrozumiałość. 
tak długo istnieć i działać będą te truci 

zny. I jak długo mężczyzma nie wyciąg- 
nie ręki do twórczej i harmonijnej 
współpracy z kobietą, tak długo będzie 
istnieć sprawa kobieca. 

J. Rostkowska. 

  

  

  

Od Redakcji 
Sprawa „Kryzysu feminizmu" zainte- 

resowała nietylko „Bluszcz, ale i szersze 
sfery kobiece. Dotknęłyśmy tego tematu 
w poprzedniej kolumnie i zaraz adezwało 
się echo. Wiele kobiet czuje jakąś sztucz 
ność i jakby coś bolesnego w tem wyłą- 
czaniu siebie w osobny zespół, w wyłamy 
waniu ogólnoludzkiego jrontu linją włas 
nych bojowych pozycyj. Tłumaczyłyśmy 
już dlaczego tak się dzieje i podkreśliły- 
śmy swoją tęsknotę da harmonijnego ze 
światem współdziałania. 

  

W tej chwili w związku z interesującą 
ogół kobiet kwestją odzywa się jeszcze 
parę poważnych głosów. Podajemy je na 
szpaltach kolumny. Czekamy na dalszy 
rozwój dyskusji. Prosimy ogół kobiet, na 
wet stojących poza organizacjami, o nad 
syłanie swoich opinij do Redakcji 

E.K. M. 
  

Czy kryzys feminizmu? 
Czasami dobrze jest obejrzeć się po- 

za siebie, i rzucić okiem na drogę już 
przebytą. Ma swój cel podsumowanie te- 
go, co się zrobiło i zapytanie siebie: co 
czynimy i co zamierzamy nadal. Wni- 
kliwe zastanowienie się nad przeszłością 
rodzi zdrowy krytycuzm, uwalnia zamie 
rzoną działalność od dawniej popełnio- 
nych błędów i każdej akcji nadaje cechę 
jednolitości i ciągłości. Szlaki wykreślo- 
ne przez bojowniczki o prawa kobiece, 
znaczone są wojowniczemi hasłami, 
gdyż w pracy dawnych pokoleń niewieś- 
cich pełno było buntu i ciężkich zmagań 
o krzywdę właspą i tych, które po nich 
przyjść miały. Powoli torowano sobie 
drogę do wyższych uczelni i skromniut- 
kich posad. Życie nieznacznie zwiększa- 
ło uprawnienia ówczesnych parjasek. I 
pewnie trwałoby to bardzo długo, lecz 
przyszła wielka wojna i siła faktu uczy- 

niła kobiecie miejsce w pracy zawodo- 

    

    

  

wej. Poprostu dlatego, że zabrakło rąk 
i zło — śmierć zabierała miljony lu- 
dzi, a trzeba było " 
nięty komtyngent p: 
wierusze wojennej, w odzyskanej Ojczy- 
źnie, Polki otrzymały należne im prawa. 
Otrzymały de iure, a posiadałyby je de 
facto, gdyby nie kryzys, który się roz- 
wielmożnił w kraju. Brak pracy, rz 
bezrobotnych... Czy można się dziwić, 
że w takich warunkach sięgnięto do la- 
musu przedwojennych postulatów? — 
Nie, nie trzeba się na to oburzać Tax 
być musiało. Fala dziejowa jest pełna 
konsekwencji i zawiera bolesny nieraz 
związek pragmatyczny wydarzeń! 

Przed wojną — w imię wszelakiej dul 
szczyzny, dziś — w imię głośnych po- 
trzeb gospodarczych, chcianoby uwię- 
zić kobiety w czterech ścianach ich do- 

    

  

Praca w „Służbie Obywatelskiej" 
Stowarzyszenie „Służba Obywatelska Ko- 

biet“ pokrótce już zapoznało szerszy ogół z pod 

stawami ideowemi swej organizacji, obecnie 
chodzi e zsumowanie dotychczas wykonansch 
prac. 

Jest to organizacja wyłącznie kobieca, ma- 
jąca na celu opiekę nad dziewczętami, które 

uczą się lub kończą szkoły „zawadowe. Nielicz- 
ne to Stowarzyszenie, istni e na terenie Wil 
na od kilku lat, może specjalnie się poszczycić 

  

„wynikami swej pracy w roku ubiegłym. Godną 
uwagi jest ostatnio zorganizowana „Poradnia 
Zawodowa dla dziewcząt kończących VI—VII, 
a czasem i niższe oddziały szkoły powszechnej 
Poradnia udziela porad bezpłatnie, ale z olbrzy 
mim nakładem pracy własnej, opierającej się 
na badaniach nukowych, na wyniku specjał- 
nych porozumień ze szkołą z lekarzem i z ro 
dzicami. Kieruje się dziewczęta do takich 

szkół, które uznane są za odpowiednie dla ty 
pu ich uzdolnień. Doniosłe -znaczenie poradni 
polega na temź że jest ona częstokroć pośred 
nikiem między młodzieżą a rodzicami w wybo 
rze zawodu że wpływając na wybór zgodny z 
zamiłowaniami kandydatki ustrzega od przyk- 
rych doświadczeń życiowych w przyszłości oraz 
że opierając się na większej znajomości miej 
"scowych warunków pracy ma możność wska 
zać zawód zapewniający pewniejszą przyszłość. 
Prócz całej serji odczytów, pogadanek į indy 
widualnych konferencyj, których było 278, po- 

radnia wyświetlała dla starszych oddziałów 
szkół powszechnych film ilustrujący ważniej 
sze fragmenty różnych zawodów. Film był bez 
płatny i zainteresował ogromnie młodzież żeń 
ską, to też oglądało go dwa tysiące dziewcząt, 

w tem tysiac dwieście z VI — VH oddziałów. 
to znaczy tych, dla których wybór zawodu jest 
zagadnieniem palącem. Poradnia Zawodowa 
ma podręczną bibljoteczkę z treścią której 

powinni zapoznać się wszyscy rodzice, gdyż 

zawiera monografje wszystkich zawodów. 

Życie i praktyka wykazały, że Poradnia czesto 
może dopomóc absolwentkom szkół zawodo- 

wych w znalezieniu pracy we własnym fachu. 
Dlatego też Stow. „Służba Obywatelska Ko- 
biet* zorganizowało przy Poradni „Pośredniet 
wo Pracy dla absolwentek szkół zawodowych” 

  

  

  

Prócz wyżej wymienionej placówki „Służba 
Obywatelska* podjęła się bardzo ciężkiego, w 
tak trudnych warunkach zadania — koncesjo 
nowania byłej szkoły zawodowej im. Św. Józe 
fa i administrowania nią. Przy szkole została 

uruchomiona pracownia krawieęko — bieliź 
niarska, w której pracę otrzymują absolwentki 
szkół zawodowych. Piracownice są wynagra- 
dzane według zdolności i wykazanej pracy. — 
(Szkoła i pracownia mieszczą się przy ul. Mie 
"ktewicza - 7). 

Zainteresowanie i praca „Słażby Obywatel 
skiej” nie wyczerpują się na opiece nad absol 
wentkami szkół zawodowych. -Kifkakrotnie 
podejmowano się wydawnictwa najbardziej pot 
rzebnych i pożytecznych dzieł które wraz z wy 
dawnietwami Centrali Stowarzyszenia w Warsza 
wie, powinny były zainteserować szerszy ogół. 
Tak więc wydano: broszurę „O wyborze zawo 

du“, która pokrótce omawia dziedziny, w ja- 
kich może pracować kobieta; wypisy p. t. „Służ 
ża Społeczna”, które są znakomitą pomocą przy 
nauce obywatelstwa. W latach 1929 — 1931 
wydawany był łuksusowy kwartalnik „Haft, ko 
ronka i strój” lecz wohec braku zainteresowania 
musiano zaprzestać kosztownego wydawnictwa. 
W roku 1934 Centrała Stowarzyszenia z wielkim 
nakładem wiedzy fachowej i kapitału wydała 
„Formy kroju*. Są to komplety form dostoso 
wane do potrzeb szkół powszechnych, lecz rów 
nież doskonale nadają się do użytku własnego 
kobiet które nawet przy minimalnej znajomości 
zasad mierzenia i skali mogą je wykorzystać. 

Jeśli chodzi o zainteresowanie społeczne — 
gospodarcze — Stowarzyszenie przejawiło je w 
okresie wyborów do Rady Miejskiej m. Wilna 
współpracując, razem ze Zblokowaną Organizac 
ją Kobięt, z Blokiem Gospodarczym. 

Z tego krótkiego przeglądu kierunku i dorob 
ku pracy wnioskować można, jak ważne zada 
nia postawiło sobie Stowarzyszenie „Służba Oby 
watelska Kobiet, i jak się z nich wiaze. 

KRONIKA | 
— Wałne Zebranie Z. P. O. K. — W dniu 

10 stycznia b. r. odbyło się Nadzwyczajne Wal 
ne Zebranie Zrzeszenia Grodzko — Powiatowe 
ge Z. P. O. K., na którem dokonano wyboru de 

*egatek na Nadzwyczajny Walny Zjazd w War- 
szawie w dn. 2 lutego. Wybrane zostały panie 
Wierusz-Kowalska, dr. Muraszkówna, Makarewi 

czowa oraz jako zastępczyni p. Dynowska. 

— Zebranie Komitetu Redakcyjnego Zbłoko- 
wanych Organizacyj odbędzie się we środę, dn. 
16 bm. o godz. 6,50 w lokalu Z. P. O. K. 

— Zebranie Referatu Prasowego Z. P.O K. 
o godz. 6 — 6,30 w tym samym lokalu. 

      

mu. Świadomie zamyka się oczy na fakt. 
że ten dom, z dzisiejszej, głodowej pensji 
męża trudno utrzymać. W domu tym by- 
wa nieraz zimno i głodno dla dwojga. a 
cóż dopiero jeżeli są dzieci Kobieta mu- 
si pracować, aby żyć i aby móc założyć 
rodzinę i nikt bezstronny nie zaprzeczy 
tej smutnej rzeczywistości dzisiejszej. 

Od dłuższego już czasu po szpaltach 
dzienników hula oburzenie niektórych łu 
dzi, ciskających gromy w małżeństwa, 
gdzie ona i on, oboje zajmują posady w 
szkolnictwie powszechnem, na poczcie 
i £. p. jednocześnie bardzo cichutko szep, 
ce się o żonach, których mężowie pobo- 
ry miesięczne obliczają w dziesiątkach 
setek, a mimo to panie owe zarabiają. 
nie w zawodach wolnych, lecz na posa- 
dach rządowych. „C'est la' vie'* — po- 
wiedzmy sobie filozoficznie wzruszające 
ramionami i wróćmy do maszego pyta- 
nia: czy nastąpił już kryzys feminizmu? 
Sądzę, że tak. Czas już przestać walczyć. 
gdyż dziś będzie to walka z wiatrakami. 
Wystarczy utrzymać stan posiadania i 

stopniowo rozszerzyć go. 

O feminizmie przestańmy wreszcie 
mówić. Materjalnie dobrze sytuowama 
kobieta nie będzie się kwapić na byleja- 
ką pracę zarobkową, lecz wyładuje swą 
energję i zdolności na polu nauki, łub 
sztuki, całkowicie poświęci się wycho- 
waniu dzieci, lub będzie pracowała spo- 
łecznie. Rzesze źle opłacanych pracownie 
wytrącających innym skromny kęs chłe 
ba —- tworzy wyłącznie potrzeba i bieda. 

Niema feministek i niema antyfemi- 
nistów. Są świadome swych praw obywa 
telki kraju i są ludzie, którzyby chcieli 
widzieć mniej rąk: wyciągniętych o po- 
sady, Najzagorzalszy antyfeminista koń- 
czy się z chwilą, gdy się ożeni z kobietą. 
mającą wykształcenie zawodowe, lub w 
momencie, gdy żona takiego pana do- 
stanie posadę. A więc szkoda słów. Nato 
miast warto się zastanowić nad tem, coś 
my zdobyły i co zdobyć musimy. Jeżeli 
wyjdziemy ze słusznego założenia, że 
„kto nie postępuje naprzód — ten się 
cofa", to dalej masunie się nam pytanie: 
dokąd iść i na jakie drogi skierować 
ruch kobiecy? Mamy za sobą ładny stage 
pracy społecznej, lecz mie posiadamy wy- 
robienia w życiu państwowem i politycz 
nem. A więc?... — Czego mie umiemy — 
tego się musimy' nauczyć! 

Praca charytatywna niech nam po- 
zostanie, jak dawniej, a poza tem serjo 
zabierzmy się do pracy politycznej do 
organizacyj politycznych. Czytajmy po- 
ważne pisma, uczęszczajmy na odpowie- 

dnie odczyty i kursy. 
Przestańmy być feministkami. a stań 

my się ludźmi świadomymi swych praw 
i obowiązków zawsze, a szczególniej wte 
dy, gdy przyjdzie moment wyborów. 
gdyż jaki parlament i rząd — takie będą 
prawa w kraju, a jakie ustawy — takie- 
mi staną się uprawnienia tego, łub in- 
nego odłamu społeczeństwa. 

Białynia. 
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W branży drzewnej panuje już od 
przeszło pół roku zupełny zastój. Oży 
wienie sytuacji, które nastąpiło w 1933 
r. trwało tylko do lipca 1934 r. Po tym 
okresie nastąpiło gwałtowne załamanie 
konjunktury we wszystkich gałęziach 

przemysłu i handlu drzewnego. 

W pierwszym rzóędzie nastąpił krach 
na rynku papierówki, spowodowany ©- 
graniczeniami dewizowemi w Niem 
czech. Papierówka jest podstawowym 
materjałem eksportowym tutejszego te 
renu. Najpoważniejszym odbiorcą tego 
artykułu jest rynek niemiecki, nagłe za: 
korkowanie tego rynku, połączone z za- 
mrożeniem wielkich kapitałów w Niem 
czech pociągnęło za sobą trudności we 
wszystkich innych dziedzinach drzew- 
nictwa. Starania wileńskich eksporte- 
rów w kierunku zdobycia nowych ryn- 
ków zbytu papierówki poza Niemcami, 
dotychczas pozytywnych wyników nie 
dały, gdyż papierówka, jako produkt ta- 
ni nie wytrzymuje kosztów przewozu na 
dalsze odległości. Zawarty układ kom- 
pensacyjny z Niemcami też nie spowo- 
dował odprężenia sytuacji, gdyż objął 

   

nieznaczne ilości drewna, po dfugie wa 
runki otrzymanią przydziału” dewiz, 
przy stosowaniu układu są nie do przy- 
jęcia przez eksporterów drzewnych spo 
wodu zawiłych formalności z tym ukła: 
dem związanych, niezapewniających na 
tychmiastowego otrzymania gotówki. 

Trudności zbytu spowodowały zniżkę 
cen surowca. Te fabryki niemieckie, któ- 
re otrzymały dewizy na import papie- 
pierówki, będąc jedynymi ikupującymi 
na rynku, zniżyły ceny o 20 proc. mimo: 
to, że ogólna sytuacja na rynku papierni 
czym absolutnie nie przemawia za zniż: 
ką ceny surowca. Koncern wykorzystał 
poprostu swą sytuację jako jedynego ku- 
pującego i dyktował ceny. Przy tych mi- 
skich cenach też są robione pewne trud- 
ności przy odbiorze, w bieżącym miesią- 
cu koncern ,„Waldoho* miał odebrać 25 
proc. zakupionego w listopadzie towa: 
ru, a zredukował tę liczbę na 12 proc.. 
zapowiadając, że w przyszłych miesią 
cach odbierze większe ilości. Nie jest to 
kupcom na rękę, gdyż wypłata odbywa 
się po załadowaniu, wstrzymanie odbio- 
ru spowoduje więc zmniejszenie wpły: 
wów gotówkowych. 

Stan ten odbił się naturalnie i na ek- 
sploatacjach, mimo okresu sezonowego 
nikt prawie nowych eksploatacji papie- 
rówiki mie zapoczątkował, tranzakcje od- 

„KURJER“ z dnia 12 stycznia 1935 r. 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE 

Znowu zastój w drzewnictwie 
bywają się zapasami z lat ubiegłych. 

Eksport materjałów tartych zupełnie 
„ustał. Ceny na rynkach eksportowych są 
tak niskie, że nie mą żadnej racjonalnej 
kalkulacji kupieckiej dla wywozu tarci 
cy. Wszystkie prawie tartaki tak w Wil 
nie jak i w okolicy unieruchomione. W 
samem Wilnie mamy obecnie do kilkuset 

  

    
bezrobotnych pracowników tartacznych 
Właściciele tartaków nie robią żadnych 
zapasów surowca. Dla rynku krajowego 
nie warto przecierać materjałów, gdyż 

zapasy zeszłoroczne prawdopodobnie 
wystarczą na pokrycie zapotrzebowan'a. 
Ceny surowca są zresztą obecnie mimo 
złej konjunktury ną tarcicę wysokie, 

gdyż właściciele lasów, a w pierwszym 
rzędzie Dyrekcja Lasów Państwowych, 
jako element konserwatywny nie liczy 
się całkiem z obecną sytuacją na rynku i 
trzyma się starych cen. Doszło do tego. 
że przy osatnich przetargach na suro- 

  

    

  

wiec tartaczny, żaden z tut. tartaczników 
nie zakupił żadnej partji drzewa, mimo 
to, że drzewo było sprzedawane z dzia- 
łek blisko Wilna położonych. Dyrekcja 
zażądała takich cen, które nie są absolut 
nie współmierne do obecnych cen mater- 
jałów tartych. Większą partję drzewa za 
kupiła w Dyrkcji Lasów Pańsw, firma 
warszawska B-cią Salman z Warszawy, 

płacąc po 19 zł. za mtr.* loko tartak. 
Drzewo to będzie przecierane w tartaku 
Nowo-Wilejskim „Tarlas* po cenie 5 zł. 

od mtr.* za przecieranie. Tartacznicy 
wileńscy twierdzą, że tranzakcja ta no- 
si charater czystej spekulacji, nie jest 
oparta na żadnej kalkulacji handlowej. 

Eksporterzy drewna liściastego też 
pracują słabiej niż w latach ubiegłych. 
Oferty firm zagranicznych są na o wie- 
le mniejsze partje drzewa niż w latach 
ubiegłych. Ną tym odcinku też się odczu 
zastój w eksporcie papierówki. Drzewo 

    

     

  

Bilans handlu zagranicznego Polski w 1984 r. 
Wzróst salda dodatniego o 43 miljony złotych 

Bilans handlu zagranicznego Polski 
wykazuje według tymczasowych obli- 
czeń saldo dodatnie za cały 1934 r. w 
wysokości 176 miljonów 896 tysięcy zł. 

W porównaniu do roku poprzednie- 
go t. j. 1933 r., w którym saldo dodatnie 
biłansu handlowego Polski wyniosło 133 
miljony zł., saldo dodatnie w 1934 r. 
wzrosło o 48 miljony zł. 

Na tak znaczny wzrost salda dodat- 
niego wpłynęło z jednej strony zmniej- 
szenie się wartości przywozu do Polski, 
a z drugiej strony — wzrost wartości 
wywozu polskiego. W 1933 r. wartość 
przywozu do Polski wyniosła ogółem 
827 miljonów zł., a w 1934 r. — 798 mil- 
jonów zł., a więc wartość przywozu w 
ciągu roku ubiegłego zmniejszyła się o 
29 miljonów zł. Wartość wywozu w cią- 
gu 1934 r. wyniosła 975 miljonów zł. 

podczas gdy w 19338 r. wartość ta sięga- 
ła sumy 960 miljn. zł, a więc wartość 
wywozu, odkonanego w ciągu 1334 r 
wzrosła o 15 miljonów zł. 

Wzrost wartości wywozu w okresie 
obowiązujących niemal we wszystkich 
państwach różnych utrudnień i ograni- 
czeń importowych jest dużym sukcesem 
polskiej ekspansji handlowej i wskazuje 
na prężność naszego młodego aparatu 
eksportowego. 

* * * 

W grudniu roku ubiegłego bilans han 
dlu zagranicznego Polski zamknięty zo- 
stał saldem dodatniem w wys. 16 miljo- 
nów 293 tys. zł. Przywieziono do Polski 
223.676 tonn towarów o wartości 66.166 
tys. zł., a wywieziono 1.297.268 tonn to- 
warów za sumę 82 miljony 459 tys. zło- 
tych. 

Podpisanie protokułu taryfowego 
z Norwegią 

Jak się; „dowiaduje | Ageneja ' „Iskra“, 
zakończone zostały pertraktacje, prowadzone w 
Warszawie, w sprawie zawarcia porozumienia 
taryfowego między Polską a Norwegją. Pertrak 
tacje doprowadziły do zawarcia umowy, która 
została w formie protokółu taryfowego do ukła 

du handlowego polsko-norweskiego 
na dnia 9 stycznia r. b. 

Ze strony polskiej protokół podpisał in'ni- 
ster spraw zagranicznych p. Józef Beck, a ze 
strony norwerskiej pełnomocny poseł nadzwy 
czajny w Warszawie p. Dietleff. 

podpisa 

liściaste występuje przeważnie w mie 
szance ze świerkiem i olchą. 

Dotychczas eksporterzy 
ciastego zawsze ansowali ekspleatacje 
leśne, gdyż zależało im na tem. by dłu 
życe BZożbwć, osika i olszyna zostały 
wywiezione w okresie zimowym z lasu 
Eksploatatorzy po otrzymaniu zali-zki 
od eksporterów drewna liściastego mo 
gli łatwo zakończyć eksplo: 1tację innych 
arykułów, których nie można tak pręd 
ko spieniężyć, Obecna słaba konjunktur: 
na. papierówkę świerkową powoduje 
wstrzymanie się eksporterów od przed 
płaty za drewno liściaste, gdyż boja 
że eksploatatorzy leśni nie zdołają 
wiązać się ze swych zobowiązań. 

Prócz tego wpływa ujemnie na ksziat 
towanie się sytuacji na brzozę trudność 
zbytu dłużyc świerkowych. Spław brze 
zy może się odbyć tylko razem z drze- 
wem pomocniczem. Brzoza mus, być 
wiązana z dłużycami šwierkowemi — 
sama brzoza jest bowiem za ciężka i pór 
dzie na dno. Ponieważ na dłu » świer 
kowe miema wcale popytu, eksporterzy 
liściaści napewno stracą pewne sumy 
na dłużycach świerkowych, co się natu- 
ralnie odbije na cenie brzozy. Bruk śnie- 
gu też wpływa ujemnie na kształtowanie 
się konjunktury, gdyż zachodzi obawa, 
že-się nie zdoła wywieźć drewna z lasu. 

drewna liś- 

  

     

   

    

  

Wielkie rozgoryczenie wśród sfer ku 
piectwa drzewnego wywołał fakt, że Ma: 
gistrat wileński nie wykazuje absolutnie 
zrozumienia dlą spraw drzewnych i na 
żadnym odcinku nie robi wysiłku celem 
popierania tutejszego drzewnietwa. Do- 
nosiliśmy w swóim czasie, że związek 
Kupców i Przemysłowców  Drzewnych 
wystosował do Zarządu Gminy miasta 
Wilna memorjał w sprawie przystosowa 
nią paleniska kotłów Elektrowni Miej. 

skiej do opalania ich drzewem. Odpo- 
wiednie pisma w tej sprawie wystosowa- 
ła także w swoim czasie Izba Przemysł 
wo-Handlowa i Dyrekcja Lasów Pań- 
stwowych. Mimo to, iż sprawa ta ma dla 
drzewnictwa wileńskiego  niezmierne 
znaczenie i utworzenie nowej placówki 
zbytu wielkich ilości drzewa opałowego 
może wpłynąć na poprawę sytuacji tu- 
tejszego drzewnictwa — komisja tech- 
niczna Magistratu podobnież uchwaliła 
zainstalować palenisko węglowe. Zarząd 
Miasta Wilna nie uważa nawet za 
stosowne dać jakąkolwiek bądź odpo- 

wiedź na memorjał. 

Sosn. 
EEEIEIMIMTE ii 

JERZY MARJUSZ TAYLOR 42 
a 

Н Czerwone) Przełęczy 
Znowu więc jechali, a im bliżej byli onej Czerwo- 

nej Przełęczy, o której bajał Owłur, tem większe dzi- 

wy spotykali po drodze. Kraj był górzystty. Jechali 

parowami, a tu i tam stały w gęstwinię jakieś bałwany 

«pogańskie, jakieś strasznie wielkie kamienie, zbryz- 

gane krwią i poczerniałe, na których pewnie jacyś 

bezwstydni kapłani pogańscy żywe stworzenia zarzy- 

nali swym biesom na ofiarę. 

1 Już osierocona drużyna kniaziowska poczęła 

szemrać, że to chyba zdrada, że Owłur-Połowczyn 

zaprowadził ich gdzieś dokąd iść nie myśleli, że trzeba 

wbić na pal podłego czarownika i samym przedzierać 

się dalej. Uradzali szeptem, skrycie, chyląc się ku so- 

bie z siodeł, ale on, Połowczyn, przewidział wszyst- 

„ko. Pewnie ostrzegł go bies, który był mu ojcem 

i matką. Począł nagle krzyczeć, aby stanęli, 

zatrzymano konie, powiedział: 

-- Jesteśmy na Czerwonej Przełęczy. 

Inni ucieszyli się, że odpoczną wreszcie, bo srodze 

byli utrudzeni, ale Jarosław — najstarszy z drużyny, 

co.z kniaziem chadzał jeszcze pod Nowogród Wielki, 

„nie wierzył czarownikowi. 

— A po czem poznać mam, 

podły Połowczynie? — spytał. 

— To nie masz we łbie oczu? — zaskrzeczał har- 

do Połowczyn i zatoczył ręką. 

że mówisz prawdę, 

  

a kiedy 

Jakoż widzieli wszyscy. Słońce zachodziło i wszy- 

stko dokoła było czerwone, jakby zalane krwią. Na- 

wet bór, nawet potok, co wypływał w pobliżu z pod 

skały. Het, daleko, widniały szczyty gór i te także 

były czerwone. Ludzie z niziny, widząc to miejsce 

jednakie co wieczora, tak je nazwali zapewne. Ani 

wątpić. Owłur dotrzymał słowa. Przyprowadził dru- 

żynę ze skarbem na swoją Czerwoną Przełęcz. 

Już radowali się i zeskoczyli z koni, aby rozpalić 
ogniska, ale nagle zmartwieli ze zgrozy, bo w tej chwi- ° 

li rozległ się ryk tak straszny, jakiego nie słyszeli nigdy 

jeszcze. Nie ryczy tak wielki tur zraniony. Chyba sto 

chyba tysiąc turów. : ` 

— Slyszycie? —- zaskrzeczat Owlur i pokazal 

ręką tam, gdzie czerwony od promieni zachodzącego 

słońca, bił bystry potok. — Tam jest przepaść, a w niej 

mieszka smok — luty żźmij zielony. Tu będziecie bez- 

pieczni. 

kniazia. 

Tu nie przyjdą was szukać rycerze lackiego 

Słabej ręce czerńca przypadła praca ponad mia- 

rę. Blade są strony jego latopisu. Tu trzebaby wiesz- 

czego Bojana — piewcy dawnych wieków. On jeden— 

wielki gęślarz, którego głosu słuchały zarówno lepio- 

ne z gliny chaty chłopskie jak i wysokie dwory knia- 

ziowskie, zdołałby oddać grozę Czerwonej Przełęczy. 

dokąd zawiódł dobrą drużynę zdradliwy czarownik 

połowiecki. я 

Jego słów trzebaby czerńcowi, jako pieśni, aby 

ien, co przeczyta latapis uwierzył, że było to miejsce 

naprawdę zapomniane przez Boga i przeklęte. Tylko 

orły żyły na tej wyżynie: olbrzymie drapieżne ptaki, 

którym sam Bóg, być może, nakazał sprawować straż 

nad tą przepaścią, gdzie zagnieździło się licho. Nie 

zaglądali tu nawet poganie, co w mrocznej czeluści 

jaru, którym resztka drużyny poległego kniazia wdarła 

się na Czerwoną Przełęcz, składali ofiary swym demo- 

nom bezecnym. ; 

Na zgubę, na žer skrzydlatym drapiežcom zwabit 

Owłur drużynę do tej pułapki podniebnej. Jeszcze nad 

wieczorem, gdy zachód całą okolicę zalał krwawą po- 

wodzią ostatnich promieni słonecznych, zerwały się 

orły z drzew wysokich i zakrakały, zahukały ponuro. 

wróżąc śmierć. 

Ano, niedługo na nią czekały, na swój żer ptaki 

drapieżne. Gdy dzień zaświtał, przy pustych wozach 

sztywni i zimni leżeli pokotem martwi wojownicy. 

"4 każdy z nich trzymał w ręce kubek, który podał mu 

na noc podły płanetnik, napełniwszy naczynie goto- 

wanym przez się z trującego ziela napojem snu wiecz- 

nego. . 

Jeden obudził się przecież, bo jego wargi nie dotk- * 

nęły połowieckiego trunku. Ten, nie zważając ha 

straszliwy ryk, wydobywał się zgłębi przepaści, przy- 
czołgał się nad jej krawędź kamienną i spojrzał. O, 

Bojanie! Twoich tu trzebaby słów i twoich strun. Toż 

ta przepaść musiała być chyba wrotami samego piekła. 

Z dna czeluści, którego ani dojrzeć oku śmiertelnego, 

buchał dym i ogień. O nie był to ogień zwyczajny. 

Te płomienie były sine, jak tamte, o których Bojan 

wieszczy prawił, że dobywały się z paszczy srebrnego 

posągu groźnego Peruna, co go Włodzimierz — Święty 

kniaź kijowski, przyjąwszy chrzest z rąk popów grec- 

kich, nakazał strącić w chłodne fale Dniepru. 

(D. c. n.) 

 



Z kursu dla ref. wych. obyw. 
Z. S. pow. wileńsko-trockiego 

Zaznaczaliśmy już niejednokrotnie, że rekord 
pod względem liczby najrozmaitszych kursów 
pobija stale nauczycielstwo szkół powszechnych. 

Mamy obecnie w szkolnictwie trzytygodnio 
we ferje zimowe i zdawałoby się, 

uczyciełle odpoczywają po półrocznej pre 
lak nie jest. Całe niemal nauczycielstwa 

bierze w czasie tych feryj nny udział na róż 
nych kursach, jak: teatr: alno-muzyc: 

<zny, świetlicowy, różne t. zw. 
sze kutsy nuacz.) i t. d 

W notatce tej chcę podać krótką i skromna 
mformację o A,godniowym kursie dla referentów 
wychowania obywatelskiego Związku Strzelec 
kiego pow. wil.-trockiego, któr e rozpoczął w 
7 b. m. i kończy się dzisiaj wieczorem wspólną 
herbatką strzelec udziale licznych gości 

Kuvs ten mie: ę w koszarach 6. p. p. leg., 

bierze w nim udział czterdzieści osób z powiatu 
Kierownikiem kursu i azem prelegentem jest 
n. E. Aluchno, wykład ponadto liczni prele 

i na tem :'e współczesnego wy- 

vi aaGesó i praktycz ych zajęć 
świetlicowych. Wykłady te i zajęcia praktyczne 
ze wzgledu na bogaty materjał trwają od 7% do 
9-ciu godzin dziennie. 

Zainaugurował pracę na kursie przemówie- 
niem w pierwszym dniu insp. szk. p. W. Zie- 

      
  

                

  

     

  

   

       

  

  

    

     

    

   

jor dypl. J. Drotlew. 
s czenia kursu wyjd 

druku* jednodniówka strzelecka, którą otrzy 
ją słuchacze kursn i zaproszeni goście, podczas 
herbatki przy wesołej choince. Mówic wesołej” 
dlatego,ponieważ choinka, zamiast różnych świe 

  

   
cidełek — ubrana będzie w menażki, łyżki z wi 
<elcami, sucharki. karykatury i 1 p. 

‚ I. Hopko. 

Kurs dla referentów porad 
prąwnych 

Dziś zakończył się trzydniowy kurs zorga 
"a uizowany przez Zarząd Okręgowy Związku Nau 

czycielstwa Polskiego dla referentów porad praw 
nych przy oddziałach powiatowych Związku. W 
kursie wzięło udział 35 przedstawicieli z okręgu 

obejmującego 21 powiatów w województwach 
wile em i nowogródzkiem i 4 powiaty w wo 
jewództwie białostockiem. Praca miała charak 
ter dyskusyjny, m. *n. omawiano sprawy prag 
matyki służbowej, ustawy uposażeniowej i eme 
vytalnej, sprawy interwencji Związku oraz po 
stępowanie cywilne i administracyjne. 

  

  

    

Wu - ka - en 
W czasie obecnych feryj światecznych Za- 

zząd Okręgowy Związku Naucz, cielstwa Polskie 
go urzadził 6-dniowe wykłady dwuletniego wyż 
szego kursu nauczycielskiego, którego słucha 
cze kształcą się w czasie zajęć szkolnych syste 
mem korespondencyjnym. Na kurs przybyło po 
wad 1560 słuchaczów z całego okręgu wileńskie 
# 
  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś o godz. B-ej wiecz. 

FIJOŁEK z MONTMA*TRE 
3 Jutro o 4ej ZEMSTA NIETOPERZA | 
  

r Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 11 stycznia 1935 r. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 
xytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 

    

zonowych, mąka i otręby — w mniejsz. ilośc. 
w złotych za | 4 (100 kg) 

Żyto | standart 700 g/l 14.50. 15— 
. Ii «| 670 „ 12:75 13 25 

Pszenica | ы 748 © 17 ‹5 18.25 
- Ц ь 520 1650 17.— 

Owies I i 490 „ 13.25; 13:75 
«EW A, 12— 1250 

jęczmień | * 655 „ (kasz.) 15.50 1650 
> Il 62 э 1475 15,50 

Mąka pszenna zAŃÓREE I-C 25.25 26 25 
» » » II-E 214 59275 
- * je II-G 2125 21.50 
> » „ MA 14.— „17,50 
» ы и ш-В 12 50 
„” Žytnia do 55% 23 50 24— 
8 » do 65% 19.50 2050 
ž »  Sitkowa 15— 15.50 
= „  razowa 1550 16— 

„ do 82% (typ wojsk.) 1750 18— 
Otręby żytnie przem. standart. 750 8— 

„. przenne miałkie przem. st. 10— 10.50 

Siano 8.—. 850 
Słoma JEZ 
Siemię lniane b 90% f-co st. załad. 45.50 46.50 
Len czesany Horodziej basis I 

sk. 303 10 2340.— 2380— 
we Zrganiec gat. | 1140— 1180— 

Len standaryzowany: 
trzepany Wołożyn basis | 1560.— — 1600.— 

ь Miory sk. 216.50 1470.— 15.10— 
£ Traby za 1000 kg. 1560.— 1600.— 
A Horodziej 1830.— 1870.— 

° т .. эр 
Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
według notowań Związku Spółdzielni Mleczar- 

skich i Jajczarskich, Oddział w Wilnie, 
Końska 12. Dnia 11 stycznia 1935 r. 

Masło za 1 kg. w zł.: Wyborowe 2.30 (hurt). 
2.60 (detai). Stołowe 2.10 (hurt), 2.40 (detal) 
Solone 2.10 (hurt), 2.40 (detal). 

Sery Za 1 kg. w zł.: Nowogródzki 2.20 (hurt), 
2.80 (detal), Lechicki 2.00 (hurt), 2.40 (detal) 

| Litewski 1.70 (hart), 2.00 (detan). 
Jaja: Nr. 1 7.80 (za 60 szt.), 0.14 za 1 szt. 

Nr. 2 7.20 (za 60 szt.), 0.13 za 1 szt. Nr. 3 6.60 

    

ma 60 szt.), 0.12 za I szt. 

„KURJER* z dnia 12 stycznia 1935 r. 

Pociąg osob. najechał na samochód wojskowy 
Katastrofa na przejeździe kolejowym w Porubanku. 

Szofer samochodu i eiektromonter ranni 
Wczeraj późno wieczorem, na przejeździe 

kolejowym w Porubanku nastąpiło zderzenie się 
pociągu z samochodem. 

Pociąg osobowy, zdążający do Warszawy 

wjechał na samochód wojskowy, kierowany 
przez szeregówea baonu lotniczego Witolda Ejs- 

monta. Samochód skutkiem zderzenia się z po- 
ciągiem zestał roztrzaskany, zaś szofer Ejsmont 
oraz elektroómonter Kazimierz Kucewiez zostali 
poważnie ranni. 

Szezegóły tej katastrofy 
następująco: 

Szefer E 
sam jeden, 
żerów. 

W chwili kiedy szybko mknąca maszyna zna- 
lazła się na przejeździe kolejowym kierowca 
spestrzegł ognie zbliżającego się szyhko pociagu. 

Ejsmont momentalnie zorjentował się, że sy- 
tnacja jest groźną i chciał tylnym biegiem wje- 
chać spowrotem na szesę. Na nieszczęście, jed- 
nak, maszyna zakaprysiła. Tylny bieg nie dzia- 

    

przedstawiają się 

mont wracał samochodem z miasta 

je mając zesobą, na szczęście pasa- 

      

łał Wówezas Ejsmont usiłował przeskoczyć 

przejazd przednim biegiem. Było już, jednak, 
za późne. 

Nadbiegający pociąg uderzył z całej siły w 
tylną część samochody. Maszyna została roz- 
trzaskana zupełnie, zaś kierowca siłą uderzenia 

wyrzucony z maszyny na tor. 
Trat chciał by w tej chwili obok toru zna 

Icžli się dwaj przechednie. w tem i elektromon- 

ier z Wilna Kazimierz Kucewiez, który trafił 

pod samochód, odnosząc bardzo ciężkie ohra- 
żenia ciała. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe przewiozło 
obu rannych do szpitala kolejowego na Wilezej 
Łapie. 

ezególnie ciężkim jest stan rannego K. Ku- 
za. 

Pe otrzymaniu tej wiadomości na miejsce 
wypadku przybyli przedstawiciele władz poli- 
cyjno-śledczych eraz przedstawiciele władz ko- 
lejowych. 

Dcchodzenie w toku. (e) 

  

ce 

Bestjalskie pobicie ciężarnej 
Wezcraj wieczorem do mieszkania Bronisła- 

wy Grygielewiezowej, zam. przy ul. Moniuszki 
Nr. 6 wtargnęli Napoleon oraz Paulina Sukie- 
kielowie a następnie Janina Grygielewiczówna, 
którzy mając z Bronislawa Grygielewiezowa 050- 

biste porachunki, niemiłesiernie ją pobili, nie 

licząc się weale z tem, iż znajduje się w od- 
miennym stanie. 

Wyniki tej rozprawy były fatalne. Nastapiło 
poronienie. Grygielewiczowa przewieziono w 
stanie poważnym do szpitala Św. Jakóba. (e) 

  

KRONIKA 
  

T Dziš: Ernesta 

Sobota Jutro: Gotfryda i Leona 
| 2 

1 |] Wschód słońca — godz. 7 m. 4]. 

| Styczeń || Z.chód słośca — godz. 3 m. 48 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S B. 
w Wilnie z dnia 11/| — 1935 roku. 
Ciśnienie 776 
Temp. średnia —12 
Temp. najw. —10 
Temp. najn. —16 

  

Opad: ślad 
Wiatr: połudn. 
Tend. bar.: zniżkowa 

  

Uwagi: dość pogodnie, przelotny Śnieg 

— Przepowiednia pogody według P. 1. M.; 
Chmurno z rozpogodzeniami. Miejscami drohr 
śnieg. Nocą umiarkowany, dniem lżej 
Słabe lub umiarkowane wiatry z południo-wscho 
du i południa. 

  

ADMINISTRACYJNA 
— STAROSTWO GRODZKIE UKARAŁO w 

trybie karno-administracyjnym grzywną 250 zł. 
z zamianą na 14 dni aresztu Tewela Rosochac- 
"kiego, kierownika cegielni pod firmą „Spółdziel- 
nia Robotnicza Wyrobu Cegielnianego* za nieu- 
bezpieczenie. robotników zatrudnionych u niego 
w Funduszu Bezrobocia oraz za niepłacenie skła 
dek z tego tytułu ) 

Równocześnie Starostwo Grodzkie ukarało na 
250 zł. grzywny z zamianą na 14 dni aresztu Da- 
wida Kagana, właściciela kamienicy i sklepu wy 
robów żelaznych za wybudowanie domu bez po- 
zwolenia władz budowlanych, 

Naskutek doniesienia władz nocztowych uka: 
rał Starosta Grodzki w trybie karno-administra- 

cvinym dyrektora Oddziału Wileńskiego Т-а 

Ubezpieczeń „Port“, „Bencjana Panturena na 100 
zł. grzywny z zamianą na 7 dni aresztu. Przyczv- 
n* skazania było stwierdzenie, że Panturen wy- 
syłał zbiorową korespondencję T-wa do rozma- 
ityc hadresatów w iednej kopercie zamiast od- 

dzielnych, co jest zabronione przez odpowiednie 
przepisy. Ponadto poniosła poczta straty, wobec 
czego Starosta Grodzki zasądził Panturena na 

odpowiednie odszkodowanie. 
MIEJSKA. 

— Dyżury aptek. Dziś w nocy dyżurują na- 
stępujące apteki: Jundziłła — Mickiewicza 33, 
Domańskiego — Dominikańska 14, Szyrwindta— 
Niemiecka 15. Mańkowicza — róg Nowogródz- 
kiej i Piłsudskiego, Sokołowskiego—N. Świat 2. 

— ŁAŹNIA DLA UBOGIEJ LUDNOŚCI. Ma- 
gistrat z wiosną roku bieżącego ma przystąpić 

do budowy łaźni miejskiej, której brak tak dot- 
kliwie daje się odczuwać ubogiej ludności. Łaź- 
nia ma stanąć w byłym gmachu stacji pomp u 
podnóża góry Boufałłowej. Eaiach ten ma ulec 
radykalnej przeróbce. 

„Jak się dowiadujemy, dada państwowe па 

cel ten wyasygnowały 25.000 zł., które znajdują 
się już w rozporządzeniu magistratu. Pozostałe 
koszty inwestycyjne pokryje samorząd. 

Zanim wybudowana zostanie ta łaźnia, celem 
udostępnienia kąpieli ubogiej ludności władze 
pelekas My na ROA roku część 
łaźni Agresta. * 

;— SKROMNY PROGRAM ROBÓT DROGO- 
WYCH. Jak się dowiadujemy, program robót 

drogowych przedstawia się na rok bieżocv wi>- 

cej niż skromnie. Na, ten cel preliminowano za- 

ledwie 130.000 złotych, 

  

   

z KOLEJ 

Choinka dla dzieci kolejarzy. 6 stycznia 
br. staraniem zarządu Ogniska P. K. W. i Rodzi 

ny Kolejowej w lokalu * Ogniska KPW. została 
biedniejszych dzieci kolejarzy, 

Młodzież tutejszej szkoły odegrała ,Jasełka” 
następnie odbyło się rozdanie podarków, składa 

   

jących się z ciepłych ubranek i słodyczy dla naj 
biednisjzych dzieci kolejarzy. 

— Zakończenie kursu dla podoficerów zawo 
dowych na adjunktów kolejowych. Z okazji 
zakończenia H kursu Ruchowc-Handlowego przy 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wil- 
nie na adjunktów kolejowych dla podoficerów 
zawodowych odbyło się w dniu 11 stycznia rb 
o godz. 10 rano uroczyste nabożeństwo w koście 
le Serca Jezuswego. Pczem o godz. 12 w sal 
recepcyjnej Dyrekcji zostały rozdane świadect- 
wa. Kurs ukończyło ogółem 51 osób 
"Do zebranych absolwentów kursu przema- 

wiał dyr. Kolei Państwowych Kazimierz 
Falkowski, w goracych słowach dziękujac za do 
tychczasowe wysiłki i zachęcając do d j owo 

cnej pracy dla dobra Rzeczypospolitej i kolej 
nietwa. 

W imieniu absolwentów odpowiedział dyr. 
Kolei primas kursu chor. Sztabiński, wyrażając 

gotowość niesienia tej pracy. 
O godz. 16 w Ognisku KPW. odbył się wspó! 

nv obiad. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Baczność Peowiacy! Zarząd Koła P. O. W 

przypomina, że dzisiejsze zebranie delegatów 
odbedzie się w lokalu Zw. Legjonistów (Domi- 

nikańska 8) o godz. 18 w pierwszym terminie 
o godz. 18.30 w terminie drugim. 

   

  

   

      

ZABAWY 

— Bal Rosyjski. Dziś w salonach Izby 
Handlowo-Przemysłowej odbędzie się Wielki 
Nowor?czny Koncert-Bal Wil. Tow. Rosyjskiego. 
Wyborowa orkiestra. W koncercie łaskawy u- 

dział primadonny J. Kulezyckiej, solisty Opery 
w Chicago S. Benoniego oraz innych arystów. 
Smaczny i tani bufet. Bilety do nabycia w skle 
pie „Polfod'* (Mickiewicza 23). Początek o go- 

dzinie 9. 
— Sekeja Społeczna Rodziny Wojskowej u- 

rządza w dn. 12 stycznia rb. w sali oficerskiej 
Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza 13) — Dan 
cing — Bridge. — Całkowity dochód jest przez 
naczony na dożywianie najuboższej dziatwy 
szkół powszechnych m. Wilna. Wstęp za zapro 
szeniami, które można otrzymać w kasynie ofi- 
cerskiem w godz. 6—7 w. Biłety w cenie 2 zł. 

ROZNE. 

— Rozgłośnia wileńska o Hłakowiczównie. 
Z okazji przyznania państwowej nagrody literac- 
kiej za rok 1934 znakomitej poetce Kazimierze 

Iłakowiczównie, która w roku 1930 była laure- 
atką nagrody literackiej Wilna, prof. Mieczys- 
ław Limanowski wygłosi w poniedziałek felie- 
tom, poświęcony etnej autorce, a w najbliż- 

szej przyszłośc P. R. zorganizuje specjalną au- 
dycję, poświęconą Jej twórczości. Feljeton prof. 
Limanowskiego us zymy o godz. 17.25, w cyk- 

łu „Co się dzieje w Wilnie? 
— XI Wycieczka Polskiego T-wa Krajoznaw 

czeso dnia 13 bm. do Bibljoteki Wróblewskich. 

— Zbiórka w ogródku przed Katedrą o godzinie 
11.45 punktualnie. 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Jubileusz Leona Wołłejki. Dziś, w 
sobotę dnia 12 stycznia o godz. 8-ej wie- 
czorem jubileuszowe przedstawienie, ko- 
medji w 3-ch aktach G. K. Chestertona 
p. t. „Magja”, w przkładzie W. Horzycy. 

Niepospolity ten utwór, odznaczający 
się treścią pełną napięcia, bo obracający 
się w sferze zagadnień świata nadprzy* 
rodzonego, jest przygotowany ze szcze 
gólną starannością. Dzisiejsza premjera 
„Magji* będzie uczezeniem zasług ulu- 
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List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W czasie rozprawy w dniu 9 stycznia r. b. 
przeciwko redakcji „Słowa* wyraziłem się, że 
w pismach wileńskich panuje zwyczaj, iż podpi 

    

   
   

    

sko p. 

  

1ko redaktora odpowiedzialnego „Ku- 
leńskiego*. 

Uważam swój obowi przeprosić za to p     

Vitolda A 
etarzem , 

leży do zespołu sda 
Łączę wyrazy szacunku i poważania 

Bolesław Szyszkowski. 
Adwokat. 

  

sa, RON zł A jest 
a więc na    

Dnia 10. I. 1985 r. 

Tendencyjność 
Wczorajszy numer „Słowa zamieścił pod po 

wyższym tytułem artykulik, w którym dowolnie 

interpretuje nieametywowaną jeszcze senteację 

wyroku sądu okręgowego w sprawie pp. T. Ło- 

palewskiego, T. Bujniekiego i dr. Wł. Arcimowi 

cza oraz zarzuca naszemu sprawozdaniu z proce 

sów „Słowa (patrz „Kurjer Wil.* z dnia 10-go 

bm.) tendencyjność, rzekomo zawartą w siedmiu 

„Wyrok* w sprawoz 

Motywy wyroku 

w jaki sposób 

wierszach zatytułowanych 

daniu z „drugiego procesu. 

w tej sprawie dopiero, 

sąd interpreluje sporny punkt orzeczenia sądu 

honorowego w sprawie dyskwalifikacji p. Dangla. 

W chwili obecnej zaś wszelka dyskusja na tem 

Włod. 

okażą, 

temat jest przedwczesna. 

ł TEATR NA POHULANCE 
Dziś o godz. B-ej wiecz. M A GJĄ 

Jubiieusz Leona Wołłejki 
Jutro o g 8-ei wiecz. 

ROZKOSZNADZIEW”ZYNA į 

ow = u) FR, po | 

Codziennie nowe 
uśmiechy Fortuny 

Stoma tysiącami zło- 
tych, które padły w dru- 
gim dniu ciągnienia na 
Nr. 138.458, podzielą 
czterej  funkcjonarj 
kolejowi, zamieszkali w 
Stanisławo Wogóle ko & 
lejarze cieszą się wzglę- 

dami „Fortuny, która nie 
zapomina zresztą i o in- 

  

  

    

   

  

    

      

   

        

nych zawodach, darząc 
specjalną sympatją także 
wojskowych. 

Trzeci dzień ciągnie- 
nia przyniósł wiele no- 
wych granych z 50.000 złotych na czele. Tą 
ostatnią sumą podzielą się: dwie pracownice do 
mowe, które kupiły jedną ćwiartkę do spółki, 
robotnik, właściciel sklepiku i urzędnik, posia 
dający po jednej z pozostałych ćwiartek. 

Na fotografji uwidoczniony jest p. A. Bart- 
man, właściciel firmy ekspedycyjnej w Warsza 
wie, posiadacz jednej ćwiartki losu iNr. 171.385, 
na który w dn. 4 b. m. padio 100.000 zł. Zazna 
czyć należy, że dwie ćwiartki tego losu są zak 

westjonowane, o czem już prasa donosiła. — P. 
Bartman, jako posiadacz ćwiartki niezakwestjo- 
nowanej, mógł ją odrazu zrealizować i otrzymał 
już w Generalnej Dyrekcji swe 20.00% zł. — P. 
Bartman gra na Łoterji Państwowej od wielu 
lat. Dotychczas wygrywał tylko czasami drobne 
sumki, cierpliwie oczekiwał jednak na swą ko 
łej i doczekał się nagrody. 

Komu więc w tej loterji nie bardzo się po 
wiedzie, powinien spróbować szczęścia w następ 

nej 32, a może i jego spotka nagroda za wytr- 
wałość. 

bieńca publiczności wileńskiej LEONA 
WOŁŁEJKI, obchodzącego 25-lecie pra 
cy scenicznej. Jubilat odtworzy jedną z 
głównych ról w sztuce. Bilety do nabycia 
w kasie zamawiań w Lutni. Kupony i 

      

znižki — mieważne. Ceny miejsc zwy- 
czajne. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Wystepy 
J. Kulezyckiej. „Fijołek z Montmartre*. Dziś po 
raz 3 pełna niewymownego uroku i i pięknych me 
todyj, barwna op. Kalmana „Fijołek z Montmari 
re“. W roli tytułowej wystapi ]. Kulczycka, zali 
czająca tę rolę do najprzedniejszych w swoim 
repertuarze. Udział w widowisku bierze cały 

zespół, z Halmirską, Dembowskim, Domosław- 
skim, Detkowskim. Szczawińskim i Tatrzań 
skim na. czele. Opracowanie reżyserskie M. Tat 

    

  

— Przedstawienie białoruskie odbędzie się 
dzisiaj o godz. 8 (w sobotę) w Sali Konserwator 
jum. Program: ,W zimowy wieczór* i „Ptak 
szczęścia”. 

— Film, który warto zobaczyć! Jak się do- 
wiadujemy wkrótce w Wilnie ma być wyświet 
lany film p. t. „Uwielbiana*. Mimo nickrzyczą- 
cego tytułu film ten który obecnie jest wyświet- 
lony w kinie „Atlantic w Warszawie należy 

uznać za jeden z najbardziej udanych tegorocz- 
nej produkcji. Fakt szybkiego wyświetlenia tego 
ilmu w Wilnie w kinie „Casino* należy powi: 

zadowoleniem. Obsadę stanowią troje łau- 
tów Akademii filmowej po raz pierwszy ra 

zem. Fredric March słynny jako „Dr. Jekyll“, 
Norma Shearer — bohaterka filmu „Uśmiech 
Szczęścia** i Charles Langhton odtwórca Hen- 

ryka VIII. 
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„Złotego Sztandaru“ 
Światek złodziejski Wiłna od szeregu lat 

absorbowany jest zaciętą wałką, jaka toczy się 

między dwiema organizacjami złodziejskiemi: 
„Złotym Sztandarem* i członkami byłego „Bru- 

derierajnu“. Walka ta, obfitująca w rozprawy 
nożowe, napady, prowokacje i t. d. przypomiga 
scenarjusz filmowy z życia podziemnego Chi- 
eage. 

Organizacja „Bruderferajnu* istniała w Wil- 
nie przez szereg łat, organizując wyprawy zło- 
dziejskie, wyłudzając pieniądze od kupców przy 
pomecy terorn i t. d. Po zlikwidowaniu „Bruder- 
ferajnu* i skazaniu kilku jej członków na roz- 
maite kary więzienia, w łenie tej organizacji, 
usiłującej zaszczepić na gruncie wileńskim me- 

tedy chicagoskie, nastąpił rozłam. Powodem 
rozłamu był zatarg, który wynikł pomiędzy 
hersztami tej szajki Zelikiem Lewinsonem vel 
Chana Bobkes oraz Arenem Wojciukiem znanym 

pod pazezwiskiem „Orka Setka“. Dokola przy- 
wódców powstaly dwa zwalezajace sie nawza- 

jem obozy. Jeden z nich przybrał nazwę „Zło- 
tego Sztandaru*. 

Rezpoczęło się od strzelaniny na ul. Jatko- 
wej, gdzie w biały dzień został zastrzelony czło- 
nek „Złotego Sztandaru* Eliasz Gurwicz, znany 

pod przezwiski:m „Długonogiego*. Kilku spraw- 
ców rozprewy rewolwerowej zatrzymano i sta- 
wione przed sądem. Zostali oni skazani na roz- 

maite kary więzienia. 
Główny sprawca zabójstwa Dawid Gorfajn, 

„Profesor“ 
Pan Antoni Scepko vel Szczepko vel Rzepko 

vel Rzebkowski vel Rzepkowski syn 
lub Antoniego Andr a lub Jana, ukoń 
kiedyś cztery klasy gimnazjum i przed kilku 
iaty znalabzł się na bruku bez dachu nad głową 
i bez grosza w kieszeni. Zaczął więc kombinować 

Miał dużo tupetu, odwagi i temperamentu. Wia 
domo zaś, żo temperament i bezczelność dopoma 
gają w karjerze. Pan Scepko zabrał się energi 

cznie do robienia karjeri; 
Pewnego dnia do dyrektora kursów matu- 

ralnych imienia Kochanuwskiego w Wilnie zgło 

sił się pewny siebie młodzieniec i oświadczył: 
— Jestern asystentem profesora X, mam za 

sobą studja wyższe, mogę nauczyć matemal,ki 
na pańskich kursach. 

Młodzieńcem owym był Scepko. Podczas roz 
mowy zachowywał się nienagannie. Mówił o 
sprawach uniwersyteckich najspokojn jakby 
wszystkich profesorów znał od dziecka. Pozatem 
powołał się na opinję znanego w Wilnie dyrek- 

tora gimnazjum. 
Dyrektor kursów uwierzył, a ponien 

miał wykładowcy matematyki, zaa 
razie warunkowo „asystenia profesora X". 

Pan profesor SŚcepko nauczał matematyki 
we wszystkich prawie klasach kursów. Zacho 

    

  

   

  

  

   
   

  

aż nie 
na- 

  

   

  

„KURJER“ z dnia 12 stycznia 1935 r. 

Nowa kartka do historji zatargu 
„Bruderferajnu“ 

znany pod przezwiskiem „Dodka As* opuścił 
w grudniu r. ub. więzienie po odbyciu 6-ielniej 

kary. Po w iu z więzienia Gorfajn zwarjował 
i eheenie przebywa w separate: tala Sawiez, 
na oddziale dla umysłowo chorych. 

Z chwilą zabójstwa Gurwicza, którego depu- 
ścili się członkowie b. „Bruderferajnu* pomię- 
dzy członkami obu szajek wywiązała się zacięta 
walka, obfitująca w szereg napaści, bójek, insce 
nizewanych napadów rabunkowych, a nawet za- 
machów komhbowych. (Pewnege dnia w piecu 
Arona Wojcika znaleziono 6 podrzuconych gra- 
atów). 

Ostatnim występem członków „Bruderferaj- 

nu“ bylo sensacyjne porwanie syna właściciela 
lembardu „Kresowja*. 

Mimo te walka pomiędzy obu szaįkami, na- 

wpół rozgremionemi i nie mającemi już tak 
ścisłej organizacji, jak niegdyś, trwała nadal 
Od czasu do czasu notowane były bójki pomię: 
dzy eztonkami chu szajek, pówslałemi na tle 
starych animozyj. 

Dzień wezorajszy przyniósł nową rozprawę 
miedzy przeciwnikami. 

Bójka powstała w godzinach wieczornych na 
uł. Żydowskiej. Zosta! dotkliwie porzniety no- 
żami niejaki Wulf Elchones, znany pod przo- 
zwiskiem „Kanarek“, należący do zwolenników 
Lewinsona. 

Wojciaka oraz dwóch innych sprawców na- 
padu zatrzymano. (e! 

humorysta 
wywał się nienagannie. Uczniowe byli z niego 
zadowoleni. Jednakże dyrektor kursów po pew 

zwrócił uwagę na to, że Scepko wszę 
dzie wykładał o „trójmianie kwadratowym*. — 
Dyrektor odwiedzał niejednokrotnie klady 

     

      

   

      

„profesora - asystent i zawsze trafiał na 
„trójmian kwadratowy”. 2 

4 £ + 

A tymczasem podczas gdy Ścepko udawał 
pedagoga, po Wilnie chodził policjant Niec i 
szukał niebieskiego ptaka, który z przedziwną 
zręczności zmieniał piórka. Płak ten nazywał się 

1az Scapko raz Szczepko, to Rzepko to Rzebko 
gdzieindziej Rzepkowski lub Rzebkowski, poda 
wał się za syna Andrzeja to Jana to Antoniego.. 

Wreszcie policjant Niec wykrył Scepke i 
resztował go. Wydały się wtedy najprzeróżniej 
sze brzydkie sprawki „płtaszka”, jak fałszowa- 

nie dokumentów, oszustwa i t. p. 
Włdało się wtedy. że na lekcjach matema 

tyki na kursach Scepko opowiadał anegdo 
tylko w ostateczności jako „deski ratunku” 

chwytał się „trójmianu kwadratowego. 

Sąd Okręgowy skazał Scepkę na 1 rok ię 
zienia a po zastasowaniu amnestji na 6 miesięcy. 

(Ww! 

      

   
  

  

Konkurs kompozytorski 
Zarząd Oddziału Pocztowego Przysposobie- 

nia Wojskowego w Wilnie ogłasza konkurs kom 
pozytorski na utwory na chór męski. 

Warunki konkursu: 
a) Utwory mają być a capella, dotychczas ni 

gdzie nicwydane i niewykonywane, do warto 
ściowych tekstów. 

b, Charakter i forma kompozycji mogą być 
dowolne, czas trwania nie wyżej 10 minut. 

c) W konkursie mogą brać udział kompozyto 
rzy polscy, litewscy i białoruscy. Teksty litew- 
skie i białoruskie winny mieć tłumaczenie pol 
skie. 

d) Wyznacza się trzy nagrody, oraz dwa od 
znaczenia: 

1-sza nagroda — w kwocie 200 złotych tufun 

dowana przez Michałowstwo hr. Tyszkiewiczów 
z Ornian). 

2-ga nagroda — w kwocie 150 zł. (ufundowa 
ua przez Zarząd Okręgu Poczt. Przysp. Wojsk. 
w Wilnie). 

3-cia nagrodn — w kwocie 100 zł. (ufundowa 
na przez Dyrektora Okręgu Poczt. i Telegrafów 
w Wiilnie, inż. M. Nowickiego). 

Odznaczenia 1-sze i 2-gie. 
e) Utwory nagrodzone i odznaczone stają się 

własnością Pocztowego Przysposobienia Wojsko 
wego. 

f) Prace nadesłane na konkurs winnk być oz 
naczone godłem. Nazwisko i adres aulora nale 
ży podać w osobnej kopercie, oznaczonej tem 

g) Skład jury: prof. Michał Józefowicz, dyr. 

A. Wyleżyński. prof. W. Kalinowski, dr. Tadeusz 
Szeligowski, Tadeusz Brożek, Roman Herman. 

h) Przewodniczacym fury bdzie Edward Miu 
ler, kierownik Referatu Kulturalno-Oświatowego 
Zarządu Oddziału P. P. W. w Wilnie. 

i) Termin nadsyłania utworów upływa z dn. 
31 marca 1935 r. — Rozstrzygnięcie konkursu 
nastapi do dnia 20 maja 1935 r. 

j) Utwory należy nadsyłać p. adresem: Za- 
rząd Oddziału Pocztowego Przysposobienia Woj- 
skowego, ul. Sadowa 25 z zaznaczeniem na ko 
percie „Konkurs muzyczny”. 

k) Utwory nienagrodzone można będzie odeb 
rać do 1 czerwca 1935 r. 

    

  

> czyciełki A. D. i Z 

ETOWE APAYPYCZ ROTYEYRWZTOASYTE PRACY. ROYYORTYAĄ 

R"DAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony : 

Ukarany zalotnik 
„Należy zawsze liczyć się ze słowami i nie - 

mówić głupstw. Nawet w takich sytuacjach, 
które nas prowokują do szaleństw. 

Przekonał się o tem pan Stanisław 
w maju 1934 r. Maj to miesiąc miło: 
Maracz w tym okresie szaleństw serca pi 
czał się w motyla. Latał z kwiatka na kw 
ł wszędzie zjawiał się w innych szatkach Na- 
przykład wczoraj pisaliśmy, że na jednej z za- 
baw wystąpił jako przodownik policji. 

W maju pan Maracz między innemi kochał 
się w pannie B. Namawiat ją do ożenku i „dy- 
bat“ na jej posag. Panna B. wyczuwała jednak 
z kim ma docąynienia i zwlekała, Pan Maracz 
śpieszył się, miał ku temu powody. 

Pewnego dnia majowego panna B. przy: 
jęła Maracza zbyt chłodno. Małżeństwo i po- 
sag zaczęły się oddalać. Maracz nie wytrzymał 
i oświadczył przy świadkach: „Jak panna nie 
wyjdziesz za mnie zamąż. to zabiję ją.“ 

Panna zaskarżyła „fatyganta* do sądu. Ma- 
racz został skazany na 3 miesiące arecztu. (W.) 

—000— 

Piwo niemieckie 
iNiemieckie browary korzystając z ulg cel- 

nych, przyznanych przez umowę kompensacyjną 
pomiędzy Polską a Rzeszą Niemiecką podejmują 
eksport piwa do Po Przywożone ma być 
ciemne piwo, wyrabiane w browarach w Mo 
nach jum. 

Odpowiedzi Redakcji 
— P. K. Czaboćko prosimy o zgłoszenie się 

do redakcji w jak najszybszym czasie we włas 
nym interesie. 

— Iks.-Ygrek-Zet. Prosimy o podanie nazwi 
ska i adresu wyłącznie do wiadomości redakcji. 

OFIARY 
Na opał dla wyjac, emer,towana. nau 

Dz 

  

    

         

      

      

RADJO 
‚ WILNO 

SOBOTA, 
7,40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien. por 

Lhwilka pań NY 7,40: Progr. dzienny. 7,50. 
Konc. rekl. 7,55: Giełda roln. 11 Czas. 12,00: 
Hejnał. 12,03. Wiad. meteor. 12,05: Przegl. pra 

uzyka lekka. 13,00: Dzien. poł. 13.05: 
А 30: Wiad. eksport. 15,35 

odc. pow. 1 Najnowsze nagrania. — 
16,30: MA čys dla dzieci. 17,00: Kon- 

50: „Jakie będą nasze 

r roln. kraj. i zagran. 
ki. 18,15: Recital organo 
. 18,45: „Serce przema- 

— report. z kliniki Un. Jag. 19,00: Koncert 
chóru „Lutnia”*. Kolendy. 19,20: „Dublany“. 
19,30: Wliesołe piosenki. 19,45: Progr. na niedzie 
ię. 19,50: Wiad. sport. 20,00. „W rytmie tańców 
Europy". 20,45: Dzien. wiecz. 20,55: Jak pracu 
jemy w Polsce. 21,00: Koncert wieczorny z udz. 
Pantscha Wladigerowa. 21,45: „Co myślicie o 
siuchowiskach“. 22,00: Konc. rekl. 22,15: Muzy 
ka tan. 23,00: Wiad. meteor. 23,05: Loża Szy- 
derców. 23,35: Muzyka taneczna. 24,00: Muzyka 
taneczna z Londynu. 

dnia 12 stycznia 1936 r 

        

      

     

    

  

   

    

   

    

NIEDZIEDA, dnia 13 stycznia 1935 r. 

    

  

9.00: Czas. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien. 
por. Chwilka pań domu. 9,55: Progr. dzienny. 
10,05: Nabożeństwo. 11,45: Muzy religijna. 

s. 12,00: Hejnał. 12,03 d. meteor. 
   

  

ima w oborze* — odcz. 1 : Poranek 
muzyczny. 13,00: „Przez lądy i morza”. 13.15: 

D. c. poranku muzycznego. 14.00: Koncert 
czeń. 14,10; Zimowe mistrzostwa młodzieży 
14,40: D. c. koncertu życzeń. 15,00: „Zew ziemi“ 
15,15. Aud. dla wszystkich. 16,00: Rectacja pro 

zy. 16,20: Recital śpiewaczy Adeliny Czapskiej. 

16,45: iorys a-Kuli". 17,00: Muzyka Tu- 
dowa. 17 ce „Ruch regjonalistyczny 

w Europie łuchowisko. 18,45: Odczyt 

    

  

     

  

   

  

   
      

  

     

    

  

: Progr. na poniedziałek. 1 
akiniais“ 20,00: Koncert wieczorny 

wiecz. 20,55: Jak pracujemy, w Polsce 
wesołej lwowskiej fali". 1 

21.45: Aud. poetycka: „Spuściz: 
ski'* — obj. Jerzego Zagórskiego. 

z płyt. 2 Muzyka taneczna. 
meteor. 2 

  

  

   
. sport. 

Młodej Pol- 
Muzyka 
Wiad. 

  

           Э: 

  

  

Mróz żelż»ł 
Wczoraj zanotowano zmniejszenie się mrozu 

Temperatura w dzień wynosiła 12%. Osłabnię 

cie mrozu ożywiło momentalnie ulice Wilna, 

które ostatnio czyniły wrażenie opustoszałych. 

Tu i ówdzie paliły się jeszcze ogniska, cieszyły 

  

się jednak znacznie mniejszem powodzeniem ze 

strony. przechodniów. Ogrzewali się przy. nich 

rrzeważnie posterunkowi pełniący służbę, doroż 

karze, szoferzy i wszyscy ci, których praca wy- 

maga dłuższego przebywania na  świeżem, a 

wciąż jeszcze mroźem powietrzu. 

Wczoraj zanotowano również znacznie bar 

dziej ożywiony ruch w kawiarniach, teatrach i 

in. lokalach rozrywkowych. 

Osłabnięcie mrozu powitane zostało powsze 

chnie z prawdziwą ułgą. 

DOKTÓR Potrzebny 
ZYGMUNT zsraz nauczyciel tańca 

do Związku S':rzelec- 

KUDREWICZ 
Choroby wener., syfilis, 
skórne i moczoołciowe, 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—! i 3—8 

kiego w Mejszagole na 
przec ąz jednego mie” 
siąca. Warunki do omó- 
wienia Zgłaszać się do 
prezesa. Adres: Stefan 
Kaptur, kierownik szko- 
ły w Mejszagole, pió- 
miennie lub osobiście 

100 złotych 
nagrody otrzyma zna- 

Jazca teczki pozosta- 
wionej w |l Urzędzie 
Skarbowym pod warun- 
kiem zwrotu dokumen- 
tów i weksli pod adre- 
sem; Wilno, Wielka 30 

„Naroc1“ 

Za POKÓJ 
pomożemy (pomogę) w 
zakresie gimnazjum 
matem - przyrodniczego 
lub humanistycznego. 

Zgłosz: Poznańska 3-4 
Chmielewski 

2 
Składy Klektro-Kadjo- Techniczne 

D. Wajman 
Wilno, Trocka 17, tel. 7-81 

POLECAJĄ tanio, solidnie, z gwarancją: 

radjoodbiorniki 
Philipsa 33-a model 1335, 

SPRZĘT RADJOWY, ŻYRANDOLE, MA- 
TERJAŁ INSTALACYJNY ELEKTRO-KU- 
CHENKI, ŻELAZKA i OGRZEWACZE. 
BIURO KONCESJONOWAHE wykonuje 

wszelkie roboty elektrotechniczne. 

  

AKUSZERKA 

Maija Lakt Iowa 
Przyjmuje od 9—7 w. 
ul J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu 

  

  

Mieszkanie 
5-pokojowe z wygo- 
dami — do li 

Podgórna 5 

PLAC 
DO SPRZEDANIA 

na Pošpieszce przy ul 
Pięknej 9. Dowiedzieć 
się w admin „Kuriera 

W.l.“ od godz 9—3 

  

  

  
  

  

Początek o 2-ej. 
PANŃ| 

Miłość maturzyst 
  

SUKCES POLSKI! Najpotężniejszy z-spół artystów pol- 
skich: JARACZ, Nakoneczna, STĘPOWSKI, SYM, WALTER, ZELWERO- 
WICZ, SIELANSKI, Macherska i artysta Teatru Stanislaws B. SIKIEWICZ „p 

К - *=- Рпвиип:еппв 
Nad program: Rewelacyjny dodatek poświęcony tradycjom Bożego Narodzenia w Polsce. 
Francji i na Węgrzech oraz najnowszy FOX, 
m. in, „Sensscyiių mecz PIŁKI NOŻNEJ 

  

Początek o godz. 

Balkon 40 gr, Dziś 
REWJA 
medji, humoru, sentymentu i tańca p. 

NASZE PRZEBOJE: Cąrloca, Mandaryn Wu, Sztajerek, Grunt to dolar i in. 

nowy program ko- 

Kraków— Berlin 

WYSPA SKARBÓW 
W rolach głównych: Wallace BEERY, Jackie COOPER, Lionai 
Barrymore i Lewis Stone. 
kolwiek zebrano razem, realizuje najbardziej sensacyjną przygodę 
wszystkich czasów. 

m „Raz sie 

(zwyciężyła pol- 
ska drużyna 1:0) 

Dziś film nad filmy 

Najwspanialsza obsada, jaką kiedy- 

Nad program: Aktualją. 
4—6—8—10.15, w niedziele i święta od g. Ż-ej 

żyje” 
W niedzielę 3 przedstawienia o 4, 6.30 i o 9-ej 

  

DZIŚ! Adonis Ameryki, 

najsłwn. pływak świata 

„e Człowiek 

HELIOS | 
Prem]era. Potężna AM 0 

sowiec, reżys. OZEPA ; ` 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

w najwspa- 

nialszym 

Codziennie 2 przedstawienia o godz. 5.30 i B-ej. 

rewel. filmu pr 1935r. 

OGNISKO | 

filmie p. t. 

Sala dobrze ogrzana. 

w € noweli Stef. Zwełga. Bunt krws 
K i zmysłów! — Truiący czar zmysłówi 

Woli Podwójeai INKYSZYNIEW oraz 
bohat. f, „Ordynans* M. CHANTAL. 

Nowość w kompozycji filmowej. 

Początek o godz. 2; Lej 

Johny Weissmiulei/ 
M alp a DODATKI DŹWIĘKOW: 

Początek seansów codzi 
o godzinie 4.ej po poł. 

  

Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. SE redakcji przyjmuje od godz. 1—3 Ppol 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 91/,— 31/, 1 7 — 9 wiecz 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiempksiążkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Zs wierss 

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

sa ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach nied'iwlnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy „15 g 
Usład ogłoszeń w te ście 4-ro łamowy, za tekstem 8-m'o łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

  

į Mydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

/^   

CALETA! 

Rea „ZNICZ*, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. т Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis 

|


