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NIEZALEŽNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Kiedy zostaną rozpisane wybory 
do ciał ustawodawczych? 

Po uchwaleniu ordynacji wyborczej 
do Sejmu i Senatu i ustawy o wyborze 
Prezydenta Rzeczypospolitej, zakoń- 
ezone zostały prace nad reformą zasadni 
czego ustroju państwa. Uchwałone ostat 
nio ustawy przedłożone zostaną w naj- 
bliższych dniach do podpisu Panu Prezy 
dentowi Rzeczypospolitej, poczem, praw 
dopodobnie w ciągu bież. tygodnia usta 
wy te ogłoszone zostaną w Dz. Ustaw. 
Z chwilą tą nowe ordynacje wejdą w ży 
cie. Skolei ogłoszone zostaną rozporzą- 
dzenia wykonawcze do tych ustaw. 

Po załatwieniu tych wszystkich for- 
mainości nastąpi akt rozwiązania izb 

parlamentarnych. Termin jednak ukaza 
nia się dekretu w tej sprawie nie jest 
jeszeze ustalony. Wiadome jest tylko, że 
dekret ten ukaże się w ciągu bież. miesią 
ea. 

Nie jest również znany termin rozpi 
sania nowych wyborów. Przypomnieć 
tu należy, że w myśl! przepisów konsty- 
tucji Panu Prezydentowi Rzeczypospoli 
tej przysługuje prawo rozpisania no- 
wych wyborów w ciągu dni 30 od chwili 
rozwiązania izb ustawodawezych. Przy- 
puszczać jednak należy, że rozpisanie 
wyborów nastąpi w terminie wcześniej- 
szym. Najbliższa przyszłość przyniesie w 
tej sprawie konkretne już decyzje. 

Nominacje na dowódców pułków 
Zarządzeniem Ministerstwa Spraw 

Wojskowych mianowani zostali dowód- 
<ami pułków: W PIECHOCIE m. in. 
ppłk. Alred Schmidt — dowódcą 78 p. 
p. w Baranowiczach, ppłk. Edward Ba- 
naszek — dowódcą 81 p. p. w Grodnie 
i ppłk. dypl. Adam Majewski d-cą 77 p. 
p. w Lidzie. 

W KAWALERJI m. in. mianowany 
został ppłk. Józef Koczwaro d-cą 2 p. uł. 
w Suwałkach i płk. dypl. Juljan Filipo- 
wicz dowódcą 3 p. strz. konnych w Woł 

kowysku. 
W ARTYLERIJI został m. in. mianowa 

ny ppłk. Zygmunt Lewandowski d-cą 9 
daku w Baranowiczach. 

ZASTĘPCAMI D-CÓW PUŁKÓW 
zostali mianowani w piechocie pplk. Er 
win Połanek — zast. d-cy 41 p. p. w Su 

wałkach i ppłk. Edward Maetze — zast. 
d-cy 79 p. p. w Słonimie, wreszcie ko 
mendantem szkoły podchorążych kawa- 
lerji w Grudziądzu mianowano ppłk. 
Jama Litewskiego. ; 

Niemcy Ww szybkiem tempie 

zbroją się na morzu 
Następstsa umowy morskiej anglelsko-niemiectiej 

BERLIN (Pat). Urzędowo komuni- 
kują: W związku z umową morską nie 
miecko-angielską, ustalającą tonnaż flo 
ty niemieckiej na 35 proc. floty angiel 
skiej rozpocznie się w ciągu bieżącego 
roku lub też już się rozpoczęła budowa 

następujących _ niemieckich jednostek 

morskich: 

1) 2 pancerniki o wyporności 26000 
tonn każdy z działami kalibru 28 em. 

2) 2 krążowniki po 10.00 tonn każdy 

z działami 20 em. 
3) 16 torpedowców po 1625 tonn wy 

porności każdy, kaliber dział 12,7 cm. 
Budowa tych torpedowców rozpoczęta 
została częściowo uż w r. 1934—36. 

4) a) 20 łodzi podwodnych po 250 
ton każda. Pierwsza z tych łodzi włączo 
na została do tlety czynnej 29 czerwca 

1935 r., dwie dalsze są spuszezone juź 
na wodę. 

—-o000— 

Prasa sugeruje Polsee wzięcie na | 
siebie pośrednictwa między Niemcami 

i Francja 
(PAT). — Nawiązując do berlińskiej 

ministra Becka „Popoło d'Italia“ stwier 

zarówno niemiecka, jak i francuska pra 

sa wyraża pragnienie by Polska podjęła się ak 

cji medjatorskiej między Paryżem a Berlinem. 

Narazie są to tylko pienwsze sugestje, pisze 

dziennik rzymski, Europa doszła przecież do ta 

kiego stanu, że wszelkie rozwiązania są możli 

   
   

we. 

(W każdym bądź razie, jest znacznie mniej pra 

wdopodobne, by konłtynentowi naszemu pokój 

taki mogła ofiarowa: uglja. 

OAZA TS SSIIOST IS 

Złóż datek na pomnik 
Marszałka w Wilnie 
konto P. K. O. 146.111 

   

b) 6 łodzi podwodnych pe 500 tonn 

każda. 
e) 2 łodzie pedwedne po 750 tonn. 
W przygotowaniu znajduje się poza- 

tem budowa pierwszej awiematki oraz 
plan dalszej rozbudowy niemieckiej ilo 
ty wojennej. 

  

Cena 15 groszy 

  

Wizyta iloty polskiej w Finlandji 
HELSINKI (Pat). W drugim dniu po 

bytu w u A okrętów floty polskiej 
minister spraw wojskowych wydał na 
cześć oficerów polskich śniadanie. 

Po południu charge d'affaires posel 
stwa Rzplitej Huzarski z okazji pobytu 
polskich marynarzy podejmował przed- 
stawicieli rządu, korpusu dyplomatycz 

nego, MSZ., MSWojsk. i sztabów głów 
nych marynarki i armji oraz reprezen- 
'tantów prasy fińskiej. Wieczorem na po 
kładzie kontrtorpedowca „Burza* ko- 
inandor Majewski wydał obiad, w któ 
rym wzięli udział przedstawiciele M. S. 
Wojsk. oraz wyżsi oficerowie floty i ar 
mji. 

  

Rzekomy plan akcji „Krzyża ognistego" 
w walce z lewicą francuską 

PARYŻ, (PAT). — Radykalny deputowany 
Piot zamies a w poniedziałkowej „L'OQevre* 

artykuł w którym przypisuje kierownikom „krzy 

ża ognistego zamiar sprowokowania próby za 

machu ze strony lewicy, co pozwoliłoby „krzy 

żowi ognistemu* na rozpoczęcie kontr-ofensywy 

przeciwko ugrupowaniom lewicowym i na naz 

*wanie siebie obrońcą ładu. 

Autor artykułu oświadcza, że na jednem z 

zebrań przywódców „krzyża ognistego*, jeśli nie 

przyjęto to w każdym razie rozpatrywano na 

stępujący plan: 

W. czasie jednego z zebrań „krzyża ogniste 

go* obcy samolot miałby rzucić bombę na człon 

ków tej organizacji. Równocześnie z lotniska 

©w Villacoublay zniknie samolot, którym zazwy 

  

czaj posługuje się w swoilch podróżach deputo 

wany lewicowy Cot. Dzięki tej zbieżności fak 

tów, zaznacza deputowany Piot, będzie można 

przypisać zamach na „krzyż ognisty* deputowa 

nemu Cotowi i odpowiedzieć na to aktami gwał 

łu wobec organizacyj lewicowych w Paryżu i 

wobec ich przywódców. Z chwilą, gdy lewica 

zostanie pozbawiona przywódców, zostanie wy 

dany apeł wzywający Francuzów do zjednocze 

nia się. Apel ten miałby być podpisany przez 

wiele wybitnych osób, a m. in. przez byłego 

prezydenta Dotimergue'a, prezesa rady miejskiej 

Paryża. Chiappe'a i byłego szefa sztabu generał 

nego gen. Wieyganda. Dzięki takiemu postępowa 

niu zostałaby zgniecona lewica, a organizatorzy 

tego planu będą rozgłasżali, że ocalili kraj. 

  

Samoloty-widma nad Skandynawią 
były rzeczywistemi samolotami 

STOKHOLM, (PAT). — Szwedzka ageneja te 
legrufiezna donosi: Ogłoszone raport szefa szta 
bu generalnego o pochodzeniu t. zw. samolotów 
— widm, które wywołały wielkie podniecenie 
umysłów w całej północnej Skandynawji zimą 
1933—1934 r. Sztab generalny zebrał 96 rapor 
tów władz szwedzkich, 234 norweskich i 157 
fińskich. Z tych raportów 46 uznano za zupeł 
nie wiarogodne. 

Na zasadzie tych raportów szwedzki sztab 

generalny stwierdza, że w zimie 1933—34 r. 
przełatywały nad północną Skandynawją samo 
loty © nieznanej przynalieżności państwowej. Le 
ty odbywały się na dużej wysokości ponad okrę 
gami słabo zaludnionemi. Samoloty widz'ano 
naraz jednocześnie w różnych miejscowościach. 
Pewne fakty wskazują, że samoloty te eonaj 
mniej przez jakiś ezas miały jako bazę okręty 
staejonowane na wybrzeżu Norwegji. 

Zakończenie obrad Zw. Podoficerów Rezerwy 
WASZAWA (Pat). Dziś zakończył ob 

rady w Warszawie 10 zjazd Związku Pod 
oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej. Na 
plenum posiedzenia, przed przystąpie- 
niem do końcowych obrad uczczono 30- 

RTZNZE 

Min. Beck opuszcza Berlin 

  
Minister spraw zagranicznych Rzeszy Neurath na dworcu berlińskim żegna min. Becka. Obok 

w oknie wag 

  

nu — małżonka i córka ministra. 

lecie pracy prezesa zarządu głównego 
Jakubowskiego, któremu komitet ucz- 
czenia pracy wręczył pamiątkowe album 
oraz honorowy dyplom. 

W ciągu obrad po odczytaniu proto 
kółu ostatniego walnego zjazdu i sprawo 
zdania z działalności zarządu za ubieg 
ły okres oraz sprawozdania komisji re 
wizyjnej, uchwalono absolutorjum ustę 
pującemu zarządowi, wyrażając mu pe 

dziękowanie za jego owocną pracę. Po 
dyskusji nad sprawozdaniem poszczegól 
nych komisyj zjazd uchwalił różne wnio 
ski organizacyjne. 

Na zakończenie obrad dokonano wy- 
boru zarządu głównego związku, powo 
lując ponownie na to stanowisko Jaku 
bowskiego. Następny zjazd związku od 
będzie się w Krakowie w przyszłym ro- 
ku. 

— -о(00 

Polska spłaca dług 
Holandji 

HAGA (Pat). Poseł Rzeczypospolitej 
w Hadze dr. Babiński wręczył w mini 
sterjum spraw zagranicznych Holandji 
w imieniu rządu polskiego czek na 23400 
florenów holenderskich z tytułu dalszej 

spłaty długu reliefowego, zaciągniętego 
przez Polskę w Holandji. 

"_ Pogrzeb 
ś. p. Bobrzyńskiego 

IKRAKÓW, (PAT). — W poniedziałek przed 
południem z kaplicy na cmenlarzu rakowiec 

  

„kim w Krakowie odbył się pogrzeb ś. p. dr. Mi 
chała Bobrzyńskiego, b. profesora Uniwersyte 
tu Jagiellońskiego, członka czynnego polskiej 
Akademji Umiejętności i byłego namiestnika 
Galicji przed wojną. \



"uległo zmianie na kor 

e 

, wietkie monarchistyczne zebranie z 

2 

  

'iązując do sobotniej roz 

mowy ambasadora brytyjsk. 

ca z premjerem Lavalem „DAILY HERALD* pod 

kreśla że była to tnzecia wizyta u Lavała amba 

sadora Leytyjskiego w ciągu 5 dni. 

   
ego w Paryżu Cler 

  

Według dziennika dyplomata brytyjski znów 

usiłował przekonać premjera francuskiego o ko 

mieczności wspólnego frontu obu mocarstw w 

  

Genewie w sprawie Abisynji ale podobnie, jak 

i w poprzednich w ach bez powodzeni 

y Herald“ 

aneusko—brytty jskiej 

      
Francja zdan stano" 

odmówiła współnej akcji fr: 

w Genewie przeciwko Włochom. 

  

Wiadomości innych dzienników o tej wizy 

<ie nie są równie negatywne, ale naogół z prasy 
cji 

  

angielskiej nie wynika, aby stanowisko F. 

ść Wielkiej Brytanji. 

Ameryki pod adresem A 

  

    
Również odmowa 

bisynji, sprawiła w Londynie wielkie wrażenie 

i w opinji publicznej zaczyna zarysowywać się 

ania się wogóle do 

'Tego 

  

wyraźnie tendencja nie mie: 

sporu i pozostawienia Abis, 

rodzaju stanowisko zajmuje dziś zdecydowanie 

„MORNING POST“ i „DAILY MAIL* „TIMES” 

zaś i „DAILY TELEGRAPH* które wciąż 

zasłaniają się koniecznością ratowania Ligi Na 

rodów nie czynią tego dziś z takiem przekona 

  

jej losom. 

    

niem jak przedtem i przewidują że z braku de 

cyzji ze strony francuskiej Angilja będzie miała 

rozwiązane ręce. 

Ważne co do określenia stanowiska Wieł 

kiej Brytanji będzie kontakt Baldwina, Hoare 

i Edena z Avenolem, który dziś wieczorem przy 

jeżdża do Londynu. 

MT iii a i 

Regent Jugosiawji 
przybędzie do Rumunii 

IPARYŻ (Pat). 
si z Bukaresztu 
ma spotkać się 
ciem Pawłem 
kim. 

Z tych względów minister Titulescu 
przerwie swój urlop, który spędza zagra 

nicą, żeby wz udział 'w rozmowach 

króla z księciem. 
Spotkanie to wiążą z podjęciem przez 

Austrję sprawy Habsburgów. 

Akcja o powołanie ma tron austrjacki 
Habsburgów rośnie na siłach 

BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro infor- 
macy jne donosi z z Wiednia: Wezoraj odbyło się 

udziałem 
arcyksięcia Eugenjusza, ministra  rolnieiwa 
Reitfhnera oraz przywódcy legitymistów barona 
Wiesnera. Wiesner oświadczył dziennikarzom, 
że obecnie wysłani zostaną do Wiednia na do 

kończenie studjów dwaj bracia arcyksięcia Otto 
ne. Dobra będą zwrócone Habsburgom w stycz 
niu 1936 r. 

Agencja Havasa dono 
król Karol rumuński 

rótee w Sinaia z księ- 
regentem  jugosłowiań 
   

        

—opo— 

Ziemia z Trembowli na kopiec 
Marszałta 

TREMBOWLA, (PAT). 

woj. tarnopolskiem, uro 

jalnej urny ziemię z grobów poległych w cza 

sie wojny światowej, wojny polsko — ruskiej i 

— W Trembowli, iw 

  

ie pobrano do spec 

* polsko — bolszewickiej oraz z grobów powstań 

‚ dyn 26,21 — 2 
35.07 — 34.90. 

owe Lwowie na kopiec 

„212,00. Holandja 359,90 — 360,80 — 
* wy Jork 5,28 1/4 - 

ców 1863 r. Kamińskiego, Michalskiego, 'księdza 

Korzeniowskiego i Rusina Ponietyszyna. Urna 

ta złożona będzie w kopcu Marszałka Piłsudskie 

go na Sowińcu. 

  

Uroczystość zorganizował Zw. Strzelecki przy 

udziale licznego nauczycielstwa z całej Polski. 

bawiącego w Trembowli na kursie zajęć prakty 

oznych. 

Z KOPCA UNJI LUBELSKIEJ. 

LWÓW, (PAT). — W niedzielę 23. 6, wyru 

szyli ze Lwowa 4 studenci uniwersytetu i polite 

chniki, którzy w ciągu 9 dni przebyli 368 klm., 

„wioząc na ttaczce ziemię z kopca Unji Lubelskiej 

Marszałka Piłsudskiego 

`па Sowińcu. Studenci przybyli 2. 7. do Krakowa 

" wzięli udział w sypaniu kopca ma Sowińcu 

Giełda warszawska 
DEWIIZY, (PAT). — Berlin 213,00 — 

  

     
      
5.28 3/8 — : 

Kabel 5.28 i pół — i pół — 5.25 i pół. | 
34 — 26,08. Paryż 34.98 i pól — 

ajcarja 173,05 — 1723,48 — 
172,62. Tend. niejednolita. 

   

  

_ Dolar 5,26 1/4 do 5.26 i pół. Dolar zł. 9.06. Ru 
bel 4.67 do 4,70. Czerwońce — 1,90. Guldeny 
gdańskie — 91,00 92.00. Funt szter. 26,14 — 
26,15, Budowlana 42,50. Dolarówka 62,50. 

  

„KURJER* z dnia 9-go lipca 1935 roku 

Abisynia zagrożona 
pozostaniem na łasce Włoch? 

Wie środę będzie obradował gabinet, a we 
   

czwartek odbędzie się w Izbie Gmin dekata w 

toku której spodziewane jest konkretniejsze niż 

dotychczas określenie brytyjskiej w 

SI e sporu włosko—abisy jńskiego przez mi 

nistra spraw zagranicznych Hoare, 

  

   

    

polityki 

  

MOŻLIWOŚĆ PRZERWANIA PRAC 
KOMISJI WŁOSKO - ABISYŃSKIEJ. 
LGNDYN, (PAT). — po donosi z Sche- 

gen: Trudności, j. 
prae komisji włosi 

żane jako poważne. Mo 
ji zostaną przerwane. 

    

   

      

brania komis 

ANGLJA POPIERA ABISYNJĘ 
Zarzuty dziennika włoskiego 

RZYM, (PAT). — „Giornale d'Italia“ oglasza 
kika, dokumentów, oświeflających — jak twier 
dzi dziennik, ostatnie propozycje Edena, przed 
sławione Mussoliniemu w sprawie abisyńskiej. 

Zdaniem dziennika, Abisynja rozważała rozma 
ite možliw. działania wobec stanowiska Włoch. 
Rząd abisyński zamierzał rozpocząć akcję bez ' 
pośrednią przeciwko kolenjom włoskim w Afry - 
ce wschodniej, aby zaskoczyć nieprzygotowa- 
nych Włochów. Abisynja rozważała następnie 
zastosowanie taktyki wyczekiwania, opartej na 
przeświadczeniu, że Anglja 'wszelkiemi sposoba 
mi nie dopuści do akcji włoskiej. Wreszcie rząd 
abisyński rozważał także możliwość zyskania, 
па czasie drogą pewnych ustępstw na rzecz 
Włoch, zamierzając tymezasem wzmocnić inten 

sywnie zbrojenia. 
Pismo wspomina o dużych sumzj:h zapłaco 

nych przez Anglję Abisynji za koncesję na je 
ziorze Tsana i stwierdza na zasadzie dokumen 
tów, ogłoszonych przcz angielski sztab general 
ny, że prowineja, Ogaden, ofiarowywana Wło- 
chom, jest właściwie pustyrią. 

Anglja nie sprzeciwia się transportom broni 
i amunicji oraz aprowizacji, idącym przez tery 
torjum angielskiej Somaflji, które graniczy z 

Abisynją. 
Wśród przywódców plemion abisyńskich pa 

nuje przekonanie, że Anglja przyjdzie im z po 
mocą, a łę wiarę podtrzymują sami Anglicy 
przez swe zarządzenia w Somalji, gdzie odbywa 
się przebudowa, dróg, wzmacnianie uosterun- 

ków wojskowych, porządkowanie portu Berbera, 
przez który odbywa się transport materjałów we 
jennych do Abisynji. 

  

JUŻ 16-go LIPCA CIĄGNIENIE 
2-ej KLASY 

1/4 LOSU dla posiadacza losu klasy poprzedniej . . . 
dla nowonabywcy . .. .. . . 1 '« . 

10 zł. 
20 zł. 

GŁÓWNE WYGRANE: 
2 po 100.000 zł. 

50.000 ,, 

2 „ 20.000 ,, 

10 po 10.000 zł. 
10 „ 5.000 „ 

i wiele innych. 

Kolektura Loterji Państwowej 

„DROGA DO SZCZĘŚCIA” 
WIELKA 44 WILNO AD. MICKIEWICZA 10 

  

Otwarcie konierencji młodzieży polskiej 
z zagranicy 

WARSZAWA, 

no o godz. 10 w 

Piłsudskiego odbyła się urocz 

(PAT). — W 
auli uniw 

poniedzialek ra 

stu im. Józefa 

a inauguracja 
    

  

konferencji delegatów młodzieży polskiej z zag 

Otwarcia 

narodowego młodzieży 

dokonał prezes wychowania 

polskiej zagranicą Am 

ranicy. 

  

broziewicz, który następnie powołał prezydium 

konferencji. 

W imieniu światowego zw. Polaków z zagra 

Skolei przema 

Belgji, Cze 

dy ik d. 

tna temat świa 

nicy przemawiał dr. fiełczyński, 

gólni delegaci Austrji, 

  

wiali posz 

chosłow. 

Na zakoń 

      

   K.      ncji     
łosi refe!     
    

  

towego zw. 

tor instytutu spraw 

ki, poczem chór młodzieży odśpiewał „Gaudea 

    narodow. ciowych Paproc 

mus“. 

Obrady potrwają do 12 bm. 

  

  

Niemcy osiru walcza z nadużyciami dewizowemi 
Aresztowanie 20 podróżnych i konfiskata autobusu 

BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro infor 
macyjne donosi z Trewiru: Na granicy celnej w 
Steinbruecken w nocy z soboty na niedzielę au 
tobus z 20 podróżnymi nirodowości belgijskiej 
powracał z Niemiec do Belgji. Podczas rewizji 

znaleziono w baku benzynowym 5.000 marek 
niemieckich. 

Śłedziwo ustaliło, że podróżujący przed wjaz 
dem do Niemiec kazali sobie wystawić czeki 
w „register-markach* na wysokie sumy a następ 
nie przy kontroli granicznej podawali, że pie 
niądze te wydali w Niemczech. 

Pieniądze i autobus skonfiskowano a 9 nie 
wiast i 11 mężczyzn aresztowano. Kierownik 

Gubernator Long otrzymał władzę 
dyktatorską w swoim stanie 
NOWY JORK (Pat). W stolicy stanu 

Louisiany Baton-Rouge parlament stano 
wy uchwalił kilkanaście zarządzeń, usla 
nawiających dyktaturę gubernatora sta 
nu senatora Longa. Na mocy tych zarzą 
dzeń Long uzyskuje prawo kontroli sił 
zbrojnych i wyborów stanu Louisiany, 
nominacji i usuwania nauczycieli, wr 

cie wydawanie ro 
niu osób niebezpiecznych politycznie dla 
stanu. 

    

z 

jkazów o aresztowa- 

  

Olbrzymia powódź 
nad rzeką Jang Tse 
HANKOU, (PAT). — Powódź, jaka spowodu 

wylewu rzeki Jang Tse nawiedziła Chiny Środ 
kowe, przybiera coraz większe rozmiary. Koło 
Wu Fei wybudowano przy pomocy 20.000 kuli 
sów olbrzymią tamę, której przerwanie zagra 
żałoby poważnie miastom Hakou i Wu Czang. 

Powódź zniszczyła wielkie obszary  zasie- 
wów i łudność cierpi skrajną nędzę. Rząd nan 
kiński obiecał przyjść z pomocą nieszczęśliwej 
ludności. 

wycieczki narodowości: belgijskiej który prawdo 
podobnie namówił podróżnych do iego przestęp 
stwa dewizowego, zdołał zbiec zagranicę. Jest 
on' pedobno znanym przemytnikiem dewizowym. 

Na Zamku 
WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze- 

czypospolitej przyjął w dniu dzisiejszym 
premjera Sławka, który informował Pre 
zydenta o bieżących pracach rzadu. 

Również w poniedziałek Prezydent 
przyjął marszałka Sejmu Świtalskiego i 
marszałka Senatu Raczkiewic , którzy 
w 2 zku z zamknięciem nadzwyczaj- 
nej sesji parlamentarnej złożyli Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej sprawozdanie 
z prac tej sesji. 

Pozatem Prezydent przyjął prezesa 
NIK. dr. J. Krzemieńskiego, który złożył 
Prezydentowi sprawozdanie z bieżących 
prac Kon.roli. 

Delegacja zw. robotniczych ze Śląska 
u min. Op. Sp. 

WARSZAWA (Pat). W związku z kon 
fliktem na tle wprowadzenia ustawy o 
urlopach na G. Śląsku minister opieki 
przyjął w poniedziałek delegatów Związ 
ków Zawod., Polsk. Zjedn. Zawod. oraz 
Centr. Zw. Górników. 

Pomnik arcybiskupa Stablewskiego 
odsłonięto w katedrze poznańskiej 

POZNAŃ (Pat). W poniedziałek ra- 
no w katedrze (poznańskiej odsłonięto 
pomnik arcybiskupa Florjana Stablew- 
skiego, bojownika o prawa kościoła i na 

rodu. 
Aktu odsłonięcia pomnika dłuta rzeź 

biarza Marcinkowskiego, dokonał pry- 
mas kardynał Hlond w oloczeniu bisku- 
pów Laubitza, Dymka, Łukomskiego i 
Radońskiego przy udziale władz z woje 
wodą poznańskim Kwaśniewskim na 

czełe. | 

Wiadomości z Kowna 
KONFISKATA BROSZUR KOMUNISTYCZNYCH. 

iska donosi że policja przeprowa 

go Limowicza w Kow 
komunistyczne w języ 

skim i żydowskim w licz 000 egzem 
plarzy. Limowicza aresztowano. (Pat). 

Trzeci okręt sowiecki 
zbudowany w Kłalnedzie 

KRÓLEWIEC, (PAT). — Prasa "itewska do 
nosi, že 6 b. m. kłajpedzka firma budowy okrę 
tów „Lindenau* spuszeza na wodę sowiecki ła 
macz lodów. Jest to trzeci okręt, który Rosja So 
wiecka zamawia w kłajpedzkich warsztatach ok 
rętowych. 

Kronika telegraticzna 
-— AMBASADOR RZPŁITEJ W LONDYNIE 

RACZYŃSKI podejmował w poniedziałek śniada 
viem bawiącego w iLondynie emira Sauda, nastę 
pcę tronu Hedżasu-Saudji, któremu towarzyszy 
li dwaj dostojnicy hedżascy. 

— FINAŁ GRY MIESZANEJ W WIMBLEDO 
NIE wygrała para angiel Rund-Perry, bijąc 
parę australijską Hopman — Hopman 75, 4:6, 

    
     

  

  

      

    
   

   

      

  

  

V] 

min. Beck w gościnie u Goeringa 

  
Po dwudniowym pobycie w Berlinie, min. Beck odwiedził premjera Goeringa w jego posiadłości 
Karimhalt. Na zdjęciu — minister z małżonką i córką ogląda posiadłość pruskiego premjera.



  

„KURJER“ z dnia 9-go lipca 19: 
  

        
    

   

                                      

      

    
    

    
   
   
   
   
   
     
     

   

   

    

   
    

    
    
    

   

    

    
   
   
     

   

Paryž, w lipcu. 

Partja radykałna jest najsilniejszem 
liczebnie ugrupowaniem w obecnym par 
lamencie frayfeuskim. Grupa radykalna 
mie ma wprawdzie dostatecznych sił, by 
mogła sarńa ująć 'w swe ręce ster rządów 

  

  
Herriot. 

aństwa, ale niemniej jednak, w obec- 
nym układzie sił w Izbie deputowanych, 

ie jest możliwe utworzenie jakiegokol- 
wiek rządu bez udziału partji radykal- 
jiej. W jednym z poprzednich artykułów 

a temat kryzysu, jaki przeżywa parla 
ataryzm francuski, zaznaczyliśmy na 

e kryzys parlamentaryzmu fran- 
‚ \ zmacznej mierze możnaby 

nić z kryzysem francuskiej lewi- 
y. a w szczególności z przesileniem, ja- 

kie przechodzi partja radykalna. Dlate- 
go ostatnie fermenty w łonie tej partji 
zasługują na specjalną uwagę. 

Różnice zdań w kwestji stosunku do 
zagranicznych problemów (politycznych 
społecznych już oddawna zaznaczyły 

kię w łomie grupy radykalnej. Swego 

zasu wiele się mówiło o „„młodotur- 
ach, którzy pod wodzą Daladiera nie- 
az buntowali się przeciw „starym i 

przeciw Herriotowi. Wkońcu jednak po- 
mimo znacznych różnic zdań dochodzi- 
lo zawsze do kompromisu i dzięki auto- 

yłetowi Herriota wszystko wracało do 
dawnego stamu. 

W ostatnich czasach jednak coraz to 

zęściej młodzi radykali zaczęli się wy 
amywać spod wpływu Herriota. Dopro 
wadziło ito ostatnio do dwóch przesileń 
rządowych, a mianowicie do upadku ga- 
inetów Flandina i Bouissona, ale nie 
zwoliło na jakiekolwiek inne pozytyw 
załatwienie zmiany składu połitycz- 
     

żargon uczni wileńskich 
szkół powszechnych 

Zapas wyrazów, jałkiemi się posługu- 
je to, lub owe środowisko, daje podsta- 
jwę do snucia wniosków o charakterze 
danego środowiska. Tak np. zwrócił ktoś 
nvagę, że tak bardzo pospolity w języ- 

ku rosyjskim wyraz „domos* nie ma 
rdzennie polskiego odpowiednika. Musie 
liśmy tu użyć wyrazu obcego „denun- 

jacja”. Możnaby stąd wnioskować, że 
zjawisko donosicielstwa — tak powszech 

ne w państwie tyranji—w naszym ustro 

ju demokratycznym było naleciałością 
'ą. Z innej znów strony niełatwo jest 

przetłumaczyć na język rosyjski polskie 
przysłowie „Polska nierządem stoi*, bo 
niełatwo jest znaleźć dokładny przekład 

(wyrazu „nierząd* w tem znaczeniu, w 

jakiem tu został użyty. 
Obserwowałem język uczni na terenie 

jednej ze szkół powszechnych męskich 
w Wilnie. Ku pociesze i ku zmniejsze- 
niu pesymizmu, jaki mógłby płynąć z 
końcowych wniosków tego artykułu, już 
na początku zaznaczyć muszę, że mie 

wszystkie zebrane przeze mnie wyrazy 
4 w powszechnym użytku. Posługuje 
ię niemi jednak spora część uczni zu- 
pełnie swobodnie. Wśród innych uczni 
wyrazy te znajdują coraz powszechniej- 
sze zastosowanie. W szkole, o której 
wspomniałem; w jednej z klas połowa 

  

    

  

(Od naszego korespondenta) 

nego rządu. Młodzi radykałi ostatnio 
znacznie jednak wzrośli na siłach. Nastą 
piło to przedewszystkiem naskutek tego, 
że w większości okręgów kandydaci ra- 
dykalni nie mają większych szan. wyjś 
cia. o ile w drugiem głosowaniu nie uzy 
skają poparcia i głosów socjalistów. W 
ten sposób parija radykalna pragnęłaby 
powrócić znów do koncepcji kartelu wy 
borczego lewicy, pomimo iż okazał się 
on niemożliwy do zastosowania na te- 
renie parlamentarno - rządowym. Ze 
względu jednak na ostatnio utworzony 
wspólny front socjalistycz.*komunistycz 
ny radykali nie mogą myśleć o aljansie 
wyborczym z socjalistami, o ile chcieli- 
by wykluczyć z niego komunistów. Na 
skutek tego wytworzyła się w partji ra- 
dykalnej mocna tendencja do edbudo- 
wania kartelu lewicy, rozszerzonego rów 
nież na komunistów, co spotkało się je- 

dntk ze znacznym sprzeciwem leadera 
partji Herriota, orąz kilku starych ra- 
dykałów. Młodzi radykali posiadają jed 
nak większość w prezydjum komitetu 
wykomawczego pantji, a także w samym 
komitecie wykonawczym. Dlatego przy- 
wódca młodych b. premjer Daladier co 
raz to śmielej zaczynał prowadzić akcję 
w kierunku zbliżenia z komunistami i z 
socjalistami, a niedawno na wspólnem 
zebraniu zwołanem przez socjalistów i 
komunistów, wystąpił w imieniu rady- 
kałów wraz z mówcami tychże partyj. 

Dep. Daladier zaangażował się rów 
nież w imieniu swojej partji wobec so- 
cjalistów i komunistów, że weźmie u- 
dział w organizowanej przez te ugrupo 

      

wania manifestacji antyfaszystowskiej 
w dniu 14 lipca. 

Ta samowolna decyzja dep. Dala- 
diera wywołała pewną reakcję ze strony 
Herriota, który energicznie potępił wzię 
cie udziału przez innego młodego rady- 
kała dep. Cota w manifestacji organizo 
wanej przez ugrupowania skrajnej le- 
wicy. Deklaracje min. Herriota pozwa- 
lały przypuszczać, iż na zebraniu komi 
tetu wykonawczego partji, które miało 
nastąpić w dwa dni po tych deklara- 
cjach, dojdzie do burzliwych wzajem- 
nych wyjaśnień, które zakończą się dy- 
misją Herriota ze stanowiska prezesa 
partji radykalnej. Ostatecznie znowu do 
szło do kompromisu, którego jednak nie 
można już interpretować jako zwycięst 
wo Herriola, ale wręcz przeciwnie, ra- 

czej jako poražkę. W rezultacie bowiem 
Herriot ustępując wobec woli większości 
członków prezy djum komitetu wykonaw 
czego zgodził się na to, by partja radykal 
na wzięła udział 'w antyfaszystowskiej 
manifestacji w dn. 14 lipca, coprawda 
„przy zachowaniu własnego oblicza i 
pod szlandarem trójkolorowym*. Te 
ustępstwa słowne nie zmieniają jednak 
w niczem samego faktu, a mianowicie te 
go, że Herriot znajduje się coraz to bar- 
dziej w niezgodzie z większością włas- 
nej partji. Niektórzy niecierpliwi delega 
ci zaczęli się zresztą otwarcie buntować 

przeciw autorytetowi Herriota, zarzuca- 
jąc mu, w czasie ostatniego zebrania, iż 
nadużywa groźby dymisji ze stanowiska 
prezesa partji. 

W każdym razie tendencja antykar- 

  

  

  

    

Newy minister wojny w Czechosłowzeji przyj muje pierwszą defiladę w rocznicę bitwy pod 
Zborowem w czerwcu 1917 r. 

  

     

  

   
    

  

   
    

  

    

   
    

  

    

     

   

uczni była znakomicie obeznana z oma- 
wiamym tu żargonem, w innych klasach 
— 10—15% uczni żargon ten był dosko- 
nale znany, inni znali go częściowo. Pro- 
cent uczni nieznających tego żargonu 
był znikomy. Uczniowie tacy byli po- 
prostu wyjątkami i należeli do charakte- 
rów mało towarzyskich. trzymających 
się zdała od społeczności klasowej. 

Oczywiście powszechnie są znane wy- 
razy utarte we wszystkich niemal żargo- 
nach szkolnych, jak sztuba, buda—szko 
ła, zeks — nauczyciel, wagary — uciecz- 
ka z lekcji (tu obok istnieje również wy- 
raz wandra, oznaczający również waga- 

ry), i t. p. Ale ogromna część wyrazów 

naogół w żargonach szkolnych nie była 
spotykana i pochodzi z żargonów in- 
nych, jak złodziejski, czy dorożkarski. 
albo też ad hoc utworzona przez uczni 

szkół powszechnych wileńskich. Zacznie 
my od ucieczki z lekcji. Jak się rzekło 
nazywa się ona wandra, albo wagary. 

Pójść na wagary w żargonie brzmi 

wandra kleić. Jeżeli jednak ucieczka 
trwa dni kilka i uczeń nietylko nie cho- 
dzi do szkoły, lecz również nie ukazuje 

się i w domu rodzicielskim, to się nazy- 
wa wtedy chodzeniem na parafję, a 
uczeń chodzący na parafję, nazywa się 

parafista. Jeżeli parafista opuszcza na- 
wet miasto rodzinne w poszukiwaniu 
przygód lub środków do życia, jednem 
słowem puszcza się na włóczęgę po kra- 

ju lub w szeroki świat, nazywa się wte- 

dy rajzoweem. Istnieje również czasow- 

  

nik rajzować, co znaczy zostać rajzerem. 
W szkole specjalną nazwę ma ustęp— 

knotnia. Pochodzi to najwidoczniej od 
wyrazu knot — papieros, znanego w żar- 
gonie przestępców (Ludwikowski i Wal- 
czak. Żargon mowy przestępców. War- 
szawa 1924). Wyrazu tego w tem znącze 
niu u uczniów nie spotkałem. Czasownik 
knocić ma u nich znaczenie — załatwiać 
potrzeby naturalne. W związku z pale- 
niem tytoniu istnieją wyrazy: fajkować 
— kurzyć i kuree — chłopak, palący pa- 
pierosy. 

Szereg wyrazów 'wiąże się z rozryw- 
kami. Lipka — szyba, — toć tak często 
zdarza się stłue czybę. Nic zdawałoby się 
dziwnego w tem, (że ten przedmiot 
częstych kłopotów uczniowskich ma 
specjalną nazwę. A jednak zjawisko to 
niemiłe, bo wyraz „lipka* pochodzi z 
żargonu złodziejskiego (Mówiąc o żar- 
gonie przestępców posługuję się wciąż 
wspomnianą książką Ludwikowskiego 
i Walczaka). Lipkarz — to w żargonie 
złodziejskim złodziej, okradający 
mieszkania przez okno. Nazwy zabaw i 
gier wskazują również na pokrewieństwo 
z żargonem przestępców. Istnieje więc 
zabawa „W błatnyech i mentów*, to zna 
czy w złodziei i policjantów. Inne na- 
zwy dotyczą gier hazardowych na pie- 
niądze: W gundziały — w guziki. Orioł 
i reszka — zabawa polegająca na pod- 
rzucaniu monety i obserwowaniu, którą 
stroną upadnie, W ścianka — zabawa 
polegająca na uderzeniu monetą o Ścia- 

FERMENTY W PARTJI RADYKALNEJ 
telowa, którą reprezentują ludzie stoją 
cy najbliżej Herriota, zaczyna ostatnio co 
raz to bardziej tracić ma sile. Rok temu 
Herriot zmuszony był maskutek tego 
zrezygnować z obrony b. sekretarza ge- 
neralnego partji Milhauda, który ustąpił 

  

  

  
Daladier. 

ze swego stanowiska spowodu ataków 
lewego skrzydła radykałów. Obecnie nie 
ulega wątpliwości, że Herriot zdając se 
bie sprawę z przybierających wciąż na si 
le wrogich mu tendencyj w partji rady- 

kalnej sam zgłosiłby swe ustąpienie, gdy 
by nie to, że pragnie on jeszcze za wszel 
ką cenę utrzymać jedność partji, a prze 
dewszystkiem — nie wywoływać przesi- 
lenia rządowego, które byłoby koniecz 
nym rezultatem rozłamu 'w partji rady- 
kalnej. Koszty ostatniego posiedzenia ko 
mitetu wykonawczego poniósł narazie 
tylko b. sekretarz generalny partji Pfeif- 
fer, który naskutek fundamentalnej róż- 
nicy zapatrywań zmuszony był zgłosić 
swe wystąpienie z partji. Obecnie więc 
radykałom nie grozi wprawdzie rozłam 
w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, 
ale w czasie naznaczonego na paždzier- 
nik kongresu ogólnego partji, n nastąpią 
niewątpliwie ogromne zmiany w linji 

politycznej partji. Min. Herriot mie za- 
mierza bowiem ubiegać się o odnowienie 
swego mandatu przewodniczącego, a 
wtedy j jego miejsce zajmie prawdopodob 
nie dep. Daladier, który zdecydowanie 
poprowadzi radykałów w kierunku bli- 
skiej współpracy ze wspólnym fróntem 
skrajnej lewicy. Te zmiany wewnątrz 
partji radykalnej będą mieć niewątpli- 
wie także pewne oddźwięki ma terenie 

parlamentarno-rządowym i dlatego właś 
nie zasługują one na pilną uwagę. 

J. Brzękowski. 
  

nę tak, aby po odbiciu upadła jaknajbli- 

żej drugiej monety. W kopki — gra ta- 
każ jak w ścianka, tylko przy zastoso- 
waniu monet dawnych, dziś wycofanych 
z obiegu. W eug, W eukłap — gry po- 
legające również na rzucaniu monet, 
tylko w odmienny sposób. Na takich za- 
bawach spędzają cały czas wagarzyści, 
parafiści i rajzerzy. Inni uczniowie do- 
łączają się do nich w godzinach poza- 
lekcyjnych. Można to obserwować na 
ulicach, placykach i za miastem. 

Oprócz tego nieposiadający pienię- 
dzy hazardują się grą w piórsy —.t. j. 
w pióra. (natomiast wyraz „pióra ma 
odmienne znaczenie, o czem niżej). 
Piórsa to pióro, przeznaczone do gry. 
Specjalne, wypróbowane w grze pióro, 
gwarantujące wygraną, nazywa się bi- 
tanem, lub bitancem. Piórszezyk ma dwa 
znaczenia, — oznacza albo chłopca gra- 
jącego w pióra, albo możownika. We 
wszystkich grach potrzebna jest często 
miara, za takową służy piędź, zwana 
szpaną (wyraz w Żarg. złodz. oznacza- 
jacy spółkę złodziejską). Do zabaw na- 
leży również hodowla gołębi, — taki ho- 
dowca nazywa się gutnie, gołąb — eha- 
ja (chaja ozmacza również stopień nie- 
dostateczny w szkole). Robienie sama- 
dziełki — broni palnej własnego wyrobu 
należy również do pospolitych rozrywek. 
Tu też trzeba zaliczyć przekradanie się 
na skok — t. j. przez płot do cudzych 
sadów. Do kina (żamg. kinsa) bez biletu 
idzie się na załamankę. Specjalny utarty



Jak wypowiedziano wojne światową? 
Czeski tygodnik „Lidovć Noviny* za- 

mieścił ostatnio ciekawy artykuł pióra Eu- 
genjusza Erdelyi, podający s: góły doty- 
czące wypowiedzenia wojny światowej. 

   

Zaczęło się, jak wiemy z historji, od tego, 
że Franciszek Ferdynand, następca tronu au- 
stro-węgierskiego, pomimo przestróg świetnego 
znawcy stosunków politycznych na Bałkanach, 
wyjechał do Bośni na manewry. I więcej jeszcze: 
zamierzał 28 czerwca — w dniu serbskiego świę 

ta namdowego Widowdana —urządzić rewję 
wojskową w Sarajewie, aby małemu, nieposłusz- 
memu sąsiadowi Serbji pokazać potęgę wojsko- 
wą monarchji Habsburgów. 

Poseł serbski w Wiedniu p. Janowicz ua 
kfika tygodni przed wyjazdem Franciszka Feęrdy 
manda przesłał drugą przestrogę wiedeńskiemu 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych, oznajmia- 
jae, że niezadowoleni Serbowie i Bośniacy za- 
mierzają dokonać zamachu, o ile Franciszek Fer 
dynand przyjedzie do Bośni. Pomimo tego Fran 
<iszek Ferdynand wyruszył w drogę w towarzysi 
wie swej małżonki Zofii Hohenberg z domu 
Chotek. 

TELEGRAM — BRZOJAWKA. 

widnieją słowa na urzędowym bośniackim blan 
kiecie telegraficznym, na którym Franciszek 
Ferdynand w dniu 27 czerwca 1914 r. w Ilidży 
pod Sarajewem napisał własnoręcznie niebies- 
kim ołówkiem chemicznym ostatnią w swem 
życiu wiadomość. Słowa skierowane były do 
cesarza Franciszka Józefa, a podawały, jak to 
tubiał Franciszek Józef, wiadomości o pogodzie 
a więe, że padał deszcz, że była mgła i że warty 
zaskoczone zostały przejściowemi śnieżycami. 
Ale stan oddziałów wojskowych, których wysz 
kolenie i wyczyny są świetne, zasługuje na 
gorącą pochwałę —pisze w telegramie, którego 
oryginał można zobaczyć na Wystawie Fran- 

ciszka Józefa w Schónbrunn. Ostatnie zdanie 
brzmi: „Jutro przyjadę do Sarajewa, a wieczo- 
rem wyjadę. Franciszek“. 

Następnego dnia o godz. 4,20 po południu 
kameelarja, wojskowa Jego Ekscelencji Francisz 
%а Józefa w Wiedniu, Hofburg, otrzymała te- 
legram państwowy L. 6819, zawierający 199 
słów, a nadany w Sarajewie o 2 godzinie. Zbroj 

mistrz polowy Potiorek, gubernator Bosnji i 
Hercegowiny, który jedynie przypadkowi zaw- 
dzięczał ocalenie, podaje wiadomość o śmierci 

mastępey tronu i jego małżonki. 

ULTIMATUM. у 

Co zaszło od tej chwili do 25 lipca, 1914 r., 
jest rzeczą ogólnie znaną. Rząd wiedeński zde 
cydował się na wojnę, poseł austrjacki wręczył 
rządowi serbskiemu ułtimatum, na które pirzy 
mał odpowiedź ale odpowiedź ta nie zadowoliła 
Wiednia. Wiobee tego poseł wraz z całym perso 
nelem poselstwa ppuścił 25 iipea © 6 g. wieczo- 

cem Białogród. W sensie prawnym znaczyło to 
jedynie przerwanie stosunków dyplomatycznych 
a nie stan wojenny. Austrja musiała Serbji ofi- 
cejalnie wypowiedzieć wojnę, Ale jak to uczynić? 

Nie było nikogo, kto mógłby rządowi serbskie- 
mu wręczyć wypowiedzenie wojny. Poseł au- 

sirjacki wyjechał już z Białogrodu, most mię- 
dzy Białogrodem a; Zemunem wysadzono w po 

wietrze. Dypłomaci na Baliplatzu łamali sobie 

głowę. Wreszcie wpadli na sprytny pomysł na 

wskroś nowoczesny, wypowiedzenie wojny tele- 

graficznie. 

TELEGRAFICZNE WYPOWIEDZENIE WOJNY. 

Telegraficzne wypowiedzenie wojny zawie 

rało 150 słów w języku franeuskim, a kończyło 

się tak: 
Ł'Autriche - Hongrie se eonsidćre done de 

zwyczajem okrzyk: Łysy graj, albo for- 

sa oddawaj służy do zachęty prędszego 

rozpoczęcia seansu. Wreszcie karty do 

gry nazywają się styrki, gracz w karty— 
karciożnik, odegrać przegraną — 0d- 

kuć się. 

Zadziwiająco mało wyrazów, doty- 

czących życia szkolnego, posiada oma- 
wiany tu żargon. Należą tu knipa albo 
iknempa — książka, szkiet, szpic, karen- 

ta — mały chłopiec z przedszkola lub z 

młodszych klas szkoły, zajechać na cha- 

ta, albo zajechać na chałępa — uciec z 
łekcyj do domu. kapucin — ksiądz, pre- 
fekt, szrajbować — pisać brzydko niesta 
rannie, dymać kogoś lub coś — nie bać 

się kogoś lub czegoś, burbulować — gde 

rać, czynić wymówki (matka lub zeks 

burbuluje). 

iPozatem wiele jest wyrazów o zna- 

czeniu ogólnem niezwiązanem z tą lub 

inną dziedziną życia. Specjalnie dużo 

wyrazów jest na określenie durnia, 

naiwniaka — fiej, frajer, ciołek, acho- 

chan, naojran, fryc, blacharz. Niemal 

wszystkie one pochodzą z żargonu zło- 

dziejskiego. Tak samo i cały szereg in- 

nych: jofanego — wykrzyknik wyraża- 
jący zdziwienie, fest fajnie, cytnie, kla- 

wo — dobrze, ober — dużo, a jorsz two- 

ju szmałe — wykrzyknik wyrażający 

zachwyt (np. ot, ober mamy forsy, a 

jorsz twoju szmałc), ewany szans — 

chytry, przebiegły, grozny — silny, zdro- 

wy, fajny — dobry, abejny — duży, ka 

„KURJ 

* 

te moment еп ćlat de guerre avec Ia Serbie, 
Berchiold“. 

Telegram — L. urzędowa 3523 — ma ad- 
res; „Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Bią- 
łogrodzie, w Niszu łub Kragujewacu”. 

Ballplatz sądził bowiem, że rząd serhski u 

ciekł już z Białogrodu, leżącego przy samej 
granicy austrjacko-węgierskiej. Wobec tego, a- 
by telegram z całą pewnością dostał się do rąk 
adresata i aby Ministerstwo Spraw Zagranicz 
nych z eałą pewnością dowiedziało się, że pan 
hrabia Berhtold od tej chwiii uważa się za nie 

przyjaciela Serhji, nadano telegramowi tak skom 
plikowany adres. W Wiedniu myślano, że rząd 

ś z dniu 9-go lipea 1935 roku 

serbski nietylko że ze strachu przed wojskami 
austrjackiemi uciekł z Białogrodu de Kragujewa 
ca, ale nawet jeszcze hardziej na południe do 
Niszu, leżącego prawie ma granicy  Bulgarji. 
Zdaniem dypiomacji wiedeńskiej wojna miała- 
by być jedynie „wojskową przechadzką mocar- 
stwa Austro - Węgierskiego. 

Wypowiedzenie wojny nadano w Wiednia 
28 czerwca 1914 r. © godz. 10 minut 556, Urzę 
nik Hellerich, którego nazwisko widnieje na 
kiankiecie pisał tekst 15 minut i wpisał czas 11 
godzina 10 minut. 

OKÓLNĄ DROGĄ. 
Dobrze, ale dokąd posłać depeszę, skoro 

asdsa VAIRAS IA 7 RASTI NS, 

Na Dalekim Wschodzie 

  

Japońskie samochody 'pancerne w północnych Chin: 

  

ch podczas ostatniego konfliktu między 
Chinami a Japonją. 

RADSEGI 
UŚMIECHY i UŚMIESZKI 
  

"| MATRYMONIALNE 
Kiedy 

dy muchy na wsi, a wierzyciele w mieście nie 

dają człowiekowi żyć, wówczas nawet=w takim 

nastroju, wypełznie jeszcze blady uśmiech na 

twarz tego, kto weźmie pewne pismo prowinejo 

nałne i przejrzy rubrykę „Matrymonjałne'. Na- 

przykład takie ogłoszonko: 

Młody, przyslojny wdowiec pozna star 

szą pamią na folwarku. — Celem bliższego 

poznania przyjmie posadę. Prawy charak- 

ter. Zgłoszenia i t. d. 

Ghytrość tego „młodego, przystojnego wdow- 

ca* jest naprawdę wysokiej klasy, Nibyto miłość, 

a chodzi o posadę i, to na folwarku. Kwalifika- 

cje: „młody, przystojny”, wymagania: starsza 

pani, folwarczek! 

Znacznie skromniejszy jest ten: 

Urzędnik emeryt, — kulturalny, przy- 

stojny — pozna matrymonjalnie Panią, 

dysponującą — dla uruchomienia intere- 

su — małą gotówką. Zgłoszenia i t. d. 

Należałoby wyświetlić co to znaczy „poznać 

matrymonjałnie*, Zachodzi bowiem obawa, że 

jest ponuro deszczowo i smętnie kie-   

motny — Śmieszny, zabawny, wredny— 
zły, niedogodny, łamawy — mocny, 
ciężki, agrejszy bardzo duży, cytny — 
dobry, szansa — anegdota, kawał, bał- 
dyra — wysoki człowiek, amator — 
chciwiec, łapacina — łysa głowa, spiu- 
wa — broń palna, kankan — dowcipniś, 
śmieszek, zanuda — gaduła, mumja — 
zarozumialec, trus — tchórz, bujda — 
kłamstwo, szałaban — głowa, fater — 
ojciec, mutra — matka, łysy — księżyc, 
bileter w kinie, sapać, suponić, saponić 
— biec, parować, gazować — spieszyć, 
furować — wyrzucać precz, kimać — 
spać, kimka — sen, drzemka, strokać 
się — straszyć się, targać — prosić, wy- 
cyganiać (dzieci żebrzące lub sprzedające 
kwiatki targają przechodni), najechać, 
zwiewać — uciekać, strugać bajery — 
zamawiać zęby, opowiadać fraszki, za- 
lewač — zamawiać zęby, zrobić eoś na 
szara — zrobić coś umyślnie, zrobić coś 
na kant lub na bajera — zrobić coś na 
żart, bajer — sfantazjowane opowiada- 
nie, przyszyć brodę albo przyszyć gips 
do brody oszukać. 

W specjalną grupę da się wydzielić 
— dzięki obfitości — wyrazy, związane 
specjalnie ściśle ze złodziejsskim proce- 
derem i wzięte bezpośrednio ze środowi- 
ska przestępczego bez zmiany znaczenia 
Tu należą: sieezka, zeks, kikcz — okrzy- 
ki ostrzegawcze stojącego na czatach, po 
padsie w reszotku albo kanarek wpadł 
w klatkę — winowajca wpadł w ręce po 
licji, kikować — stać ma czatach, nawie- 

  

  

  

kamdydatki na żony nie zechcą przedtem pozna- 

wać się matrymonjałnie, nawet bez małej gotów 

ki dła uruchomienia interesu. 

U Sztralla pewne towarzystwo ma stały sto- 

lik. Prezyduje tam pewien pam o połężnej tuszy. 

Onegdaj przychodzi on, wita się pośpiesznie i 

siada. + 

— Panie, powiada jeden z siedzących — pam 

usiadł na moim kapełuszu. 

— A czy pan już wychodzi? 

grubas. 

zapytuje 

Przez ul. Mickiewicza pędzi kilka samocho- 

dów. Jakiś roztargniony starszy pan, zapatrzony 

na jedno z aut, omal nie wpadł pod drugie. Na 

szczęście chwycił go jakiś młodzieniec 1 wczas 

zatrzymał. 

— Jakże się pamu wywdzięczę — woła star 

szy pan — uratował mi pan życie! 

— Głupstwo, drobnostka, niema o czem mó 

wić — odpowiada uprzejmy młodzieniec. 

ВОУ : Wybe. Wel 

wać — uciekać, mazy — łapówka, opy- 
lać sprzedawać coś z pod poły, pota 
jemnie, pyrkać, najeżdżać — uciekać, 
nakiwać — uciec, zahaczyć — złapać w 
celu zamknięcia w areszcie (np. menta 
zahaczył karentę ma załamance — poli- 
cjamt złapał chłopca bez biletu), bejda— 
spółka, podzielić zdobycz niepasowieści 
—podzielić zdobycz niesprawiedliwie, 
aławirdzi — wykrzyknik kondolencyjny 
pod adresem winowajcy, który wpadł w 

ręce sprawiedliwości, zapuskać — zdra- 

dzić, sztachać strzelać, zapuda — 
przyłapanie na gorącym uczynku, na- 
jazd — ucieczka, nabierać na bas —oszu 
kiwać, nabrać hukiem — oszukać w kar 
tach przy pomocy zamawiania zębów, 
žiob, žalaban — żulik, oszust, błatny — 

złodziej, szermierz — kieszonkowiec lub 
porywacz (torebek, ehapun — złodziej 
kradnący w biały dzień wprost spod rąk. 

Wyja 

     

  'комо dużo wyrazów odpowia 

da pojęciu kraść: machnąć, tyżyć, cha- 

pen gewejzen, szuch-juch, rąbnąć, zro 

bić na lewo, styndzić, zbuchać, zbundzić, 

zbłacić. W związku z kradzieżą pozosta 

ją takie wyrazy, jak malinowač albo 

zamelinować schować kradzione, 

wścibić nabrać, oszukać, szermować 

lub szarmować — szperać po cudzych 

kieszeniach, podać Solny rachunek — po 

dać rachunek na sumę większą niż się 

faktycznie wydało. 

Na określenie policjanta mamy zno- 

wu dużo wyrazów: faraon (faraon z za- 

  

  

' mą, Baliplatzu w Wiedniu. | 

/ go wówczas państwa do sąsiedniej Sórhj 

* jenny z Serbją”, a właśnie ten akt nie posiadał 

   

  

    

   

  

   
    

                                        

    
    

    

        

     

    
    

    
    

              

    

   

   

          

    

  

   

      

    

  

   

                        
   

telegraficzne, prow= 
Znów łamano głowę 
/ końeu postanowio- 

no przesłąć telegram do Czerniowiec na Bukowi 
nie — wówczas był to najdałej na wschód wy- 
suniety kraj koronny Austrji — następnie tele- 
gram miał powędrować z Czerniewiec do Buka 
resztu, a dopiero z Bukaresztu, stolięy neutrałne 

  

właśnie zniszczono dru 
dzące z Węgier do Serbjć?    

    

    

Tak też zrobiono. Ale w między 
jektowana „przechadzka wojskowa* monaęchji 
Austro-Węgierskiej przesbraziła się w wojne 
światową. Po częściowej mobilizacji z dniagź 
tipea Framciszek Józet zmuszony był podpisać 
31 lipca nowy akt mniejwięcej tej treści: 

Zarządzam mobilizację powszechną i zwo- 
łanie pospolitego ruszenia — Franciszek Józef 
Prez. Wiedeń 31 lipca 1914. Wydz. 10 L 1600 res. 

  

POTWIERDZENIE ODBIORU 

Na wszystkich frontach wałezono już, strze 
lano, mordowano. Był sierpień. Niemcy zajęli 
już prawie całą Belgję, naruszając zobowiązania 
neutralności. W e. i k. Ministerstwie Spraw Za- 
granicznych w Wiedniu pewien urzędnik miał 
bardzo niespokojne noce: na jego biurku leżał 
akt ściśle poufny, noszący nagłówek „Stan Wo- 

według urzędniczego szablonu „zamknięcia* Wy 
powiedzenie wojny wysłano, coprawda drogą 
okrężną, ale wysłano. Jednak dotychczas nie 
przyszło potwierdzenie, że telegram dotarł do 

rąk adresata. Jaey to niewykształceni i niedbali 
ludzie ci Serbowie — żalił się reierent — 00 
za barbarzyńcy, skoro nie wiedzą, że należy 
potwierdzić edbiór wypowiedzenia wojny, aby 
odmsośny referent państwa, które wojnę wypowie 

działo, mógł akt odłożyć „ad aeta“. 

Zaczęto bez wytchnienia poszukiwać potwier- 
dzenia. Czy można sobie wyobrazić, coby się stało 
gdyby Serbowie nie przyjęli wogóle wypowiedze 
nia wojny do wiadomości? Wojna byłaby , 
ważna. Straszne. Znów byłby pokój na ziemi. 

Druty telegraficzne drżały ed zdenerwowa- 
nych zapytań. Pytano w Czerniowcach, pytane 

w Bukareszcie. Poseł austrjacki w Bukareszcie 
osobiście nalega na pocztę bukaresztańską. Dy 
rekcja poczty rumuńskiej wzrusza ramionami — 
tyle hałasu z powodu jednego telegramu, który 
w dodatku jest telegramem państwowym, prze 
biegającym po drutach rumuńskich darmo. Ale 
poseł austrjacki w Bukareszcie Hr. Czernin — 
późniejszy Minister Spraw Zagranicznych Au- 
stre - Węgier za eesarza Karola — był gor 
liwym rechercheurem. Jego szef otrzymał 11 sier 
pnia telegram: 

szę wien fr. nisch 33 
23 1 10 dewie urgent 

votre telegramm no 3523 du 28 8 pour belgrade 
a ete remis au ministere des afiaires ćtrange 
res le móme jour 4 I h. 20 soir. 

To znaczy, wybaczająe błędy ortograficzne 

i błąd w podaniu daty (28-8 zamiast 28-7), że 
msżnaby przyjąć za fakt, że serbskie Minister 
stwe Spraw Zagranicznych przyjęło wypowiedze 
nie wojny 28 lipca, o 1 godzinie minut 20 po po 
łudniu. Pan referent w wiedeńskiem minister- 
stwie, który w międzyczasie opracował cały re- 
ferat z powoływaniem się na dzieje dyplomacji 
vd czasów Karola Wielkiego o tem, że i bez 
urzędowego potwierdzenia odbioru wypowiedze 
nie wożny uważać należy za ważne, mógł spo- 
kojnie zamknąć s akt, napisawszy na nim 

„ad acta“. Wojna Światowa przyszła więc m 
świta zupełnie „corecte* i z punktu widzenia bą 
rokratyzmu nie można jej nie zarzucić. 

    

bawką policjant z laską gumową), smo- 
ła, glina, menta, służbowy, archanioł 
(policjant komny), białogołowiee  (poli- 

cjant w letnim uniformie), kruk. Gumo- 
wa laska policyjna — paszłetówka, bag 
met — widelee, rewolwer — maneychlist 
ka lub maneichrystka, żandarm kanarek 
żołnierz — sałdafon, areszt — eentralka, 

komisarjat policyjny — dziupia. 

Cały szereg wyrazów służy do okre- 
Ślenia wartości pieniędzy: sary lub sar- 
maki — pieniądze, sliski lub łamana — 

moneta, bumaszka — banknot, — piatok 
— groszy, dzisiatka — 10 groszy, dwa 
eatka—20 groszy, pałein lub pół snopka 
—50 groszy, snopek lub złyndzia — 1 
złoty, pituch lub pietuch — 5 złotych, 
dyska — 10 złotych. Г 

  

Poważną pozycję zajmuje również 
nomenklatura związana z bijatyką: zle- 

wać się — bić się, maznąć — uderzyć, 
kropnąć — uderzyć mocno, rzucać się 
— szukać zaczepki, odwiesić plomba — 
uderzyć w policzek, kozaczyć się — za- 
czepiać, nałożyć — nabić, duć, kryć — 
bić, nakłaść w łycz — nabić po twarzy, 
dać piereu — napędzić strachu, przyło- 
żyć — uderzyć w twarz, piórować się— 
bić się na noże, odwalić się, odkiełbasić 
się, odkulić się — odejść, zrezygnować 
z bijatyki, zarzutka, zlewka, przerzucan 
ka, ober przerzutka, wałynka, różne naz 
wy bijatyk zmieniane zależnie od rozmia 
rów, brudna roboła — uderzenie nożem, 
ałatka, albo blin — policzek, jucha, ju-



W czasie od 11 do 25 lipca b. r. w 
Spale odbędzie się zlot harcerstw: 
skiego, obchodzącego w roku bież 
25-lecie swego istnienia. Kilk: 
drużyn harcerskich z Wileńszczyzy weź 
mie udział w tym zlocie. Wiele z nich 
odbywa próbne obozowanie, którego ce 

lem jest w pierwszym rzędzie przygoto- 
wanie się do popisów 'w Spale. Ponadto 

przedzlotowe obozowanie ma na celu za 
chowanie ciągłości pracy harcerskiej. 
Najważniejszą rzeczą w harcerstwie jest 
praca wychowawcza. Tymczasem nie 
wszyscy „druhowie* i nie wszystkie 

„druchny* będą mogły jechać do Spały. 
Żeby tedy ci, pozostający nie byli po- 

krzywdzeni, żeby mie stracili kontaktu z 
drużyną 'w ciągu lata urządza się dła 
nich przedzlotowe obozowanie wespół z 

tymi, którzy pojadą. Niektóre drużyny 
oprócz tego planują wędrówki po Pol- 
sce po zakończeniu zlotu. Tam również 
będą mogli przyłączyć się niektórzy z 
tych, którzy z jakichkolwiek powodów 
udziału w zlocie wziąć nie będą mogli. 

W Wołokumpji rozbiło swe obozy 
kilka drużyn męskich i ż 
trzynastka. Obozowanie już zbliża” "się 
"u końcowi. Na zakończenie niefzielę 7 
b. m. poświęcono gościom: rodzicom har 
cerzy, przedstawicielomi władz, Kół Przy 
jaciół Harcerstwa i-prasy. 

Zrana ksiądz Konewecki, roztaczają 
cy opiekę mad -Obozującą tam družyną 5 

_ (przy kinai. 00. Jezuitow) odprawit 

    

     

  

p SZEŚĆ. w zbudowanej przez harcerzy 
kapliczce. Pozatem dzień upłynął nor- 

malnie i tylko ku wieczorowi, mimo nie 
pewnej pogody zaczęli przybywać goś- 
cie. 

Wędrowaliśmy od obozu do obozu. 
Na wstępie trafiliśmy na obóz druży 
8 (rezydującej stale w lokalu Szkoły Rze- 
mieślniczej) Drużynowy p. Skup opro- 

wadził mas i udzielił informacyj. Obóz 
harcerski ma ustalony szemat. Pośrod- 

ku coś w rodzaju majdaniku — to plac 
zbiórek. Na środku placu wysoki maszt, 
na nim sztandar w kolorach narodo- 
wych, czasami pod nim bandera w ko 

lorach drużyny. Dokoła placu namioty, 
że się tak wyrażę, mieszkalne, komen- 
da drużyny i sypialnie pojedyńczych za 
stępów. Opodal namioty igospodarcze: 
spiżarnia, lamus, piwnica. Na granicy 

obozu kuchnia. Z innej strony stół, skła 
dający się z rowu, głębokiego na pół me. 

tra, w który biesiadujący opuszczają no- 
gi. Jeden zrąb rowu służy jako siedzenie, 

drugi jako stół. Przed namiotami i na 
środku stołu ozdoby: czasem mozajki 

układane z drobnych kamyczków, cza- 
'em pomysłowe rzeźby z gałęzi sosno- 

wych i brzozowych. 
Rozbijanie obozu i zdobienie jego to 

        

Sznik — krew, plucha — uderzenie w 

twarz płazem dłonią, plomba — uderze 
nie w twarz pięścią, (np. odwiesiłem mu 
piombę, że aż zblinował t. j. upadł), fa 
nar — siniec pod okiem, knak, głaz — 
guz, grok — zabijaka, awanturnik, bla- 

gier, zaika — niedołęga, maławka — 51а 
beusz, majche! my mogą- 
<y służyć iza broń 'w razie potrzeby, pió- 
"a — nóż nieskładany. rodzaj broni, kin 
dżał, przypiórować — zranić lub zabić 

nożem. 
Skąpy jest zapas słów żargonowych 

dotyczący domu dziecka. Odnoszą się tu 
słowa do ubrania pracy i pożywienia. 

Ubranie: sznips, śledź, halsztuk — 

krawat, szlłumpy — buty na drewnia- 
ny ch podeszwach, mycka, kiepka —czap 
ko, marynia — marynarka, gaci — spod 

nie, cybula — zegarek. 
Jedzenie: jeść — Sumąć, wtrychnąć, 

wtrynkać, wcisnąć, zarzucić, wepchnąć, 
"ramać, chleb — koks (sztyk koksu — 
kawałek chleba, sztyczek — Kkawałe- 
; ek), funda — śniadanie brane ze sobą 

«'o szkoły, kaszajed — uczeń otrzymują- 

cy w szikole bezpłatnie śniadanie, końey 
-- kiełbasa, szperka — słonina, katolik 
—— śledź, zagrycha — jedzenie, zakąska 
p- wódce, zalać robaka, łyknąć — wypić 
wódkę, urznąć się w deska — upić się 
do nieprzytomoności, sznaps, denaturka, 
peliturka — wódka, politurszczyk, bał- 
baitun — wyrabiający wódkę z politury, 
gęś — litr wódki, kruezek — 1/10 litra 
wódki, 

sy 

           

  

   

  

„KURJER% z dnia 9-go lipca 1935 roku 

Młode Wilno szykuje się do zlotu harcerskiego 
niemała praca. ale też i niemniejsza 
przyjemność dla malców. Inicjatywa i 
talent mają tu wielkie pole do popisu. 

Zasadniczą pomocą harcerza przy 
rozbijaniu obozu jest rydel. Tymczasem 
po obozach drużyn wileńskich gruchnę-. 
ła wieść. że w Spale nie wolno będzie ko 
pać. Można będzie posługiwać się tylko 
siekierą. Przed naszymi harcerzami wy 
rosło tedy nowe zadanie. Całe urządze- 
nie obozowe trzeba wykonać z drzewa 
i wieźć ze sobą z Wilna. Najmniej mart 
wi się Czarna Trzynastka, męska. Oni 
już teraz urządzili się po puszczańsku. 
Za materjał posłużyły im jedynie gałę- 
zie sosnowe. Ponadto jest to drużyna naj 
lepiej wyekwipowana. Nawet w 
namioty stanowią własność drużyny 
ne drużyny popożyczały je sobie u pro- 
tektorów. Każda z nich ma opiekuna w 
jakiejkolwiek formacji wojskowej. Ós- 
mą opiekuje się 1 p. p. Leg.. czternastą 
szpital wojskowy. dziewiątą — 5 p. p. 
Leg. i t. d.- 
-, Godfią uwagi rzeczą jest to. że Trzyna 

i (drużyna żeńska im. ks. bisk. Wła- 

        

Na Kopiec 

na Sowińcu 

pobraną 

  

ziemią 

przez Stowarzyszenie Aka- 

mickie z dziedzińca Piotra 

Skargi Uniwersytetu Stefa- 

na Batorego w Wilnie. Dn. 

1 lipca urna została prze- 

wieziona do Krakowa. 

zostanie złożona na Sowiń- 

Urna z 

cu. Urnę projektował E. 

Giabowski, student Wydz. 

Sztuk Pięknych U. S. B.: 

wykonał'i ofiarował Stowa 

Akademickim 

Azarewicz. 

bi 

rzyszeniom 

  

dysława Bandurskiego i męska im. Za- 
wiszy Czarnego) zebrały pokaźną kolek 

cję dymek, tkanin tutejszych, służących 
im zamiast koców i zabierają je ze sobą 

do Spały. Jest to pomysłowa propagan- 
da tutej: sztuki ludowej. Mało tego. 
družy żeńska zabiera ze sobą sklepik 
z wyrobami wileńskiej sztuki ludowej i 
rzemiósł ludowych. P. Grzesiakowa, dru 

żynowa, opowiada, że chcąc powiększyć 
zapasy sklepiku zwróciła się do Towa 
rzystwa Popierania Przemysłu Ludowe- 
go o udzielenie towarów w komis. Towa 

rzystwo odmówiło, żądając gotówki zgó 
ry. Niema co mówić, ładne popieranie 

  

  

      
     

igodna uwagi ideowość. To wygląda 
tak, jakgdyby Towarzystwo nietylko 
zrzekło się wszelkich podstaw ideowych 
swego istnienia, ale mawet swój interes 
handlowy ujmowało zbyt biurokraty 
nie i nieracjonalnie. Drużyna tem jednak 
się nie zraziła i zamiarów swoich nie za 
niechała. Skoro już ma być za gotówkę, 
to kupią towar z pierwszej ręki od wieś 
niaków bez pośrednictwa bazaru ludo- 
wego. Brawo, druchny! 

    

ńska czarna cz GERT O S 

  

Minister rolnictwa Łotwy gościem Strzelca 
Minister rolnictwa Łotwy przyjeż- 

dża w dniu 9 b. m. na teren III-go okrę 
gu Związku Strzeleckiego w Grodnie, w 

Praca: kiwać, tyrać — pracować, na 
kiwać się — napracować się, kałupić się, 
kałupać się — marudzić przy robocie, 
jeżeli zapłatę pobiera się od dnia. 

Oto większość wyrazów žargono- 
wych naszych uczni szkół powszech- 
nych. Niema tu wyrazów oznaczających 
łakocie, godziwe rozrywki, niewinne fi- 
gle. Natomiast dużo jest wyrazów, świad 
czących o nędzy materjalnej i moralnej 
środowiska. Aż tylę wyrazów na okre- 
ślenie pojęcia jeść. |Na tem pojęciu sku 
piają się myśli dzieci maprawdę głod- 
nych. A obok tego z pojęciem jeść rywa 
lizuje "w mmogości wyrażeń pojęcie 
kraść. Pozatem tak niewiele wyrazów 
dotyczy domu i szkoły, widocznie o nich 
się myśli najmniej, a tak wiele wyrazów 
najwidoczniej świadczy o związku z uli- 
ca, z jej harazdem, etyką a raczej z bra- 
kiem etyki, z prawem silniejszej pięści, 
z warstwami wyrzucanemi poza ramy 
praworządnego życia. 

Specjalnie się dopytywałem o wyra 
zy oznazające np. przybory do pisania, 
łakocie, zabawy Świetlicowe szkolne i t. 
p. Nic a nic nie udało się wyłapać. Nato 
miast wyrazy zebrane w powyższym arty 
kule słyszałem w obfitości z bardzo wie 
lu ust. Powiedziałem, że nie wszystkie 
dzieci swobodnie posługują się tym żar- 
gonem, ale włada nim doskonale elita 
klasowa, zawadjacy, imponujący innym 
sprytem, wyrobieniem życiowem, zarad 
nością, siłą. Ta elity jest nieodłącznym 
czynnikiem wychowawczym w miejskiej 

celu zapoznania się z pracami przyspo- 
sobienia rolniczego Z. S., jako najlepsze 
mi w tym okręgu. 

  

szkole powszechnej. Nie można jej usu- 
nąć, bo nauczanie jest obowiązkowe, nie 
ma również sposobu na zupełne jej wye- 
liminowanie. Wpływa ona tedy na klasę 

obok wychowawców, a często więcej od 
nich. Żargon do pewnego stopnia ujaw- 
nia jej oblicze. Oblicze z którem muszą 
się liczyć wychowawcy i społeczeństwo. 
Żargon ten ma jeszcze jedno znaczenie, 
wprowadza on wpierw  nieznajome 
brzmienia, a potem i pojęcia w dusze 
dzieci innych środoisk. Z wyrazem np. 
„przypiórować'* może się wkraść do du 
szy najlepiej wychowanego dziecka naj- 
pierw pojęcie a potem i pragnienie krwa 
wej wendety, nieprzychylne przewiska 
policjantów podrywają cześć, należną 
praworządności i №. @. Szkoda moralna 
jest aż nadto oczywista, aby się nad nią 
zbyt wiele rozwodzić. Dlatego należy wy 
powiedzieć walkę, jednak nie żargonowi, 
a jego źródłom. To znaczy walkę kontak 
towi młodzieży z ulicą i życiem podziem 
nem wielkich miast. Należy rozwinąć ak 
cję opiekuńczą w stosunku do tych dzie- 
ci, którym opieki i należytego pokierowa 
nia w domu brak. A w szkole należy 
czemprędzej przeprowadzić eliminowa 

nie elementów, dotkniętych wyziewami 
ulicy, w znacznie większym stopniu, niż 

to się dotychczas robi. ; 

Władysław Arcimowicz. 

  

Drużyna żeńska obozuje w oddale- 
niu conajmniej kilometra od drużyn mę 

  

skich. Już sam widok zdala wskazuje 
tam na płeć piękną. Maszt wiotki gnie 

  

się w talji za każdym powiewem wiatru, 
na jpłótnach namiotów wymalowane 
kwiatki. Jednak roboty ciesielskie i 

ziemne wykonane są z niemniejszą pre 
cyzją, niż u chłopców. 

Na specjalną uwagę zasługują sta- 
rannie prowadzone kroniki drużyny. 
Kwitnie w nich średniowieczna sztuka 
iluminatorstwa. Wielu pomysłów ilumi 
natorskich mogliby druchnom pozaz- 
drościć dawni mnisi. Największą czcią 
otoczony jest autograf patrona dru у 
ks. bisk. Bandurskiėgo. Moc fotografij z 
dawnych -obozów i zlotów. 

O godzinie 7-ej zaczynają się popisy 
harcerskie przed gośćmi. Czarna Trzy 
nastka męska demonstruje w skrócie 
przebieg dnia harcerza od rozbicia na- 
miotów i podniesienia sztandaru na ma 

  

    
   

szcie aż po wieczorną modlitwę. Po prze 
rwie przy zapalonych ogniskach powta- 

  

rza się w pomniejszeniu i w skrócie zna 
ne wilnianom widowisko z zabijaniem 
smoka. Są dziewice przeznaczona na po- 
żarcie, są rycerze w hełmach, są starcy 
w logach z prześcieradeł, jest smok i 
okrutne smocze wojska. Prymitywne re- 
kwizyty: prześcieradła, koce, derki, kub- 
ki, men rondle i t. p. zostały bardzo 
efektownie w tej maskaradzie „Ta 
niec dziewie, wyrwanych z pa smo 
czej i taniec kwieciarecz najbardziej 
oklaskiwanej i śpiew chóralny pr 
nisku, kończą tę miłą uroczysłoś 

    

    

   

    

  

      

War. 

Zniżki kolejowe do Spały 
Ministerstwo komunikacji ustaliło trzy kate 

gorje zniżek dla osób udających się na jubileu- 

szowy zlot harcerstwa polskiego w Spale: 

1) zniżka ogólna dla wszystkich, upoważnia- 

koloru 

  

jąca na podstawie karty uczestnictwa 

zielonego do bezpłatnego powrotu ze Spały do 

miejsca wyjazdu; 

2) zniżka dla harcerzy polskich na podstawie 

karty uczestnictwa koloru białego, w wysokości 

80% w obie strony; 

3) zniżka dla harcerzy zagranicznych, upo- 

iająca do zwiedzania całej Polski na pod- 

stwie żółtej karty uczestnictwa, z ustępswem w 

ok. 80%/6 obecnej taryfy. Korzystający z tej 

się paszportem stwier 

    

    

w. 

  

   
i muszą legitymow. 

dzającym stałe zamieszkanie zagranicą. 

Zmiżki przysługują w klasie II i III. Organi- 

zacją masowych przejazdów do Spały zajmuje 

się Liga Popierania Turystyki, karty uczestnie 

twa w cenie 1 zł. sprzedają oddziały Orbisu. 

Pociągi specjalne 
z Wilna 

Chorągwie harcerek i harcerzy wyjeżdżają 
z Wilna do Spały dwoma specjalnemi pociąga- 
mi, które odejdą dn. 10 b. m. o godz. 21,35 — 
i dnia 11 b. m. o godz. 0,30. Pierwszym pocią- 

giem wyjadą harcerki i parę drużyn harcerzy, 
zaś drugim tylko harcerze. W tym czasie wy- 
jadą drużyny wileńskie, oraz drużyny z po- 
wiatów półn.-wschodnich wojew. wileńskiego, 
natomiast w Białymstoku zostaną doczepione 
wagony z harcerkami i harcerzami z wojew. no- 
wogródzkiego. 

Z wileńskich chorągwi weźmie udzia. w Zlo- 
cie przeszło 500 harcerek i przeszło 700 har- 
cerzy. 

10 lipca o godz. 18 odbędzie się ma pl. Łu- 
kiskim przegląd drużyn jadących na Zlot, po- 
czem nastąpi przemarsz ulicą Mickiewicza, Zam 

kową, Wielką do Ostrej Bramy i po krótkiej 
modlitwie, na dworzec kołejowy. 

Niewątpliwie, całe Wilno pośpieszy pożeg- 
nać swoich najradośniejszych obywateli i ży- 

czyć im godnego reprezentowania Wileńszczyz- 
ny na Zlocie w Spale. 

OTYŁOŚĆ 
osłabia serce 

Serca otyłych, obłożone warstwą tłuszczu, 
pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i wcześniej 

odmawiają posłuszeństwa. Otyłość powodowana 
jest złą przemianą materji, albo zaburzeniem 
czynności gruczołów dokrewnych. 

Zioła Magistra Wolskiego „Degrosa“ /zawie- 
rają jod organiczny, znajdujący się w morskiej 
roślinie Yahanga, który pobudza organizm do 
spalania nadmiernego tłuszczu, Stosuje się je 
przeciwko otyłości ; nie wymagają one specjal: 
nej djety. 

Zioła ze znak. ochr. „DEGROSA* do naby- 
cia w aptekach i drogerjach (składach aptecz- 

nych). 
a Wytwórnia Magister E. Wolski, 

Warszawą, Złota 14 m. 1. 

 



  

6 „KURJER“ z dnia 9-go lipca 1935 roku 

Mileńszczyzna z4 mało popiera Polski Związek Strzelecki 
Przekonaliśmy się o tem w czasie obrad о- 

statniego Walnego Zebrania Koła Przyjaciół 
Związku Strzeleckiego na m. Wilno i powiat wi 
leńsko-trocki. Jaskrawym tego przykładem stan 
liczebny członków iKoła: 742! Toteż uchwały za- 
rządu i walnego zgromadzenia szły w pen 
rozwinięcia akcji pozyskania wię 
członków stowarzyszenia. Mimo wiej liczby 
„ezłonków energiczny zarząd Koła zdołał w roku 
sprawozdawczym przekaz: wiązkowi Strzelec 
,kiemu na jego cele pokaźną kwotę 5.650 łotych. 

Obrady Walnego A ia Tow. Przyjaciół 
Związku Strzeleckiego z w zastępstwie T 
wodniczącego Koła insp. i St. Starošciak pi 
„mówieniem poświęconem pamięci Marszałka, 
którego sala wysłuchała powstawszy z miejsc. 

Po chwili milczenia przystąpiono do obrad, 
powołując na przewodniczącego zebrania p. dy. 

/ rektora Leopolda Wojnę, na asesorów pp. kpt. 

   

    

     
         

  

'Gutowskiego i red. Szydłowskiego, na sekre- 
tarza p. Pietkiewicza. 

iPrzewodniczący dyr. Wojna udzielił głosu 
kpt. Oberleitnerowi który nakreślił dążenia i 

"eadania Związku Strzeleckiego jakoteż obraz 
działalności i prac tego Związku na naszym. tere 
nie. Strzelcy mają być żołnierzem zapasowym, 
żołnierzem dobrym, przysposobionym do obrony 
kraju, utrzymywanym w sprawności bojowej. 
Praca Związku Strzeleckiego obejmuje sześć 
działów: Wychowanie obywatelskie, przysiposo: 
bienie zawodowe, fizyczne, strzelnictwo, gołę- 
biarstwo, lejsze przysposobienie wojskowe 
Referent omówił kolejno każdy z tych działów, 
przedstawił cyfrowo rozwój Strzelca na terenie 
dziesięciu naszych okręgów strzeleckich, przed 

stawił pracę wyszkoleniową, szczegóły organi 
zacji Strzelca, stan i potrzeby strzelnic, boisk 
sportowych, stan świetlic i bibljotėk strzelec. 
kich, kwestję obozów wypoczynkowych i kur- 
sów. 

Dane te — możemy dodać do słów recenzen- 
iadczą o pomyślnym rozwoju Strzelca 

gl o wielkiej przezeń dokonanej a tak bardzo 
pożytecznej pracy, a zarazem о potrzebie maso- 
wego poparcia działalności Strzelca przez całe 
bez wyjątku społeczeństwo. Doskonałą sposob- 
ność potemnu daje właśnie Towarzystwo Przyja- 
ctół Związku Strzeleckiego, do którego winni 
zapisywać się wszyscy we własnym dobrze zro: 
zumianym (nteresie: obrony kraju. 

4 jesząunu obrad p. insp. St. Starościak przed- 
łożył sprawozdanie z działalności Tow. Przy 
ciół Zw. Strzeleckiego za czas od 1 kwietnia 
1934 r. do 18 czerwca 1935 r., ś skarbnik dyr. 

„L. Maculewiez sprawozdanie finansowe. Do- 
chód wynosił 6,162 zł. 70 gr., wydatki 5684 zł. 
70 gr., pozostałość na rok następny 478 zł. 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości zaś na 
wniosek komisji rewizyjnej, przedstawiony 
przez p. nacz. Starczewskiego, udzielono zarzą: 
dowi absolutorjum z rachunków. 

          

        

    

   

  

   

  

  

  

  

  

Z zainteresowaniem wysłuchano następnie 
planu pracy, przedłożonego przez ip. nacz. A. 
Mathiasza. Różnorodność agend Związku Strze- 

leckiego stawia przed Kołem Przyjaciół Z. 8. 
zagadnienie rozwinięcia jak najszerszej akcji 
pomocy, która przedewszystkiem musi się wy- 
rażać w zdobyciu środków na urzeczywistnienie 
zamierzeń Strzelca. Niezależnie od tego obowiąz 

*kiem Koła jest współdziałanie ze Związkiem 
na odcinkach pracy oświatowo-kaulturalnej i wy- 
chowawczej. 

W bieżącym roku Koło zamierza przedewszy- 
'stkiem drogą propagandy idei Strzelca i werbo- 
wania nowych członków Koła zwiększyć do- 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od |--VIII kl roma: 
ze wszystkich prze lotów, 
specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udzi były nauczyciel gimnazjum. 
Warucki sk mae osięp w aauce | wra 

© pod g-aramcią Daszewe zgłoszenia: 
3 "no, ul. Krėiewska T 2, m. 12, 

  

    

      

chody siałe, powtóre projektuje urządzenie im- 
prez jak zabawy w lecie i w karnawale, po 
trzecie sprzedaż znaczków budowy Domu Strze- 
leckiego, wreszcie urządzenie imprezy sporto 
wej. 

O ile chodzi o użycie dochodów, zamierzone 
jest umundurowanie jednego oddziału strze!ec 
kiego, zbadanie możliwości budowy Domu & 

        

leckiego na utrzymanie świe Pozatem pro 
jektuje się pomoc w prowadzeniu przez Zw 
Stzelecki pracy oświatowej przez przydział re- 
„ferentów z grona członków Koła. O ile warunki 
finansowe pozwołą zakres zainteresowań Koła 
obejmie również takie działy, jak sport i przy- 
sposobienie wojskowe Strzelca, dostarczenie mu 
odpowiednich a potrzebnych pomocy. 

„Przeprowadzone wre: wybor: 
Koła Przyjaciół 'Zw. Strzeleckiego dały ostatki 
jący wynik: Prezesem Koła wybrany został dy 

  

  

    

  

  

   

  

rektor p. Leopold 'Wojna, w skład zarządu we- 
i jako członkowie: pp. płk. Ocetkiewicz, do- 

)KOP, prof. dr. Jan Szmurło, insp. St. S 
, dyr. L. Maculewicz, adw. St. 

Krajowski, nacz. A Mathiasz, radca 4 
. dyr. Lasów Państw. p Hoppe 

      
   

        
  
  

v pp. dyr. Barbaro, Brzozowski i Mi 
Do komi jnej zaproszono pp 

esa Z. Miku aczelnika J. Starczew.       skiego i radcę I oraz jako zastepcow 
pp. nacz. Z. achaipkiego i radcę Wolańskiego. 
Sąd koleżeński. tworzą pp. adw Strumiłło, prok 

niawski, poseł Birkenmajer, płk Przyjałkow- 

prof. Wróblewski. 
Obrady Walnego Zgromadzenia zakońc 

przemówieniem prezes Okręgu Zw. Strzeleckie- 
go p. płk. Dobaczewski, apelując do zebranych 
członków Towarzystwa Przyjaciół Strzelca, aby 

riązku nadal usilnie popierali i przyczy- 
ę do jej jak największego rozpowszech- 
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Sukces Jędrzejowskiej w Wimbledon 

  

Jędrzejowska biorąc udział w 
którym odniosła szereg cennych sukcesów 

iurnieju tenisowym o mis 
zarówno w 

ostwo świata w Wimbledon, w 
ach jak i grach podwójnych. - 

    

  

sing 

  

Święto Zaniemeńskich Ułanów 
W dniu dzisiejszym 4 pułk ułanów 

zaniemeńskich obchodzi swe doroczne 
święto pułkowe. Spowodu zgonu Ś. p. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego tegorocz 
ne święto obchodzą błękitni ułani w 
skromnych ramach wewnętrznych. 

Wezoraj, w przeddzień właściwego 
święta o godzinie 9 wieczorem na placu 
pułkowym odbył się apel poległych. Ca 
ły pułk oświetlony płonącemi pochodnia 
mi Staliai w zwartych szeregach. Do žol 

, przemówił dowódca pułku ppłk. 

Szweizer. wspominając minione dni 
y bojowej. kiedy to przed 15 laty 

podczas odwrotu spod Berezyny ułani 

w bohalerskiej szarży pod Grebionką 

rozbijają 3 pułki piechoty bolszewickiej, 

zdobywają ich sztandary i biorą mnóst 

wo jeńców. Dzień ten, 9 lipca, jest odtąd 

dorocznem Świętem pułku. 

Dziś jednak — mówi ppułk. Szwei- 

zer — żałobą okryty jest kraj i armja. 

„Bo opuścił nasze szeregi Marszałek 

    

   

  

AAS ATK TS R i A AL ь, 

Konkurs na žyciorys 
spolecznego dziatacza wiejskiego 

Zaklad Polityki Ekonomicznej i Socjologji , 
Wsi (będący częścią Szkoły Głównej Gospodar- 
stwa Wiejskiego), którego głównym z celów jest 

. przysparzanie krajowi działaczy społecznych 
„wiejskich z wyższem wykształceniem, ogłasza 
_konkurs na napisanie życiorysów takich działa- 
„czy bez względu na ich przygotowanie. ,„ 
Ą Celem konkursu jest przedewszystkiem wy- 
„dobycie na świalło dzienne życiorysów wieśni 
„ków, którzy żyjąc 'we wsi nie zamykają się w 
 troskach o siebie samych i swej rodziny, ale i 
dobro ogólne mają na celu, oraz do niego swo- 
im rozumem i wpływem się przyczyniają, od- 
działywując na swe otoczenie w duchu lego 
dobra. 

Życiorys musi zawierać wiadomość o oso 
bie działacza, czyli o jego pochodzeniu, ucze- 
niu się, życiu rodzinnem i pracy codziennej, 
a także o miejscowościach przebywania, oraz 
stosunkach w nich panujących i t. p., a wszyst- 
ko z podaniem czasu, kiedy się to działo. A 
ciorys taki może być bądź własny, bądź na 

`запу przez takiego świadka, który patrzył zkiis 
ka na postępowanie działacza. 

Ohok życiorysów wieśniaków — działaczy 
społecznych pożądane są też dla konkursu ży- 
ciorysy działaczy społecznych wiejskich z jo- 
śród instruktorów, nauczycieli rolnictwa, nau- 
czycieli szkół powszechnych, z pośród inteligen 
cji i wogóle, księży, właścicieli ziemskich, spoś 

„ród lekarzy, adwokatów, urzędników, miesz- 
„czan i wszelkich osób bez różnicy stanowiska, 
majątku i wykształcenia, zarówno mężczyzn 

  

   
  

jak i niewiast, o ile działalność społeczna ich 
w ciągu dłuższego okresu życia była skierowana 
ku dobru ' i pozostawiła wyraźne ślady. Ży- 

ciorys będzie oceniany nie według tego, kto naj 
więcej zrobił w życiu dobrego, ale który życio- 
rys będzie napisany najbardziej szczerze, praw- 
dziwie i umiejętnie. 

Za najlepsze ż; 

   

  

iorysy napisane przez wieś-    ,niaków zostają wyznaczone nagrody: pierw 
250 zł. dwie drugie po 100 zł. i dwie trzecie 

po 50 zł., oraz 10 wyróżnień po 20 zł. Za najlep 

sze życiorysy napisane przez osoby nie z pracy 
rąk żyjące nagroda pierwsza wynosić będzie — 

250 zł., druga 100 zł., oraz trzecia 50 zł., a po- 

zatem trzy wyróżnienia po 20 zł. 

Zakład zastrzega sobie prawo wydrukow. 
nia w całości lub ury wkach nadesłanych życio 
„rysów nie przyjmując jednak pod tym względem 
żadnych obowiązków. Zakład będzie się sta 

by możliwie jak najobszerniej wykorzystać 
ciorysy przez ogłoszenie ich w druku. Autorzy 
życiorysów nie wydrukowanych w ciągu dwóch 
lat od daty rozstrzygnięcia konkursu będą mie- 
li prawo otrzymania ich zpowrotem. 

  

  

   
   

  

Sąd konkursowy będzie się składał ze znaw 
ców społecznej działalności wiejskiej. 

Rozmiary życiorysu winny wynosić od 20 
do 60 stron pisma. 

Termin nadsyłania życiorysów upływa 15 
stycznia 1936 roku. Życiorysy należy nadsyłać 
pod adresem: Zakład Polityki Ekonomicznej 5. 
G. G. W. w Warszawie ul. Hoża 74 

Józef Piłsudski, który radzie swego 
yci: sskę budował, który mając w ser 

cu miłość dla małych i biednych przede 
s ikiem żołnierzy kochał, który na- 

rodowi dał wolność, granic» państwu, a 
życiem swem wskazał. jak Ojezyznę ko 

chać należy. 
Dlatego też w roku bieżącym miast 

wesela i radości — smutek jest między 
nami w dniu święta pułko vego. 

A gdy Serce Jego tu w Wilnie mię 
dzy nami w kościele spoczywa, zacznie 

my nasz apel poległych ód tego, że myśl 
nasza (ku niemu pobiegnie i miast gło- 
sów tych „niech żyje , «ośmy na Jego 
cześć wznosili, każdy w cichości w sercu 
swem Jego Sercu złoży ślubowanie, że 
będzie starał się kochać Ojczyznę tak, 
jak to On nam życiem swem wskazał — 
że starać się będziemy tem miejscu. 

gdzie nam każą. wier ie Ojezyźnie słu- 
żyć. 

  

    

  

  

     

   

      

I ta myśl nasza miceh biegnie ku nie 
mu — ta myśl żołnierzy do ich „Dziad 
ka“ co ich stworzył”. 

Po odegraniu marsza pogrzebowego 
i odczytaniu w szwadroach listy poleg- 

  łych apel został zakończony. 
Program dzisiejszych uroczystości 

jest następujący: 
O godz. 7 rano zbiórka pułku i nada- 

nie znaczków pułkowych. 
G. 9 rano — nad ofstwo w kościele 

garnizonowym św. ignacego. 
Po nabożeństwie pułk udaje się do 

kościoła św. Teresy. gdzie przy urnie z 
Sercem swego Wodza składa wieniec. 

O godz. 12.30 wspólny obiad żołnier 

  

  

„ski. 
i A NEEIWZUTISAKNNA 

Otaczaj dziecko opieką 
bo to przyszłość Narodu 

NMR | OKRIEYUONEKC WERONY 
Udogodnienie dla robotników 

reemigeantów 
Weszło w życie rozporządzenie ministra 

Opieki Społecznej, kiórego mocą robotnicy za 
trudnieni uprzednio zagranicą, ubiegaiący się o 
zasiłek na wypadek braku pracy, mają składać 
dowody świadczące o wysokości zarobków otrzy 
mywanych przez mich zagranicą w terminie 6 
miesięcznym. . 

Rozporządzenie to stanowi udogodnienie dła 
reemigrantów, gdyż dotychczas obowiązywał ter 
min 6 tygodniows 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
WILNIANIE W WARSZAWIE. 

Odbyło się walne zebranie żałobne Koła 
Wiilnian w Warszawie dla uczczenia pa- 
mięci Ś. p. Marszałka Piłsudskiego, na 
którem (przemówienie żałobne wygłosił 
prezes Koła prof. Skórewicz. 

Po przerwie, pod przewodnictwem 
senatora Walerego Romana, wyczerpano 
część sprawozdawczą zebrania i udzielo- 

no absolutorjum ustępującemu zarzą- 
dowi. 

Prezesem Koła wybrano ponownie 
prof. Skórewicza. Pozałtem do zarządu 
weszli. radea Kulesiński, płk. Hajkowicz 
inž. Korolec, kpt. Dubownik. 

Pozaltem uchwalono dalszą ścisłą 
współpracę z Tow. rozwoju ziem wschod 
nich i Kołem młodzi „akademickiej z 
Wilna. Zdecydowano utworzyć fundusz 

stypendjalny im. Marszałka Piłsudskie- 
go dla niezamożnego wilnianina, studen 

ta Politechniki Warszawskiej, poświęca 
jącego się studjum związanym z obroną 
państwa. 

Wreszcie postanowiono kontynuo- 
wać akcję zbliżenia i współpracy między 
starszem i młodszem pokoleniem Wil- 

        

|" : 1 
ат na terenie Warszawy. 

"=. AWANSE URZĘDNIKÓW PAN- 
STWOWYCH. Tegoroczne letnie awan- 
se urzędnicze:mają być ogłoszone na 1 
sierpnia. Do dnią 10 lipca wnioski a 
awanse przedłożone-będą przez biura 

personalne poszczególnych ministerjów 
i urzędów centralnych dó-zatwierdzenia. 

— POBYT W KRAKOWIE UCZĘSTNIKÓW 

ŚWIĘTA GÓR. Jak się dowiadujemy; woscham - 
przybywającym do Zakopanego ma „Święk 

Gór* i pesiadającym karty uczestnietwa, przy 

sługiwać będzie 'w drodze powrotnej prawo 24- 

godzinnej przerwy w podróży w Krakowie. Sta 

nowi to jedyne odstępstwo od zasady, źe przy 

przejeździe do Zakopanego i z powrotem na 

„Święto Gór* za biletem zniżkowym nie wolno 

czynić żadnych przerw w podróży. 

— SĄD NAJWYŻSZY W SPRAWIE 
NIKÓW UMYSŁ. Sąd Najwyższy or 
cownik umysłowy, który po zwolnieniu go z 
pracy przyjął zatrudnienie w charakterze rcbot 
nika, nie ma prawa żądania od poprzedniego 
swego pracodawcy odszkodowania z powodu 
nieubezpieczenia go w Zakładzie Ubezpieczeń 
Pracowników Umysłowych. Gdyby bowiem na 
wet był ubezpieczony w czasie właści: 
otrzymałby następnie, mając zatrudnieni 
ku z powodu braku pracy. 

— W SPRAWIE PRACY W ŚWIĘTA W ZAKŁA 
DACH FRYZJERSKICH. Sąd Najwyższy orzekł, 
żę obsługiwanie publiczności w zakładach fryz 

jerskich w dni Świąteczne stanowi naruszenie 
ustawy o czasie pracy w przemyśle i i handlu, na 

wet w wypadku, gdy wszystkie pracujące w tym 
zakładzie osoby są wspólnikami. 

KOMORNE A NĘDZA WYJĄTKOWA. 
Mimo wezwań i upomnień niektórzy lokatorzy 
zalegają z większą ilością rat komornego. przy 
czem jak stwierdzono, zaległości te odnoszą się 
do czasu, w którym lokatorzy mieli zarobki. W 
takiej sprawie ukazało się doniosłe orzeczenie 
Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (C. II 1730.34) 

Sąd Najwyższy orzekł mianowicie, że lokator 
nie może zasłaniać się nędzą wyjątkową, jeżeli 

w czasie, w którym popadł w pierwsze zaległoś 
ci czynszowe miał jeszeze pracę zarobkową, 

— SENSACYJNE ARESZTOWANIE BISKU- 
PA KOŚCIOŁA NARODOWEGO. Jak donosi pra: 
sa warszawska, w Łucku dokonano niezwykle 
sensacyjnego aresztewania. Przebywający pod 
Łuckiem, w kolonji Niwy-Hubińskie, biskup ko. 
Ścinła narodowego. Antoni Jurgielewiez, którego 
nazwisko odbiło się w ostatnim czasie głośnem 
echem na terenie Wołynia, został naskutek za- 
rządzenia urzędu prokuratorskiego przy Sądzie 
Ok. w Łucku przytrzymany i przekazany do dy: 

spozycji sędziego Śledczego. 
Jurgielewicz stoi pod zarzutem bezprawnego 

udzielania ślubów i rozwodów oraz prowadze- 
nia ksiąg stanu cywilnego. Głównym motywem 
aresztowania jest jednak stawiany Jurgielewi- 
czowi zarzut uprawiania homoseksualizmu. 
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Z życia białoruskiego 
ROZŁAM W BIAŁORUSKIM KOMITECIE 

NARODOWYM. 
IW tych dniach wyszła z druku białoruska 

jednodniówka, wydana przez posła Jaremicza 
p. t. „Wyjaśniennia*, w której na czołowem miej 
seu została zamieszczona następująca deklarac 
ji: 

„Przebieg Ogólnego Zebrania Białoruskiego 
Komitetu Narodowego odbytego 12 maja b, r. 
jeszcze raz nas przekonał, że dalsza współpraca 
w Komitecie Narodowym z Białoruską Chrześci 
jańską Demokracją jest niemożliwa, toteż 
wiadamiamy o naszem wystąpieniu z B. N. K 

Oświadczenie powyższe podpisali: przedsta- 
wiciel Białoruskiego Włościańskiego Związku 

F. Jaremicz; przedstawiciele Biał. Prawosław 
nego, Demokratycznego Pojednania W. Bohda 
nowicz, I. Bindziuk i H. Bohdanowicz oraz 
przedstawiciele redakcji „Białoruska Barć* M, 
Mancewicz i M. Jakimiec. 

  

PRACOW 
  

    

   

   

 



  

„KURJER* z dnia 9-go lipca 1935 roku 

Międzynarodowa Unja Radjofoniczna 
w Warszawie 

Co uchwaliła radjowa Liga Narodowa ? 
Międzynarodowa Unja Radjofoniczna, w 

„kład której wchodzą wszystkie urzędowo uzna- 

me stacje nadawcze świata i, której działalność 

Obstuguje rzeszę słuchaczy, przekracza jącą 1licz- 

bę 180 miljonów, zakończyła 26 czerwca w War 

szawie, swój Goroczny Zjazd. 

    

W Zjeździe tym wzięli udział przedsta- 

wiciele 22 państw europejskich, oraz Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

W toku obrad stwierdzono, iż nieprzerwany 

wzrost zainteresowania szerokiego ogółu dia 

spraw radjofonji, podniósł ilość naszych słu- 

-dhaczy do, zanotowanej w początkach czerwca 

r. b., liczby — 200 miljonów. 

Z pośród wniosków uchwałonych na posie- 

dzeniach Zjazdu, należy w pierwszym rzędzie 

«wymienić decyzję zaproszenia wszystkich na- 

'podowych i międzynarodowych organizacyj ra- 

djofonicznych ze wszystkich krajów i konty- 

'nentów na wstępną Konferencję Międzykonty- 

'nentalną w r. 1936. Celem tej konferencji bę- 

«dzie atworzenie Wszechświatowej Federacji Ra- 

djofonicznej umożliwiającej oparcie na jaknaj- 

szerszych podstawach porozumienia w sprawie 

„niektórych międzynarodowych zagadnień natu- 

ry technicznej, prawnej, administracyjnej i arty 

stycznej. 

Dalej Międzynarodowa Unja Radjofoniczna, 

па wniosek Polskiego Radja, postanowiła stwo- 

rzyć nowy rodzaj odczytów, pod nazwę „„Mię- 

sdzynarodowe Odczyty M. U. R.*. (Confćrences 

internationales de I'U. I. R.). Odczyty te, których 

ma być kilka corocznie, mają na celu ustalenie 

"kontaktu pomiędzy największymi międzynaro- 

"dowo uznanymi współczesnymi przedstawiciela- 

mi świata naukowego, literackiego i artystycz- 

nego, a słuchaczami stacyj należących do Unii. 

"Wybór prelegenta oraz tematów odczytów ma 

być dokonywany przy współudziale narodowych 

*i międzynarodowych instytucyj akademickich. 

W dziedzinie audycyj międzynarodowych 

„postanowiono zorganizować w niedzielę dnia 

27 października pomiędzy godziną 18 a 20 audy 

"cję pod nazwą: „Młodzież śpiewa poprzez gra- 

nice kraju". Audycja ta składać się będzie z 

krótkich, kilkuminutowych koncertów chórów 

młodzieży, nadawanych pokolei ze wszystkich 

krajów, należących do Międzynarodowej Unji 

*Radjofonicznej i transmitowanych przez wszyst 

kie rozgłośnie biorące udział w tej audycji. Au- 

dycja ta będzie wymagała zupełnie specjalnej 

i bardzo skomplikowanej organizacji technicz- 

"mej. 

   

Następnie Unja postanowiła wziąć udział w 

pracach świeżo stworzonego „Międzynarodowe- 

go Związku Wypoczynka Pracownika”, opraco- 

-wując wspólnie z tą instytucją udział radjofonji 

w osiągnięciu postawionych przez nią celów. 

Przedyskutowano również metody współpracy 

Uli R OAZA i i ai 

Audycje wileńskie 
(Recenzja tygodniowa) 

Trudno mówić o „ogórkach* w radjo. Każda 
pora roku, każdy sezon ma swoje atrakcje. Jest 

jednak coś w atmosferze, co nastraja do słucha- 

nia audycyj, jak czytanie gazety, albo 
oglądanie filmu w dużej sali kinematografu. 
R to porównanie jest tylko powierzchowne. 

To coś w atmosferze, to znaczy nasza skłonność 

4 io ulegania upałom, do ociężałości i niechęci 
myślenia. Bo radjo dobrze rozumie tę skłonność 
słuchaczy i uisądza audycje z poza studja, z 
plenerów obozowych, regat, wyścigów i. t. p. 
Głośnik wionie na nas świeżem powietrzem (mo- 

Że niedosłownie), do kanikularnej atmosfery 
przenika ożywczy prąd z nad morza, rzeki czy 

z poła. 

A więc transmisje, transmisje konkursowe, 
reżyserowane i „na gorąco”, transmisje sporto- 

we i inne. Wiarto im poświęcić chwilę uwagi. 
Ogłoszono konkurs na najlepszą transmisję 

z życia. Nagroda ogromnie nęcąca — przejazd 

statkiem „Piłsudski* z Monfalcone do Gdyni 

i transmisje z przebiegu podróży. Czyżby ten 

konkure miał wyłowić nowe talenty wśród zgło- 
szonych sprawozdawców? Czy też nagrodę wy- 
znaczono dla najlepszego aranżera transmisji? 
Czy wreszcie poza tem wszystkiem kryje się 

międzynarodowej z Instytutem Współpracy In- 

telektualnej w Paryżu, w dziedzinie niektórych 
  

badań dotyczących radjofonji, powierzonych te- 

mu Instytutowi oficje 

  

Inie arodów,   ez Ligę | 

„m Filmowym Instytu- 

  

oraz z „Międzynarodow 

tem Wychowawczym* w Rzymie, w dzied: 

telewizji. 

Omówiono również plany rozszerzenia tech- 

nicznego laboratorjum Unii i centralnej pla- 

cówki pomiarów fal w Bruk: 

nalenia dokładności obserwacyj nad działalno- 

ścią techniczną europejskich i niektórych zamor 

   

  

li, celem udosko- 

  

skich stacyj, zarówno pod względem całości fal 

i wdzięczności za zasługi położone przez niego 

na polu międzynarodowej radjofonji. 

Wybrany dziś przez nową Radę nowy pre- 

zes Unji p. Maurice Rambert, dyrektor, delegat 

Szwajcarskiego Towarzystwa Radjofonicznego, 

był jednym z założycieli Unji. Zawdzięczamy 

mu zaproszenie pozostałych założycieli, na wstę 

pny Zjazd, który się odbył w Londynie w 1925 

roku, a mający na celu stanowienie stałego Sek 

retarjatu Unji w Genewie. Sekrelarjat ten po- 

wstał w Genewie dnia 1 maja 1925 roku. Od 

najwcześniejszych zaczątków działalności Unji 

na terenie europejskim, wskazywał p. M. Ram- 

bert stale jaknajżywsze zainteresowanie dla 

spraw radjofonji. 

W skład Prezydjum Unji weszli również 

stępujący wiceprezesi: p. dr. Kurt von Bóck- 

mann, dyrektor Radja Niemieckiego, p. dr. 

Zygmunt Chamiec, naczelny dyrektor Polskiego 

Radja i p. Gustaw Reutersward, naczelny dyrek 

tor Radja Polskiego. P. M. Pellenc, generalny 

inspektor do spraw radjofonji w Ministerstwie 

Poczt we Francji pozostaje na r. 1935/36 na 

swem stanowisku wiceprezesa Unii. 

Słowa podzięki wyrażono również u. tępują- 

cym wiceprezesom: p. szambelanowi Lerche, 

naczelnemu dyrektorowi Radja Duńskiego * p. 

baronowi F. van den Bosch, członkowi Zarządu 

Radja Belgijskiego. 

+ m 

      

wy 
  

lgnacy Paderewski grać będzie przed mikrofonem! 
W czasie obrad Międzynarodowej Unji Ra- 

djofonicznej, zelektryzowała wszystkich ludzi 

й istrz Paderewski wystąpi 

przed mikrofonem!*. Wiadomość ta stała się tem 

milszą miespodzianką, iż Paderewski wzbraniał 

kle występować przed mikrofonem mimo 

mich sum ofiarowanych mu przez roz- 

głośnie amerykańskie. Jeden jedyny wypadek u- 

czynił dla radjosłuchaczy poiskich, kiedy to kil 

ka lat temu pozwolił na bezpłatną transmisję 

na wszystkie rozgłośnie polskie swojego kon- 

certu paryskiego. 

radja wiadon 

    

  

    

Przebywając w swojej szwajcarskiej posia- 

dłości 'w (Morges, Paderewski niedawno wy- 

słuchał przez radjo koncertu 

50-tą rocznicę jego niestrudzonej pracy, jako 

genjalnego artysty i kompozytora. Koncert 

ten retransmitowany przez rozgłośnie szwajcar- 

skie odebrany został w willi Paderewskiego baz 

żadnych skażeń i trzasków, sprawiając na mi- 

nadawanego w 

strzu miłe wrażenie, co stwierdzili obecni w 

Morges przyjaciele mistrza, oraz sam Paderew- 

ski który wysłał podziękowanie pod adresem 

Polskiego Radja. 

Obecnie, Ignacy Paderewski grać będzie 

przed mikrofonem jednej z rozgłośni szwajcar- 

skich w drugiej połowie września lub na po- 

czątku października rb. Koncert ten transmito- 

wany będzie przez wszystkie rozgiośnie polskie. 

O dokładnym terminie występu radjowego Igna- 

cego Paderewskiego zostarią radjosłuchacze pol- 

scy na czas zawiadomieni. Kto pamięta niezwy- 
kłe przeżycia artystyczne jakich doznali radjo 
słuchacze polscy w czasie transmisji koncertu 

paryskiego —ten już z góry cieszyć się będzie 

na powtórzenie tego olbrzymiego wrażenia jakie 
wywiera gra Paderewskiego słuchana nawet na 
odległość setek kilometrów za pośrednictwem 
radja. W dniu tej transmisji ani jeden głośnik 
i ani jedna słuchawka nie będą w Polsce próż- 

nowały. 

Naukowcy całego Świata przed mikrofonem 
Spośród wniosków programowych, uchwalo- 

nych na jposiedzeniach Zjazdu Międzynarodowej 

Unji Radjofonicznej rw Warszawie, wysuwa się 

na czoło wniosek Polskiego Radja dotyczący 

międzynarodowych odczytów radjowych. Wnio- 

sek ten opracował i osobiście referował jako 

Wielkość gwiazd 
Gwiazdy są tak bardzo od nas oddalone — 

setki tysięcy kiłometrów dzieli je od nas a je- 

dnak astronom mówi nam o ich wielkości, tem- 

peraturze, masie. Jakim sposobem badacz zgłę- 

bia te i jeszcze wiele innych tajemnic, z jakiemi 

przeszkodami walczy, aby wiadomości te zdobyć 

będzie mówił dr. Stanisław Szełigowski w pią- 

tym skolei odczycie z cyklu astronomicznego p. 

t. „Wielkość gwiazd*. Odczyt będzie nadany w 

dniu 16 lipca o godz. 18.00 z Wilna. 

  

„WZDŁUŻ GRANIC POLSKI" 
„Wzdłuż granie Polski*, — oto tytuł szere- 

gu niezwykle zajmujących reportaży jakie za- 

сгулату na: ć. Mają one na celu przedstawić 

stosunki panujące na granicach Rzeczypospolitej 

pod względem ekonomicznym, obyczajowym, 

kulturalnym i politycznym. Będą to barwne 

obrazki, oparte na bezpośrednich obserwacjach 

specjalnych wysłanników Polskiego Radja, ich 

rozmowach z ludnością miejscową, władzami 

granicznemi i t. p. Cykl ten obejmie wszystkie 
granice naszego państwa, a więc granicę czeską 
w opracowaniu pułk. Tadeusza Tomaszewskie- 
go, niemiecką (na Śląsku) — w opracowaniu 
Jana Wiktora, niemiecką od strony Wielkopol- 
ski — w opracowaniu Jana Kilarskiego i od stro 

  

chęć wysondowania możliwości i wartości ra- 
djofonicznych w nowych albo utajonych *ze- 
czach i zjawiskach? Nie sądzę, by pierwsze PY- 
łanie było istotne. Pośród sprawozdawców spo- 
tykamy nazwiska padające często z głośnika. 

Trudno więc spodziewać się rewelacyj, raczej 
przegrupowanie w kolejce. Pozostaje sprawa 
najciekawsza, wyzyskanie tematu i wyreżysero- 

wanie transmisji. W wyszukaniu objektu uczest 

nicy wykazali sporo inwencji, reżyserja tych 

kopalni akustycznych nie postąpiła jednak na- 

przód. Możliwości technicznego, rzemieślnicze- 
go — w myśl postulatów radjofonicznych —- 

operowania dźwiękiem naturalrym, niezalež- 

nym od naszej woli, ani w usławieniu, ani w 

kolejności brzmienia, ani wreszcie w zabrzmie- 

niu — są jeszcze niepełne. Stoją na przeszko 

dzie czynniki techniczne, przedewszystkiem jed- 

nak niezawsze wyczuwało się świadomość reży- 

sera, wolę i chęć kierowania transmisją. A były 

to okazje niecodzienne. Poza słuchowiskiem, któ 

re zaczyna się badać, jako nowy przejaw sztuki, 

słuchamy w radjo przedewszystkiem czegoś ilo- 
wego, pragniemy rozrywki „szukamy w niem 
jakiejś zdobyczy radjowej, albo choćby imitacji 

tej zdobyczy. Chodzi poprostu o „nowe zwier- 

ciadło cudów ruchu*, jak Irzykowski określił 

film, w odniesieniu do radja. I to zwierciadło 

płaskie było zamglone. Tam gdzie obraz nie był 
powiększony, ani pomniejszony był niezupełnie 

ny Prus Wschodnich — w opracowaniu Antonie 

go Bohdziewicza. Reportaż z granicy łotewskiej 

przeprowadzi Antoni Gołubiew, z granicy sowiec 

kiej Teodor Bujnicki i red. Karol Kuryluk, 

wreszcie granicy rumuńskiej jako o „najpogod- 

niejszem pograniczu opowie pani Michalina 

Grekowicz. O stosunkach panujących na grani- 

cy litewskiej — mówił już przed paroma tygod- 

niami —kapiłan Lepecki. Reportaż z granicy 

czeskiej pt. „Nad Olzą* nadamy w dniu i4 iip- 

ca o godz. 18.45. Wi reportażu tym Tadeusz 

Tomaszewski poruszy wiecznie bolesną sprawę 

granicy czeskiej, która oddziela rdzennie polskie 

ziemie, od Rzeczypospolitej, jak również zobra- 

zuje zaborczość nacjonalizmu czeskiego. 

ścisły. Czyżby więc reżyserja psuła wymowę 

dźwięku naturalnego? Dotychczasowe doświad- 

czenia każą potwierdzić to  przypuszezenie. 

Dźwięk naturalny działa silniej podany bezpo- 

średnio bez arrangement. Osłony i dekoracje 

zniekształcają wymowę jego. Świadomość two- 

rzywa zdziała o wiele więcej. 

ж ** 

Po tej dyskusji miejsce na omówienie nie- 

których pozycyj z ub. tygodnia. Figuruje tam 

feljeton naukowy prof. Szeligowskiego, popula- 

ryzacja naukowa z dziedziny astronomji. Sły- 

szeliśmy już kiłka tygodni temu d-ra Axel Stjer- 

na piękną, prawdziwie poetyczną pogawędkę 

zoologiczną, niedawno temu znów „Teorję Tin- 

steina", mimo oderwania od całości komedjo- 

wej, poważną, solidną i przystępną zarazem. 

Feljetony prof. Szeligowskiego uzupełniają ten 

cykl jakością. Pozostaje miejsce na cały szereg 

zagadnień naukowych, które zawsze znajdują 
oddanych i uważnych słuchaczy. Tu podkreślić 

wypada korzystny rozkład materjału na cykle. 

Rozjaśnia to poszczególne części zagadnienia, 

wciągając równocześnie słuchaczy w orbitę za- 

interesowania wykładowcy. 

Wspomniałem o „Teorji względności". Była 

ona nadana w ramach audycji dla wszystkich: 

Widocznie zagadnienie to jest „niestrawne* bo 

w niedzielę usłyszeliśmy audycję formalnie na- 

wracającą do pierwocin swoich z przed trzech 

autor, dyrektor programowy Polskiego Radja 
min. Fr. Pułaski, Międzynarodowe odczyty będą 
nowym typem prelekcyj, które nawiążą jeszcze 
jedną silną nić kulturalną między poszczególne- 
mi narodami. Odczyty te nadawane będą kilka 
razy w roku, transmitowane przez dużą ilość 
rozgłośni różnych państw. Przed mikrofonem 
zabiorą głos najwybitniejsi przedstawiciele świa 
ta naukowego, literackiego i artystycznego, dzie 
ląc się dorobkiem swej wiedzy z miljonami ra- 
djosłuchaczy europejskich i pozaeuropejskich. 

Będzie to więc pewnego rodzaju międzynarodo- 
wa akademja literatury i sztuki, która cały swój 
dorobek odda radjosłuchaczom obu półkul. Tak 
wybór prelegena, jak i temat odczytu doko- 
nywany będzie bardzo troskliwie przy współu- 
dziale narodowych i międzynarodowych insty- 
tucyj akademickich. Pomysł min. Fr. Pułaskie- 
go, który jako dyrektor bibljoteki polskiej w 

Paryżu, interesuje się żywo dziedziną naukową, 
literacką i artystyczną, wprowadzony będzie w 
życie szybko, tak, że już w ciągu sezonu zimo- 
wego radjosłuchacze będą mogli korzystać jesz- 

cze z jednego dobrodziejstwa, jakie przyniesie 

im radjo które zbliży radjosłuchacza polskiego 

do szezytów przedstawicieli międzynarodowego 
świata naukowego, literackiego i artystycznego. 

——ogo— 

Powrót dyr. Hulewicza 
do Wilna 

W dniu 6 lipca powrócił do Wilna 
po 6-miesięcznym stage'u w centrali Poł 
skiego Radja dyr. Witold Hulewicz, któ 
ry objął spowrotem obowiązki dyrektora 

Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radja. 

miesięcy. Tematycznie mogła być ciekawa. Prze 

szkodził temu jednak układ niezbyt jasny, ni- 

czem nieumotywowane dzielenie na odcinki 

gdzieniegdzie puste, niewiele mówiące. W insce- 

nizacji wtrącenie osoby Wincuka (regjonalny) 

miało pewne zalety (podkreślanie cech, równie 

dobrze komicznych, jak i poważnych). Najgor- 

sze jednak to to, że Wincuk wywoływał śmiech 

u prelegenta zamiast u słuchaczy.. 

Przepuściłem parę audycyj (właśnie pogod- 

nych) nie będę się już więc zapuszczał w do- 

ciekania o humorze, jak ten ślepy o kolorach. 

"a Ėė 

Pozostaje kilka audycyj muzycznych. Piešni 

Zarzyckiego w wyk. p. Plejewskiej-Monkiewi- 

czowej — to b. miłe minjatury, umożliwiające 

Śpiewaczce swobodę w skali. Panie Hendri- 

chówna i Pekarówna zaprezentowały nam znów 

szereg aryj operowych, w większości mało zna- 

nych. Oba głosy o dużych możliwościacn, pięk- 

nie brzmiące, w duecie ładnie się zestrajały. 

Wreszcie Brajtman grał na rożku angielskim. 

Pojemność dźwiękowa tego instrumentu jst 

duża. Należy więc wyrazić zdumienie czemu tak 

rzadko słyszymy ten ogromnie radjofoniczny 

instrument solo. Jako wykonawca koncertu 
Haendla zyskuje solista: jeszcze jeden wyraz 

uznania. 

Riky.
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WIADOMOŚCI GOSPODARCZE 

W obronie sumiennych płatników 
Ostatnie miesiące upływają pod zna 

kiem daleko idących bonifikat i ulg po- 
datkowych, których zadaniem jest dźwi- 
gnięcie z ruiny podupadłych gospo- 
„darstw zarówno małych, jak i mwięk- 
szych. 

Ludziom z za biurek zdawałoby się, 
że ulgi te zostaną powitane z niekłamaną 
radością przez ogół społeczeństwa, z ra 
dością powszechną, jak powszechnem 
wydaje się być zaleganie w podatkach. 
Narzekanie na ciężary podatkowe i na 
kozła ofiarnego, sekwestratora, znajduje 
niemal wszędzie posłuch. Sekwestrator 
człowiek z rogami 'w oczach obywatela, 
który się z mim bliżej nie zetknął, lawi- 
ruje między paragrafami instrukcji, bro 
niącemi płatnika, a wymaganiami swo- 
jej władzy, uderzając pierwszego w maj- 
czulsze miejsce, kieszeń i nie mogąc na- 
dążyć rosnącym wymaganiom drugiej. 
Ile przekleństw najwymyślniejszych po- 
wstało pod adresem sekwestratora i eg- 
zekucji. Narzekania, bez względu na to, 
słuszne czy nie, urobiły odpowiednio 
opinję publiczną; zaszła konieczność 
ulg... Ulgi są. 

Czy przyniosą one spodziewane rezul- 
taty, czy wyprowadzą państwo ze stwo- 
rzonego chaosu podatkowego, czy wy- 
dźwigną gospodarstwa z ruiny? 

Trudno dziś dać na to zdecydowaną 
odpowiedź. Nie roszczę sobie pretencyj 
do wyczerpującego omówienia tych 
spraw, ale pragnąłbym się podzielić swe 

mi wątpliwościami, powstałemi z bez- 
pośrednich obserwacyj pewnych zjawisk 
na terenie wsi kresowej. 

Pomijając pewne wpływy elementów 
destrukcyjnych, bolszewizujących od 
których wieś kresowa nie była i nie jest 
wolną, na ciężary podatkowe i egzekucję 
w pierwszym rzędzie podnoszą głos, fał 
szywie urabiając opinję publiczną, za- 
wodowi krzykacze w pogoni za tanią po 
pularnością. Sekundują im płatnicy, któ- 
rzy zaleganie w podatkach i przeciwdzia 
łanie organom egzekucyjnym traktują, 
jako pewnego rodzaju sport, niepozba- 
wiony posmaku wiejskiej sensacji. 

Przepisy, wyłączające pewną normę 
mienia przy egzekucji, stworzyły kate- 
gorję płatników złośliwych, którzy na 
średniem nawet gospodarstwie utrzymu 
ją jedną krowę i jednego konia, albo po 
siadany nad normę inwentarz ukrywają 
w odległych nieraz miejscowościach. 

Sekwestrator w pogoni za załatwie- 
niem wygórowanej ilości spraw nie jest 
w stanie dokładnie zbadać sytuacji go- 
spodarczej płatnika i czynności swe w 

wielu wypadkach przeprowadza byle 
utrzymać się na wymaganym poziomie 
Należności podatkowe rosną i wiszą nad 
płatnikiem, jak miecz Damoklesa, do 
chwili ich umorzenia. Takie „sportowe 
uchylanie się od świadczeń na rzecz pań 
stwa praktykują gospodarstwa kilkuna- 
sto hektarowe, które nierzadko ponad je 
dną krowę żadnego nie posiadają inwen 
tarza. Grunta bez obornika jałowieją, a 
do chat zagląda skrajna nędza. Nie dziw 
nego. że wszystko skrupia się na sekwe- 
stratorze i egzekucji, a zaleganie w po- 

„KURJER* z dnia 8-go lipea 1935 roku 
  

datkach staje się zwyczajem pokolenia. 
Co sądzić o płatniku, który posiada- 

jąc 12 ha ziemi od lat pięciu nie płaci 
podatku i choć jest w pełni sił fizycz- 
nych, swe nieletnie dzieci wyprawia na 
żebraninę, gdy tymczasem sąsiad obok 
na 2—3 ha ziemi lub bezrolny dzierżaw 
ca folwarku nigdy z sekwestratorem nie 
miał do czynienia. Bają ludzie o kryzysie 
o złym ustroju, a wadliwym systemie 
podatkowym, „urabiacze* opinji publi- 
cznej wtórują głośnem echem. W rezul 
tacie państwo do takiego obywatela do 

Ulgi w spłacie zaległości podatkowych 
Izba. (Przemysłowo-Handlowa w Wilnie po- 

daje do wiadomości, że płatnicy jpodatkowi, któ- 
rzy utracili prawo do ułg, przewidzianych w roz 
porządzeniu [Ministra Skarbu z 15 kwietnia r. b., 
wskutek nieuiszczenia w terminie do dnia 1 
czerwca r. b. dopłaty do wysokości równowar- 
tości przypisanego podatku, przypadającego od 
nich w roku 1934/36 — będą jednak mogli pod 
pewnemi warunkami częściowo z tych ulg sko- 
rzystač. 

O ile mianowicie płatnicy ci uiszczą najpóź- 
miej w terminie do 15 lipca r. b. włącznie — 
różnicę, brakującej do sumy równej kwocie po- 
datku, przypisanego im w roku 1934/35, a po- 
nadto 10% pozostałej zaległości w danym po- 
datku — Urzędy Skarbowe zastosują do zaleg- 

   

łości pozostałych po tych spłatach — takie ulgi, 
jakie przewiduje wspomniane wyżej rozporządze 

  

Gelem uzyskania tych ulg 
wnieść do Urzędu Skarbowego równocześnie 
2 dokonaniem wpłaty, a w każdym razie nie 
później niż 'w dniu 15 lipca b. r. należycie ostem 
plowane podanie. 

Pozatem osoby prawne mogą uzyskać ulgi 
w spłacie zaległości podatkowych przewidziane 
w rozporządzeniu Min. Skarbu z dnia 15 kwiet- 
mia 1935 r. w wypadkach gospodarczo uzasad- 
nionych — ma podania, wnoszone za pośrednic- 
twem: właściwych władz skarbowych do Mini- 
sterstwa Skarbu, w terminie do dnia 1 sierpnia 
1935 T. 

winni płatnicy 

Zniżki celne na jabłka, winogrona, 
morele i arbuzy 

W Dzienniku Ustaw z dnia 5-go lipca T. b. 
ukazało się rozporządzenie ministra skarbu, 
wprowadzające przy przywozie za pozwoleniem 
ministra skarbu cło zniżone na jabłka, winogro- 
na, morele i arbuzy. 

Według tego rozporządzenia, jabłka Świeże 
sprowadzane luzem oraz w naczyniach wszełkie 
go rodzaju powyżej 40 kg. zgłaszane do odprawy 

ceinej od dnia 1 bm. do 31 hm. włącznie opłaca 

ją cło ©d 100 kg. w wysokości 18 zł. Winogro-. 

na świeże w opakowaniu powyżej 5 kg., zgła- 
szane do odprawy celnej od 15 bm. do 31 bm. 
opłacają eło od 100 kg. w wys. 45 zł. Morele świe 
że opłacają cło od 100 kg. w wysokości 60 zł. 
od dnia 1 do 31 bm. Arbuzy opłacać będą od 100 
kg. cło w wysokości 15 zł. od dnia 1-g0 wrześ- 

nia do dnia 15 września rb. 
Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 

dzisiejszym i obowiązuje do dnia 15 września 
roku bież. 

Ruch budowlany w Polsce 
Główny urząd Statystyczny opracował dane 

dotyczące ruchu budowlanego w Polsce (w mia- 
stąch z ludnością ponad 20.000 mieszkańców) w 

«ciągu I kwartału rb. Jak wynika z tych danych, 
w okresie I kwartału ukończono budowę 927 
budynków mieszkalnych, liczących / ogółem 
2.538 mieszkań, w tem 295 jednoizbowych 741 

1izbowych, 714 trzyizbowych, 507 czteroizbo 

wych i pięcioizbowych, oraz 76 mieszkań wię- 
kszych. Ogółem w nowoukończonych budynkach 
znajduje się 6.588 izb. Ponadto ukończono 59 
nadbudówek i dobudówek posiadających 119 
mieszkań o 242 izbach. 

W tym samym okresie rozpoczęto budowę 
457 budynków mieszkalnych, w których znaj- 
dzie się 1.188 mieszkań, w tem 146 jednoizbo- 
'wych, 468 dwuizbowych, 327 trzyizbowych, 201 
cztero i pięcioizbowych, oraz 46 mieszkań wię- 
kszych. Ogółem mieszkania te liczyć będą 3.226 

   

  

izb. Rozpoczęto również 37 nadbudówek i do- 
"budówek, w których znajdzie się 70 mieszkań 
o 170 izbach. 

Ponadto ukończono 95 budynków i 10 nad- 
budówek i dobudówek niemieszkalnych, oraz 
rozpoczęto 89 budynków i 7 nadbudówek i do- 
budówek niemieszkalnych. 

  

TĘPI ROBACTWO     

kłada, kosztem lepszej części płatników. 
Niema jednak powodu do zbytniego pe- 
symizmu. Istnieją gospodarstwa zarów- 
no karłowate jak i większe, które nietyl 
ko nie korzystały z bonifikat i ulg po- 
datkowych, ale nawet mie były nigdy 
przedmiotem wizyt sekwestratora, czy: 
komornika. Poza najbliższymi sąsiadami 
nie zna ich szerszy ogół, nie pisze się o 
nich w prasie, jednakowo ich się traktu 
je w urzędach, choć bezsprzecznie nale- 
żą do lepszej kategorji obywateli. 

Z poczuciem. obywatelskiego obo- 
wiązku wielkiej wagi płacili, płacą i pła 
cić prawdopodobnie będą, chociaż ulgi 
podatkowe ich nie dotyczą, chociaż ich 
kosztem umarza się jakże często pasoży: 
tom 

  

Pełnowartościowy obywatel dla iktó- 
rego obowiązki płatnicze, w myśl słów 
Wielkiego Marszałka o wyścigu pracy.. 
są świętością często nawet nieświadom 
swej państwowotwórczej roli nie szuka 
rozgłosu, ani rekompensaty choć ona 
słusznie mu się należy. Najbardziej umy 
słowo zacofany dobry płatnik analfabe- 
ta rozumie, że coś tu jest nie w porząd 
ku. Kazali płacić, płacił, podczas gdy są. 
siad nie płacił, nie odbywał świadczeń w 
naturze za należności podatkowe i mimo» 
to z honorem, bo „z mocy samego pra- 
wa” pozbył się zaległości i śmieje się w 
butelkę. 

Co ma odpowiedzieć sekwestrator ma 
uwagę płatnika: „Ot panie! Pracawau. 
płaciu, a jon chadziu pa wiasielach, hreu 
żywot na słoncy i jamu darawali*. Sek- 
westratorowi z największemi rogami nie 
pozwoli sumienie odpowiedzieć „Patrz 
swego nosa* Oto rażący przykład: osad- 
nik pobierający rentę około 20 zł. mies. 
właściciel 14 ha ziemi i jedynej krowy 
jedzie do miasta na wypiwki, nigdy w rę 
ku pługa nie trzymał, nigdy podatku nie- 
płacił; ziemię wydzierżawia po 50 zł. za. 
ha. Dzierżawca sąsiad ma 2 ha gruntu. 
nie zalega w podalkach, płaci dzierżawę. 
i pracuje na nieroba. 

Dziwna rzecz: człowiek ten nie ma. 
nawet odwagi poskarżyć się na taki u-- 
kład stosunków, jest „tutejszym — pil- 
nuje swego nosa. Jakże daleko jeszcze: 
do zdobycia zaufania tego stuprocento- 
wego obywatela. Zdarzają się wypadki. 
bardziej jeszcze rażące, karygodne: Właś. 
ciciel działki albo i majątku jest na pań- 
stwowej posadzie, grunta wydzierżawia,. 
w podatkach zalega. Dobry płatnik, nie- 
stety, często staje się przedmiotem szy-- 
kan swoich „sprytnych* sąsiadów. 

BE Pe-Pe. 
  

Jan Kuszel i Eugenjusz Bałucki 845 

PRZEGRANA 
Powieść współczesna 

Gdy Barczyński wszedł do hallu hotelu Rzym- 

skiego i brał klucz, poznał po minie Skałkowsiego, że 

portjer ma mu coś do powiedzenia. Zbliżył się. 

— Proszę pana, niedawno telefonował Lipowie- 

«ki. Ma właśnie tego... ważny initeres. iProsił, aby pan 

zaraz przyszedł do baru Hotelu Europejskiego. 

'Barczyński zbadł. Czyżby Lipowiecki był tak nie 

ostrożny? A może już znalazł Lolę, a może wszystko 

stracone ? 

Opanował się, bez słowa położył klucz. Zmęczo- 

nym krokiem skierował się ku wyjściu. 

  

— Poco się spotykamy na ocząch tylu ludzi? — 

przywitał ILipowieckiego tonem wyrzutu. 

— Niech pam siada, panie Stefanie i niczego się 

nie boi. Byłoby znacznie gorzej, gdyby pan przyszedł 

do mnie, albo ja do pana — uspokajał go Lipowiecki. 

Mało komu przyjdzie do głowy, żeśmy się zeszli tu, w 

publicznem miejscu dla takiej rozmowy, której nikt 

nie powinien słyszeć. Niech mi pan wierzy, panie Ste 

fanie, bo dobrze znam ludzi: zjawiska jasne i napo 

zor zwylkle nie ściągają na siebie uwagi. 

Nalał Barczyńskiemu kieliszek konjaku i przysu- 

nął. 

— Dziękuję, nie chce mi się. 

siad i ERA NATO, 

/— Niech pan wypije. To panu dobrze zrobi. — 

Po chwilowej przerwie, podczas której zapalili, pod 

jął: Mam wrażenie, że jesteśmy bliscy, jeśli nie roz- 

wiązania to w każdym razie wyświetlenia sprawy. — 

Barczyński ożywił się. — Panie Stefanie, proszę pano- 
wać nad sobą i słuchać spokojnie. Jeszcze kieliszek... 
Otóż jeden z moich wywiadowców jest na tropie nie- 

jakiego pana Archiego. Pokazywałem go panu kiedyś, 

pamięta pan? Taki wysoki, przystojny błondyn. 

(Barczyński skinął głową. Otrząsnął się z /apatji 

i słuchał z natężoną uwagą. 

— Ten młody człowiek jest prawą ręką czeigod- 

nego mister Perkinsa, z którym dawno mam na pień. 

ku. Pana Archiego widziano dziś w Wawrze, przytem 

w części mało zamieszkałej, a to mi się wydaje bardzo 

podejrzane i godne sprawdzenia. 

— Jak się nazywa ta miejscowość? — zapytał 

Barczyński. 

— Wawer. 

— Gdzie to jest? 

— Niedaleko Warszawy, za Grochowem. 

Barczyński przypomniał sobie, że tą drogą jechał 

z ILolą do Głębokiego. W jednej chwili stanęła mu 

przed oczyma raptowna ucieczka z Łazienek, kołowa 

nie po całem mieście, przesiadanie się z jednej tak- 

sówki do drugiej... * 

Ргхумо!№? со do przytomności głos Lipowiec- 

kiego: 

— Mam głębokie przekonanie, że pannie Wyszo- 

wieckiej nie stanie się żadna krzywda. Tym. którzy 

ją porwali, zalęży nie na niej, lecz na dokumentach,. 

albo... ; 

— Albo?... — powtórzył Barczyński. 

— Albo na wciągnięciu pana do pułapki. 

— Mnie? — wykrzyknął ze zdziwieniem. 

Lipowiecki pochylił się nad stołem i mocno ście 

nął jego rękę: 

— Nie tak głośno, panie Stefanie Kito to mówił. 
o ostrożności? 

Barczyūski trochę oprzytomniał i zmieszał się 

— Tak „rzeczywiście... przepraszam bardzo... 

— To nie jest takie proste, jakby się zdawało — 
ciągnął agent w zamyśleniu. — Ale wracajmy do rze- 

czy. Jutro o dziesiątej rano pójdzie pan do „Kawiarni. 
Europejskiej', zajmie stolik i posiedzi półgodziny, jak: 
tego wymagają w liście. Potem wróci pan do domu 

1 będzie spokojnie oczekiwał na wiadomość ode mnie: 

Niech (pan jednak będzie dobrej myśli i mnie zaufa 

Gdyby ktoś zażądał od pana jakiejś stanowczej odpo 

wiedzi, niech pan jej nie daje i zwleka, choćby parę 
godzin. Przedewszystkiem jednak zachować należy zi 
mną krew. A teraz już czas na mnie. Wyjdziemy ra- 
zem, panie Stefanie? 

Na rogu pożegnali się. Barczyński uszedł kilka- 

naście kroków, zatrzymał się niezdecydowanie i spoj' 

rzał na zegarek. Dochodziła ósma. Nie chciało mu się 

iść do domu, przytem czuł niewytłumaczony niepo- 

kój, wzrastający z minuty na minutę. Powędrował: 

przed siebie bez określonego celu:. 

(D: e. n.)



   

   
     

   
   

  

   

inspekcja Targów 
Futrzarskich 

W ciągu ostatnich dwóch dni bawili 
na Międzynarodowych Tangach Futrzar 
skich przedstawiciele ministerstwa prze 
mysłu i handlu: radca Szyszkowski i inż. 
Rejowski, którzy dokonali inspekcji tar 
gów i konferowali z zarządem targów i 
wystawcami krajowymi i zagraniczny- 
mi. Delegaci ci wyrazili uznanie dla ra 
cjonalnej organizacji targów. 

Targami zainteresowały się izby prze 
mysłowo-handlowe w całym kraju. Obec 
nie izba przemysłowo-handlowa 'w Po 
znaniu nawiązała kontakt z targami, 
gdyż pragnie polecić zainteresowanym 
hurtownikom z jej okręgu odwiedzenie 

targów wileńskich. 
W ciągu pierwszego tygodnia trwa- 

mia targów dokonano tranzakcyj na bli- 
sko zł. 1.500.000. 

Doświadozalnicy w Głębokiem 
W niedzielę dnia 7 b. m. przybyli z 

Wilna do Głębokiego uczestnicy Zjazdu 
Doświadczalników w liczbie 40 osób. W 
godzinach rannych zwiedzili Stację Do- 

świadczalną w Berezweczu, poczem uda- 
li się do Plissy celem zwiedzenia tamtej 
szej Spółdzielni Mleczarskiej. 

Lekarze sprzeciwiają się podawaniu 
do urzędów skarbowych nazwisk 

pacjentów 
W związku z ogłoszeniem rozporządzenia 

«0 wykonaniu nowej ordynacji podatkowej, nak 
ładającej na lekarzy obowiązek podawania naz 
3visk pacjentów w urzędach skarbowych, zarząd 
Naczelnej Izby iLekars zwrócił się w swoim 

czasie do Ministerstwa Skarbu z prośbą o zmia 
nę tego zarządzenia. 

Zarząd motywołał swoje wystąpienie obo- 
lwiązkiem zachowania tajemnicy lekarskiej z po 
wołaniem się na przepis art, 15 dekretu Prezy 

„denta Rzeczypospolitej o wykonywaniu prakty 
iej. Zarząd N. I. L. podkreślił przytem 

kolizję, jaka zachodzi między tym dekretem, 
wymaganiami władz skarbowych. 

inisterstwo Skarbu nie uwzględniło dezy 
eratów N, I. L. 

Stan konta PKOJNr. 146111 
'na pomnik Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 
Stan z dnia poprzedniego zł. 6491,57. Szkoła 

Powszechna w Dołhinowie 12,80; Bukowska Sta- 
misława z Wilna 2,00; Zarząd Koła LOPP w 
"Trokach 50,00; Wil. Dom. Braci Jabłkowskich 

130.35; Poseł Jan Tyszkiewicz 1000,00. Fieldor- 

fową Janina z Wilna 72,80; Ognisko Zw. Naucz. 
Polskiego w Woropajewie 10,85; Kazimierz i 

„ Marja-1l wiąteccy z Wiilna 60,000; Stow. 
Nauczycieli Szkół Zawodowych 20,00; Ekspres 

Wileński w Wiilnie 15,00; Związek Pracowników 

Teletechnicznych 100,00; Ognisko KPW Jaszuny 
5,40. Stan na dzień 1 lipca 1935 r. zł. 8842 57. 

Teatr Muzyczny „LUTNIA* 

Dziś ostatnie wyst zesp. artyst. pod 
dyr. Z. Wojciechowskiego. 

i „KRAINA UŚMIECHU" 
W sobitę 13-go b. m. K. Krukowski 

TvvvyvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvVvVvVYVYVYYVYVYYY 

Informator dla maturzystów 
Kilkadziesiąt tysięcy młodych otrzymało. już 

świądectwa dojrzałości. Co dalej? Czy stuńjo- 
«dać jeszcze? Jeżeli tak — to gdzie? Jakie są 

warunki i formalności? Młodym trzeba dać te 
informacje i to w najlepszej formie. Ostatni 

numer popularnego Tygodnika Akademickiego 

„Dekada* poświęcony został 'w większej części 
tegorocznym maturzystom. Na szczególne pod- 

kreślenie zasługuje zebranie pzez redakcję szcze 
gółowych iaformacyj o warunkach zapisów i stu 
„djów na 41 wyższych uczelniach, typu wyższego 

oraz specjalnych. 
„Dekada* zawiera ponadto dwa bogate dzia- 

ły: Międzynarodowe Życie Młodzieży (15 

państw) oraz Młody Polak Zagranicą (z okazji 
Złotu Młodzieży polskiej z zagranicy). Numer 

ten, objętość 36 stron, winiłn się znaleźć w rę- 

dego maturzysty. „Dekada* w cenie 
egz. jest do nabycia w kioskach oraz 

w administracji — Warszawa, ul. Orla 8 m. 1. 
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Tragedija 
W sobotę wieczorem w lesie na Zakrecie, 

w zacisznym kąciku, strzelił sobie w pierś słu- 

dent U. S. B. Jerzy Pietrow, syn właściciela 
majątku Justynówka pod Wilnem. Pietrowa 
przewieziono w stanie ciężkim do szpitala Ży- 
<ewskiego, gdzie onegdaj o godz. 5 rano zakoń- 
czył życie. W związku z tym wypadkiem wypły 
nęły na światło dzienne następujące okolicz- 
ności: 

Pietrow wraz z kolegą Witorskim byli stu- 
dentami II kursu Wydziału Prawa na U. S. B. 
Obaj pozostawali na tym kursie drugi rok i 

obecnie mieli złożyć rozstrzygający egzamin. 
W razie ponownego niezłożenia egzaminu gro 
ziło im wydalenie z uniwersytetu. 

Na kilka dni przed egzaminem obaj studenci 
—ezłonkowie korperacji Rutenja, zwierzali się 
kolegom, iż w razie niezłożenia egzaminu, po- 
pełnią samobójstwo. 

Sobota, była dla nich dniem rezstrzygającym. 
Tego dnia mieli egzamin. Egzaminu nie złożyli. 
Perspektywa wydałenia z uniwersytetu stanęła 
przed ich oczyma w całej grozie. 

Wieczorem obaj udali się do Zakretu. Witor- 
ski, pochodzący z Pińska, wystarał się o rewwi 
wer i naboje. Po drodze do lasu szczegółowo 
omówili plan. Obaj postanowiłi umrzeć. Zarów 
ne Pietrow, jak i Witorski napisali pożegnalne 
listy, poczem znalazłszy w fesie zaciszne miej- 
sce usiedli pod drzewem i zapalili papierosy. 
W pewnej chwili Pietrow odezwał się: „Pozo- 
stało nam życia nie więcej, niż potrwą dopalenie 
papierosa. Ja, jake starszy członek korporacji, 

pierwszy strzelę do siebie”. 
Istotnie, gdy Pietrow skończył palenie, po- 

żegnał się z: kolegą, następnie przyłożywszy 
łutę do klatki piersiowej strzelił Upadł na zie- 
mie. Zdążył jeszeze wykrzyknąć, że strzelił do- 

brze. 

lipca 1835 roku 

studenta 
Wówczas Witoerski — jak twierdzi — wy- 

brał mu z ręki rewolwer + przybožywszy do 
skrori nacisnął cyngiel raz, drugi i trzeci, tecz 
rewolwer zaciął się. Zacięcie się rewolweru, wi- 

dok nieprzytomnego, broczącego krwią kolegi, 
tak podziałały na Witorskiego, że czemprędzej 
pobiegł do miasta, wpadł do tokalu korporacji 
i opowiedział kolegom © wypadku. 

Koledzy niezwłocznie zaałarmowali pogoto- 
wie ratunkowe, wynajęli taksówkę i pojechali 
do Zakretu. Po dłuższych poszukiwaniach zna- 
teziono Pietrowa. Przewieziono go do szpitala 
Żydowskiego, gdzie u łóżka jego dyżurowałi 
przez całą noc koledzy. © godzinie 5 rano Piet- 
row zmarł. 

Witorskiego zatrzymano do dyspczycji władz 
bezpieczeństwa. 

Jak się okazuje, Witorski raz jeszcze usiło- 
wał popełnić samobójstwo, lecz koledzy rozbroili 
go. — Obeenie oświadczył, że postanowił 
zrezygnować z desperackiego zamiaru. 

Pietrow pczostawił list adresowany do mo- 
dzieców, pisany w języku rosyjskim: 

„Sądziłem, że będę wielkim człowiekiem. 
Urwało się. Straciłem wszystko. Nie cheę dła 
nikogo być ciężarem, wobec tego postanowiłem 
odejść w zaświały wraz z moim kolegą. — Pro 
szę © przebaczenie”. 

Wobec wświadczenia Witorskiego, że rezyg- 
nuje z zamiaru samobójczego, zwolniono g0. 
Zostanie on jednak pociągnięty do odpowie- 
działności sądowej z artykułu 228 K. K. Artykuł 
ten przewiduje karę dla tego, kto drogą namowy 
lub w inny sposób (przez dostarczenie broni i 
t. d.) przyczyni się do samobójstwa innej osoby. 

Wezeraj przybyli do Wilna modzice Pietrowa, 
celem eddania tragicznie zmarłemu synowi ostat 
niej posługi. Zwłoki jego przewiezione zostaną 
do majątku Justynówka i tam pochowane. (c). 

  

    

  

Teatr w Grodnie 
Sprawa przyszłego sezonu teatralnego w Grod 

ystała już zdecydowana. Komisja, teatralna 

dz jąca na prawach Rady Miejskiej, powzięła 

decyzję oddania teatru na przyszły sezon dyr. 

Grodnickiemu, prowadzącemu teatr w roku bie 

żącym. Dyr. Grodnieki podpisał już umowy na 

Grodno i Białystok, dokąd będzie dojeżdżać czte 

ry razy tygodniowo, otrzymując wzamian 1000 

zł. subwencji od Zarządu miasta. 

Pan wojewoda Pasławski przyjął dyr. Grod 

mie 

  

    

„niekiego po podpisaniu przezeń umowy na Bia 

łystok, okazując żywe zainteresowanie sprawą te 

atru. W sierpniu zostanie zwołana przez p. wo 

jewodę specjalna konferencja, która zajmie się 

sprawą objazdów teatru Grodzieńskiego po mia 

stach województwa, jak Sokółki, Augustowa, 

Suwałk, Wołkowyska, Łomży .i Ostrołęki. 

Internowanie proboszcza hoducis- 
kiego z pasa pogranicznego 

Starosta powiatowy w Święcianach decyzją 
z dnia 4 lipca r. b. na podstawie art. 72 rozpo- 

ia Pr. zypospolitej o postę- 
powaniu administracyjnem oraz art. 11 rozpo- 
rządzenia (Prezydenta Rzeczypospolitaej o gra- 
nicach państwa zabronił księdzu Benedykto- 
wi Krysztopanisowi, proboszczowi parafji w Ho. 
duciszkach, prawa zamieszkiwania w przeciągu 
trzech lat w pasie granicznym, którego obszar 
obejmuje nietylko wszystkie powiaty, przyle- 
gające do granie Państwa, lecz i te gminy są- 
siednich powiatów, których obszar łeży w ca- 
łości lub w części w odległości nie mniej niż 
30 „kilometrów od linji granicznej. 

W” uzasadnieniu decyzji swej p. starosta po- 
wołał się na okoliczność, iż ksiądz Benedykt 

Krysztopanis orzeczeniem Starostwa Powiatowe- 
więcianach z dnia 18.1 1935 r. został na 

podstawie art. 18 prawa o wykroczeniach ska- 
zany na karę grzywny 500 złotych z zamianą na 

dnie aresztu. Sąd Okręgowy w Wilnie 

wyjazdowej w Święcianach dnia 24 
r. b. orzeczenie siarostwa zatwierdził. 

Księdzu Krysztopanisowi został udzielony 
dwutygodniowy termin na dobrowolne wykona- 
nie wymienionej decyzji. 

Tegoroczni maturzyści 
BIAŁORUSKIE GIMNAZJUM IM. JULJUSZA 

SŁOWACKIEGO. 
1, Ostapczyk Eugenja, 2. Bućko Sergjusz, 

3. Ermołajewa Barbara, 4. Ewtuchowska Zina, 
5. Zosim Aleksander, 6. Kawelicz Michał, 7, Kar 
piuk Włodzimierz, 8. Kulczycka Nina, 9. Lazoro 

wicz Arkadjusz, 10. Łapicki Wadim, 11. Ma- 
tejczyk Mikołaj, 12. Miodowski Stanisław, 13. 
Najdziuk Czesław, 14. Pawlski Antoni, 15. Ru- 
siecki Stefan, 16. Siemieniaka Borys, 17. Czetyr 

ka Irena, 18. Szeszka Konstanty, 19. Szlachtun 
Aleksander.20. Szyszko Natalja i 21. Jaroszko 

Jan, 

  

    
   

  

  

  

   

    

Ciežkie zranienie ztodzieja 
Dwaj zawodowi złodzieje Adam Grygielewicz 

'(Nowogródzka) i Stanisław Orzechowski (Mej- 
szagolska 7) przedcstałi się wczoraj w nocy do 

mieszkania p. Malewiczcwej przy ul. Chocim- 
skiej Nr. 15. Korzystając z nieobecności domow- 
ników, przebywających na letnisku, „ splondro- 
wali mieszkanie i zaczęli pakować łup. 

Około godziny 12 w necy, kiedy złodzieje 
już zapakowali rzeczy wartości ponad 400 zł., 
właściciej domu posłyszał w mieszkaniu Ma- 
dewiczowej podejrzane szmery. Podniósł alarm. 
Zebrało się kilku sąsiadów na czele z chorążym 
Stefanem Pietraszysem. Sąsiedzi zorganizowali 
„ad hoc ekspedycję i otoczyli ze wszystkich stron 

mieszkanie, wzywając złodziei do poddania się. 
W międzyczasie zjawił się również na niiejscu 
wypadku aspirant pol. Iwańczyk, który usiło 
wał przez «kno przedostać się do mieszkania. 
W tej samej chwili rozległ się strzał. Jak się 
ckazało, złodziej Grygielewiez przez okno kuch- 
ni wyskoczył na podwórko i rzucił się z nożem 

na chorążego Pietraszysa, który strzelił do nie- 
go, raniąc go ciężko w brzuch. 

Ranny przewieziony został w stanie bardzo 
ciężkim do szpitala Żydowskiego. 

Drugiego złodzieja St Orzechowskiego ujął 
w czasie pościgu aspirant Iwańczyk. (e) szkodowanych. 

Kina i Filmy 
„PRZYGODA © PÓŁNOCY* 

ю (Kino „Lux“) 
Szabłonowa historja o dziewczynie ze świata 

podziemnego, którą miłość do syna sędziego na- 
w a drogę cnoty. Nie obchodzi się natural 

lu sądowago, więzienia, morder- 
stwa, c charakterów etc, Bardzo 
dobrze prezentuje się obsada filmu. Ładną ar- 
tystką jest Lorette Young. Ma uduchowioną twa 
rzyczkę i przyjemną metodę gry. Ładniej niż 

Francho Tone stylowy herszt 
ło Cortez. A. Sid 

„KTO ZABIŁ” 
(Kine „Casino”) 

Fiim „Pościg za cieniem* z Wiliamem Po- 
weliem oraz Myrną Loy cieszył się takiem po- 
wodzeniem, že wytwórnia Metro w krótkim cza- 
sie nakręciła jeszcze jeden obraz z tą doskonałą 
parą aktor.ką. 

Tym razem William Powell gra słynnego 
adwokata. Jest to artysta o wyjątkowo intere- 
sującej i subtelnej twarzy, mający swobodną 
i ciekawą metodę gry Dużo wdzięku i wielką 
rutynę posiada iMyrna iLoy. Sekunduje jej Una 
Merkel, którą ostatnio widzieliśmy w „Tajemni 
cy ekspressu Nr. 6* oraz mała gwiazdeczka — 
Collins Pod względem gry artystów przedstawia 
się więc film „Kto zabił?* — doskonale. Otrzy- 
mał również ładną oprawę (gustowne dekoracje 
i zdjęcia) oraz został starannie wyreżyserowany 

Pod tym względem obrazy „Metro Goldwyn* 
stanowczo górują nad filmami innych wytwórni 
amerykańskich. Trochę teatralnie potraktowana 
jest najbardziej emocjonująca scena w sądzie, 
kiedy żona obrońcy przyznaje się do zabójstwa 
Film maogół interesuje widza, scenarjusz jest 
napisany zręcznie i logicznie to też publiczność 
przejmuje się losem sympatycznych bohaterów. 

Należy zaznaczyć, że wyświetlanie jednego 
dobrego filmu jest o wiele bardziej ws 
niż dawanie programów podwójnych, z: 
składających się z obrazów mniej warto 
wych A. Sid 
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Utonięcie kopisty 
Dnia 2 b. m. w rzece Dźwinie przy strażniey 

KOP w Wiktorówee, dm. drujskiej, pow. bras- 
ławskiego utonął podczas kąpieli strzejee z tejże 
strażnicy, w wieku Sat 24. 

Na wileńskim bruku 
9 OFIAR NOŻOWNICTWA. 

Miniona doba była rekordową pod względem 
ilości wypadków nożownictwa. W ciągu 24 go- 
dzin, pogotowie ratunkowe interwenjowało w 

9 wypadkach poranienia nożami i kastetami, 
7 osób skierowano do szpitała. 

Wypadki te miały przeważnie charakter „po- 
rachunków osobistych. 

Ofiarami bójek padli: St. Gryniewiez, Ed- 
ward Sokołowski; Józet Rutkowski ze wsi Szwe 

dy; Jan Szurkowskt (Belwederska 15); Antoni 
Andruszkiewicz (Belwederska 62); Kazimierz 
Makiewiez (Majowa ?); F. Hryniewiez z Anto 
kcia; Jan Kowszyniec (Trwała, 59) oraz szewe 
Jarczewski z Bołtupia, który otrzymał trzy głę 
bokie rany cięte w głowę i plecy. 

Pozatem wczoraj do szpitala żydowskiego 
dostarczone niejakiego Adolfa Czychlera z kil 
ku głębokiemi ranami nożowemi. Czychler z0- 
stał ranny w czasie bójki w Solecznikach. Stan 

jego jest bardzo ciężki. (e). 

SKARB W MELINIE ZŁODZIEJSKIEJ. 

Onegdaj w czasie rewizji w melinie ziodziej 
skiej przy ulicy Nowogródzkiej, znaleziono bi 
żuterję pochodzącą z kradzieży. 

Biżuterja ta znajduje się obecnie w Wydzia 
Je Śledczym, gdzie może być poznana przez po 

(e). 

2 

Sprawa szyldów 
Wiele się już mówiło i pisało o potrzebie 

uregulowania sprawy szylldów. Niezbędne są 

jakieś przepisy, powstrzymujące tę orgję szyl- 

dową na ulicach naszego śródmieścia, szczegól- 

nie w jego części handlowej. Olbrzymie płach- 

ty blaszane, pomalowane często na jakiś kolor 

niesamowity, zakrywają ściany starych kamie- 

nie, posiadających nieraz walory architektoniez 

ne. 

Gorzej jeszcze. Płaszczyzny szyldów coraz 

częściej 'w coraz większej ilości pojawiają się u- 

mocowane przy murach wpopnzek ulicy, zakry 

wając ciekawy widok perspektywiczny. Pomija 

jąc już to, że szyldy w większości swej sprepa 

rowane są ordynarnie bez najmniejszego poczu- 

cia smaku artystycznego, niedopuszczalne jest. 

przesłanianie niemi nieraz bardzo ciekawych 

zakątków starego Wilna. 

MWiszak zadrzewienie na placu przedratu- 

szowym zostało wycięte w tym celu by odsłonić 

widok na Ratusz. Natomiast, zamiast drzew rze 

komo psujących pejzaż, rosną jak grzyby po 

deszczu, poprzeczne szyldy, zasłaniające perspek 

lywę od strony chodnika. 

W| niektórych miastach Polski sprawa ta 

już została uregulowana i odnośne przepisy oraz 

powołane do tego organy czuwają, by piękna 

miasta nie szpecono niewłaściwemi szyldami. 

U nas przed rokiem w łonie Magistratu 

kiełkowała myśl uporządkowania sprawy szyl- 

dowej, lecz jakoś w zarodku zamarła. 1 

(Choroby zakaźne na Wileńszczyźnie 
Od 23 czerwca do dnia 29 czerwca rb, na 

terenie całej Wiileńszczyzny zanotowano nastę 
pującą ilość zachorowań i zgonów na choroby 
zakaźne i inne: 

Dur brzuszny — 6; dur plamisty — 19 (1 
zgon); płonica — 9 (1 zgon); błonica — 3; nagm. 
zapalenie opon mózgowych 3; odra — 6; róża 
— 6; krztusiec — 6; zakażenie połogowe — 3 
(1 zgon); gruźlica otwarta — 23 (9 zgonówi; 
jaglica 104; wścieklizna — 2 i ospówka — 

Zemdlały w kościele 
W związku z wiadomością podaną w Nr. 

163 „Kurjer: z dnia 17 czerwca 35 r. p t. 
„Trzy dziewczynki zemdlały otrzymawszy nie- 
dobre świadectwa”, kierowniczka Żeńskiej szk. 
Powszechnej Nr. 7 wyjaśnia, że zemdłały trzy 
dziewczynki klasy III i V —podczas i po na- 
bożeństwie w k ele serca Jezusowego, jeszcze 
przed rozdaniem świadectw, przyczem dwie z 
tych dziewczynek są dobremi uczenicami i nie- 
dostatecznych ocen wcale nie posiadały. 

RAD JO 
WILNO 

WTOREK, dnia 9 lipca 1935 roku. 

6.30: Audycja poranna; 8.20: Program dzien- 
ny; 5: Giełda rolnicza; 11.57: Czas; 12.00: 

Hejnał; 12.03: Wiad. meteor. 12.05: Dziennik 
poł. 1215: Fragmenty z op. „Faust* Gounoda; 
13.00: Chwilka dla biet; 13.05: Koncert tria 
Dworakowskiego. 1 Z piosenek Marji Mo- 
dzelewskiej; 15.25: Życie art. i kult. mi 

Mała ork. 'P. R. pod dyr. Z. Górzyńs 
PKO; 16.15: Muzyka operetko- 

wa; 1 A . odcinek prozy, 17,00: „Dla 
naszych letnisk i uzdrowisk*; 18.00: „Ciemność 
nocy* pogad. przyrodn: 18,10: „Minuta poezji”; 
18.15: ła Polska śpiewa”; 18.30: Ze spraw 

; 18.40: Chwilka społeczna; 18.45: Dro- 

bne utwory skrzypcowe; 19.05: Program na Śro- 
dę. 19.15: iKonc. rekl. 1930: Recital śpiewaczy 

ny Hambrigk; 19,50: Pog aktualna; 20.00: 
20.10: „Aleko“ opera; 20.55: Dziennik 
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    1.05: Obrazki z dawnej i współczesnej 
21.10: Harcerze polscy na Zlot do Spały; 

21.30: Wesele polskie; 22.00: Muzyka płytowa; 
22.20: Wiad. sport. 22,30: Koncert małej ork. 
P. R. 23,00: Wiad. meteor. 23,05: D. c: koncertu: 

      

ŚRODA dnia 10 lipca 1935 roku 
6.30: Audycja poranna; 8.20: Program dzien- 

Chwilka społeczna: 11.57: Czas: 1200: 
2.08: Wiad. meteor. 12,05: Dziennik 

poł. 12.1 „Dla naszych letnisk i uzdrowisk*; 
13.00: Chwilka dla kobiet; 13.05: Recita! wio- 
lonczelowy; 15.15; Aud. dla dzieci: „Gdy cały 
las śpiewa piosenkę". 15,25: Życie artystyczne 
i kultur. miasta; 15.30: Arje i pieśni w wyk. 
J. Kiepury (płyty); 16.00: „Lato dla zdrowia 
i urody; 16.15: Władysław Żeleński — Kwartet 
fortep. 16.50: Codz. odc. prozy; 17,00: Muzyka 
baletowa; 1800: Wesoły skecz J. Tuwima; 18.15: 
„Cała Polska śpiewa”; 18.30: Przegląd litewski; 
18.40: Chwilka społeczna; 18.45: Mełodje egzo- 
tyczne; 19.00: Program na czwartek; 19.15: Kon- 
cert reklamowy; 19.30: Polskie utwory fortep. 
19,50: „Świat się śmieje”; 20.00: „Roboty gos- 
podarskie* odczyt. 20.10: Muzyka lekka w wyk. 
orkiestry mandolinistów; 20.35: Dziennik wiecz. 
20.45: Obrazki z życia dawnej i współczesnej 
Polski; 20.50: „Henryk Wieniawski — genjusz 

gry skrzypcowej'*; 21.00: Utwory Henryka Wie- 
niawskiego; 21.35: O książce Leona Wasilew- 
skiego p. t. „Piłsudski jakim Go widziałem”; 
21.45: Koncert chóru Daha; 22.05: Wiad. sport. 
22,15: Mała ork. P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego; 
23,00: Wiad. meteor. 23,05: D. c. koncertu. 

Na pomnik Marszałka 
38 szkoła Powszechna w Wilnie składa zł. 

38 (trzydzieści trzy) na budowę pomniką Marsz. 
"Piłsudskiego w Wilnie. 
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Dziś; Weroniki P., Zenona M. 

JĘ Jutro: Siedmiu Br. Męcz. 

Wschód słońca—godz. 2 m. 57 

Zachód słońca—godz. 7 m. 52 

| 
Lipiec | 

Spostrzeżenie Zakładu Meteorologii U. S B 
w Wilnie z dnia 8 Vi. 1935 r. 

Ciśnienie 761 
Temperatura średnia + 15 
Temperatura najwyższa + 19 
Temperatura najniższa Ą- 11 
Opad — 
Wiatr półn.-zach. 
Tend.: spadek 
Uwagi: pochmurno. 

Dziś dyżurują apteki: 

1) Rodowicza (Ostrobramska 4); 2) Jurkow 

skiego (Wileńska 8); 3) Augustowskiego (Mic- 
kiewicza 10); 4) Sapożnikowa (Stefańska, róg 
Zawamej) oraz wszystkie apteki na przedmie- 
ściach. 

— Przepowiednia pogody według P. I. M: 
Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowa 
nem. Ciepło. — Słabe wiatry zachodnie. 

- RUCH POPULACYJNY W WILNIE. =» 

Zarejestrowane urodziny: 1) Lubczyk Józef; 
2. Raupas Zenon; 3. Budrewicz Jerzy. 4. Toma 
szewski Józef; 5. Bukowska Wanda-Marja; 6. 

Huszcza Czesław; 7. Ptaszyńska Irena-Jadwiga; 
8. Bujko Leokadja; 9. Szuster Salomon; 10. Gie 
saniec Jan; 11. Świrski Judel. 

Zaślubiny: 1. Trachtenberg Szyma — Ejdel 
man Bejnasz; 2. Lewin Sora — Minikes Chaim. 

Zgony: 1. Rusakow Jegor, robotnik 25 lat; 
2. Piotrowski Witod, dozorca więzienny, 50 lat; 
3. Huryn Aleksander, rolnik 40 lat; 4. Adamo 

wicz Józef, rolnik 21 lat; 5. Maciesza Wincenty 

robotnik 36 lat. 6. Łuzykowa Petronela 32 lat; 
7. Piłat Aleksander, rolnik 42 lat; 8. Szymkiawi 

czówna Salomea (w przytułku dla starców), 60 
łat; 9. Kajzer Aleksy, nauczyciel 53 lat; 10. Su 
bocz Stanisław, rolnik 42 lat; 11. Subocz Edward 
robotnik 22 lat. 

— Przybyli do Wiłna. Hotel „St. Georges", 
Chwiliwicki Mark, dyr. banku z Grodna; mjr. 
„Weraks Józef z Warszawy; Sierota Paweł, prze 
mysłowiec z Wiarszawy; mjr. Szalkiewicz Anto 
ni; Wollek Alojzy, inżynier z Berna; Weinstein 
Abram, handlowiec z Warszawy; Długoszewski 
Włodzimierz, dziennikarz z Krakowa; Noiszew 
ski Wacław, inspektor org. gosp. z Białegostoku; 
Romanowski Henryk, st. asyst. Pol, Lwow.kiej; 
Miiller Franciszek, inż. ze Lwowa. Karnicki Jan 
agronom z Piotrkowa; Woźniakiewicz Wacław. 

OSOBISTA 
— POŻEGNANIE STAROSTY TRAMECOR 

TA. Dziś o godz. 18 w sali hotelu George'sa od 
będzie się pożegnalna „czarna kawa* spowodu 
wyjazdu starosty wil. trockiego p. Tramecourta. 

MIEJSKA 
— Harcerze estońscy w Wifnie. Wczoraj ra 

no przybyła do Wilna wycieczka harcerzy estoń 
skich. Wycieczka składa się z 36 osób, wśród 
których znajduje się dużo studentów uniwersy 
tetu dorpackiego. Л 

Goście estońscy w ciągu dnia wczorajszego 
zwiedzali miasto, zapozmając się z jego zabyt 
kami. 

PRASOWA 
— Kontiskaty. Starostwo Grodzkie zajęło nie 

dzielny nakład gazet „Nasze Wremi. i „Russ 
koje Słowo* za podanie nieprawdziwej wiado 
mości o rzekomych zajściach w Wyszogródku. 

J 
SPRAWY ŻYDOWSKA: 

— Tymczasowy zarząd Gminy Żyd. u woje- 
wody. 4 lipca r. b. p. wojewoda wileński przyjął 
delegację Tymczasowego Zarządu Gminy Wy- 
znaniowej Żydowskiej w Wilnie w osobach pre- 
zesa Zarządu p. Borysa Parnesa, wiceprezesa 

p. Dawida Kapłan-Kapłańskiego oraz członka 
Zarządu p. Borysa Nogida. 

Delegacja Zarządu Gminy oświadczyła, iż 
przybywa by przedstawić się p. wojewodzie, 
oraz zakomunikować, że Tymczasowy Zarząd 
przystąpił do prac swoich z poczuciem trud- 
mości zadania i znacznej oodpowiedzialnośąi, ja- 
ka ciąży na nowym Zarządzie. 

W odpowiedzi p. wojewoda oświadczył, iż 
władze nadzorcze powołały Tym owy Zarząd 
Gminy, wychodząc z założenia, iż wymaga tego 
publiczny interes Gminy, a przedewszystkiem 
konieczność uzdrowienia jej gospodarki finan- 
sowej. Wyraził dalej p. wojewoda nadzieję. że 
nowemu Zarządowi, uniezależnionemu od ja- 
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( Kau a О 
Bez'„OLLA“ niema pėwnosci! 

„KURJER“ z dnia 9-g0 lipca 1935 roku 

kichkolwiek nacisków ze strony różnych kie- 
runków myśli żydowskiej, uda się wykonać wło- 
żone na niego ciężkie i odpowiedzialne obo- 
wiązki i że Zarząd Tymczasowy będzie mógł 
przekazać zarządowi, który przyjdzie z wyborów 
ludności żydowskiej na podstawie odpowiednich 
przepisów, uporządkowaną gospodarkę finanso- 
wą gminy, a przez to zjednać dla siebie wdzięcz 
ność członków Gminy Żydowskiej w Wilnie. 

Następnie p. wojewoda w dłuższej rozmowie 
informował się u obecnych członków zarządu 
o najbardziej pilnych i aktualnych zagadnie- 
niach Gminy. 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI PORULANKA. 

Dziś we wtorek dn. 9 b. m. o godz. 8.30 
premjera w Teatrze na Pohulance dosko- 

nałej farsy w 3-ch aktach J. Hennequina i P. 
Vebera (w przekładie d-ra J. Brodzkiego) p. t. 
„Codzienne o 5-ej*, w reżyserji J. Boneckiego. 

Obsadę stanowią pp.: H. Galińska, M. Szpakie- 
wiczowa, T. , E. Ściborowa, J. Bonecki, 
M. Bielecki, y-Rydzewski, M. Węgrzyn, 
St. Małatyński i T. Surowa Rzecz dzieje się w 
Paryżu Ceny zniżone. 

— Jutro, w środę dn. 10 b. m. o godz. 8,30 w. 
„Codziennie o 5-ej". 

MIEJSKI TEATR W. OGRODZIE 
PO-BERNARDYŃSKIM. 

— Dziś, we wtorek dn. 9 b. m. o godz. 8,30 
wiecz. w dalszym ciągu arcywesoła rewja „Wi- 
tajcie nam*. Doskonały program — najnowsze 
atrakcje współczesne, balet 6 uroczych girls, 
świetna gra całego zespołu w osobach pp.: J. 
Sokołowskiej, I. Carnero, J. Kozłowskiej, L. 
Sempolińskiego (kierownik artystyczny) i Su- 

  

    

  

    

       
   

  

limy-Jaszczołta. Zniżki 25% i 38% — ważne. 
Kupony i bilety bezpłatne — nieważne. _ 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Trzy ostatnie przedstawienia „Kraina 
Uśmiechu*. Dziś o godz. 8,30 wspaniała ope- 

retka F. Lehara „Kraina Uśmiechu*, która wy- 
wołuje ogólny zachwyt, ze względu na świetne 
wykonanie całości 

Entuzjastycznie przyjmowani artyści zespo- 
łu: Fontanówna, Kisielewska, Czarnecki i Wi- 
nicki niebawem już opuszczają Wilno. Są to 
ostatnie przedstawienia tego świetnego zespołu. 
Orkiestra pod batutą dyr. Z. Wojciechowskiego. 
Ceny zniżone. Bilety ulgowe ważne. 

— Jutro i pojutrze ostatnie pożegnalne przed- 
stawienia. 

— Występ K. Krukowskiego w „Lulni*. — 
Znakomity humorysta Kazimierz Krukowski wy+ 
słąpi w Wilnie raz jeden tylko w sobotę naj- 
bliższą 13 b. m. 

W wykonaniu bogatego programu bierze u- 
dział czarująca pieśniarka Irena Berliczówna. 

Występ Krukowskiego wywołał duże zainte- 
resowanie. Bilety nabywać można w kasie „Lut- 
ni* codziennie 11—9 w. 

— H. Ordonówna, w „Lutni*. Ulubienica Wźl- 
na — Hanka Ordonówna roztoczy czar swego 
wielkiego talentu w poniedziałek nadchodzący 
na wieczorze w Teatrze Muzycznym „Lutnia. 

Jednocześnie wystąpi wybitny artysta Igo 
Sym, znany ze sceny i filmu. Bilety jaż są do 
nabycia w kasie „Lutni*. 

TEATR „REWJA*. 

Dziś we wtorek 9 lipca o godz. 6,30 i 9,15 
dwa przedstawienia wielkiej i barwnej rewji p. 
t „Pas... pts... dziewuszko“ z udziałem pp. Zgo 
rzelskiej, Trio Czerpanoff i Piątkowskiej, Janow 
skiego, Borskiego, Gronowskiego i Kamińskiego. 

        
    

    

    

  

       

      

GTK 
MIGRENA.NEWRALCJA 

BOLE ZEBOW 
GRYPA. PRZEZIĘBIENIA 
SA wówe KOSTNE (TE: 

      

ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW 
ze zn.eaaa. KO GUTEK 
SPRZEDAJĄ APTEKI   

ы Spowodu 
: wylazdu 

sprzedam w dobrym 

punkcie, centr. miasta 

owocarnię i sodowiarnię 

iaf. Bisk. Bandurskiego 

Nr. 6. Kawiarnia 

Tylko dwa małe słowa... Lecz znaczątak wiele | 
dla dziewczyny, pragnącej szczęśliwego małżeń- 

stwa. Mężczyznę zawsze przyciąga magnetyczny 
powab gładkiej, jasnej, białej skóry i delikatnej 
cery. Obecnie każda kobieta może z łatwością 
spoięgować swój urok przez zwykłe stosowanie 
nowego Kremu Tokalon koloru białego (| 

PAM| 
BREEZE 
  

Dziś początek o 2-ej 

łości, zazdrości, intrygi i zemsty. 

HELIOS| 
program. 

2) Sensacja 
świata 

GNISKO | 
A 

  

romans 
filmowy 

ZA PIENIĄDZE 

ie tłu- 

  

       
  

pieniędzmi, 

CENY ZNIŻONE: Balkon na wszystkie seanse 25 gr., Parter 54 gr. 

Niebezpieczny flirt 
(KTO ZABIŁ?) Tajemicze kluby nocne. Fascynujące rozprawy sądowe. Odwieczna pieśń mi- 

W rol. gł: Wiliam Powel i czarująca Myrna Loy. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Seanse o godz. 4—6—8—10.15 Sala dobrze wentylowana 

Wielki erotyczno- 

sensacyjny dram. 

Premjera! Na wszystkie Seanse: balkon 25 gr. 
Podwójny rewelacyjny 

1) Potężny niesamowity film 

  DZIŚ!   

ZBRODNIARZ 
CIENIE BRODWAY 

Wielki dramat życiowy, 

  

   

stego), spreparowanego według orygiualnege 
francuskiego przepisu znakomitego paryskiego 
Kremu Tokalon. Po 3-ch dniach już następuje 
zdumiewająca zmiana. Rozszerzone pory, wągry i 
zmarszczki znikają w miarę, jak tkanki skórne zą 
wygładzone i wybielone. Wypróbuj sama ten prosty 
przepis, o ile pragniesz gorącej miłości mężczyzny. 

CENY ZNIŹONE:» Balkon na wszystkie seanse 25 gr., Parter od 54 gr.. 
PREMIERA ! Wielki podwójny program: 1) Barwna panorama życia — upojny 

MIRAŻE SZCZĘŚCIA oraz 2) potężny dramat 
ludzkich namiętności 

(Lew Ayres, Merna Kenedy i in.). Wieczny pościg za 
Kulisy wyścigów konnych. Hazardowe gry. 

parter od 54 groszy 
W roli gł sława ekr. 

Charies Laughto 

Najulub. iartyści.  Najznakom. 
orkriestry. Najbogatsza wystawą 

  

  

»- „Człowiek, który zabił” 
W rolach gł.: MARIE BELL, GABRIEL GABRIO, JEAN ANGELO. 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwięk. Pocz. seansów o g. 6-ej, w niedz. i św. o 4-ej PP- 

  

  

DOKTOR 

ZELDOWICZ 
Cher. skórne, wenerycz- 
me, narządów moczow. 
od godz. 9—1 1 5—8 w. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Cheoreby kobiece, skėr- 
me, weneryczne, marzą” 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
ul. Wileńska 28, m. & 

tel. 2-77 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i-moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—7 
w niedziele 9 — | 

wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyim. od 9. i 4—8 

  

  

    

  

Lekarz-Dentysta 

S. Spalter 
ul. Milosierna 6 

wznowila przyjęcia 
osobišcie 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od 9—7 » 
uł. J. Jasińskiego 5-7 
róg Ofiarnej (obok Sądu 

POSZUKUJEMY 
zdolnych przedsta- 

wicieli, zaprowadzonych 
w branży kolonialne! 
u hurtowników, resta- 
uratorów i masarzy dla 
artykułu spożywczego 
pierwszej potrzeby na 
okręg Wileński. Zgło- 
szenia z referencjami 
pod „PP* do Biura ogło- 
szeń Stattera, Kraków. 

Samochód 
5-cioosobowy  (kareta!, 
marki „Berliet“ b. tanio 
do sprzedania, Dzielna 
40—1, między 5 — 6. 

  

Morze — to płuca narodu   

Czy wiecie pp. myśliwi, 
że w dniu św. Huberta (3 listopada) 1935 roku. 
» ukaže się 

Jednodniówka Łowiecka 
Jednodniówka Łowiecka będzie: 

Księgą pamiątkową Łowiectwa Wschodniego. 
— Propagandą  przyrodzonego piękna Ziem 
Wschodnich. — gniskowaniem Wschodniej, 
Myśli Łowieckiej. Pierwszem samodzielnem 
wydawnictwem łowieckiem na Wschodzie Pol- 
ski. 

Ze szpalt JEDNODNIÓWKI 
przemówią następujący autorzy: 

Bolesław Świętorzecki, Włodzimierz Korsak, 
Stanisław Zaborowski, Adam hr. Rzewuski, Wi- 
told Ziembicki, Józef Wł. Kobyliński, Michał; 
K. Bawlikowski, Leopold Pac-Pomarnacki, Sta- 
nisław Wańkowicz i wielu innych. 

JEDNODNIÓWKA ŁOWIECKA będzie boga- 
to ilustrowanem ozdobnem wydawnictwem na 

ładnym papierze ilustracyjnym formatu in 40 
objętości około 40 stronic i będzie stanowiła 

piękne album pamiątkowo-podręc tyśliwego 
Wydawca: Towarzystwo Łowieckie Ziem 

Wschodnich, Wilno ul. Mickiewicza 11 (Klub 
Myśliwski). 

BACZNOŚĆ iPP. MYŚLIWI! — Cena Jedno- 
dniówki wyniesie około zł. 2 gr. 50 za zeszyt. 

Już obecnie należy zamaw Jedmodniówkę, kie 
rując zamówien pod wskazanym adresem, 
gdyż cena wydawnictwa w wolnej sprzedaży 
będzie sza niż w ie zamówienia. 

BACZNOŚĆ PP. PRZEMYSŁOWCY I KUPCY! 
Ogłoszenie dane do Jednodniówki Łowieckiej, 
która rozejdzie się po całej Polsce w ilości 4000 
egzemplarzy będzie najkorzysgniejszą reklamą 
i najlep: inwestycją handlową. 

1 lub 

   
   

ŁOWIECKIEJ 

  

   

  

    
   

  

    

  

   

  

2 pokoje| 

  

2 M Sprzedam 
o wynajęcia, umeblo- 

wane, słoneczne, ze fortepian 
wszystkiemi wygodami Kalio 
izoddzielnem wejšciem 
Mickiewicza 22-a m. 33| Rydza-Śmigłego 7—1 
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Druk. „Znió 

   
O 

Óbi 

ki. Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. 
  

    

Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

qie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

"Ei 
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