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KURJEK WILEŃSKI 
Dziś W MIMETZO: 
  

Antypolskie harce 
„Lietuvos Aidas“ 

KROLEWIEC. (Pat). „Lietuvos Aidas“ z4- 
mieszeza bardzo ©stre wystąpienie przeciwko 
mniejszości polskiej na Litwie ponieważ księ-    
      cknie wystawowem zawiadomi 
ku w gimnszjum polskiem, zredagowane tylkó 
w języku -połskim. 

„Lieluyes Aidas* przypomina, że na Litwie 
obowiązuje rozporządzenie, że ogło ia mniej 

szości muszą być sporządzane równf:ż w jezy 

ku litewskim. 

Konferencja prasowa 
Ententy Bałtyckiej 

Dziś rozpoczyna się w Kownie kon- 
ferencja Bałtyckiej Ententy: Prasowej. 
Konferencję zainauguruje min. Spraw 
Zagr. Lozoraitis. W otwarciu konferen- 
cji weźmię również udział poseł łotew- 

ski w Kownie p. Seja i poseł estoński p. 
Leppik. Pozatem przybywa z Estonji 
dwóch delegatów: prezes estońskiego Ko 

mitetu Porozumienia Na arodowego p. 
Kornel, dyrektor Elty i członek tegoż 
Komitetu p. Laaman. Z Łotwy przyby- 
wa trzech delegatów: prezes łot. Komite- 
tu Porozumienia Narodow. p. Berzinsz 
redaktor .,/Tevijas Sargs* p. Kroders i 

redaktor „Rits* p. Grins: Ze strony Lit- 

wy w konferencji wezmą nudziął członko 
wie lit. Komitetu Narodowego oraz pre- 
zes Związku Dziennikarzy prof. Tamo- 
szaitis. Konferecja trwać bedzie dwa dni. 

  

     

        

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. 

Minister Józef 

  

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

laje rosną. 

Przestał wychodzić „Dzień Kowieński” 
w następstwie ustawy o nazwach geograficznych 

    

  

RYGA, (Pat, Wedle doniesień z Ko- 
wna, w tych dniach weszło w ie rozż- 
porządzenie o obowiązkówem używaniu 
nazw geograficznych tylko w brzmieniu 
litewskiėm. 

W następstwie tego rozporządzenia 
przestał wychodzić jedyny na Litwie 

dziennik polski „Dzień Kowieński*, 
gdyż władze uznały, że słowo „Kowień- 
ska* nie odpowiada obecnej nazwie sto- 
licy litewskiej Kaunas. Pomiędzy reda- 
keją tego dziennika a czynikami rządo- 
wemi prowadzone są pertraktacje co do 
tytułu tego pisma. 

      

— 

Polska najbardziej pożądanym partnerem 

  

„Vóelkischer Be 
ТОВа ЛЕ 

MONACHJUM, (Pat), 
obachter* zamieszcza w N 
„Polen ałs Grosmacht* obszerny artykuł 
o mocarstwowem słanowisku Polski. 
Historja Polski, pisze autor, począwszy 
od Bolesława Chrobrego, Stefana Bato- 
rego, Stanisława Poniatowskiego do Jó- 
zefa Piłsudskiego. od Grunwa!da do Cu- 
du nad Wisłą. jest historją oręża. 
Gie 

  

  

  

Wielki mąż stanu decyduje dziś o roz 
woju Polski. Słowa jego są rozkazem. 
myśl czynem. Marszałek myśli i pracuje 
tylko nad utrzymaniem wolności i wiel- 
kości kraju. Pols dokonała w ciągu 
16 lat wielkich czynów państwowo-twór- 
czych. Dzięki polityce Marszałka i min. 
Becka, stała się. Polska najbardziej pożą 
danym partnerem na kontynencie. 

  

    

      
  

w rocznicę podpisania polsko- 
niemieckiego paktu o nieagresji 

Giosy prasy niemieckiej 
BERLIN |Patj. Z okazji przypadającej na 

dzień 26. I, pierwszej rocznicy podpisania pol- 

sko-nieinieckiej deklaracji o nieagresji. prasa nie- 

Z WARSZAWY 

Beck 
wygłosi exposć 1 lutego 

Jak słychać, w najbliższych dniach 
min. Beck wygłosi exposć 0 polityce za- 
granicznej na komisji Spr. Zagr. Sejmu. 
Posiedzenie komisji, na porządku dzien- 

  

nym którego znajdzie się exposć. od- 
będzie sie prawdopodobnie w piątek 
1-g0 BRAY rb. 

Pos. Brodacki uchybił godności posła 
"Sąd honorowy ogłosił wyrok w spra- 

wie-posła Brodackiego (kl. lud.), oskar- 
žonego przez pos. Sanojcę o korzyści o- 
sobiste, jakie czerpał z parcelacji jed- 
nego z majątków od nabywców, będąe 

jednocześnie pomocnikiem współwłaści- 
ciela tego majątku. Sądowi przewodni- 
czył wicemarszałek Sejmu Makowski. 

Sąd uznał, że pos. Brodacki uchybił 
godności posta Rzplit 

  

  

Poseł W. Przesmycki w Tallinie 

  Nowomianowany poseł Rzplitej Wacław, Przesmycki wręczył w 
a zdjęciu — poseł Przesmycki w 

  

Estonji swe ; uwierzytelniające. — N 

  

tych dniach Prezydentowi 
drodze do pałacu 

Prezydenta. 

miecka rozważa historyczną doniosłość tego wv- 

darzenia. 
„BOERSEN ZEITUNG“ 

podmuchami orzežwiającego wiatru, który 

ił duszną atmosferę. Znaczenie tego poro- 

gdy uwzględnimy nie- 

   porównywa deklara- 

   

zamienia staje się jasne, 

bezpieczeństwo, ja dla pokoju Europy przed- 

stawiała sprzeczność między Polską a Niemcami: 

Deklaracja o nieagresji prz 

tym kołom w Europie, które sądziły, 

   

   
ła rozczarowanie 

» konflikt 

  

' polsko-niemiecki jest w każdej chwili otwarty 

dla 'imterwencji państw trzecich. 

„BERLINER TAGEBLATT“ 

którą doty zaliczało się 

ciwników 2 

łanie również w stosunku do Rzeszy, przekreśla 

jąc temsamem wszelkie rachuby państw trze- 

rich. W tej zmianie sytuacji politycznej tkwi 

decydujące znaczenie umowy polsko-niemiec- 

kiej. Porozumienie między Polską i Niemcami 

nie jest tylko polityczną „umową stabilizacyjną*, 

lecz stanowi poważną próbę zapoczątkowania na 

ważnem polu polityki europejskiej procesu 0- 

czyszczania w nowym duchu. 

Polska. 

do prze 

pisze: 

  

1czas zawsze 

zdobyła sobie swobodne dzia-    iemiec, 

  

Codzienne; troski po Święcie w Saarze. — Asy czystej rasy. — Hima- 
Działalność wileńskiego P. C. K. — Wilno jako rynek 

GR dla rolnictwa. — KOBIETA MA GŁOS. 
РОН OWA 
  

Cofnięcie zarządzenia; 
© zwołaniu sejmu 

kłajpedzkiego 
BERLIN. (Pat). Niemieekie biuro informa- 

tyjne donosi z Kłajpedy. Biuro sejmiku klaj- 
pedzkiego otrzymało 22 zmia polecenie wy 
słania do posłów za nia o zwełaniu na 
28 bm. posiedzenia s 

Następnego dnia do ufzędu pocziowego przy 
była policja, która dała wstrzymania wysył 
ki tych zawiadomień. 

оО0 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
"RA POLEMIKA 
'SKO - NIEMIECKA, 

     
    

    

  

   
gwałtownie ulakuje Litwę. zarzucając 
gubernatorowi Kłajpedy świadome unie 
możliwienie zebrania się Sejmiku i ia 
manie przepisów konwencji kłajpedzkej. 
„Vėlkischer Beobachter* wzywa sygna- 

larjuszów konwencji dó interwencji w 
tej sprawie. Na te zarzuty bardzo ostro 

reaguje „Lietuvos Aidas“: 
„Odnośnie wszystkich o alawrmuj 

domości u 
oświadczy 
które prow 

by nawet by 
jego prez 

   

  

  

  

ych wia 

cznej 

osobom. 
sfwową, chociaż 

Sejmiku, . czy 
wł e miej 

iaj Sejmik 
I) posiedzenie, winę pono 

re z tamtej strony Niem 

ch przedstawic:eli 
alności dyrektor 

  

   
    

  

    

  

    
   

    

    

     

            

   
   

   twow. a robc nie może być nigdzie 

O ile pszeło , członkom Sejmiku 
wygodniej jest słuchać głosów z tamtej strony 
Niemna, to nie wina Sejmik 

ć razy zrzędu nie mógł się zebrać dla pracy 

   

gubernatora, iż 

  

   

   
          

Gdyby w Lilwie był przymus, toby członkom 
S 'ku można było nakazać się 2 ać. Nie- 

stety tego, jak w Niem iema. Żadnej go-         
   

iey obszar Kłajpe- 
za nie potrzebuje jej 

ię nie przestrzega nawet stosun 
h i handlow nionych 

e traktaty. Co się tyczy bu- 
Europie Wschodniej, burzy ga 

właśnie ci, kłórzy z potrzeb kłaj- 

spodarcze pomoc 

dy nie potrze 
z kraju, gdzi 
ków gospoda 

   
   

   

    

       

i wszczynają nieuzasadniony alarm", 

Giełda warszawska. 
Dolar 5.31 i pół. Dolar zł. 8.91 i pół za dzie- 

Dola 

  

erwońce 1.17. siątki. 4 

б 0. Inwestycyjna 
    Budowlana 47.50. 

117. abi     

Walki japońsko - chińskie 
„SZANGHAJ, (Pat). Według wiadomo 

ści ze źródeł chińskich Japończycy zno- 
wu obrzucili bombami miejscowości Ku- 
Juang, Tu-Szi-Kau i Tung-Schatse. 

Pozatem oddziały znajdujące się pod 
Ku-Juańg wzmocnione zostały o 1000 
żołnierzy. W rejonie Dolonor wojska ja- 
pońskie przygotowują się do dalszej ak- 
eji. 

MUKDEN, (Pat). Wedle informacyj 
pochodzących ze źródeł japońskich i 
mandżurskich, na zachód od Kalganu 
na południe od Dołonor dochodziło do 
drobnych utarczek. Ze strny japońskiej 
w akcji biorą udział różne rodz. broni 
jak samoloty, pociągi i samochody pan 
€erne oraz artylerja. 

Prasa japońska zamieszcza dziś 05- 

wiadczenie przedstawicieli wojskowej 
misji japońskiej, którzy twierdzą, że gło 
wne dowództwo japońskie gotowe jest 
w każdej chwili powstrzymać pochód 
wojsk japońskich, jeśli wojska chińskie 
opuszczą prowincję Džehol. 

Dotychczas Chińczycy, którzy ucze- 
stniczą w rokowaniach w Kałganie nie 
dali pod tym wzgłędem żadnego zapew- 
nienia. 

TOKIO, (Pat). Ambasador Japonji w 
Mandżurji oświadcza, że w bitwach 
wojsk japońskich, które toczyły się w 
środę w paru częściach Dżeholu, zginęło 
8 Japończyków. Pozatem toczyły się 
walki na granicy Mandżurji i Mongolji 
zewnętrznej. W bitwie tej Japończycy 
stracili dwach zabitych. 

Japonia połowicznie będzie współpracować 
z Ligą Narodów 

TOKIO, (Pat). Z urzędowych kół in- 
formują, że Japonja na podstawie spe- 
cjalnego układu zamierza dalej brać u- 
"dział w pracach Ligi Narodów, wyłącza 

jąc oczywiście sprawy natury politycz- 
nej i ograniczając swój współudział do 
spraw gospodarczych, społecznych i ko- 
munikacyjnych. 

  

 



„KUR 

Komisja budżetowa Sejmu 
  

JER% z dnia 26 stycznia 1935 r. 

Budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Dyskusja o Berezie Kartuskiej 

Wszystko dla Państwa 
Mn. Kościałkowski w odpowiedzi pesłom opozycj|i 

Ks Szydelski potępia 
młodzież narodową 
WARSZAWA. (Pat). Komisja budżetowa sej 

mu kontynuowała na dzisiejszem przedpołudnio 
wem posiedzeniu debatę nad preliminarzem bud 

wewnętrznych. 

lud.) poddał krytyce 
ną rządu, wysuwając postu- 

do pokoju wewnętrznego w 

ierdzi, że obóz w Berezie Kar 
s iej powinien być jaknajprędzej zwinięty. 

Nowe stronnictwo, które Bitner reprezentu 
pragnie odegrać rolę czynnika, który nie dzieli 
lecz spaja. 

KSIĄDZ SZYDELSKI (Ch. D. 

Wschodnia) z uznaniem wyr 

NICI polityki wewnętrz 
w przemówisniu min. 

e, jeżeli w prak 

   

      

   

    

    

  

Małopolska 
o ogólnych 

reślonych 
Kościałkowskie- 

ee admi 

  

    

    

    

      

    

      

    

bedzie ie minister się 

starał rzeczy te ue 
Polemizując z po: 

nacza że rząd musj 

nienawiści i negacji 
mu Ukraińców. 

Przechodzae do 

w słanego przemó 

n Łuekim, mówca zaz- 
ę przeciwstawić nolityce 

ze strony pewnego odła 

  

zorajszego incydentu wy 

em eye Pepłowskiej, 
inister, 

araz wczoraj 
Już premier 

ył posłoskom 

  

    

    

  
i wy azująe ich Nera džinas 
Kozłowski kategorycznie zaprz 
o złem traktowaniu odosobniony 

      

     bwea nie może 7 ieć metod stosowa- 

nych przez młodzież narodow: 

zrobienia w kraju, n. p. w dz 
kieł i na tę dreg; 

BYĆ SKIEROWANA ENERGIA ML © 
ARODOWEJ. Koledzy z klubu naro 
ujaą tutaj razem z ko i 

czy niąe wspólne wysiłki ku debru p: 
rodu. Ten duch pozytywnej pi 
poza mury tej kom i tegp gmachu. 

CZETWERTYŃSKI zwraca się do przewodni 
ego, aby zechciał zwrócić uwagę posłowi ks. 
elskiemu, by ten nie dawał lekeyj człon- 

h komisji i nie nadużywał prawa przemawia 
nia jako ge 

Przewodniczący BYRKA stwierdza, że w 

myśł regulaminu t. zw. gość na kom 5 

specjalnie ograniczony co do przem 

ep się tyczy ustępu z mowy Szydelskiego, to 

przewodniezący nie dopatrzył sią niczego, coby 

wymagało wkrócz”nia ze strony przewodniczą 

tego. 
CHRYSTOWSKI (kl. nar.) składa oświadcze 

nie, że solidaryzuje się w całości z wczorajszem 
przemówieniem posłanki Pepłowskiej. 

Przewodniczący BYRKA przerywa Chry 
skiemu i oświadcza, że wobec tego, 
posłanki Pepłowskiej w dniu wezc 

skwalifikował jako ubl 
wiu godności posła oraz narusz 

aaństwow? i narodowe, polecił 6 je z pro 

4okułu posied o» adczenie S Gary 

stowskiego uwa 

   

      

   

    

  

   

  

   

  

    

     
       

    

   
   

      

   
   

   

  

    

    

     

  

    

    

ieza posła 

ag trzech po 

Dalej przemawiał GALIGA (BBWR.), który 

odpierał zarzuty przeciwko policji i podkreślił 

zasługi płk. Maleszewskiego oraz nowego komen 
Ea ih z. 

Odpow. jada Sons ZDZISŁAW STROŃ 

SKI, że rózwój gospodarczy i kulturalny naro 

du ukraińskiego w niczem uie przeszkadza lud 

ności polskiej i chwali politykę rządu w stosun 

ku do Ukraińców. 

ŁUCKIJ (kl. ukr.) wyjaśnia swoje wczorajsze 
przemówienie że celem działania stronnictwa 

mėwcy nie jest zaestrzenie i zaognienie stosun 
ków, lecz nie do ich znorma rania. 

  

   
    

Zawody hokejowe w Davos 

zakeńczeniu dyskusji w kemisji badże 

i tenr ministerwstwa spraw 

wcwn. zabrał głes ister Kościałkowski, Któ- 

ry odpowiadsł na zarzuty i udzielał wyjaśnień. 
Odpowiadając ra zarzuty niewłaściwego u- 

stosunkowania się administracji de obywateli, 

li, že zbyt iest mało żołnierzy 

iego, którzy w legjonach u- 
ołnierzem — obywatełem, aby 

i obsadzić wszyst stanowiska 
w administracji. Teraz trzeba gać do coraz 

eh kręgów wychowyw 
urabiać ich na admini 

łeczników. Wymagać to będzie dużej zapobiegli 
pi i dłuższego czasu. Od 16 lat w; 

ę «obywateli w kierunku NASTAWIE 

PSYCHIKI NA RZECZ WŁASNIE 
| tko dla państwa”. 1 

oświadcza że p pe linji pos! 
ge poprzednika b. 5 

Bierąc pełną odpow 
administracji nie będę ‹ 
mością © tych czy innych wykroczeniach swo 
ich podwładnych. W każdym: wypadku 
iwego ustesunkewania się do tych eż 

gad minister wyciągnie odpowied! 
sekwrncje ale musi być 0 tem poiniormowa 
i dlatego prosi o komunikowanie mu wszełkieh 

spostrzeżeń. 

Co sie t; 
nister k. egorycznic 
w pol niema i próba stosowania pałki tom. 

gdzie nie wymagaja przepisy jak np. przy roz 
praszaniu tłumów, z każdym rokiem maleja i 

są najsurowiej karane przez władze polieyjne. 

   

  

    

      

   

      

      

  

  

  

    
A ICH     

  

   

    

     aekiego. 
za czynność 

   
         

  

         

        

     

  

  

     

    netorycznym, 
Datej miaister w nił sprawę podziału ad 

ministracyjnego, zagadnień samorządowych i 
przeszedł do SPAWY UKRAIŃSKIEJ. Sprawę 

te można stawiać TYLKO NA PŁASZCZYŹNIE 

WSPÓLNEJ WSPÓŁPRACY NAD ROZBUDO- 

    

WĄ WIELKOŚCIRZECZYPOSPOLITEJ. Na tej 

platiormie minister może przyjąć każdą: rozmo 
w i każda taka rezmowa da pozytywną Korzyść 
%& państwa i dla Ukraińców. Niestety u pos 
ła Łuckiego minister: pierwiastka tego: nio: wi- 
dział. W rozmowach z posłami mniejszościowy 
mi minister zawsze zwraca uwagę, by 
sprawę postawić, że właśnie w interesie' mniej 

ości jst współdziałanie nad wzmożeniem wiel 
ci potęgi państwa polskiego. Nawązując do 

ji posła Skrypnika minister stwierdza że 

   

  

  

     
   

        

srobiony został oibrzymi. krok naprzód., Dalej , 

"nister edpiera zarzut, że żywioł ukraiński 
odcięty jest od urzędów i samorządu. Wład: 

tentrałne i podległe mu urzędy, szkolnictwo; 
downieiwo i t. d. zatrudniają blisko 14.0060 Ukra 
fńców, nie licząc wielkiej liczby zatrudnionych 
w szmerządach. 

Odpowiadając posłowi Rosmarinowi, minister 
oświadcza że wszyscy ©bywatele bez wzgledu 
na wyznanie i narodowość muszą być przez wła 
dzo traktowani narówni co stale postępuje na 
przód. 

   

      

     

  

szająe sprawę Berezy Kartuskiej. mini 

skazuje na to, że zarzuty wysuniste spro 

wadzają się de tego, że dekret Przzydenta nie 

został wykonany we właściwy sposób. W obo 
zie odosobnienia obowiązuje bardzo surowy regu 

  

lamin, natemiast nie może być mowy © jakiemś © 
znęcańiu i sadystycznem traktewaniu odosob 
nienych. Osoby będące w obozie posługiwały się 
niekiedy meicdžmi teroru, a tam, gdzie korien 

„da ma do czynienia z ludźmi sięgającymi sfale : 
do neża badź do rewotwera, komenda musi 
mieć regulamin uniemożliwiający zaistnienie cze 

4 podobnego w ośrodku, w którem znaleźli 
się pedohni OE. 

    

  

Po krótkiem oświudczeniu sprawozdawcy. 
preliminarz budźetowy ministerstwa praw wew 
netrznych przyjęto bez zmian w dzugiem czy 
taniu. 

  

OBRADY PLENUM SEJMU 
WARSZAWA, (Pat). Dziś po połud- 

niu ma płenarn. posiedzeniu Sejmu, po 
załatwieniu spraw, formalnych, przyjęte 
po referacie Malinowskiego (BBWR) 
projekt ustawy o oznaczeniu wag ładun:, 

ku dla statków. a po referacie Bogda- 
niego (BBWR) nowelę o utraconych ty- 
tułach na okaziciela. 

Następnie poseł Rubel referował no- 
welę do ustawy o prawie. autorskiem. 
Rubel jest zdania, że w okresie ochrony 
praw autorskich winien obowiązywać u- 
miar, przyczem cytuje przykład zatargu 
powstałego między Zw. Autorów i Kom 
pozytorów Scenicznych (ZAiKS) a nan- 
czycielami tańca, powstałym na tle op- 
łat za reprodukcje muzyczne. Mówca 
wskazuje: szkodliwość przesadnego pra- 
wa autorskiego, które posuwa się nie- 

  

kiedy do absurdu. Projekt ustawy przy: 

jęto. в : 

Po referacie posła Wierzbickiego 

  

przyjęto: projekt ustawy, o uprawnieniu 

ministra skarbu do nadawania papierom 

Warszawy praw papierów pupilarnych. 

9 POSŁÓW WYDANO SĄDOM. 

Następnie izba przystąpiła do rozpa- 

    

    

Polska zremisowała z Węgrami. 
ZURYCH, (PAT). — W: piątek odbył. się. w 

Davos w ramach t. zw. turnieju pocieszenia 6- 

vzekiwany z dużem zainteresowaniem mecz po 
między Polską a Węgrami. 

Po bardzo zaciętej walce zawody zakończy 
ynikiem nierozstrzygniętym 1:1. W pier 

wszej fazie gry obustronne ataki nie dają re- 

zultatu. W drugiej tercji Polska zdobywa pro 
   

  

wadzenie. przez Wołkowskiego. W mada ter 
cji Węgrom GA stę Mako 

DAVOS. (Pat). w piątek w ramach tarnieja 
pocieszenia rozegrano poza spotkaniem Węgry 
—Polska jeszcze dwa spotkania. Niemcy poko 
nały Rumunję 3:0, a Łotwa zwye ła Holand 

7:0. ! 
   

180 ofiar burzy Śnieżnej 
© NOWY YORK. (Pat). Burze Śnieżne szał 

Alulszym ciągu z niesłychaną gwałtowne 

siłnych zamieści połączonych z niską tempera 

turą i huraganowym wiatrem nie notowano w 

Stanach Zjednoczonych od 50 lat. 

W stanach południowych ludność fest opa 

vowana przez panikę. Wylew M ipi za 

na przybierać katastrofalne rozmiary. Tysiące 
mieszkańców nadbrzeżnej ludności na dachach 

domów oczekuje ratunku. Straty materjalne spo 
wodówane przez powedzie są olbrzymie. Akeja 
rafiinkowa jest niezmiernie utrudniona. 

Temperatura w N. Yorku obi się dałej. 

W ciągu ostatnich 6 godzin 12 osób zmarło. 

NOWY YORK. Burza Śnieżna © niebywałej 

   

    

    
  

     

    

sile pociągnęła za sobą przeszło 100 Śmiertel: 
nych wypadków . w Słanach Zjednoczonych. 
Snieg dochodzi w różnych miejscach Nowego 
Jorku do 45 em. głębokości i tamuje komuni- 

kację. Niezwykle silna burza z wichurą odcięła 
od całego świata miasto Vancouver i Viktorje. 

W górach skalistych stoi bez ruchu kilka 
pociągów, którym drogę przecięły lawiny śnież 

      

OWY YORK. (Pat). Liczba ofiar mrozów 
i burzy eżnej, jaka przeciągnęła nad Stana 
mi Zjednoczonemi wynosi, według dotychczaso 
'wych obliczeń 180 osób. Wśród tej liczby znaj 
duje się 25 sób, które utonęły w czasie wyle 
wu. Missisipi. 

   

  

trzenia wniosków © pociągnięcie do od- 
powiedzialności sądowej niektórych po- 
słów. Uchwalono wydać sądonr następu- 
jących „posłów: ; Jakóba Pawłowskiego. 
Wronę i Paca ze stronnitcwa ludowego, 

dalej Wojciecha Wojciechowskiego i 
Gasiora, obu z BBWR, Wachniuka (uk 
raiński socjalny radykał), Fidelusa (kl. 
agrarny) oraz dwuch posłów z klubu na- 
rodowego Lasotę i Sachę. 

Po odesłaniu do odpowiednich komi- 
syj różnych projektów ustaw rządowych 
posiedzenie zakończono. 

    

Pogłoski o zmianie na 
stanowisku ambasadora 

Francji w Polsce 
Paryski „Matin dowiaduje się, że w 

najbl „m czasie, ustąpić ma ambasa- 
dor francuski w Warszawie p. Juljusz 
Laroche. Jako jego następca jest podo- 
bno przewidziany obecny poseł francu- 
ski w iPradze, p. Leon Noel, który w tej 
chwili zajęty jest organizacją Sekretar- 
jatu Generainego we francuskiem nie- 
dawno ulworzonem Prezydjum Rady Mi- 
nistrów. 

są . 
Rozdźwięk pomiędzy korfiu- 

+ : e je PEC 
nistami rosyjskiemi i tran- 

. . : . 
cuskiemi па tle zabójstwa 

. 
Kir wa 

Odłam komunistów francuskich (t. 
zw. reformistów) zwrócił się do General- 
nej Konfederacji Pracy w Paryżu z żą- 
daniem zakomunikowania ambasadzie 
sowieckiej, iż francuska klasa robotn. 
została głęboko poruszona masowemi eg- 
zekucjami spowodu zabójstwa Kirowa. 
Komuniści - reformiści protestują prze- 
ciwko tajności procesu i niedopuszcze- 
niu obrony. 

Jak donoszą korespondenci francus- 
cy z Moskwy, prasa sowiecka na to wy- 
słąpienie zareagowała bardzo gwałtow- 
nie. Przeciwko francuskim towarzyszom 
nchwalają ostre rezolucje setki zespo- 
łów fabrycznych i szkoły wa jskowe, kwa 
lifikując ich jako „łokai burżuazji. słu- 
gusów kapitalizmu, „wrogów proletarja- 
tu i t. p... Dzienniki sowieckie oświad- 
czają. ze 

cznych powinno być bronione tak jak 
sztandar na polu bitwy i zapewniają, że 
robotnicy francuscy, wbrew swoim sze- 
fem, całkowicie aprobują represje sowie 
ckie przeciwke terorystom. 

Jednolitość komunistycznego frontu 
w płaszczyźnie międzynarodowej ulega. 
jak z tego widać poważnym załamaniom. 

Nie będzie pojednania 
Austrii z Niemcami ' 

Przemówienie ks Starhemberga 
WIEDEŃ. (Pat). Wieskanelerz Starhemberg 

przemawiająć na zebraniu frontu patrjotyczne 
go, oświadczył m. in. Jest wielkim błędem szu 
kać kompromisu ze śmiertelnym wrogiem. Nig 
dy nie zapomnę wypadków z 25 lipca, tak jak 
nie zapomni tego żadć'n Austrjak będący rzeczy 
wiście człowiekiem. Woela nasza prowadzenia 

walki © Austrję jest niezłomna. 
Słowa ts wypowiedział wicekanelerz w związ 

ku ze sprawą iewentualnego pojednania z Niem 
cami. 

    

  

    
   

  

  

    

  

  

życie przywódców komunisty- 

    

‚ / 

Proces narodowców w Łodzi 

Siedmiu 
15 przewo ŁÓDZ, (Pat). Dziś o godz. 

dniezący sądu odczytał wyrok w spra- 
wie członków Strońnietwa Narodowego 
w Łodzi. 

Mocą tego wyroku. zostali- 
Ryszard Szczęsny na 2 łata więzienia, 
Zygmunt Hałajna na 1 rok i 10 mies. 
więzienia, Henryk Konarzewski na 2 i 
pół roku więz., Feliks Kierski na rok 

  skazani: 

więzienia, Franciszek Laskowski na 10 
miesięcy. więz., Helena Kożuchowska 
na 1 rok aresztu, Stefan Robakowski na 
1 rok aresztu. 

Uniewinnieni zostali następujący 05- 

   

  

karżeni: Kowalski, Grzegorzak, Stolarek, 
Podgórski, Chojnicki, Czernik. Pawłow. 

  

ski, Kożuchowski, Patera. 
jewski i Meller. 

Warchoł. Kra 

  

UWAGA! 

  

        
nienie zakupów w terminie do dnia 

było towar ekspedjować najpóźniej 

Kandydaci do nagrody 
pokojowej 

PRAGA, (Pat) W związku z informacją, jako- 

by istniał projekt wysunięcia kandydatury Hit- 
  lera do pokojowej nagrody Nobla, jeden z dzi 

ników czeskich pisze, że nagrodę winien otrzy- 

mać nie Hitler, lecz jeden z tych mężów stanu, 

którzy w roku ubiegłym uratowali pokój w Eu- 

Bene: al lub Litwi 

n 

  

Jevticz, Lu 

  

ropie, a więc 

now. 

‚ К- ШіШШШШШП winie 
Me cofnięcia z dn. 1 lutego 1935 r. dotychczasowej taryfy kolejowej, 

łódzcy ekspedytorz 
31 stycznia r. b. włącznie, tak. «by można 
„we czwartek dnia 31 stycznia 1935 roku 

bowiem wóbec sytuacji, jaka się wyłoniła koszta przewozu z dn. 1.1l. będą droższe. 

zwracają uwagę Klljenteii 
Wileńskiej, iż w tejże wła- 
snym interesie leży poczy- 

Odwołanie meczu 
hokejowego 

Ognisko - Warszawianka 
WARSZAWA, (Pat). 

na sobotę i niedzielę mecze hokejowe 

między wileńsk. Ogniskiem a Warsza- 

wianką zostały odwołane spowodu od- 

Prejektowane 

  

 



  

Codzienne troski 
Do Świecie w Saarze 

Wodzowie'antyhitlerowskiego frontu 

  

w Zagłębiu Saary znaleźli się w przy- 
krem położeniu generałów. których trzy 
czwarte armji przeszło na stronę prze- 
ciwnika.. 

„Wer Pech hat, brauchi fiic den Spolt 
nicHt zu sorgen* — mówią w Niemczech. 

Potwierdza to w okr. Saary, gdzie 
przywódcy antybitlerowskiego frontu 
stali się pośmiewiskiem mas. gdzie weso 
ły Hum wyśpiewuje sobie: 

„Hi ha ho. 
wo bleibt der status quo? 
Hi ha rutsch 
der status qua ist fulseh!“ 

Masy obchodza zwycięstwo Niemiec 
i połączenie z niemi prawie jak karna- 
wał I ten świąteczny nastrój w okr. Saa- 
ry tak prędko zapewne nie skończy się, 
zanosi się bowiem na serję uroczystości 
ź powodu połączenia. A w dziedzinie u- 
ZKU MĖ uroc mistrzowie cere- 

szy pobili wszystkie 
Niestety jednak — 

1 wiecznie nie trwo 

Mieszkańc „ Zagl. / mają przed sobą 
e wiele uciec p Przyłączeni „Saar- 

der'zy* są notewani wysoko i cieszą 
się z b. licznych wyrazów sympatji. Np. 
1000 b. saarskich frontowców zostało za- 
proszonych na wiosnę w gościnę przez 
frontowców Pomeranji. Ale pr przy 
jemności oczekują ich również przyśroś 
ci, nprz. przymusewa; wymiana dobrych 
franków na wątpliwe marki. Złote pekry 
cie franka wynosi 80,13 a. złote po- 
krycie marki — 2,14 proc. Za 6 franków 
mieszkańcy okr. Saary otrzymują I mar 
kę podczas gdy obecnie wartość marki 
wynosi 2 franki 8 centymów (£. zw. Effek 
ten-Sperrmark). 

  

się 
  

  

    

   

  

      

  

miodowy 

  

   
   

  

    

  

  

   

  

Kto w czas się zorjentował (a do ich 
liczby. należą matadorowie niemieckie- 
go frontu) ten mógł na różnicy kursu 
zewnętrznej i wewnętrznej marki zaro- 

bić miljony. Ale irzecia Rzesza zawcza- 
su zabroniła mieszkańcom okr. Saary 
kupowania ..wewnętrznej marki”. Był to 
jeden z pierwszych aktów prawodaw- 
czych Trzeciej Rzeszy dla Okr. Saary. 
Pragnie ona wykupić franki z okr. Saary 
po kursie 6 (a nie 2.08) franków za mar- 
kę... 

    

  

KOEDUKACYJNE 

KURSY MATURALNE 
z progr. gimn. państw. 

im. „Komisji Eduk». Narod." 
w Wilnie, Mickiewicza 23 

Przyjmują zapisy na ll e 
półrocze r, szk. 1934—35 

do klas IV—VI—VIHII 

Kanc. czynna od g. 16-20 

l УМ 1О 
$ Imber, poeta i assayista FH, ina 

Roan: patos, ładny język, wyk- 
ształcenie i... antagonistów, których so- 

  

    

  

  

bie wyszukuje z pasją godną znacznie. 

lepszej sprawy. 

Cóż kiedy ma za swój „Święty obo- 
wiązek* polemikę z Henrykiem Rolic- 
kim, autorem „Zmierzchu Izraela", na 
> traci stokilkadziesiąt stron swej książ 

i 

Używa więc I[mber "filozoficznej eru- 
dycji wobec „filozofa, dla którego Jan 
Seot Erigena (9 wiek) i Duns Scot (13 
wiek) to jedno i to samo. Replikuje „fi- 
lologowi*. wypisującemu poprostu bzdu 
ry o pisowni hebrajskiej. Ma naukowe 
pretensje do „pisarza, który bezczelnie 
przykraja cytaty, używając ich najdowol 
niej, wbrew intencji autorów, a gdy trze 
ba tłómaczy fałszywie wyrazy. Rozlicza 
się jak z historykiem z osobnikiem, za- 
krawającym dzięki swej fantazji conaj- 
wyżej na wesołka. 

Pour exemple: 

    

Cezar byk żydowską 

Asy czystej rasy. Kraków, 

  

Ale franki ujawniły wybitną tenden- 
cję do ucieczki z okr. Saary przed przyjś 
ciem Hitlera. Można przecie będąc do- 
brym niemieckim patrjotą. przebywają- 
cym w оКг. Saary, posiadać bież 
chunek we frankach w banku 
skim... 80,14 proc. pokrycia złotem 
pewniejsze, niż 2.14 pro 

    

  

  

   
jest 

  

Prócz marksistów i Żydów emigrują 
z okr. Saary franki.. Czy znajdzie jesz- 
cze rząd Rzeszy w ok ary ten miljard 
franków, który musi zapłacić Francji za 
kopalnie węglowe? 

    
  

  

Nie ws: mieszkańcy okr. Saary        

     
    

mogą. oczywiście, eksportować w 

swoje franki, nie mówiąc już o tych ide- 
alistach. którzy tego nie pragną. Wielu 
wypadnie zadowolnić sių 1 marką za 6 
franków według oticjalnego kursu. za- 
miast 8-ch mk. według kursu faktyczne- 

  

   
    

  

g0... W pierwszym okresie podniesienia 
uczuć patrjotycznych mieszkańcy ok 
Saary chętnie ofiarują ojczyźnie 2 
swych oszczędności... przecie pomimo te 
go, że wiedzieli, że ich to czeka. głoso- 
wali za połączeniem. 

  

Niemało trudności wyniknie również 
z przejściem okr. Saary do niemieckiego 
związku celnego. 

Po oddzieleniu od Niemiec w” okr. 
Saary rozwinął się własny przemysł tek 

styłny, który pracował nietylko dła kra- 
ju. ale i obsługiwał Francję. Przemysł 

  

„KURJER* z dnia 26 stycznia 1935 r. 

ten w ciągu 15 lat wyparł zupełnie w 
róby tekstylne berlińskie i bilefeldskie. 
Okręg Saary wysyłał do Francji gotowe 
ubrania, bieliznę, buty i .pończochy. 
Wszystkie te gałęzie przemysłu nietylko 
utracą rynek francuski, ale i na krajo- 
wym rynku spotkają się ztechniezn: 
szością niemieckiej konkurencji. 
mieccy fabrykanci pończoch i biłefeldscy 
wytwórcy BA oczekują tylko otw 

„by zarzucić rynek saarski 
swojemi wyrobami... 

Szczególnie trudne będzie położenie 
saarskiego węglowego przemysłu: z 9 
milj. tonn rocznej produkcji 50 proc. 
szło do Francji. Francuskie kopalnie da- 
wno już pragnęły pozbycia się saarskiej 
konkurencji. Niemiecki rynek jest nasy- 
eony ruhrskim węglem, który shnicz- 
nie góruje nad saarskim. Saarski prze- 
mysł obróbki żelaza korzysta wyłącznie 
z franc iej rudy żelaznej. Oczyw 
Francuzi nie odmówią i nadal saar 
przedsiębiorstwom sprzedaży rudy żelaz 
nej. 43e czem 'te przedsiębiorstya beda 
placily. gdy zabiorą u nich franki? 

    

     

      

  

     

   

    

       

  

  

      
     

    

Słowem mi ańcom Saary wy- 
padnie oswoić się ze wszystkiemi ekono 
mieznemi trudnc uni współczesnych 
Niemiec, same zaś Niemcy będą posiada- 
ty niemało kłopotów z Zagłębiem Saary. 
Ale będzie to już nie międzynarodowy. a 
tylko wewnętrzno-niemiecki problem. 

Obserwator. 

  

  

Emigranci z Saary w Schronisku w Tuluzie 

kreaturą i po uszy tkwił w weksłowych 
długach u żydowskich lichwiarzy, Neron 
też jakoś około tego, tyle że „po kądzieli“ 
przez Poppacę, żydowską prozelitkę. „Ar 
janizm powstał dzięki Żydom jako dy- 
wersja w, łonie Kościoła. Dywersyjną im- 
prezą na olbrzymią skalę zakrojoną był 
islam. którego twórcę Mahometa, „Żyd 
uważali poniekąd za prozeliię żydow- 
skiego”. Z tajemnych czeluści żydów: 
skich knowań wyszli Albigensi, Taboryci 
i reformacja, pomysły obliczone na cią- 
głą wojną z Kościołem. 

Zabawne fantazje Rolickiego o Sab- 
batajn Ewi, Spinozie, Mendelssohnie i 

Franku bledną wobec rewelacyjnych od 
kryć w dziedzinie historji polskiej. 

Wybór Sasa na tron polski, wojna 
półocna, rozbiory, prowokowanie pow- 
stań (!) — to sprawki tajnego kierownict 
wa Żydów, a Sejm Czteroletni, Konstytu 

    

- cja 3-go Maja i Kościuszko są pod moc- 
nem podejrzeniem. . 

Taki to filozof, filolog, historyk i taka 
lo jego „Biblja Chama“; a Imber fatygu 
je się nie na żarty, by w końcu dojść, że 
„to opętanie wymaga już nie polemiki, 
ale kaftana bezpieczeństwa i dużo zim- 
nej wody na łeb*. 

(Co innego spór z K. H. Rostworow- 
skim o kryterja przynależności narodo- 
wej pisarza. Spór bodaj obustronnie chy- 

  " tę, Tetmajera, Boy'a. Korczaka. 

  

biony, bo zasada. iż „w twórczości lite-- 
rackiej język jest najmniej ważną rze- 
czą* (Rostworowski) może być równie 
błędną jak twierdzenie, że o narodowej 
przynależności pisarza rozstrzyga język 
twórczości (Imber). I błędne bę: dziesk kaž- 
de wąskie określenie zwłaszcza jeśli w 
niem zabraknie miejsca dla samostano- 
wienia pisarza o narodowej pisyukici 
ności jego osoby i twórczości. - 

I te asy antysemityzmu, z którymi wo 
juje Imber i te rasy, które przekreślaj: 
brutalnie n naukę, to jest prawdą, a zwy- 
ciężają w życiu, — źródło swe i początek 
mają w ślepym nacjonaliźmie. 

A Imber. czy wolny jest całkiem od 
tej „zaprawy która gnębi ród ludzki 
gorzej niż najsroższe plagi? 

Z rażącą skwapliwością wylicza 
jakby wytykał pisarzy o rodowodzie 

   
  

   

   

    

  

   

żydowskim: „tedy Polska musiałaby 
zwrócić Żydom  Juljana Klaczkę, W. 
Feldmana, Langego, Bałuckiego, Jellen- 

Askena- 
zego, Jana Stewa, Oatwina. Kleinera, 

Nussbaumów.  Biegelewicza,  Peipera. 
Napierskiego, Leśmiana, Słonimskiego, 
Brunona Jasieńskiego. Winawera, Wit- 
tlina, Broniewskiego i last non least Tu- 
wimać*, 

To nie tylko argument na Rostworow 
skiego. ale okrzyk dumy. przechodzącej 

  

3 

Uchwały Biura Towa- 
rzystw Zbliżenia między 
Łotwą, Estonją i Litwą 

Na wspólnem posiedzeniu Biura 
Współpracy trzech państw bałtycsich 
które się odbyło 19 stycznia r. b w Ry- 
dze. powziętą uchwały następujące: 1) 

opracowanie wspólnego słandartu kra- 
   

  

  

   
jów bałtyckich dła materjałów leśnych, 
Inu, masła, bekonów i t. d.; 2) opraco- 

  

wanie wspólnych taryf kolejowych dla 
tranzytu. opłat od portów i składów itd.; 
zwrócenie się do rządów z prośbą o stwo 
rzenie stałej Izby Handlowo - Przemysło 
wej dia regulowania handlu i przemysłu 
w trzech państwach bałtyckich oraz w 
stosunkach tych państw z zagranicą; 3) 
wspólne układanie w pr i trakta- 
tów gospodarczych z innemi państwami. 

Opr tego postanowiono odpowie- 
dnio obchodzić święta niezawisłości: ło- 
lewskie 18 listopada. estońskie 24 lutego 

i litewskie 16 lutego we wszystkich 3-ch 
państwach przez nadawanie im charak- 
teru Świąt narodowych. W sprawie szkol 
nictwa uchwalono sprawdzić, czy nie ist- 
nieją ewentualne braki i w razie wykry- 
cia takowych zapeoponować., by rządy 
je usunęły. Co do języka wspólnego uch- 
walono wprowadzić język angielski. Da 
lej uchwalono zwrócić się do rządów z 
prośbą o wprowadzenie obowiązującej 
wymiany kroniki filmowej, propagandy 
radjowej i t. d. (Wilbi). 

Z życia Cerkwi 
prawosławnej 

Jak donosi „Diło* amerykańscy pra- 
wosławni Ukraińcy obrali swym bisk, gr. 
kat. proboszcza ks. Aleksego Prystaja. 
Nominat ma'72 lata i po dłuższym namy 
śle zgodził się na wybór 

  

      

    

      

  

  

    
  

Amerykańscy prawosławni Ukraińcy 
pochodzą przeważnie z Rusi Czerwonej 
i ongiś byli unitami, lecz pod wpły- 
wem zatargu z Rzymem na tle wprowa- 
dzenia celibatu — przeszli na prawosła- 
wje tworząc własną Cerkiew. Przed kii- 
ku miesiącami zmarł ich biskup dr. Żuk. 
Delegat patryarchatu .carogrodzkiego 
zwrócił się do metropolity Dionizego z 
prośbą o wskazanie kandydata na miej- 
sce zmarłego, z pośród tutejszych Ukra- 
ińców. Na ostatniej sesji Synodu dėsy- 
gnowano na to stanowisko członka gro: 
dzieńskiego konsystorza archimandrytę 
Jana Ławrynienkę. 

  

    
  

  

  

     

    
   

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

NOWA 
° . > 

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

OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

w pychę. O! Niezła szezypta tego tonu 
rozsiana jest po całej książce Tmbera, 
który nie spostrzega się jak sam daje się 
nedmiernie ogarnąć nacjonalistycznemu 
nastrojowi o innej tylko barwie. Powo- 
lutku, nieznacznie, a nastrój taki sprawa 
dza na manowce krwi i grzęzawiska ra- 
sy. 

Czy nie popoda Imber w sprzecznošė 
z całym swym systemem, wzniesionym 
na konsekwentnej i godnej walce © рга- 
wo i miejsce pod słońcem, gdy surowo 
rozlicza się z tymi. co przeszli na pole 
twórczości polskiej: 

„żydowski naród. żydowska lileratu- 
ra musi obstawać przy tem twardem 
powiedzeniu: Co nam i tobie, Tuwimie, 
co nam i tobie Słonimski, co nam i wam 
wszystkim, którzyście nas się wyparli, 
lub nas nigdy nie znali? Wyrzekliście się 
przynależności do narodu żydowskiego, 
obcość i wrogość okazujecie nam nieraz 
w nieznajmości naszej duszy, pieśń wa 
sza rozbrzmiewa nie językiem naszym 
narodowym, ani językiem naszego ludu. 
Za was nie chwalą nas. niechaj nas za 
was i nie ganią“. 

Podkreślenia są nasze. ale nacjona- 
lizm — Imbera. H. 

Grudzien 1934. 
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„KURJER“ z dnia 26 stycznia 1935 r. 

HIMALAJE ROSNĄ 

  

Himalaje rosną. Wysokość ich się powi 

sza. Fakt autentyczny, bezsporny, stwierdzony 
przez naukę. Precyzyjne pomiary przeprowadzo 
ne ostatnio przez uczonych angielskich wykaza 
ły to jak na dłoni. 

PRZYCZYNY ZJAWISKA. 

Po stwierdzeniu esebliwego na pierwszy rzut 
oka zjawiska zadano sobie naturalne pytanie: 
co jest przyczyną wzrostu Himalajów? Jakie 
siły powodują pionowy ruch najpotężniejszego 
w świecie masywu górskiego? 

   

Szukamy wyjaśnienia. Pod jakie prawo fizy 
cznze dałoby się zachserwowane w Himalajach 
zjawisko podciągnąć? 

Odpowiedź na to dać może tylko geologja. 
Chodzi tu mianowicie © ruchy, zachodzące pod 
skerupą ziemską. Gdybyśmy przecięli glob ziem 
ski poprzecznie, wzdłuż idealnej osi łączącej 
dwa bieguny, przekonalibyśmy si skorupa 
zwana w geologji litosferą jest w stosunku do 
reszty naszej planety tak cienka, jak cienką 
jest skerupka na jaju kurzem w stosunku do re 

szty jaja. Ta reszta globu — to rozżarzona ma- 
sa, pyrosfera, która, zgodnie z teorją Kanta i 
Laplace'a, zastyga stopniowo, krzepnąc od zew 
nątrz. Proces ten edbywa się dosyć niespokoj 
nie. W miarę zastygania coraz nowych warstw 
pyrostery, kurczą się one gwałtownie, powodu 
jąc wstrząsy, erupej* i t. p., czego przejawy da 

ja się nieraz ludziom we znaki, w postaci trze 
sień ziemi, wybuchów wulkanów, zapadaniu jed 
nych części lądów i dna morskiego, powstawa- 
niu innych i t. p. 

   
     

   
      

  

  

Jesteśmy już blisko prawdy o Himalajach. 

Oczywiście e ile można „prawdą* nazwać hi 
potezę angielskich geologów, przeprowadzają- 
cych swe badania w Indjach. Mianowicie gło- 

szą oni co następuje: pyrosfera się kurczy; w 
niektórych miejscach globu kurczy się gwałtow 
niej niż w innych. w okolicach oceanu Indyjs 
kiego, Indyj i Azji Środkowej kurczy się właś 
nie gwałtowniej; w ten sposób między pyrosfe 
та @а litostferą wytwarzają się puste przestrze- 
nie; dno eceanu Indyjskiego, ląd półwyspu Hin 
testaiskiego oraz ląd położony na wschód, zaj 
chód i północ od Tybetu osiadają pod własnym 

| olbrzymim eiężarem, wypełniając ewe puste 
przestrzenie, powstałe wskutek kurczenia slę 
przyrody. Wspomnian* obszary 'wypychają nie 
jako — wskutek osiadania — masyw Himala- 
jów; Himalaje muszą się więc podnosić. Krót 
ko mówiąc, cbszary dokoła Himalajów opadają, 
zaś Himalaje — na mocy prawa nieprzenikli 
wości ciał —- idą wgórę. Proces ten — jeżeli 

wierzyć brytyjskim geotoegom — odbywa sie sta 

Je i niepowstrzymanie. 

  

   

OBRAŻENI BOGOWIE. 

Inna jest natomiast przyczyna wzrostu Hima 
łajów w interpretacji Tybetańczyków. Jak wia 
<łomro, uważają oni główne szezyty Himalajów, 

przedewszystkiem zaś niedostępny, najwyższy 
w Świecie Ewerest za siedzibę bogów. Eweresf 
— 10 według tubylców „tron bogów*. Otóż bó 

stwa, nie kontentujac się okolicznością, że doty 
chczas Ewerest nie został właściwie „zdobyty 
przez człowieka postanowiły podwyższyć Hima 
laj; jeszeze bardziej, by uczynić je absolutnie 
niedostępnemi dla stopy . śmierternika.. Bóstwa 
są obrażone, gdyż ludzie — przeklęte białe djah 

ty! — usiłowali już sprofanować ieh himalaj- 
ską siedzibę. 

Przesądni krajowcy dopatrują się 'w fakcie 
nieudanych dotychczas ekspedycyj na szczyt 
Ewerestu kary obrażonych bogów. Istotnie, zdo 
bywanie Mount Everestu pochłonęło wiele ofiar 
ludzkich, że wymienimy tyłko lotnika angiel- 
skiego Wilsona i alpinistów niemieckich: Mer- 
kla, Welzenbacha, Wiełanda, Grexela. Wpraw- 
dzie udało się paru śmiałkom angielskim doko 

(EET! 

    

nać ryzykownego lotu nad Everestem i poczy 
nić jedyne w swoim rodzaju zdjęcia, lecz nie 
mał bezpośrednio po locie nawiedziło północne 
Indje groźne trzęsienie ziemi. Rzecz prosta — 
kara obrażonych bogów tybetańskich. 

NIEPOKOJĄCE ZJAWISKA. 

Ostalceznie możnaby jeszcze z gniewem dot 

kniętych w swej godności bogów wytrzymać, 
gdyby trzęsienie ziemi było jednorazowe i gdy 
by pozatem dostojni niebosiężnych 
szczytów zadowolnili szeniem swej 
siedziby o kilkanaście centymitrów czy metrów. 
Gcrzej jest, że Himalaje podwyższają się stale, 
a temu objawowi towarzyszą systematycznie 
wstrząsy ziemi. Niekiedy wstrząsy te przebiega 

stosunkowo łagodnie, tak że, tylko sejsmo 
graty ebserwatorjów angieiskieh je notują. Nie 
kiedy jednak dają Się straszliwie we znaki lud 
ności piłnoenych Indyj. Trzęsiter ziemi po 
weduje powstawanie elbrzymich szczelin, ginię 
cie lub wylewy rzek, ruinę osiedli, zagładę lu- 
dzi. Bywały trzęsienia tak silne, że nawet na 
odległych jeziorach obszrwewano powsiawanie 
gwałtewnych ruchów wody. 

Wszystkie te zjawiska są wysoce niepokoją 
te. Tembardziej, że niema na nie rady. Chyba 
tyłko zrezygnować z2 zdobycia Mount Everestu 
i zanosić wraz z tubylcami modły do obrażo- 

      

   
   

  

   

        

ŻYJEMY JAK NA WUŁKANIE. 

Gdy się pomyśli o cieniutkiej skorupce lito 
sery i przepotężnej dynamice pyrosfery, łat 
wo się zrozumie, iż żyjemy właściwie na wul 
kanie. Bodaj we wszystkich częściach świata i 
we wszystkich epokach dziejów dawało się tę 
prawdę zaobserwować. Pomińmy już nawet ową 

odległą erę, kiedy nasza „kropla błota*, „une 
qoutte de boue* — jak powiada A. France - 
świeżo oderwana od słońca była jeszcze ogni 
stą kulą, stygnącą w lodowatych przestworzach 

międzyplanetarnych. Weźmy czasy znacznie póź 
niejsze. Oto zapada się legendarny ląd Atlanty 
dy, łączący dzisiejszą Amerykę z dzisiejszą Af- 
ryką. Zapada się ląd, łączący Afrykę Wsch. 

z Persją. Zapada się ląd pomiędzy Azją Połud 

niową a Australją. Jako ślady tych potężnych 
kataklizmów pozostają wysepki (Kanaryjskie, 
Azorskie, Maleryjskie i t. d.), podwodne łańeu- 
chy górskie, no i zabytki kulturalne, wraz z 
anałogjami lory i fauny. Już za naszych hi- 
storycznych czasów pogrążyły się w morze osie 

dla i świątynie (Włochy), a wyłoniły się nowe 
tereny (Szwecja). Jakże często okręt, płynący 
po Pacyfiku natyka się na wysepkę, której 
przed kilku dniami czy godzinami w tem miej 
seu nie było. Jakże często wylatuje w powiet 
rze lub poprostu pogrąża się w toni wysepka, 
która tkwiła w danem miejscu całe stulecia. — 
Żyjemy, jak na wulkanie, wśród groźnych ży- 
wiołów twórczych i nieszczycielskich. NEW 

    

  

calonie Spółdzielni Rolniczych 
Pierwsze posiedzenie Rady Głównej Ogólnokrajowego 

Związku Spółdzielczego 

W sali Domu Spółdzielczości Rolniczej im 

Fr. Stefczyka w W: odbyło się pierwsze 

Rady Śkównej Związku Spółdzielni 
Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych, który 

  

rszawi 

   posiedzenie 

zjednoczył 9 dotychczasowych związków rew) 

zyjnych spółdzielni rolniczych. Posiedzenie to 

ze wzgłędu na jego wagę dla przyszłego rozwo 

ju ruchu spółdzielczego w Polsce zaszczycił swą 

obecnością p. wiceminister skarbu Tadeusz Le 

chnicki . 

Posiedzenie zagaił, zgodnie ze statutem prze 

wodniczący Państwowej Rady Spółdzielczej, a 

zarazem prezes komitetu organizacyjnego nowe 

go związku, p. H. Pomijalski. W przemówieniń 

swem prezes Pomijalski podniósł, iż Państwo 

wa Rada Spółdzielcza biorąc bezpośredni udział 

w konsolidacji polskiego ruchu spółdzielczego 

i w utworzeniu nowego związku, odegrała po 

raz pierwszy w dziejach ruchu spółdzielczego 

rolę Związku Związków. Mówiąc o programie 

prac nowego związku, prezes Pomijalski zazna 

czył, że przed władzami związku tego znajduje 

się trudna praca konsolidacyjna oraz odpowie 

dzialność za pokierowanie temi 5.000 spółdziel 

ni, jakie wkrótce do związku przystąpią, na.no 

we tory -- zespołenia wysiłków ruchu spół: 

dzielczego 2 zamierzeniami  gospodarczemi 

państw. rd 

Następnie wygłosił dłuższe przemówienie p. 

wieeminister skarbu Lechnieki, który w imie- 

niu p. premjera i p. p. ministrów skarbu oraz 

rolnictwa zapewnił Radę Główną nowego związ 

ku, że rząd przywiązuje dużą wagę do tej po- 

Olbrzymi pożar szpitala”w Londynie 

  

tężnej organizacji ruchu spółdzielczego, jaka 

stanowi Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarob 

kowo — Gospedarczych, oraz zapewnił, że rząd 

poprze usiłowania nowego związku idące w kie 

runku zorganizowania wsi polskiej w ramach 

ruchu Spółdzielczego. P. wiceminister Lechnicki 

stwierdził, że spółdzielczość odniosła triumf 

i dowiodła jak potrzebifą pod względem gospo 

darczyrą jest w naszym kraju. Wspominając o 

zasługach założycieli pierwszych kierowników 

spółdzielczości polskiej, którzy musieli pokony 

swej trudności nietylko natury 

gospodarczej ale i politycznej, p. wiceminister 

Lechnicki wezwał obecnych na posiedzeniu do 

uczczenia ich zasług i oddania hołdu najwybit 

niejszym spośród tych działaczy Ś. p. ks. Waw- 

rzyniaka, Ś. p. Stefczyka oraz innych twórców 

polskiego ruchu spółdzielczego co zebrani na 

posiedzeniu uczynili. W! końcu swego przemó- 

wienia p. min. Lechnicki złożył Radzie Głównej 

na ręce nestora spółdzielczości polskiej, patrona 

ks. prałata Wacława Blizińskiego serdeczne ży 

czenia w imieniu rządu „Szczęść Boże. 

    wać w pracy 

W odpowiedzi na to przemówienie zabrał 

glos ks. prałat Bliziński, który dziękował za sea 

deczne życzenia rządu skierowane dła spółdzie] 

czości polskiej i zapewnił p. wiceministra Lech 

nickiego, że nowy związek dołoży wszelkich wy 

siłków, aby drogą harmonijnej współpracy przy 

czynić się do dałszego rozwoju spółdzielczości 

wśród sfer rolniczych i rzemieślniczych. 

Po przyjęciu porządku dziennego sprawozda 

nie z prac komitetu organizacyjnego złożył prze 

wodniczący wydziału wykonawczego p. K. Kierz 

kowski poczem Rada Główna udzieliła komite- 

towi absolutorjum. 

Po powzięciu uchwały, przyjmującej do 

wiadomości zatwierdzony przez władze statut. 
związku, dokonano wyboru prezydjum Rady. - 

Uchwałą jednomyślną na prezesa Rady Głównej 

powołany został dr. Włodzimierz Zeydlitz z Poz 

nania, na wiceprezesów Rady zaś ks. prałat 

W. Bliziński, pos. J. Gliński — nacz. dyr. Cen- 

tralnej (Kasy Spółek Rolniczych oraz p. L. Płu. 

ciński z Poznania, a na sekretarzy powołano p. 

p.: Wi. Izdebskiego oraz St. Sadkowskiego. | 

Następnie dokonano wyborów zarządu głów 

nego, powołując na dyrektora naczelnego p. K. 

Kierzkowskiego oraz 4 dyrektorów w osobach 

p. p. Adama Czachyry, Adama Nowakowskiego, 

Bolesława Tomezykowskiego i Wiktora Witwie 

kiego. 

związku. 

Wreszcie wybrano komisję rewizyjną 

Po posiedzeniu członkowie Rady Głównej 
udali się ma zaproszenie p, premjera prof. L. 
Kozłowskiego do prezydjum rady ministrów na 
herbatkę. 

  

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

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

Bernardyni w Himalajach 
SSE TIS T ISSEKT SISU STS 

UŚMIECHY I USMIESZKI, 

Tatusiowa dola 
Koszmarny zaiste proces zakończył się przed- 

wczoraj we Lwowie. Dwie siostry P, skazane zo 

stały na karę po trzy lata więzienia. 

  

Zaczęło się romantycznie. Poznali się na ma 

skaradzie, przed 20 laty. „Najpierw wódeczka, 

potem usteczka...* czy naodwrót, jak to by- 

wa i niedługo potem liścik bardzo nieprzyjem- 

ny od jej siostry. Siostrzyczka donosiła, że jej 

siostrzyczka zaszłaby jak zwykle, ale nie zajdzie, 

gdyż zdaje się już zaszła... 

Kiedy bohater tego zajścia niejaki p. M. po- 

czął zachodzić w głowę co robić, zaszła wojna, 

gdyż rok był („O roku ów*) — 1914! 

Zaszedłszy na dalekie fronty wojny, p. M. 

zapomniał o całej sprawie, a jeżeli mu nawet 

sumienie przypomniało czasem stary romans, to 

pocieszał się myślą, że jest tylko wzorowym oby 

watelem, gdyż skoro tyle ludzi ginie, nie szkodzi 

chyba, itam w kraju od czasu do czasu uro- 

dzi się „jakiś obywatel. 

     

  

Wojna ma — jak wiemy — dwie strony me- 

dalu. Zawsze trzeba na nią, pójść, ale czasami 

niestety trzeba z niej także wrócić! 

To ostatnie przydaczyo się właśnie naszemu 
bohaterowi. 

Ledwie wrócił, a tu dwie siostrzyczki do nie- 

g0: „Bul porucznik na dziecko*! — powiadają. 

— Popatrz, popatrz! — jak mówi mistrz Ta 

trzański — Tatusiem zostałem! — myślał sobie 

stary żołnierz, a młody oficer i dumny jakgdy- 

by wygrał wojnę, zaczął płacić. 

Pozycje jego alimentów są wzruszające. dla- 

tego pozwolę sobie je tu przytoczyć: 

A więc w roku 1923 zapłacił 320.000 marek 

polskich. W roku 1924 potworną sumę 450 mil- 

jonów marek polskich (Grabski, dewaluacja, ma 

ła czarna pół miljona), w następnym roku juź 

tylko 350, ale złotych, a potem do roku 1930 je- 

szcze 4.280 zł. 

Tak minęło 15 lai, gdy nasz bohater nabawił 

się zapalenia wyrostka robaczkowego. Gdy go 

miano operować jrozrzewnił się, przypomniał 

sobie, że ma syna i napisał do rzekomej matki, 

te chciałby go zobaczyć. 

— Poco ci to — odpisała nieludzka matka. 

Syn jest taki sam matołek jak ty. Masz płacić i 
koniec! 

Po fej bdpowiedzi posmutniał. Który tatuś 
po piętnastu latach chciałby badać czy syn jest 

większy matołek, czy też taki sam jak ojciec. 

Poprostu nie warto. Wobec tego poddał się ope 

racji usunięcia robaczka, t. j. chciałem powie- 

dzieć wyrostka, ale nie tego, którego rzekomo 

miał z jedną sióstr P., lecz — jak się rzekło — 

robaczkowego. 

Gdy wyzdrowiał zapomniał znowu o obu wy- 

rostkach i płacił. 

A potem przypadkowo spotkał pana Rybę. 

Gadu gadu i wyszła najaw niesłychana historja. 

Ryba, stworzenie zdawałoby się tak zimnokrwi 

ste, też płacił alimenta tej samej siostrze, za tego 

samego wyrostka. Wikrótce przypętał się jeszcze 

jeden p. K. J., który też płacił za to samo. 

zyscy przed sądem. Tu uja- 

wniły się koszmarne historje. Okazało się, że wy 

rostek tak hojnie opłacany jest fikcją. 

  

Trochę rozczarowany i bez obu wyrostków 

(robaczkowego i alimentacyjnego) opuścił p. M. 

sąd. 

  

(Opowiadam tę ponurą historję jako ostrzeże- 

nie na czasie. Tam wtedy, przed 20 laty. zaczęło 

się także w karnawale! Weł.



Po przybyciu do siedziby Wilenskie- 
go Okręgu Polskiego Czerwonego Krzy 
ża, przedstawiłem się jego Prezesowi i 
wyłuszczyłem cel mego przybycia. Przy- 
jęty zostałem nader sympatyczn.« 

Zjawienie się Pana — zaczął Par Pui 
kownik — jest dla nas bardzo miłą nie- 
spodzianką. Po znanych wypadkach, z 
przed paru laty, nie mieliśmy niejako 
odwagi występować z naszemi sprawami 

  

przed szerszą — poza forum ogólnych 
zebrań — publicznością. Sytuacja zmu- 

  

siła nas do zamknięcia się w soi No- 
wy Zarząd zabrał się do pracy wew.i:;trz 

"nej. dc usunięcia starych pozostałośe:, 
płacenia długów, nie zaprzestając oczy- 
wiście j.racy bieżącej, związanej z eelanu 
PCK. Obecnie, po qTaruletniej żuudcnoj 
pracy możemy już oubl:.znie poc zwalić 
s csjągniętemi efektami. 

Jakie właściwie są cele PCK.? — po- 
stawiłem pytanie. 

PCK. jako instytucja wchodza 

skład międzynarodowej organiza 
ma z nią wspólne cele i hasła. Hasłem 
tem jak w czasie wojny tak i pokoju jest 
„miłosierdzie*, celem — pomuc cierp'ą- 
cym. Ale musimy też pamiętać o zasa- 
dzie: „Chcesz pokoju — szykuj s'> de 

  

  

  

   

wojny“. Stąd działalność PCK. idzie w 
kierunkach: przygotowań na wypadek 
wojny i pracy pokojowej. 

Jeżeli chodzi o pierwszy — ma ona 
za zadanie przygotowanie osób i šrod- 
ków koniecznych do niesienia pomocy 
wojsku w polu, np. przez przygotowawie 
sióstr pogotowia sanitarnego stanowią- 
cych w czasie wojny rezerwę personelu 
pielęgniarskiego (w czasie pokoju w 
swem środowisku każda z nich jest p" 

pagatorką czystości i higjeny). W tym 
celu zorganizowaliśmy ogółem 14 kur- 
sów w tem w r. 1934 w Wilnie 2 i na pre 
wincji 2. Pozatem gromadzimy środki 
opatrunkowe i lokomocji oraz zaznaja- 
miamy społeczeństwo z ratownictwemi 
przeciwgazowem ludności. Zorganizowa 
liśmy np. 6 specjalnych przeciwgazo- 
wych kursów dla lekarzy. Pozatem szko 
limy cywilne przeciwgazowe drużyny ra 
townicze. 

Jak się przedstawia pokojowa praca 
Wileńskiego Okręgu? 

Działalność pokojowa odpowie- 
dział Pan Pułkownik — jest różnorodna. 
Przedewszystkiem należy wymienić na- 
sze Lotne Kol. Przeciw jagliczne. Zwy- 
czajnie organizujemy ich dwie —— na 
czas od 15 czerwca do 15 września — 0- 
perujące w powiatach brasławskim, dziś 
nieńskim, święciańskim, wiłlejskim i wi- 
leńsko-trockim. W r. 1933 Kolumny u- 
dzieliły porad 19166, dokonały zabiegów 
operacyjnych większych — 1534, mniej 
szych 5122, obejrzano dzieci w szkołach 
21263. W r. 1934 leczono chorych na ja- 
glicę 12364, dokonano operacyj 753, о- 
gółem przeszło chorych 66042. Pozatem 
posiadamy stały punkt okulistyczny w 
Smorgoniach, gdzie udzielono porad w 
r. 1934 — 2600. Następnie pracowały w 
r. 1934 w powiecie wilejskim 2 kolumny 
dezynfekcyjno-kąpielowe do walki z du- 
rem. Oddział w Stołpcach zorganizował 
sezonowy szpital na 26 łóżek dla cho- 
rych tyfusowych. Posiadamy punkt re- 
patrjacyjny w Stołpcach z którego korzy 
stało w przeciągu ostatniego roku 254 
osoby różnych narodowości, pochodzące 

z różnych państw (uciekinierzy, więźnio 
wie polityczni, b. jeńcy wojenni i t. p.), 
które otrzymywały posiłki, pomoc lekar- 
ską i odzieżową. Otwieramy — па 
okres sezonowych robót rolnych dla 
robotników punkt przejściowy w Tur- 
montach otaczający robotników opieką. 

Skolei wypada wymienić: referat infor 
macyjny pośredniczący w poszukiwaniu 
osób zaginionych podczas wojny świato- 
wej, prowadzący i do dnia dzisiejszego 
w tej sprawie rozległą korespondencję. 
Następnie udział Wileńskiego Okręgu w 
wymianie jeńców politycznych z sąsiadu 
jącemi państwami, głównie z Litwą. 
Opiekę nad uchodźcami politycznymi z 
Litwy (Pleczkajtisowcami). Udział w ak- 

a w 

Działalność Wileńskiego 
Okregu P. C. K. 

(Wywiad z Prezesem pptk. lek. Antonim Kiakszto) 
cji zbierania ofiar (w odzieży) na powo- 
dzian. Podział darów gwiazdkowych 
przesłanych przez Amerykański C.K. Ko 
lonje letnie zorganizowane dla biednych 
dzieci w Wiazyniu (50) i w Świątnikach 
(50). 

Dużą uwagę poświęcamy organizacji 
na naszych terenach Kół Młodzi G. K: 
Zagranicą jest to organizacja nie nowa, 

Występuje ona pod hasłem „Miłuj bliź- 
niego twego”. Organizacja jest ogromnie 
pomocną w naszych stosunkach szkol- 
nych. Zjawienie się jej to podniesienie 
w szkole higjeny, czystości i porządku 
przestrzeganych przez same zorganizo- 
wane dzieci. Odbija się to dodatnio i w 
rodzinach. Pozatem wyrabia w dziecku 
pojęcie wartości i piękna pracy, dobrego 
uczynku i miłosierdzia, dając przytem 
pogodę ducha. Z rozrzewnieniem przy- 
chodzi się słyszeć gdy zrzeszone dzieci 
z własnych drobnych składek kupują 
jakiemuś biednemu koledze ubranko, 
obuwie e. t. c. Koła te są zarządzane 
pod opieką personelu pedagogicznego 
przez sume dzieci. Wybrane zarządy u- 
stosunkowują się do swych obowiązków 
nadzwyczaj sumiennie. Pozatem Koła 
Młodzieży utrzymują kontakt z takiemiż 
kołami zagranicą prowadząc ożywioną 
korespondencję z wszystkimi państwami 
świata, oraz wymieniając albumy przed 
stawiające rozmaite dziedziny žycia na- 
szego kraju, zaznajamiając dzieci innych 
krajów o naszem położeniu geografiez- 
nem, przeszłością historyczną, natural- 
nemi bogactwami i t. p. Kół takich 
posiadamy w Wilnie 30 i na prowincji 
112. Pozatem prowadzimy w Wilnie w 
murach po-franciszkańskich wyposażo- 

ystkie podręczniki szkolne i 
gry świetlicę zastępującą biednym dzie- 
ciom dom rodziuny. 

          

Jak przedstawia się stosunek naszej 
wsi do działalności PCK.? 

Stosunex ten przedstawia się nader 
sympatycznie. Ludność darzy nas całko 
witem zaufaniem. Trzeba przyznać, że 
nawet tam, gdzie inne organizacje nie 

mają wpływu, my znajdujemy posłuch 
i uznanie. Zaufanie zdobyto, dzięki ko- 
lumnom okulistycznym i higjenistkom, 
oraz urządzanym konkursom czystości 
W. warunkach naszego kraju rola C. K. 
jako instytucji apolitycznej, działającej 
pod hasłem: „Miłuj bliźniego” ma olbrzy 
mie możliwości rozszerzenia swych wpły 
wów i oddaje wprost nieocenione usłu- 
gi Państwu. 

Skąd płyną fundusze na tak różnorod 
ną działalność? 

Na zadania specjalne otrzymujemy 
pieniądze z sum Głównego Zarządu. Na- 
stępnie idą sumy Okręgu powstałe ze 
składek członkowskich (5220 zł.), ofiary 
(2498) zł.), dochody z imprez (3075 zł.). 
Po stronie rozchodu ogólna suma wydat 
ków własnych wynosi 7719 zł. Rok ubie 
gły zamykamy saldem dodatniem w su- 
mie 3074 zł. Jest to od kilku lat pierwszy 
wypadek dodatniego salda, tembardziej 
że przez parę lat płaciliśmy długi. Zarząd 
pracuje honorowo. 

Ilu członków liczy Okręg Wileński? 
Niestety wielką ilością członków po- 

chwalić się nie możemy jest ich 5657 0- 
sób. W stosunku do C. K. społeczeństwa 
nasze niedoceniające jego roli ustosunko 
wuje się dość chłodno. To hamuje naszą 
działalność. 

Nie chcąc zabierać drogiego p. Pre- 
zesowi, czasu, zakończyłem wywiad, że- 
gając tak sympatyczą i pożyteczną insty 
tucję, wymagającą . jaknajszerszego ро- 
parcia społeczeństwa. 

     

  

Starożytny kościół Karmelitów w Wiedniu 

  

Wnętrze starożytnego kościoła Karmelitów bosych w Wiedniu. Na zdjęci obchód uroczystoś- 
ci „Świętej Rodziny'* 

  

EMIGRACJA Z WILEŃSZCZYZNY 
Brak warsztatu pracy i źródeł utrzymania 

zmusza sporo ludzi do szukamią chleba na ob- 
czyźnie. Przeciętnie co miesiąc około 50 osób 
opuszcza Wilno i Wiileńszczyznę i osiedla się 
w Argentynie, Brazylji, Paragwaju, Palestynie, 
Jadą przeważnie rolnicy, bo też tylko tacy 
imigranci chętnie są widziani i przyjmowani 
w Ameryce łacińskiej. Rzemieślnik, robotnik 
niewykwalifikowany, pracownik umysłowy, 
specjalista z wyższem wykształceniem może 

przedostać się w charakterze emigranta jedy- 

nie naskutek wezwania, albo w wypadku dys- 

ponowania kwotą pokazową, która dla róż- 

nych krajów różnie się kalkuluje, od 2.300 zł. 
w Argentynie, do najniższej, bo tylko 100 dol. 
papierowych — w Paragwaju. 

Nie do wszystkich też krajów wolno emig- 
rować. Argentyna, Brazylja i Paragwaj nie sta- 
wiają żadnych przeszkód jedynie emigracji rol 

niczej. 1 й ы 
Istnieje kraj, w którym ani wezwanie, ani 

kwoia pokazowa nie grają decydującej roli dla 

emigranta. To Australja. Dysponując wielkie- 
mi obszarami niezaludnionemi i nieeksploato- 
wanemi, coby przemawiało raczej za ułatwia- 
niem napływu imigracji, włądze tego kraju 
z sobie tylko wiadomych przyczyn przyjmują 
jedynie tych emigrantów, którzy mogą się wy- 
kazać anglo-saskiem pochodzeniem. Emigranci 
innych ras wstęp do Australji mają bezapela- 
cyjnie zamknięty. 

Często, niezależnie od wszystkich tych po- 
wodów, wyjazd emigranta uwarunkowany jest 
niespodzianką w rodzaju tej, która dotknęła 
emigrantów, posiadających już wizy i karty 
okrętowe. Mianowicie, okręt linji „Royal; Mayl 
Line“, ktėry odpływa do Ameryki Południo- 
wej, na pokład przyjmuje tylko 6 osób, pod- 
czas gdy kandydatów, gotowych do wyjazdu, 
jest 60. 

Ostatnio powstały wielkie i bardzo dogod- 
ne możliwości dla emigrantów do Cordoby, ale 
też tylko dla rolników. Warunki tej emigracji 
są znacznie dogodniejsze niż spotykane dot. 

  

TEATR NA POHULANCE 

Dziś i Jutro o godz B-ej wiecz. 

ROZKOSZNA DZIEWCZYNA 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
— WYMIERAJĄ. W samą rocznicę 

powstania A. zmarł w Jaro- 
cinie weteran 63 r. Ś. p. Juljan Leonhar- 
dy, liczący 92 lata. 

Jeszcze przed 5 laty było ich ponad 
2000, obecnie każdy niemal dzień stwa- 
rza wyrwę w przerzedzonych szeregach. 
W całej Polsce jest ich już niespełna 150. 

— O ZWROT ŁAWRY POCZAJOWSKIEJ. 
Kurje biskupie rzymsko-kaotliekie łucka, pod- 
laśka, pińska i wileńska, powełująe się na orze 

czenie Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1933 
r. k sprawie rewindykacji cerkwij prawosław 
nych i ich mienia na rzecz kościoła rzymsko- 
katolickiego —- zwróciły się w trybie postępo 
wania administracyjnego do Najwyższego Try 
bunału Administracy jnego z żądaniem przekaza 
nia im prawosławnych świątyń i mienia nieg- 
dyś msko- i grecko-katolickich. Jak podaje 
agfeneja „Wiadomości Ukraińskie", rewindykae 

ja ebeįmuje 700 objektów prawosławnych, w 
tej liczbie m. in. Ławrę Poezajowską. 

— UBÓJ BYDŁA POD PIECZĄ SEKWE- 

STRATORÓW. W rzeżni miejskiej w Łodzi od 

tygodnia już urzędują 

  

  

  

      

sekwestratorzy izby skar 

  

bowej, kontrolując, kto oddaje do uboju bydło. 

w iż właściciel sztuki rzeź 

nej posiada zaległości podatkowe, 

  

ie stwierdze     
zwierzę jest 

  obkładane aresztem i sprzedawane z li 

  

acji. 

Urzędowanie sekwestrałorów izby skarbowej 

w rzeźni wywołało popłoch wśród rzeżników. 

Wysłali oni delegację do izby skarbowej, pro- 

sząc o zniesienie dyżuru sekwestratorów w rzeź 

ni. Izbą skarbowa w Łodzi odpowiedziała, że 

funkcjonarjuszów, 

kiem jednak, iż cechy rzeżnicko-wędliniarskie 

złożą tytułem gwarancji 60.000 zł. w obligacjach 

Pożyczki Narodowej na zabezpieczenie zaleg- 

łości podatkowych. 

   wycofa swoich pod warun- 

  

Sekwestratorzy urzędują dalej. 

— MORDERCA 140 TYS. PSZCZÓŁ. Przed 
sądem w Tczewie stanął 40-letni Józef Doma- 
chowski, zamieszkały w Damaszce, pow. iczew 
skiego, przed laty bogaty przemysłowiec, który 
stoczył się wskutek niepomyślności na samo 
dno przestępstwa i stał się w ostatnich latach 
pospolitym złodziejem. 

Nocą, z końcem grudnia ub. roku zakradł się 
Domachowski do zagrody osadnika rolniczego 
Michała Wugiera w Tuszy pod Tczewem i zni 
szczył tam w bestjalski sposób około 140 tysię 
cy pszczół w 14 ulach, a pozatem skradł około 
400 kg. miodu. Domachowski odpowiadał nad 
to za inne kradzieże. 

Domachowski został skazany na 15 miesięcy 
hezwzlędnego aresztu 

с —0[]0— - - 
>= 

z białoruskiego 
życia i prasy 

— Z życia Białorusinów — katolików. — 
Jak wiadomo wileńscy Białorusini — katolicy, 
nie posiadając własnego kościoła, — lokują się 
przy litewskim kościele św. Mikołaja, gdzie w 
niedzielę i święta o godz. 10 odprawianą jest 
msza święta i głoszone kazania po białorusku. 
Opiekę duchowną sprawuje ks. A. Stankiewicz. 

   
   

    

Przy ko: le istnieje komitet mający pieczę 
nad kościelnemi potrzebami. 

Dnia 20 b. m. — jak donosi „Bieł. Krynica" 
— odbyło się zebranie powyższego komitetu na 
którem postanowiono przystąpić do ofganizac 
j: religijnego życia Białorusinów w formie o- 
sobnej parafji. Proszono przytem ks. Stankiewi 
cza o pozostanie i nadal duszpasterzem. Biało- 
rusinów — katolików. 

— Szkolnictwo białoruskie w Łotwie. — 
Jak donosi „Biełaruskaja Krynica* w postępo 
waniu władz łotewskich w stosunku do szkolni 
ctwa białoruskiego zaszły zmiany w taktyce. — 

Większość zamknięty ch szkół białoruskich ot- 
warito, również zostali przy. zpowrotem nau 
czyciele Białorusini. Natomiast są tworzone о- 
bok białoruskich — szkoły początkowe łotew- 
skie, mające przyciągać dzieci białoruskie do 
szkół państwowych łotewskich. 

Dalej białoruski organ cytuje ustęp z arty 
kułu z ryskiej „Rits* p. t. „W, Dźwińsku nowe 
oblicze”. : 

„Wi Dźwińsku zauważono zjawisko, że 

spolszczeni  zbiałofuszczeni Łotysze szu- 
kają drogi powrotnej do rodziny  łotew- 
skiej”. 

Czyli nowy kurs łotewski jest 
na „Odpolszezanie“ i „odbiatoruszezanie“. 
my, już te sposoby... z Litwy. 

        

nastawiony 
Zna- 

— Z życia studentów Białorusinów na Łot- 
wie. Jak donosi białoruska „Studencka Trybu- 
na” na uniwersytecie ryskim jest tylko kilka 
osób narodowości białoruskiej. Przyczyną tego 
— brak środków materjalnych oraz trudaości 
przy zapisywaniu się na studja. Próby założe 
nia własnej korporacji nie powiodły się. Pszy- 
stąpiono do założenia koła. 
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W pracy tej, która wyszła z Zakł: 
du Ekonomji Rolniczej USB. w Wilnie 
Prof. Dr. Witold Staniewicz, charakte- 
ryzuje zmianę warunków  geopolitycz- 
nych, w jakich znalazło się po wojnie 
Wwiino i Wilenszczyzna oraz podnosi po- 
trzebę specjalnych badań miejskich oś- 
rodków konsumcji w kraju. Zbadanie 
tych ośrodków, przy udziale wyższych 
uczelni rolniczych, ma niezmiernie waż 

ne znaczenie dla polityki gospodarczej, 
szukającej rozwiązania zagadnienia zby 
tu w oparciu o rynek wewnętrzny. 

Jeżeli chodzi o ziemię wileńską, to zo 
stała ona po wojnie otoczona martwemi 
granicami oraz odcięta od naturalnych 
portów morskich: Kłajpedy, Libawy i 
Rygi, tudzież pojemnych rynków zbytu 
— 1niast północnej Rosji. Zdobycie zaś 
nowych rynków zbytu, jak Warszawy, 
Łodzi i Zagłębia Śląskiego jest niezmier- 

nie utrudnione konkurencją innych ziem 
Rzeczypospolitej, bardziej pomyślnie 
pod względem komunisacyjnym położo- 

nych. 
W warunkach tych dla rolnictwa wo 

jewództw wileńskiego, nowogródzkiego 
i części białostockiego, głównym ryn- 
kiem zbytu stało się Wilno. Stąd też zba 
danie pojemności tego rynku jest tema- 
tem szeregu prac Zakładu Ekonomji Rol 
niczej USB. w Wilnie. Cz tych prac 
została już ukończoną, część zaś znajdu 
je się w opracowaniu. 

Przy wykonywaniu prac badawczych 

nad pojemnością Wilna, jako ośrodka 
konsumcyjnego, są stosowane dwie me- 
tody: „budżetów domowych“ i „staly- 
styka ruchu lowarowego“. > 

Po szerszem omówieniu obu powyż- 
szych metod, Prof. Staniewicz omawia 

wyniki poszczególnych prac, poświęco- 

nych zbadaniu Wilna jako ośrodka kon- 

*sumcy jnego. 
Przedewszystkiem praca inž. S. Perza 

     

  

  

    

    
*, Witold Staniewicz. Wilno jako rynek zby 

tu dla rolnictwa Ziem Północnej Polski. Odbit- 
ka z Roczników Nauk Rolniczych i Leśnych. — 
Poznań 1934 „r. 

  

„KURJER* z dnia 26 stycznia 1935 r. 

Vilno jako rynek zbytu da ronietwa Ziem Północnej Pliki 
nowskiego wykazuje, że wileński ośrodek 
konsumcyjny, obejmujący Wilno, Nowo 
wilejkę i Troki, i liczący ponad 200.000 
ludzi, konsumuje obecnie ponad 30.000 
tonn zbóż chlebowych, około 2000 tonn 
kasz i 10.000 tonn owsa. 

Znajdująca się na ukończeniu praca 
W. Grabowskiej określa pojemność Wil 
na na owoce, która jednak nie jest wiel- 
ka i wynosi rocznie około 3000 tonn. Ra 
zem konsumcja roczna owoców wszyst- 
kich ośrodków miejskich woj. wileńskie 
go i nowogródzkiego wynosi około 5.600 
tonn, czyli 25 proc. produkcji. W związ- 
ku z tem dla obu tych województw pozo 
staje problem zbytu nazewątrz. 

Praca inż. Kremera p. t. „Zaopatrze- 
nie m. Wilna w mleko wykazuje, że kon 
sumcja mleka w Wilnie w 1932 r. wyno- 
siła 12.177.860 litrów. W roku mastęp- 
nym konsumcja wzrosła o około 10—15 

proc. 
W pracy Anny Bortkiewiczówny zo- 

OEGTANCA 

  

stała zbadana pojemność Wilna na ma- 
sło. Pojemność ta obliczana jest w 1933 
r. na około 635 tonn. 

Pozatem opracowywane są zagadnie 
nia pojemności Wilna: w zakresie na- 
sion oleistych — praca Anatola Swatki, 
w zakresie bydła rzeźnego i trzody chlew” 
nej — praca W. Golimonta, w zakresie 
ryb — praca Alfonsa Slepikasa oraz 
inne. 

Podkreślić należy, że podjęcie tego ro 
dzaju badań przez Zakład Ekonomji Rol 
niczej USB. w Wilnie, jest krokiem pio 
nierskim w polskiej ekonomji rolniczej. 
Zakład zainicjował prace, mające donio- 
słe praktyczne znaczenie dla stosowanej 
polityki gospodarczej w państwie. Wyka 
rzystanie tych prac przez samorządy go 
spodarcze, przedewszystkiera przez fzby 
Rolnicze, znacznie ułatwi możność roz- 
strzygnięcia szeregu zagadnień, związa- 
nych z organizacją zbytu płodów rol- 
nych. $. $. 

  

    

W Zakopanem 

  

Jazda na nartach za saniami cieszy. się wielkiem powodzeniem w. obecnym sezonie zimo- 
wym w Zakopanem. 2 

  

KURJER SPORTOWY 
Wicemin. Bobkowski przyjeżdża jutro 
Dziś biegi, jutro konkurs skoków narciarskich 

PIERWSZY ROBOTNICZY OBÓZ 
NARCIARSKI. 

Oddział warszawski Robotniczego In 
stytutu Oświaty i Kultury im. Żerom- 
skiego urządza pierwszy Robotniczy 
Obóz narciarski w Zakopanem w pięciu 
turnusach od 20 stycznia do 12 marca 
1935 roku. Pracownicy przedsiębiorstw 
państwowych, samorządowych i prywat 
nych zgłoszeni przez Dyrekcje za okres 
dziesięciodniowy płacą 20 zł., członko- 
wie ZZZ — 46 zł., pracownicy niezrzesze 
ni 60 zł. 

Opłaty obliczone są możliwie naj- 
niższe w celu udostępnienia jak najszer- 
szym masom - robotniczym możliwości 
uczestniczenia w obozie. Należy podkre- 
Ślić znaczenie tego obozu jako pierwsze 
go o charakterze ściśle robotniczym. 
Bliższych informacyj udziela: sekretarz 
RIOK. ul. Zygmuntowska 16 w ponie- 
działki i w piątki w godz. 18—19 tel. 

10-25. 

WYŚCIGI ŁYŻWIARSKIE 
O MISTRZOSTWO WILNA. 

27 stycznia 1935 r. o godz: 12 na ślizgawce 

Miejskiego Komitetu W. F. na placu Łukiskim 
będą przeprowadzone przez Wileńskie T-wo 

żwiarskie zawody o mistrzostwo okręgu w 

i e szybkiej i pokazy jazdy figurowej pań 

i panów i parami. 
Zgłoszenia zawodników przyjmują dyż. człon 

kowie T-wa w Parku Sport. od godz. 17—19 na 
placu T-wa. 

Zawodnicy do biegu muszą przedstawić za- 

świadczenie lekarskie. Zwody o mistrzostwo ok- 
ręgu w jeździe figurowej odbędą się w począt 

kn lutego w Parku Sportowym Młodzieży Szkol 

nej im. gen. Żeligowskiego. 

WALNE ZEBRANIE WIL. OKR. ZW. 
GIER SPORTOWYCH. 

Walne Zebranie Wileńskiego Okręgowego 

Związku Gier Sportowych odbędzie się dnia 6 

lutego 1935 r. o godz. 18 w pierwszym, o ogdz. 

18,30 w drugim terminie, w lokalu A. Z. 5. 

(przy ul. Św. Jańskiej 10. — USB.). 
Prawo głosu na Walnem Zebraniu będą po 

siadały jedynie te kluby, które całkowicie ure 

gulują zaległości i opłaty bieżące na rzecz O. 

Z. G. S. 

    

Wczoraj rano na skoczni były ideal- 
ne warunki Śnieżne, które od południa 
zaczęły ulegać [pewnemu pogorszeniu, 
by wieczorem znów poprawić się. 

Skocznia jest więc w dobrym stanie i 
jutro konkurs skoków bezwzględnie od- 
będzie się, bo śniegu na skoczni jest w 
dostatecznej ilości. 

Wczoraj odbyły się pierwsze trenin- 
gi narciarzy zakopiańskich, którzy wy- 
kazali wspaniałą formę. 

Doskonale skakał Bochenek, który, 
jest rewelacją tegorocznego sezonu nar- 
ciarskiego w Polsce. Bochenek miał sko 
ki koło 30 mtr., skok drugi był wykona- 
ny w ślicznym stylu. 

Marusarz też mało ustępował Bochen 
kowi. Był on wczoraj źle usposobiony. 
Miał Marusarz cztery skoki do 30 mtr. 

Zakopiańczycy o skoczni odzywają 
się z zachwytem. Skocznia jest pierwszo 
rzędna. 

Wobec zmiany warunków atmosfery 
cznych organizatorzy postanowili wczo 
raj przenieść miejsce startu z boiska 6 
p. p. Leg. na Rowy Sapieżyńskie. Start 
nastąpi punktualnie o godz. 12 z pod 

schroniska narciarskiego. Start biegu 
pań rozpocznie się o godz. 12 min. 30. 
Do biegu zgłosiło się koło 30 narciarzy. 

Wczoraj z Wisły przyjechał dosko- 
nały narciarz WIKS. Wójcicki, a z Zako- 
panego przyjechał Zajewski z Ogniska. 
Obaj ci narciarze startują w kombinacji 

Jutro zaś o godz. 12 bez względu na 
pogodę odbędzie się wielki konkurs sko 
ków z udziałem najlepszych narciarzy 
polskich. 

Nadmieniamy, że prezes inż. K. Fal- 
kowski ofiarował wczoraj piękną nagro 
dę imienną przeznaczoną dla najlepszego 
narciarza Wilna. 

Jutró rano z Warszawy przyjeżdża 
na zawody wiceminister komunikacji 
inż. A. Bobkowski, który jest protekto- 
rem zawodów. : 

Wraz z p. wiceministrem przyjedzie 
poseł Starzak prezes zarządu głównego 
KPW. tudzież przedstawiciele innych 
okręgów KPW. 

Na przywitanie p. wiceministra i 

gości zjawi się na dworcu kompanja ho- 

norowa KPW. 

Urzędnicy magistraccy 

ratują ofiarami budżet Grodna 
23 b. m. odbyło się zebranie pracowni 

ków miejskich Grodna, na którem pre- 
zydent miasta p. Misky zwrócił się do 
pracowników o ofiarowanie na rzecz ra- 
towania budżetu miejskiego przed defi- 
cytem części swych poborów w miesiącu 
lutym i marcu. 

Pracownicy miejscy uwzględniające 

ciężki stan finansowy miasta uchwalili 
ofiarować ze swych poborów od 2 i pół 
do 15 proe. w okresie 2 miesięcy, według 
następującej stawki. Od poborów do 100 

zł. 2 i pół proc., od 150 zł. — 5 ргое., ой 
150 do 250 zł. 7 i pół proc., od 250 do 400 
zł. 10 proc., od 400 do 700 zł. 12 i pół 
proe., ponad 700 zł. 15 proe. 

Do góry nogami 
Gdyby tak raptem koń 

  

ychylił służbowego, 

przekąsił małosolnym ogórkiem i zanucił „Pij- 

my do dna“! — albo kozioł w białym kitlu do- 
  konywał w ubezpie operacji 

  

Ini społecznej 

ślepej kiszki — człowiekby zdębiał i zapomniał 

języka w gębie: jak świat światem, koń chodził JĘZY 56 J 

  

zaprzęgu, a kozioł śmierdział i widok ich przy 

mógłby za- 

w 

innej funkcji człowieka słabszego 

prowadzić do Tworek. 

Tymczasem dzieją się niemniej dziwne rze- 

czy, na które codziennie patrzymy bez bicia ser 

ca i przytępionemi nerwami nie czujemy że rze- 

telny porządek w naturze wziął w łeb i dzieją 

się historje wręcz niesamowite. 

RCW ZR 

Swego przyjaciela Wiacka, nie widziałem od 

lat pięciu. Słyszałem tylko, że wylano go z u- 

rzędu i teraz chodzi na lekko, a pracuje żona. 

Onegdaj spotkałem go koło Łukiszek. Jakiś 

taki inny, bardziej skupiony, o bystrzejszem 

oku. W ręku trzymał solidny koszyk, przykryty 

gazetą, pod pachą zawiniątko. 

-- Jak się masz Wacku! — krzyczę — kopę 

lat! Co porabiasz? 

— Po czemu... — zaczął mój przyjaciel i na- 

gle rozpromieniał. — Co za spotkanie, co za 

spotkanie! Nie poznałem odrazu. Dobrze wyglą- 

dasz. Pracujesz? A mnie, bratku, zredukowali. 

W domu siedzę. Żona za dwóch odwala. 

- Kryzys! Jak się powodzi? 

-— Ot, jako tako! Ludzie podli. Przekupki 

oszukują. Dziś za pęczek buraczków biorą 10 

gr, a jutro chcą 12. Śmietana droga. Mydła su- 

chego ze świecą nie znaleźć, a tylko jakąś mar- 

meladę. Chłopi za wiązeczkę drzewa skórę 

zdzierają. Po czemu jaja? — kopnął nagle do 

iakiejś baby, która przechodziła obok:z koszem 

w ręku. 

Stałem, jak pień. Co mi on tu opowiada o 

boraczkach, mydle i śmietanie? I to po pięciu 

latach niewidzenia słę. 

— Gadajże — chwytam go za połę, gdy wró- 

cił od baby — co porabiasz, jak żyjesz, co w 

domu? Nie masz innych zmartwień oprócz bu- 

raczków? 

— Daj spokój — machnął ręką z rezygua- 

cją. — Od samego rana człowiek wije się, jak 

w ukropie. Z zamiataniem i sprzątaniem ledwo 

się wpora, już dzieci czas karmić, a tam po 

mięso i inne wiktuały do sklepów i na rynek. 

Wszędzie oko, wszędzie czuwaj! Rzeźnik, jucha, 

na kilo mięsa pół kilo kości żeberkowych wtry- 

ni, ani jednej ze szpikiem i łoju na lekarstwo— 

zupę psu na ogon lać — cliuda jak trzos urzęd- 

niczy. Prosisz mąki — krupczatki, a dadzą ci 

jakąć ziemię — ciasto od rąk zębami trzeba od- 

rywać, a kluski czy blinv podobne do cyganów. 

I tak wszędzie — same zmartwienia, same о- 

szustwa. W! domu ledwo obiad ugotujesz — 

żona przychodzi, zła, a że to dzieci brudne, 

obiad lichy, w niecerowanych pończochach cho- 

dzi. Zjadła i idzie do wieczornej pracy, a ty, 

człowieku, pończochy cerujesz, bieliznę pierzesz 

(strach, ile tego proszku i mydła wychodzi), 

dzieci karmisz, naczynia trzeba zmyć, znów po- 

sprzątać — a tam i noc. A jutro znów to samo. 

Poczekaj! — rzucił się za jakąś babą, poszperał 

w jej koszyku i podsuwając babie pod nos pę- 

czek marchwi, długo i z ożywieniem gestykulo- 

wał i rozprawiał. 

Ja stałem i myślałem. Mężczyzna, pan stwo- 

rzenia — i buraczki, krupczatka i kości żeberko- 

we. Świat się przewrócił do góry nogami. Stałem 

hto przed wielką metamorfozą, którą spłodził 

kryzys i zastanawiałem się, iluż jeszcze takich 

„panów stworzenia” ceruje żonom pończochy? 

Dziwniejsze to i bardziej cudowne, niż Śpie- 

wający koń i operujący kozioł. „„Wwiez, 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA” 

Występy Janiny Kulczyckiej 
Dziś o godz. B-ej wiecz. 

KOCHANKA Z EKRANU 
į Znižki wažne į 

Niema možliwošci 
emigracyjnych 

do Biro-Bidżanu 
Organizacja warszawska „Agroid* rozesłała 

do prasy żydowskiej następujący komunikat, w 
którym na prośbę moskiewskiego „Ozetu* stwier 
dza: * 

Wi związku z wiadomościami w prasie na te 

mat konkretnych możliwości emigracji z Polski 
iz zagranicy wogóle do Biro-Bidżanu już w mie 
siącach lutym, marcu, wyjaśnia „Ozet“, že me 

morandum tow. „Agroid* do C. I. K.-u nie zo 

stało jeszcze rozpatrzone i żadnej uchwały w 
związku z niem, jak wogóle co do emigracji z 
zagranicy jeszcze nie powzięto. Nie można rów 
nież przewidzieć, kiedy to nastąpi. W każdym 
razie niema podstaw do wymieniania jakiejkol 
wiek liczby lub terminu możliwej emigracji z 

Polski.
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KOBIETA MA GŁOS 
Kolumna zblokowanych organizacyj kobiecych pod redakcją Eugenji Kobylińskiej - Masiejewskiej 

NON DECET 
Swego czasu lansowano opinję, że ty 

tułomanja przychodzi z „Galilei*. Prze- 
konanie to i dziś jeszcze żyje wśród nie- 
których patrjotów  regjonalnych lub 
wśród ludzi, którzy nie mogąc podróżo- 
wać, aby poznać swój kraj, wiadomości 
© Polsce czerpią niejako z drugiej ręki. 
Wysuwanie dzielnicowości jest zawsze 
przypomnieniem przekłętej pamięci roz- 
biorów, lecz w tym wypadku nawet sam 
zarzut jest niesłuszny. lie wiem, czy Ма 
łopolanie, z c urobioną im  opinję, 
przestali nadużywać tytułów, czy też mo 
że my. wilnianie, jesteśmy tak zdolni, 
że z łatwością prześcigamy mistrza. 
dziś jednak tytułomanja .panuje. nagmin 
nie i niezależnie od dzielnicy, a więc iu 
nas. Znanym jest fakt, że prezesura, pia: 
stowana gdzieś przez pół roku, daje 'ty- 
tuł prezesa na całe życie. Każdy dzienni- 
karz jest z reguly „redaktorem“, nawel 
wobec tych. którzy są doskonale poinfor 
mowani o jego funkcjach w redakcji. Ja 
koś język nam się bardziej giętko ukła- 
da, gdy do słowa „pan* dodamy tytuł. 
I tak z księdza — powstaje ksiądz kano- 
nik, lub dziekan, z podporucznika — po- 
rucznik, a już każdy nauczyciel gimna- 
zjum obowiązkowo staje się „profeso- 

rem“. 
Tytułomanja z roku na rok się roz- 

szerza i zatacza coraz większe koła. 
W zasadzie niektóre tytuły mają rac 

ję bytu. Otrzymuje się je większym lub 
mniejszym nakładem pracy i zupełnie 
słusznie można, a nieraz i trzeba nimi 
się posługiwać. Lecz poco przesada? Po 
co, choćby żartobliwe, lecz chroniczne 
zakłamanie? Wśród sfer kobiecych man 
ja owa ma szerszą arenę rozwoju, my 
bowiem możemy nadużywać tytułów wła 
snych i tytułów prawnie użyczonych 
nam przez mężów. 

Organizacje kobiece na swych tere- 
nach już dawno wystąpiły do walki z 

  

    

  

    

        

  

  

  

  

tytułami, przekazywanemi kobietom 
przez ich „władców*. Trzeba przyznać, 

że walka jest skuteczną, to znaczy, iż w. 

obrębie takich stowarzyszeń, prawie się 
nie spotyka pan „profesorowych“, „in- 
žynierowych“, czy innych „owych*. 
Dzieje się to nietylko dlatego, że wśród 
członkiń znajduje się coraz więcej ko- 
biet profesorów, inżynierów, radnych i 
t. p., lecz też i dlatego, że dobry przyk- 
ład przedewszystkiem dają. -panie, posia 
dające mężów na wysokich stanowis- 

kach. One pierwsze zrzekają się nalež- 

nych im, głośno brzmiących, tytułów, — 

a dalej naśladują je inne, rezygnując z 

tytułów skromniejszych. 

zarzutem nadużywania tytułu własnego 
— wtrąca znów w inną przesadę, w zbyt 

nią skromność. Rzadko widuje się podpis 

kobiety inżyniera, adwokata, magistra, 

łub doktora zaopatrzony w tytuł. Na 

wet wtedy, jeżełi podpis znajduje się na 
dokumencie, tub na papierze przeznaczo 

nym nazewnątrz organizacji. 
To samo można powiedzieć wogóle 

0 większości' kobiet. posiada jących: stop- 
nie naukowe wyższych uczelni. Wszyst- 

one niemal wstydliwie nie używają swe- 

go tytułu, a przez to mimow olnie kryją 

go pod jpurpurą godności męża. Należy 

jednak zrobić zastrzeżenie, że uwaga po- 

wyższa nie dotyczy kobiet lekarek. I le- 

karzy naogół. Człowiek, który ukończył 

wydział medyczny. staje się dla wszyst- 

kich „doktorem, zaczynając od jego 

krawca, a kończąc na znajomych i nie 

bywa już zdolny do wypowiedzenia. lub 

napisania. swego nazwiska bez nieodzow 

nego „dr.“ 
Jest to tembardziej charakterystycz- 

ne, że wśród lekarzy mało jest takich, 

którzyby istotnie zrobili 
taki. 

Mówiąc o tytułach, trzeba zaznaczyć 

iż. wielu głowi się nad tem. jak się 

poprawnie mówi: doktór. czy doktorka, 

magister, czy magistra, adwokat, czy 

adwokatka. W pierwszych dwóch wy- 

padkach sprawę przesądzą brzmienie 

tekstu dyplomu, gdzie wyraźnie się mó- 

wi. „doktór”, ..magister'. bez względu 

  

  

Obawa. przed- 

doktorat jako 

na płeć. Co się tyczy członkiń palestry. 
poruszano tę sprawę w Radzie Adwokac 
kiej i zdecydowano używać słowa: „ad- 

   

wokat'. Zagadnienie „poseł*, czy „.po- 
słanka* przestało być aktualne, gdyż 
przyjęło się określenie: „posłanka. Za- 
gadnienie zaś jak nazwać kobietę mi- 
nistra, niestety, nie jest jeszcze w Polsce 
aktualne. 

„Sunt verba et voces praetereaque ni- 

hil* —— może powie ktoś i... nie będzie 
miał racji. Na poprawność tytułów 
zwraca się dziś uwagę nie tylko ze 
względu na wykształcenie, lecz i na wy- 
konywany zawód. Za użycie wyrazu 
„stróż — obrazi się „dozorca ', służąca 
jest „pracownicą domową", a kelnerzy ° 

nie są, broń Boże, lokajami. Nie trzeba 
się uśmiechać na te wymagania stawiane 
przez ludzi pracy fizycznej, lecz i wśród 
inteligencji należy zastanowić się nad 
racjonalnem używaniem tytułów. Prze- 
sada i nadużywanie tytułów jest rzeczą 
zabawną, lecz obawa przed właściwem 
użyciem nałeżnego tytułu — bywa nie- 
mniej śmieszną, gdyż tytuł naukowy nie 
robi już na nikim wstrząsającego wraże- 
nia. 

   Kobiety zaś muszą oddać „co mężow 
skiego — mężowi” i nie stroić się w cu- 
dze piórka, bo wśród :„profesorowych** 
„inżynierowych*. łatwo się przegalopo- 
wac. 

Białynia. 

Drzwi frontowe i kuchenne 
W poczytnym „„Kurjerze Wileńskim 

Redakcja „Kolumny Kobiecej* pisze 
wciąż dla was. Wilnianki, martwiąc się 
nieco, że zbyt mało dowodów ma na piś- 
mie waszego zainteresowania. Mówię 
„na piśmie”, bowiem ustne opinje oraz 
reakcje na pewne artykuły dochodzą 
często naszych uszu. Listów Redakcja 
otrzymała zaledwie kilka. 

Jeden z listów dotyczy artykułu „Na 
froncie pracownic domowych'. Pani W. 
zwraca uwagę na „„niedemokratyczność* 
naszych pań. Nie aprobuje „wyrażenia 
„istot jaskiniowych“ i radzi zwrócić u- 
wagę na sposób, w jaki niektóre panie 
traktują nietylko służące ale „wogóle lu- 
dzi z tak zw. .niższej sfery”. Pani W. 

cieszy się, że artykuł o pracownicach 
domowych porusza „zabagnione* stosun 
ki i wyraża nadzieję. że to nie będzie 
ostatnie słowo pani H. Romer w tej spra 
wie. Nie wiem,, czy pani Romer zechce 
tę sprawę uzupełnić dalszemi spostrzeže 
niami, ale zarzut „niedemokratyczności' 
chętnie oddałabym pod dyskusję naszej 
kolumnie. Słowo .niedemokratycznie* 
rzucane jest niby czerwona płachta w tę 
i w tamtą stronę w miarę potrzeby czy 
interesu. Czasami mówi dużo, a czasa- 
mi literalnie nie. Podejmuję więc dysku- 
sję, zainicjowaną listownie. Jakie jesteś- 
my w stosunku do tych, którzy. tak czy 

_ inaczej są od nas zależni? 
* # * 

* No i muszę przyznać, że jeżeli chodzi 

o służące. woźnych. kelnerów i t. d. to 
różnie z tem bywa. Może, niestety, pani 
W. ma rację? Są domy, gdzie .„fronto- 
we wejście” jest czemś w. rodzaju „tabu”. 
Odrazu tam sięmówi: ..co za chamstwo? 
Proszę skierować się przez kuchnię!” Są 
domy, gdzie pani wogóle nie rozwamia w 
służącą, żeby się z nią nie „spoufalič“. 
Mówi się tylko wtedy, gdy zachodzi po- 
trzeba wydania rozkazu albo udzielenia 
wyniosłej przestrogi. Nie oszczędza się 
ani smi służącej ani jej nóg zmęczonych 

ani zaczerwienionych oczu. Pan domu 

zapomina klucza od drzwi, gniewa się, 

gdy w nocy nieodrazu mu otworzą, pani 

domu co chwila ma coś do przeprania i 

prasowania, ktoś w domu ciągle rozlewa, 
rozrzuca, dzieci biegają. trzaskają drzwia 
mi, pies brudzi, wrzyscy mają swoje wy- 

magania — a taka „do wszystkiego mu 
si żyć tem obcem życiem, obcym gwa- 
rem, sama obca. zmięczona i niechętna 
różnym niezrozumiałym jej zdaniem dzi 

wactwom, przecież zmuszająca się do o- 

strożnego uśmiechu. Posyła się ją zmie- 

nić książki, przynieść papierosy, odnieść 

list, zanieść buciki do szewca, wypraso- 

wać garnitur — no bo jest od tego. Po 

sto razy biega otworzyć i zamknąć 

drzwi, ciągle myje. wyciera, szoruje: ni- 

by wieczorem skończy, a rano znowu za- 

czyna od początku. Pewnie, że czasami 

jest zła. Bo przecie nie pociesza się, jak 

jej pani. która wróci zziajana i mówi z 

satysfakcją: : 

— Ach, Wikciu, zdejm mi kalosze. 

Już nie mogę. Czwarte zebranie mam dzi 

siaj. A jeszcze dyżuruję przy kasie na 

RAR 
Ochota pani tak biegać na te wszy- 

“po ki 

stkie Lopy? — burczy służąca, walcząc 
ze śniegowcami. Żeby ja choć kapelka 
tego czasu miała, to poleżałaby ja z go- 
dzinka. Nóg ja swoich nie czuja. Po ko- 
lany odebrało. I pani poleżałaby sobie. 
Dużo tołku z tych dansulek? 

— A, nie gadaj Wikciu. Rozpal w ła- 
zience. Wezmę kąpiel. Nie rozumiesz, co 
znaczy praca społeczna. 

Pewnie, że nie rozumie. Danoby jej 
pracę społeczną! Najwyżej wypuszczą ją 
głosować do Rady Miejskiej na odpowie- 
dnią listę. A pozatem czas jej kupiony 
jest od rana do nocy, a i w nocy czasa- 
mi. Więc nic dziwnego, że potem robi 
się z takiej albo jędza albo ta „lenta“, co 
to zemknie z pod rąk do kościoła czy za 
szyje się w kąt i utnie sobie drzemkę, a 
DA choć przepada jcie panowie*. Kurz 
nie kurz — jej wszystko jedno. Żeby 
większej biedy nie było. Czego nie zrobi, 
to jej. Nakrzyczą, to nakrzyczą. A może 
pdni nosa w ten kurz „nie wścibi'*? 

(A niechaj takiej pani! Śpi do dwu- 
nastej, a potem palcem tyknie: tu kurz! 
tam kurz i poganiać zacznie do roboty. 
A człowiek nie maszyna parowa). No i 
antagonizm gotowy. Zresztą taka służą- 
ca nie szanuje swego stanu. Mówi tak: 

— Już najgorsza to rzecz, jak sługa 
kiedy panio zostanie. Z żadnej chamówki 
pani dobrej nie będzie. Jak widzisz, że 
pani na ciebie skrzyknie „wont* albo ja- 
kości brzydko obezwie — już i znaj, że 
z ichno familjo niebardzo. Taka zaraz 
niucha w kuferku, że złodziejka ty i za 
grosz. wierzyć tobie nie będzie. To i zło- 

dziejstwa taka nauczy. 
Te autentyczne słowa wygłosiła bar 

dzo leciwa, czerwona na gębie, pobożna 
i pyskata .,Zośka”. 
namyśle. я 2 

— А pani z delikatnej familji nigdy 
lajač sie nie będzie — (inteligentka zna- 

czy sie) i skrzyknąć na ciebie nie skrzyk 

nie. bo jej R: nie honor. 

   

    

  

Ale dłączaga e Zew * ъ‹іу już + 
fią do takiej „inteligentnej“ pani, spra- 
wiają jej tyle zmartwienia — Bogu to 
wiadomo? Taka naiwna pani oczywiście 

dzieli Się każdym smaczniejszym kąs- 

kiem z „Zosią”, nie pozwala jej posyłać 

a razy dziennie (nogi obolawszy), 

przemawia do niej serdecznie. stara się 

robić drobne przy jemnoś Н са ощ 

przez wdzięczność, spóźnia się z obia- 

dem, odpowiada dość hardo i niechętnie. 

siedzi całemi dniami w Kasie Chorych, 

partoli pobożnie zupę, wykłóca się z 

dziećmi, zamiata tylko po środku, a w 

sieni wcale sprzątać nie chce. Te „inte- 

ligenlne* panie też mają za swoje! Ciągle 

kich „żałują. Są niepoprawne. 

Chcą zdobyć przyjaźń i zaufanie służą- 

    

      

    

   

cej — wzamian tamta włazi im na gło-. 

wę, albo chodzi nieufna i podejrzliwa. 

czy aby pani nie „bzikowała*? Są takie 

służące, które z zasady nie wierzą żad- 

nej „pani*. Ot! przyczaiła się do, czasu. 

O, taka pani też zasługuje na współczu- 

cic! Zwykle, jak na złość, nie trafia się 

jej odpowiednia jednostka na kuchennej 

drodze. To też biedaczka ta obawia się 

humorów własnej służącej i najlepiej się 

  

  

  

A potem dodała po. 

  

Akcja gwiazdkowa 
Rodziny Wojskowej 

w Wilnie 
Na święta Bożego Narodzenia Rodzina Woj 

skowa przygotowała prezenta w postaci paczek 
żywnościowych i odzieży dla  najbiedniejszej 
dziatwy szkół powszechnych w Wilnie. Fundu 
szów na ten cel dostarczyła Kasa Stowarzysze 
nia, oraz Komenda Miasta, przekazując pienią 
dze złożone od Garnizonu zamiast życzeń świą 

  

tecznych. Dużą pomocą były także podarki w 
naturze, uzyskane od poszczególnych osób, czy 
zespołów. 

Z produktów zebranych w Szkole i w Przed 
szkolu Rodziny Wojskowej wśród lokatorów 
Budynku Wojskowego, oraz w 6 p. p. Leg. — 
zrobiono 152 paczki, z których 92 .zostały roz- 
dzielone pomiędzy uczniów 6 szkoły powszech 
nej przy ul. Wiłkomierskiej. Każda z tych pa 
czek zawierała pół klg. bułki, 20 deka kiełbasy, 
słoniny, lub boczku, 20 kawałków cukru i tro- 
chę bakalji. Pozatem panie organizatorki wy 
strały się o 48 sztuk ciepłej bielizny dla tejże 
szkoły. 4 

Podobne paczki żywnościowe w liczbie 60 
rozdano w męskiej szkołe powszechnej Nr. 17 
przy ul. Pohulanka. W firmie „Ва!а“ х 20% 

rabatem zakupiono 30 par obuwia, które roz- 
dzielono pomiędzy chłopców. Koszt pojedyńczej 
pary bucików wynosiósł do 6 zł. 

Wobec wielkiej ilości niezamożnych w żeń 
skiej szkole powszechnej Nr. 27 przy ul. Kalwz 
yjskiej dziewczęta podzielono na dwie grupy. 
Uczenice młodszych klas miały swą „gwiazdkę” 
w dn. 21 grudnia, starsze klasy w dn. 22. Op- 
rócz paczek żywnościowych także rozdane było 
obuwie. 10 par bucików dało Dowództwo 1 p 
p. Leg., oraz drugie 10 par d-ca tegoż pułku płk. 
Stawarz. 

Szkoła Nr. 42 przy ul. Wiłkomierskiej rów 
nież otrzymała 120 paczek, jako też 25 par obu 
wia, obstalowanych u szewca bezrobotnego. 

U dwóch bezrobotnych szewców  szyło się 
także buciki dla dziewcząt 18 szkoły powszech 
nej. Brak obuwia wśród młodzieży szkolnej iest 
rzeczywisty, to też buty budziły ogromną ra- 
dość. Dzieciarnia wkładała je odrazu, nie chcąc 
zdejmować nawet w wypadku, gdy nie pasowa 
ły do nogi, lub były ciasne.18 szkoła otrzyma 
ła także paczki z żywnością, które dostarczył 
Bat. Czołgów, 3 Dyw. Przeciwłotniczy, oraz Z 
Bat. Pom. Art. Do paczek dodawane były kawał 
ki mydła. 

Wie wszystkich szkołach rozdawanie prezen 
tów odbywało się wraz z uroczystem paleniem 
świeczek szkolnej choinki, przy śpiewie kolend, 
łańcu i zabawie, w miłym i naprawdę serdecz 
nym nastroju. Dzieci dziękowały za podarki 
krótkiemi przemówieniami, lub wzruszająco pre 
stemi wierszami własnej, poetyckiej twórczości. 

iDziewczęta z Czerwonego Krzyża wykazały 
dużą sprawność organizacyjną i pomagały usił 
nie przybyłym paniom w rozdawaniu odzieży 
i żywności. Obie strony wyniosły wzajemnie 
jak najmilsze wspomnienia; oraz świadomość, 
że dużo w Wilnie jest nędzy, choć duże serca — 
i dużo jeszcze do zrobienia. 

              

- * * * 

Na marginesie wspomnieć należy, iż istnie- 
jąca przy Rodzinie Wojskowej Sekcja Pracy. 
aczkolwiek nie brała czynnego udziału w akcji 
gwiazdkowej, posłała szkole Nr. 21 przy ul 
Ostrobramskiej szereg prezentow, wykonanychr 
z włóczki własnoręcznie i na własny koszt. 

KRONIKA | 
— Cheinka dła dzieci szkolnych w Waero- 

pajewie. Staraniem Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w Wioropajewie, wzorem łat ubieg 
łych urządzona została choinka w dn. 6 stycz- 
nia b. r. o godz. 4-ej pp. w lokalu Ogniska 
KPW. Na choinkę przybyło miejscowe społe- 
czeństwo. Dzieci szkolne odegrały „Jaselka“. 
Po przedstwieniu dokoła tradycyjnej choinki 
zebrała się licznie dziatwa, odśpiewała szereg 
kolend przy dźwiękach orkiestry, oraz wygło- 
siła odpowiednie dekłamacje. Radosną chwilę 
sprawił dzietwie Anioł, który przyniósł poda- 
runki. Obdarzył 210 dzieci słodyczami, 25 dzie- 
ci otrzymało ciepłe sukienki (8 sukienek), bu- 
ty (13 por) i (4, ciepłe bluzy. 

czuje, kiedy donna ma ..wychodne* i w 
domu. jest cicho, cich Czy taka pani 
jest „demokratyczna“? Niewiadomo! A 
teraz zacytujmy wiersz: 

Służąca w złym humorze. 
okiem kłuje jak sondą... 
„Czemuż zezem spogląda, 
mój Boże - 
A może myła rano 
i wiatr jej zęby zawiał? 
Czy co ją mogło dotknąć, 
że nie rozmawia prawie? 
Grzmią naczynia dowoli — 
ikażda słu żba cholera!) 

      

    

  

Może wy jej pozwolić? 
Może pomóc wycierać” 
Może dać co — u lita: 
(tak daleko ten pierwszy!) 
I pani wzdycha cicho 
odchodząc pisać wiersze 

E. K. M.



„„KURJER* z dnia 26 stycznia 1935 r.    

Wiadomości gospodarcze 
Bank Polski wypłaci 
8 proc. dywidendy 

W dniu 23 b. m. odbyło się pod przewodni 

d-ra Wroblewskie 

Rady na kto 

rem Rada wysłuchała sprawozdania dyrekcji z 

działalności Banku w 

uie 

c«twem prezesa Władysława 

go posiedzenie Banku Polskiego, 

    

grudniu r. ub., a następ strony 
zatwierdziła przedstawione przez dyrekcję 

sprawozdanie oraz bilans Banku wraz z rachun | В. „Stoga © 

kiem zysków i strat za rok 1934. NOE ali 
Rachunek zysków i strat wykazuje 

zysk za rok 1934 w kwocie — 

złotych, 

stawić walnemu zgromadzeniu akcjonarjuszów 

wniosek wypłacenia dywidendy za rok 1934 w 

  

czysty 

12,2 miljonów 

  

   
wobec czego rada postanowiła przed- 

_ wysokości 8. proc. 

Wymiana talonów 
od obligacy| 5 proc. pożyczki 

konwersyjnej 
Wymiana talonów od obligacji 5% pożyczki 

konwersyjnej z 1924 r. na nowe arkusze kupo- 
«owe na dziesięciolecie 1935—1945 będzie prze 
growadzana bezpłatnie w okresie od dnia I go 
kwietnia 1935 r. do dnia 31 marca 1936 r. przez 
kasy urzędów skarbowych oraz o ły Banku 
Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego i 
Pocztowej Kasy Oszczędności. 

Talony będą wymieniane okaz 
czem okazanie samych obligacyj jak również 
wskazanie ich właściciela nie będzie wymagane. 'W pier 

Wymianę w drodze korespondencji przepro- 
waądzać hędzie wyłącznie Urząd Długów Pań 
ма w Warszawie, Rymarska I za zwrotem kosz- 
tów przesyłki pocztowej. 

ymiana talonu zagranicą przeprowadzana 
hędzie przez urzędy konsularne Rzeczypospoli- 
tej. Termin i sposób tej wymiany będą podane 
jo wiadomości publicznej w czasie późniejszym 

mm 

"Komisie odwolawcze 
Mimo to, że władze ministerjalne 

wierdziły skład komisji odwoławczej przy Izbie 

Skarbowej w Wilnie to jednak komisja odwo 

ławcza dotychczas nie rozpoczęła obrad. Obec 

ały jeszcze rozpatrzone podania z 

roku 1933 i płatnicy z tego powodu są narażani 

na straty, gdyż odwałanie nie wstrzymuje egze 

kucji, a zdarzają się często wypadki, że po 

ściągnięciu podatku wraz 2 kosztami komisja 

odwoławcza go zmniejsza. Należałoby uspraw 

nić prace komisyj odwoławczych jako jednego 

ność spopula 
colników 

     

  

       

    

    

    

cielom, przy- 
  

rozwija 
  

  

stadjum wy 

    

Pierw: 
przez ws 

     

      

już zat- 

  

nie. nie zo: 

    

„1 czynników administracji skarbowej o wiel- 

kiem znaczeniu. (es). 

Zeznania o obrocie 
Według nowej ordynacji podatkowej wszyst 

kie przedsiębiorstwa nawet kat: IV handlowej 

o ile są zarejestrowane w rejestrze hanlowym 
muszą składać do 1 marca zeznania o obrocie    

  Nie złożenie zeznania pociąga za sobą karę Mini 
pieniężną do 500 zł. projektu « 

Mniejsze przedsiębiorstwa powi więc o mów       

  

ile nie chcą składać zeznań wykr 
stru handlowego. 

WETO OISW 

JERZY MARJUSZ TAYLOR 54 

Ik Czerwonej Przełęczy 
I nagle stało się coś zupełnie nieoczekiwanego. 

irena poczuła na czole ostre muśnięcie czegoś twar- 

dego i w pierwszej chwili pomyślała, że to 

ny, strącona z kilkupiętrowej wysokości nagłym po- 

<dmuchem wiatru, zawadzając ją kiścią swych igieł 

spadła prościutko na grzbiet Mruczka, który aż przy- 

giął się do ziemi pod tym ciężarem. 

Niebawem przekonała się, że stało się coś znacz- 

nie gorszego. To sęp rzucił się na tak nagle na niepoża- 

danego czworonożnego gościa i siadł mu na grzbie- 

cie, bijąc silnemi skrzydłami. Ryś, miaucząc przera- 

źliwie, przewrócił się nawznak i przedniemi łapami 

starał się pochwycić straszliwą głowę skrzydlatego 

przeciwnika, który zadawał mu błyskawicznie ciosy 

wym potężnym dziobem. 

Przytomna dziewczyna. nie tracąc czasu, po 

chwyciła z ziemi jakiś suchy patyk i z tym słabym о- 

rężem ruszyła na pomoc Mruczkowi. Uderzała na 

chybił trafił zamykając oczy, i obawiając się wyrzą- 

dzić szkodę jednemu i drugiemu. 

Szczęście jej sprzyjało, Tarzający się po ziemi 

płowy kłąb rozdzielił się natychmiast. Sęp puściwszy 

swą ofiarę, siadł na murawie jak kura, rozpościerając 

po ziemi oba skrzydła. Rozejrzał się kilka razy, jak- 

by w zdumieniu. wydał przenikliwy okrzyk i nagłe 

z reje 
(es). 

artystów 

gałąź sos- 

  

Jak się dowiaduj: 
obecnie w Bukares 

h z dami 

  

    

   
z ramieni 

  

Rozpoczęte w bie x 
wie rozmowy handlowe z Węgrami zostały ch 
lowo przerwane. Dalsze rozmowy będą prowa- 

Budai 
polska « 

ministrem przemyski i handlu dr. Pr 
ciszkiem Doleżalem. nia. 

Akcja uświadąmiająca o ustawach finańsowo-rolnych 

SZ 

    
   

  

   

   

  

   

ustaw 

GOSÓW se 

nowej Ai uówiaGainizj ącej. Tr. 
Centralne Biuro z 

Plan 
dy etapami, w 

go do zaobserwowany 
zym etapie, który znajduje się w 
onyw ania, 

czredy elementy w 
z ni 

ystkie ae» polskie w dniu 23 

grudnia roku zeszłego, wygłoszony przez dyrek 

zym 

  

terstwo Pocz 

grafików 

  

Rozszerzenie obrotów handlowych 
z Rumunią i Węgrami 

„Iskra, toczą się Należy 

wy polsko-rumu 
Ajeneji dodać 

e rožn           
   
      

      

     
       

    
    

ce na celu rozszerzenie obrotów han- skład wchodzi około 
wicieli świata 

zGiisk w rokowaniach bierze 
udział radca ministerstwa przemysłu i handlu Polsko- Wegiers ą i ma 

ych b. 

  

sfer gospodarce: 
ydłowski. 

ym miesiącu w Warsza- 

i 

  

  

  

n 

  

rczemi.     

  

mi gospod 

Uczestnicy w 
  

      

      

  

   

  

zagr 

   
, dokąd w połowie lutego 

legacja handlowa "na czele 
iej izbie 

Powrót. w 

y, Jest w 

      

* tora 
go. 

Drugim elementem 

  

Centralnego Biura p. 

      dotyczących uporządkowania 
НЕ 01›0‹:.:і\ Centralne Biuro do 

przystąpiło do pla 

    

wywieszone we w 

  

obecnie główną uw 
„ którzy  spewnością 
pomocy, aniżeli "ol 
uświadamiającej 

celu dostosowania 

h potrzeb. 

zczane w tygodniowy 

ie Ściennej, plz      
      

stała    akcji 

  

bę-    

    

pularna bros. 
że uporządkówa 
w aiedługim czasie 
na w 

  

   

  

przewidziane 
jemnie ze sobą pow 

h był odczyt, 

  

zostały 
ane. 

transmitowany  wiadam 

  

        

Nowy typ blankietu telegraficznego 

ZE 

  

  niedawno 

  

elegrafów, obok wprowadzonego 

munda Jona wpro 
i gratulacy jnych. 

Ludwika dowskiego i Wandę Z 
na konkursie ogłoszonym przez Min. Poczt i Tel. 

  

   

    

    

uleciał wgórę. szeroki krąg w 
powietrzu. opuścił się na gniazdo, gdzie począł mus- 

poczem załoczywszy 

kać się dziobem i doprowadzać do porządku pokiere- 

szowane zapewne szponami rysia upierzenie. 

Irena odetchnęła z ulgą. Temu przynajmniej nie 

stało się nic złego. Teraz skolei spojrzała na Mrucz- 

ka, który zrejterował pod osłonę różanego zagajnika, 

i spostrzegła, że z 

tro. Pobiegła ku niemu i zaczęła od wymówki: 

-- No, widzisz, eo się tu stało?. Dlaczego przy- 

szedłeś tu razem z Mruczkiem? Wiesz przecież, że 

pan: doktór nikomu nie pozwala włóczy 

wonej Przełęczy. Poco łamać zakaz? 

Chłopak był widocznie przestraszony nieocze 

wanem zajściem. Nie zapomniał jednak emoknąć Ire- 

ny z galanterją w rękę, a potem począł opatrywać ry- 

który. parskając nerwowo, szczerzył groźnie kły 

ra własnego opiekuna. Ale Petro, nie zwracając wiele 

uwagi na te dąsy, przygiął mu bez ceremonji łeb do 

ziemi i przesunął dłonią po grzbiecie zwierzęcia. 

— Nie mu nie jest. Trochę tylko stracił kłaków, 

ale to nie szkodzi, bo i tak jeszcze ma ich dosyć 

oświadczył wreszcie wesoło, kłepiąc rysia, który pod 

dotknięciem jego ręki uspakajał się widocznie. —- Wi- 

dzi pani —- dodał, jakby się usprawiedliwiając —- ja 

go nie wołałem. On sam poleciał.za mną i nie mogłem 

go' odpędzić. 

— A poco przyszedłeś? Czy mas 

dla mnie? A może listy? : 

—- Nie. Ja tak tylko... 

gąszczu wyłania się ostrożnie Pe- 

      

się po Czer- 

   

  

      

sia. 
  

jakie nowiny 

  

— No, to umykaj już do domu. Ołeksa tu gdzieś 

że w chwili obecnej baw: w 
ie polska wycieczka gosr 

wana prz 

ślejszego kontaktu: z węgierskiemi 

cieczki odbyli na miejse 

dzy innemi w węg 
znego 

przemysłowo-handlowej. 
do Warszawy spodzićwa 

pierwszej połowie: przyszłego tygod 

Stanisława Lipskie- 

ą plakaty, 
opracowało Centralne Biuro i które zostały już 

ich osiedłach wi 

element stanowi serja artykułów, ji 
h odstępach cza 

towanej po wsiach 

    

opracowana 

p. t.: „Jak drobny rolnik mo 
swe długi*?, która ukaże się 

i zostanie rozpowszechnio 
ci 100.000 egzemplarzy. 

Z chwilą zakończenie tego stadjum akcji uś 
Centralne Biuro przystąpi do op- 

racowania i wykonania eiapu, rozszerzając za- 
kres swej działalności na wszystkich rolników. 

jednobarwnego 
zło nowy 'typ wiełobarwnego blankietu telegra- 

- Projekt tego blankietu został wykonany przez 
awidzką i uzyskał pierwszą nagrode 

Wystawa Prób I Wzorów 
w Krajach Dalekiego Wschodu 

    

  

    

  

    

   

  

Izba Przemysłowo Handlowa w Wilnie- 

komunikuje, że eksponaty przeznaczone wy 
cza, w sławę „Prób i Wzorów w Krajach Dale 

eśćdziesięciu hodu* należy kierować pod adresem      
   

    

nia, Port Cen 

r East Line 
Magazyn 6 przy równo 

spodarczego. 

z Izbę 
na celu na 

  

względnie pod adr 
Wolna Strefa, 

  

    

     
awiadomieniu firmy „Warta Gdynia 

dostarc specy 
wysyłanych ekspońatów w 3 egzempla 

   ‚ Рга 
lutego b. r 

Eksponaty nie wróc: 

*znaczone s 
stałej wystawy w Szang 
sko — Pol 

Bow. 
ponatów 

czem 

im syłki będą przyjmowane do dnia 10 

w, budapesz    

  

do kr 
one do 

aju przy 

ž M 

enia 
Chiń- 

  

ja ponie 

utwc 

Izbie 

   

  

   

  

które pragnęłyby zwrotu swych eks- 

wiany wyraźnie to zaznacz przy- 

1 koszty zwrotu "ye pr tek. 
„b. nie uisz- 

100 — nie 

nia wzorów 
Kwoty należne za udzial 

у рпп?м na konto P. K. O 
niem że jest to opłata za 

wymienionej Wystawie. 

Wystawa światowa 
w Brukseli 

Izba Przemysłowo — Handlowa w Wilnie 
viadamia na wystąwie światowej w Bruk 

seli której otwarcie nastąpi dnia 27 kwietnia 

1935 r. będzie również oiwarty pawilon między 
narodowy, naczony dla ekspozycji f 
prywatnych. wilonie tym mogły I 
dział frimy prywatne tych państw, które mają 
swoje własne, oficja pawiłony na wystawie 

(jak wiadomo polskim ofiecjalaym pawilonie 
na Wystawie Światowej w Brukseli nie mogą 
brać udziału poszczególne firmy, gdyż ekspozy 

    ponosi 

       i prób na wysta 
ych tekst w stawie należ 

1680 z zan 
udział w 

  

któr:     
      

  

i jest to po 

  

      
    

    

         

  

    

  

   

eja ujęta będzie syntetycznie i nosi charakte 
wybitnie reprezentacyjny) 

Mając na uwadze, 
pragnęłyby być zap: 

e niektóre firmy połskie 
entowane na tej*Wysta- 

Warsza 
paz czeL WORA Ć pr 

      

    

dła celów KE ji eposie firm KODEŃ 
wych. Ekspozycja w tym pawilonie zw. ‚ 

opłałą zł. 280 za 1 m! powierzchni użytkowej, 
w której to opłacie mieszczą się już wszystkie 

    

        
„ ogólne usługi, dozór, światło, ubezpiecze 

: jak wynajęcie sto: transport. deko 
nie eksportowe it. p. 

Instytut. uprasza sowane -firmy © 

    

szybkie zawiadomienie czy reflektują na udział, 

oraz jaką ilość metró radratowych *Stoiska 
zamierzają zaj Firmy, które partycypują w 
kosztach ekspozycji w reprezentacyjnym pawi 
lonie polskim, a zamierzają eksponować rów* 

ież w Międzynarodowym: Pawilonie otrzymają 
kę w kosztach o 25 proc. Po otrzymaniu oś- 

zenia od firm Instytut osobnem pismem 
zawiadomi, czy ca 2 E jest uzależniony od 
odpowiedniej „ będzie zmontowa- 

blankietu, ny. 

     

  

   
  

  

   
  

    

   
          

  

Morze to — pluca narodu 

pasie owce. jeszcze brakowało, 

baczył. 

— Zaraz... Tylko uwiążę Mruczka... 

Irena w duchu czyniła sobie wymówki, że zbyt 

surowo potraktowała tego chłopca, który przyleciał 

tu bezwątpienia poto tylko, aby zobaczyć panienkę, 

co tak chętnie rozmawiała z nim w leśniczówce. Om 

jednak przyjął to bez cienia urazy. a nawet wesoło. Z. 

urwisowskim uśmiechem wyciągnął z kieszeni prze- 

dziwnie dziurawych spodni jakiś nastroszony mnóst- 

wem supełków sznurek i począł wiązać u szyi Mrucz- 

ka coś w rodzaju obroży. y 

Robota mu jednak nie szła. Sznurek rwał się u- 

slawicznie. na nim wciąż 

nowe supełki, a korzystając z czasu, opowiadał co 

porabiają państwo Montecervi i Adaś i Marysia. Po-- 

wiedział też, jakby pomiędzy wierszami, że leśniczy. 

ostatniemi dniami był trochę zaniepokojony, donie- 

siono mu bowiem, że na Kamiennym Horbie od pew- 

nego czasu pada ulewny deszcz. 

Irena wyraziła zdziwienie, że leśniczy może się 

niepokoić takim drobiazgiem jak stan pogody w oko- 

licach dalekiej góry, ale Petro wyjaśnił natychmiast, 

że taka ulewa nie wróży nie dobrego, bo zdarza się w 

takich wypadkach, że Czerwony Potok przybiera w 

oczach niemal, z godziny na godzinę, zamieniając się 

w rwącą, rozlewną rzekę. Leśniczówka w wąwozie 

staje się wówczas jakby wyspą, odciętą od świata i 

samotną, zdaną na pastwę szalejącego żywiołu. 

Tegoby aby cię zo- 

  

Petro musiał zawiązywać 

(5: cw 

  

 



Ceny pomarańcz 
Wezoraj w Izbie Przemysłowo — Handlo- 

wej odbyła się druga konferencja kupców wileń 
skich handlujących pomarańczami.  Przedsta- 
wieiel Izby poinformował zebranych, że w War 
szawie Związek Izb w porozumieniu z władza 
"mi administracyjnemi ustalił ceny detaliczne po- 
marańcz na terenie całej Polski. 

Dla Wilna kalkulacja wypadła w sposób na 
-stępujący. Pomarańcze hiszpańskie, tak zwane 
„blendynki* mogą być sprzedawane w cenie za 
kilegram nie wyżej niż 

1,75 zł. — I gatunek, 

1.55 zł. — II gatunek, 
1.26 zł. IM gatunek. 
Pemarańcze włoskie w 
2.20 zł. za 1 kg. 

Pemarańcze pales 
1,75 zł za 1 klg. 
W. najbliższych dniach do Wilna nadejda 

większe transporty pomarańcz. 
Wszelkie cbawy, że popyt może przewyższyć 

podaż, są bezpodstawne. Polska przedtem kon- 
sumowała recznie 2,700.000 kig. pomarańcz, ©- 
becnie zaš przyznane są kontyngenty na 30 milj. 

*klg. — w tem 16 milj. klg. dła Hiszpanji, 8 milį 
klg. dia Wiłoch i 6 milj. dla. Palestyny. 

Pociąg popułarny z Białego- 
stoku i Grodna do Wilna 
Dyrekcja Kolei Państw w Wilnie, pragnąc 

udostępnić szerszemu ogółowi wzięcie udziału 
w Święcie Matki Boskiej Gromnicznej i w za- 
wodach sportowych, postanowiła uruchomić w 
dniu 1 lutego popularny pociąg z Białegostoku 
1 z Grodna do *Vilna i zpowrotem. 

Z Białegostoku pociąg ten 1 lutego wyjedzie 

© godz. 12,50 — z Grodna o godz.14.22 i przy 
jedzie do Wilna o godz. 16,55. 

Odjazd z Wilna: nastąpi 3 lutego o godz. 17 
anin. 10.ł Koszt biłetu z Białegostoku do Wilna 
+ zpowrotem wyniesie 11,50 zł., z Grodna do 
Wilna i spowrotem 8 zł. 

Wymiana znaczków 
” pocztowych 

Z dniem 1 lutego ministerstwo poczt i tełe- 
grafów wycofuje z obiegu znaczki pocztowe 30- 
groszowe czerwone z godłem Państwa. Prze- 
syłki pocztowe ofrankowane 
Pędą od tej daty uważane za nieopłacone. 

Do 31 marca r. b. urzędy i agencje pocztowe 
będą przyjmowały stare znaczki do wymiany 
na nowe. Oddający stare znaczki otrzymają po- 
kwitowanie, za przedstawieniem którego w cią- 
gu miesiąca będą im wydawane znaczki poczto- 
we nowego typu. 

Ostatnie dni handlu 
zalącami 

Od 1 lutego rozpoczyna się na terenie całej 

Rzeczypospolitej czas ochronny na zające-sza- 
raki. Zgodnie z brzmieniem art. 53 prawa ło- 
wieckiego — po upływie dni 108 od momentu roz 
poczęcia czasu ochronnego, a więc od 11 lutega 

sprzedawanie, kupowanie, przewożenie i 
przenoszenie zajęcy. jak również podawanie ich 
"w restauracjach i jadłodajniach jest wzbronio- 
ne. 

Za przekroczenie lego zakazu art. 80 prawa 
towie: lego przewiduje się karę grzywny do zł. 

5 -- i aresztu do 6 tygodni. oraz konfiskatę 
zwierzyny у 

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 25 stycznia 1935 r. 
Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 
<ytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 
gonowych, mąka i otręby — w mniejsz. ilośc, 

w złotych za I q (100 kg) 

  

cenie: 

kie w cenie: 

  

  

  

   

    

  

   

    

        

   

  

Żyto- | standart 700 g/l 14.50 15— 
с л 2 670 . 13.00 13.25 

Pszenica | й. 265 , 18.— 18.50 
- Ц - L 16.75 17.75 

Owies I = 490 . 13.50 14— 
- u A 470 „ 12.25 12.75 

Sacimšea: L 655 (kasa) 165) 1225 
* Н z 625 „ | 1525 16— 

Gryka 1 ja 630 ,. 14.00 14.50 
и и 600 |. 13.50 14.00 

Mąka pszenna gatunek |—C = = 
. + » IE A 
2 Sa м 1-—G — — 
- Е - И--А 18.— 19. 
$ 5 i IH—B 12.50 13. 
„ żytnia do 55% — -- 
” „ do 65% Ф — 
” „ , sitkowo 15.50 16.— 
Р „” razowa 16.— 16.50 
” „do 8205 (typ wojsk.) 1750  18,— 

Otręby żytnie przem standart. 750 „6— 
»  przenne miałkie przem. st. 10.— 10.50 

Siano Е 7— 8— 
Słoma 57580 
Siemię Iniane b. 90% f.co st. załad. 45.50 46.50. 
Len czesany Horodziej basis | 

sk. 303.10 2340.— 2380— 
Len standaryzowany: 2 

trzepany Wołożyn basis | 1820.— 1860.— 
„ Miory sk. 216.50 1600.— 1640— 
> Traby za 1000 kg. 1820.— 1860.— 

Horodziei 1950.— 1990— 
«l Horodz. b. | sk. 216.50 1640.— 1680.— 

e got. I 1250 — 1290— 

L] 

PODZIĘKOWANIE 
Wyrażam najserdeczniejsze podzię- 

kowanie dr. Libo za troskliwą opiekę 
i skuteczne leczenie. 

Doba Włodawska. 
Stefańska 13. 

temi znaczkami | 

"ra się przy 40:000 złotych rocznie, 

„KURJER* z dnia 26 stycznia 1935 r. 

Kosztowny błąd 
Zabroniono dokończyć budowę domku... przez pomyłkę 

  

Funkejonarjusz pol państwowej w Nowo 
gródku p. Jan Wieczysty i jego żona Małgorzata 
rczpoczęli w roku 1930 budewę domku przy 
ulicy Zamkowej. Spełniało się marzenie o włas 
nym dachu nad głową. Uciułany przez długie 
lata kapitalik pozwalał na wybudowanie domku 
murowanego © czterech mieszkaniach. Pani Mał 
gorzta przyozdabiała już w myśli własne mie 
szkanko we własnym domku i cieszyła się, że 
pozbędą się wreszcie zależności od kaprysów 
przygodnych wł: cieli drogich mieszkań. 

Domek rósł powali. Pan Wieczysty znał sie 
na. formalnościach i nie zaniedbał niezego. — 
Posiadał zezwolenie wszystkich urzędów, plany 

   
   

były. zatwierdzone i nikt nie rościł do niczego 
żadnych pretensyj. 

Mury rosły ż dobiegały już dachu. Zdawało 

ky się na pozór że nie nie stanie na przeszkodzie 
— domek będzie wykeńczony. Aż tu nagłe i 

niespodziewanie przychodzi pismo z urzędu wo 
iewódzkiego: „wstrzymać budowę*. 

Pan Wieczysty spełnił nakaz urzędu. . Miał 
nadzieję, że nieporozumienie wkrótce wyjaśni 
się. Zwrócił się de urzędu wojewódzkiego z pro 
śbą e pedanie przyczyn zakazu. Odesłano go do 
Magistratu. W Magistracie nikt nie nie wie- 
dział — odesłano go do innego urzędu. Pan Wie 
czysty nie dawał za wygraną i wszędzie Szukał 
źródła zakazu. 

W ciągu dwunastu miesi 

  

ty roku 1931 

  

ia do ministerstwa. Upłynął rok 1932. Niewy 

nie 
cirzymai pezytywneį odpowiedzi. Sprawa posz ‚ 

kończone i niepokryte dachem mury domku psu 
ły się pod działańien: desźczu, wiatru i zmian 
temperatury. 

'Upłynąły trzy lata — to znaczy trzydzieści 

Sszyść długich miesięcy. Z urzędu nadeszło wstyd 
liwe pisemko — zakaz kontynuowania budowy 

zestał wydany trzy lita temu przez... pomyłkę. 
Jakiś urzędnik pomylił się. 

Pan Wieczysty, rezumując słusznie, że urzę 
dy nie mają prawa narażać obywateli na stra 
ty, skierował sprawę do sadu cywilnego, doma 

jąc się od Skarbu Państwa odszkodowania w 
wysokości 6 tysięcy złotych. Pan Wieczysty żą 
dał zwrotu kosztów komernego, które w ciągu 

tych trzech lat poniósł, ho gdyby posiadał do 
mek, ni» płaciłby nie. Domagał się odszkodowa 
nia za zniszczone częściowo mury i za komor 
ne, któreby ewentualnie miał, odnajmując trzy 

  

    

   

  

mieszkaniz we własnym domku w ciągu trzech | 
lat. 

Sąd cywilny w Wilnie uznał, że pretensje 
p. Wieczyst”go są słuszne i zasądził na rzecz 

jego od skarbu państwa dwa tysiące trzysta zł. 
tytałem odszkodowania za mary i za to komor 
ne, które sam płacił. 

ie uwzględnił natemiast żądania zwrotu 
ewentualnego kcmernege, któreby mogło wpły 
uąć od lokatorów domku w ciągu trzech lat. 

Skarb Państwa zestał również obciążony koszta 

mi precesu. Straty Skarbu Państwa wskutek 
jednej pomyłki urzędnika sięgają trzech tysię 
€y złotych! 

Kosztewny 

  

       

  
  

  

błąd! tw). 

  

KRONIKA 
Dziś: Polikarpa, Pauli 

Jutro: Jana Złotoustego 

  

Wschód słońca — godz. 7 m. 23 

Żachód słońca — godz. 3 m. 41 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 0. $ В. 
w wiinie z dnia 25/! — 1935 reku. 

Ciśnienie 743 

Temp. średnia 0 
Temp. najw. +1 
Temp. najn. —3 
Opad 7,0 
Wiatr: połudn. 
Tend. bar.: zniżkowa 
Uwagi: pochmurno, šnieg 

— Przepewiednia pogedy wedtug P. I. M.: 
Najpierw pochmurno z opadami głównie w po- 
staci deszczu. Temperatura kilka stopni powy 
żej zera, później pogoda zmienna i lekkie och- 
łodzenie. 

Silne i porywiste 
merzem burzliwie. 

  

wiatry zachodnie. Nad 

OSUBIS'FA - 
— Min. Kwiatkowski w PKO. W dniu 24 

stycznia r. b. zwiedził oddział PKO. w Wilnie 

były minister p. E. Kwiatkowski. 
— Kurater Okr. Szk. Wiłeńskiego Kazimierz 

Szelągowski powrócił z inspekcji szkół i objał 
urzędowanie. 

MIEJSKA 

— PRACE BUDŻETOWE MAGISTRATU po-. 
stępują szybko maprzód. Do chwili obecnej od- 
było się już 8 posiedzeń Prezydjum Zarządu miej 
skiega, poświęconych omawianiu. preliminarza 
Rozpatrzono już stronę dochodową, obecnie oma 
wiany se budżet wydziełonych przedsiębiorstw 

   ča kompetentnych dowiadujemy się. 
że już w przyszłym tygodniu magistrat zakończy 
prace budżetowe i projekt nowego preliminarza 
przekazany będzie do' zaopinjowania / radziec- 
kiej Komisji Finansowej. Należy więc spodzie- 
wać się, że już w końcu przyszłego miesiąca 
względnie w początkach marca budżet wpłynie 
god obrady plenarnego posiedzenia Rady. 

Należy przy sposobności zaznaczyć, żę kom- 
peteńtne miejskie czynniki spodziewają się, że 
budżet bieżący zbilansowany zostanie nietylko 
bez deficytu, ale nawet z nadwyżką, która zużyt 
kcwana zostanie na pokrycie peprzednich niedo 
borów miasta. i 

— WCZORAJ PONOWNIE ODBYŁA SIĘ 
KONFERENCJA. PRZEDSTAWICIELI MIASTA 
Z REPREZENTANTAMI SAURERA I MIEJSCO- 
WEGO „TOMMAKA% przy udziale przybyłych 
z Warszawy delegatów. Konferencja miała na 
cełu ostateczne załatwienie zatargu między ma- 

gistratem i przedsiębiorcą autobusowym i była 
poświęcona omówieniu warunków nowej umo- 
wy. Jak już donosiliśmy, rozbieżność zdań de- 

tyczy wysokości wymagrodzenia. Magistrat upie- 
„Tommak“ 

  

   

  

proponuje mniejszą sumę. 
W toku obrad zarysowała się jednak wyraž- 

na tendencja do kompromisowego załatwienia 

zatargu. Dalszy ciąg konferencji odroczono do 
dnia dzisiejszego. 

— BUDOWA NOWEGO GMACHU SZKOŁY 
POWSZECHNEJ W JEROZOLIMCE. Z począt- 
kiem wiosny magistrat przystępuje do kapital- 
nej inwestycji. Mianowicie w Jerozolimce ma 
stanąć nowy murowany, dużych rozmiarów 
gmach szkoły powszechnej. 

Władze miejskie przewidziały już odpowiedni 
kredyt na tę inwestycję, mają jednak również 
nadzieję uzyskania subwencji z Towarzystwa Bu 
dowy Szkół Powszechnych. Nawiasem należy za 

      

+ Ко- 

"CZNYCH. Dyrekcja Pocztow 

sme' t'zł 

* imstrukcje mają 

:naczyć, że Towarzystwo to na budowę szkół nie 

wyasygnowało Wilnu dotąd ani - grosza. 
Budowę tego gmachu magistrat zamierza za- * 

  

kończyć jeszcze w ciągu bieżącego roku. 
Skoro już mowa o budowie nowych szkół. 

należy zaznaczyć, # początkiem wiosny magi- 
strat zamierza wzni 
nej 

> przy l „Radńskiej. 

    

    

ry praz rozbudować szko- 

ZMNIEJSZYĆ 
$ TEATROWI. košia upływa ter 

min umowy dzięr j na teatry miejskie. W 
związku z tem dowiadujemy się z miarodajnego 
ródła, że warunki dzierżawy w nowym sezo- 
nie tetralnym będą mniej dogodne. Przedewszy- 

    

    

  

   

    

'atkiem magistrat projektuje zmniejszenie sub- 
wencyj (obecnie teatr ma Pohułance otrzymuje 

‚ dd miasta subsydjum w. wysokości 4000 zł. mie- 
Nowa umowa ma przewidym dale- 

świadczenia finansowe ze strony 

  

sięcznie) 

mniejsze 
magistratu. 

GOSPODARCZA 

- SPRZEDAWCY MLEKA ZWRÓCILI SIĘ 
DO MIARODAJNYCH WŁADZ Z OBSZERNYM 
MEMORJAŁEM, w którym. wskazując na ciężką 

cję, proszą o prólongowanie obowiązujące- 
zarządzenia o sprzedaży mleka w herme- 

  

     

  

zamkniętych naczyniach, do 1 stycznia 
1957 roku, 

„Jednocześnie pelėnci proszą 0 uruchomienie 

  

instytucji, któraby zaopatrywała sprzedawców w 
nowe naczynia. 

Z POCZTY 
VTÓW TELEFONI- 

a komunikuje nam, 
że wyszedł z-druku nowy Spis abonentów w 
obrębie Dyrekcji Wileńskiej na rok'1935. Abo- 
nenci. otrzymują ten Spis z urzędu w cenie 1 zł. 
25 gr. Osoby nieposiadające aparatu mogą na- 
bywać Spis w każdym urzędzie pocztowym w ce 

75 gr. 
Urzędy -posiadają również do sprzedaży Spis 

wszystkich aboneutów telef. z całego kraju (z 
wyjątkiem Warszawy) w cenie 5 zł. za egzem- 
plarz. 

(Ewentualne omydki 
zgłoszą, Dyrekcja umi. 
Spisu. * 

-— O BEZPIECZENSTWO DORĘCZYCIELI. 
Wobec ponawiających się w ostatnich czasach 
wypadków napadów na konwoje pocztowe i do- 
ręczycieli poczłowych zwłaszcza pieniężnych Mi- 
nisterstwo Poczt zaopatrzyło pocztowe płaców- 
ki w większą ilość krótkiej broni palnej oraz 

na celu ochronę mienia pu- 
blicznego oraz życia personelu pocztowego. Obec 
nie organizacja Pocztowego Przysposobienia 
Wojskowego w Wilnie uruchomiła w Wilnie, 
Brześciu m/B. i Baranowiczach specjalne kursy 
dla pocztowców na których przyswajają sobie 
oni umiejętn: posługiwania się bronią krótką 
i obrony w razie nagłego wypadku. 

'W Wilnie dzięki uprzejmości D+cy 1 p. p. 
Leg. płk. Stawarza kurs ten uruchomiono na 
Strzelnicy 1 p. p. Leg., a pracami kursu kieruje 
kpt. m. Pakula, 

W kursie bierze 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
QOdezyt w Związku Pracy Obyw. Kobiet. 

\Ме czwartek dnia 31 stycznia rb. o godz. 7 w. 
w lokalu Zwią ul. Jagiellońskiej Nr. 
3-5 m. 3 odbędzie się zyt p. Józefa Wierzyń 
skiego p. t. „Piękno cie codzienne”. 

Wszystkie członkinie proszone są 
bycie 

— P. Aleksander Pozzo (prelegent Goethea- 
uum Szwajcarja) wygłosi w poniedziałek dn. 28 
bm. o ogdz. 19 w lokalu Stowarzyszenia Tech 
ników. Wileńska 33 odczyt w jęz. rosyjskim na 

owo w jego V em duchowem zna- 

Bilety przy wejściu od 1 zł. do 20 gr. 

   
   

NOWY SPIS ABOD 

pare które abonenci 
w Sprostowaniu do     

    

      

   

  

  

udział około 40 osób. 

    

  

   
o przy- 

  

    

         
    

  

  

gmach szkoły powszech- | 

9 

Tylko złodziej czy również 
morderca ? 

Mieszkanka wsi  Podhajce, gm. jodzkiej, 
Matrona Lakon:ko, zameldowaln policji, że zięć 
jej Tierenti Agapow zam. we wsi Szablany, gm. 

radł. różne materjały i ubrania nale 
żące do cbywatelki łotewskiej Edy Klawin, zam. 
w Łetwie. Żona podejrzanego Agapowa, Pelag- 
ja, zeznała że mąż oświadczył jej, 3% w jesieni 

18931 r. zamerdewał Edę Klawin, a następnie 
obrabowal ją. Agapow do winy kradziežy garde 
rchy przyznał się, co de zabójstwa zaś, twier 
dzi, że go nie dokonał. - 

Agapowa zaaresztowano i skierowano do sę 
dziego śledczego w Brasławiu. 

ERGRIEECAA Z TLS KAG AT ATI 

Pamiętaj o funduszu 

Obrony . Morskiej ! 

   

— Walne zebranie członków T-wa Przyrod 
ników im. Kepernika. We czwartek dnia 31 ga 
hr. o go 19,30 w sali Wykładowej Zakładu 
Biologji U. S. B. ul. Zakretowa 23 odbędzie 
się Walne Zebranie _Członków . Wil. Oddziału 
T-wa Przyrodników im. Kopernika. 

Porządek dzienny: 1) Referat prof. dr. Jana 
Dembowskiego p. t. „Teorja pola embrjonalne- 
go”. 2) Wybory Prezydjum. 3) Sprawozdania 

5 jącego Zarządu. 4) Dyskusja nad sprawoz 
5) Wybory nowego Zarządu. 6) Walne 

  

    

  

widziani. 

RÓŻNE. 
— UWAGA FACHOWCY WODNO. - MELJO- 

ACYJNI. Urząd: Wojewódzki zamierza, z' na- 
dejściem wiosny, m jąć pewną ilość wykwali- 
fikowanych pracowników do robót wodno-mel- 
jeracyjnych, posiadających 'w tym zakresie wy- 
kształcenie wyższe lub średnie (awake lub te- 
chnik), 3 “ š 

"Podania należy składać do Urzędu Wojewó. 
dzkiego, dołączając do, nich w oryginale lub od- 
pisie: metrykę, dowód obywatelstwa, dóktument 
wojskowy, dyplom szkolny i życiorys."Jednocześ- 
nie w podaniu należy wskazać cechy, które mogą 
udzielić referencyj o kandydacie. 

Ww stęp wolny. Goście mile 

        

  

  

ZABAWY 
— BAL PRASY, który odbędzie się 2-go hute- 

go w sałonach Izby. Przemysłowo - Handłowej. 
wzbudził sensację w całem mieście. Dła nikogo 

nie ulega wątpliwości, że bal ten będzie gwoź- 
„ dziem tegorocznego sezonu karnawałowego. Wy 
stępy artystów obu teatrów wileńskich, doboro- 
we zespoły muzyczne, szereg niespodzianek, któ 
re Komitet narazie trzyma w tajemnicy, prze- 
pyszny a tani kruszon, tani bufet — nie mó- 
wiąc już o oryginalności i pomysłowości świet- 
nego dekoratora artysty-mistrza teatralnego Ma- 
kojnika — wszystko to wystarczy, aby wycza- 
rować zabawę, która we wspomnieniach nawet 
stanowić będzie antidotum na dzisiejsze smutki 
i ciężkie czasy. 

Teatr i muzyka 
TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

Występy э Кп|в:усые] „Kochanka z Ek 
ranu*. Dziś o godz. 8.15 wiecz. grana będzie po 

wspaniale » ystawiona, efektowna ope 
acha i J. Petersburskie 

go „Kochanka z Ekranu“. 

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni“. Ju 

tro o godz. 4 pp. ukaże się po cenach propagan 
dowych melod „jna operetka Kalmana „Fijolėk 

sadzie +premjerowej. 

widowisko propagando- 
ме м „Lutni“. W poniedzialek najbližszy ujrzy 
my poraz 41-szy cie ą się wielkiem powo- 
dzeniem słynną op. Abrahama „Bal w Savoy*. 

JUBILEUSZ M. TATRZAŃSKIEGO. Przy 
gotowania do przedstawienia jubileuszowego z 
skazji 25-łecia pracy sceznieznej M. Tatrzańskie 
go — w całej pełni. Jubilat wystąpi w piatek 
t łutego w efektewnej i ogólnie luhłanej ope- 
vetce Abrshama „Wiiktorja i jej huzar*. 

Bilety już są do nabycia w kasie teatru „Lut 
nia* eodziennie 11—9 wiecz. 

— Poranek symtoniczny w „LŁutaż*. Występ 
S. Benoniego. Kolejny. 7-my z rzędu, Poranek 
Wił. Orkiestry symfonicznej. odbędzie się jutro 
o godz. 12. 30 pp. Program zapowiada szereg efe 
ktownych utworów symfonicznych Wagnera— 
„Wejście gości na: Warsburg* z op. „Tanbau-- 
zer”,. Śvendsena „Karnawał paryski”, Gounoda 
„Noe Wałpurgji* p. „Faus:“ i inne. Atrakcją 
koncerin będzie jedy wysłęp w Wilnie, znako 
mitego śpiewaka opery w Chicago, S. Benoniego. 

biewać będzie arje i pieśni z towarzysze 
aiem orkiestry i fortepjanu. Ceny miejsc od 25 

  

  

  

    

      

        

    

        

  JSKI POHULANKA. 
26 bm. o godz. 8 wiecz. 

„Rozkos a”. —, doskonała komed 
ja muzyczna w ich Gavault'a, w świetnej 

róbce Juljana Tuwima, z przepiękną i melo 
4 R. Benatzky'ego. 

Jutro, niedzielę dnia 27 stycznia o godz. 
8 wiecz. „Rozkoszna dziewczyna”. 

— „Jasełka Polskie* w Teatrze na Pohułan- 
te. Dziś, w sobotę dnia 26 stycznia o godz. 4 

po poł. odegrane zostaną sełka polskie 
przez Salezjanską Szkołę Rzemiósł.- Ceny pra- 
pagandowe. 

— Niedzielna popołudniówka. Jutro, w nie- 
dzielę dnia 27 nia o godz. 4 po poł. lekka 
komedja wiedeńska w 3-ch aktach p. t. „Mecz 
małżeński. Ceny propagandowe. 

OFIARY 
14е honorarjum 

Jezus pac 

TEATR MIE. 
Dziś, w sobotę @ 

  

    
   

     

  

     

  

    
  

    
   

vjęte przez p. d-r 
z kłada na. Dom Dzieciątka 

jentka КОВ



10 „KURJER“ z dnia 

Urojone niebezpieczeństwo w teatrze na Pohulance 
Sufit nie zagraża publiczności 

Na onegdajsem plenarnem posiedzeniu Ra- 
«ły Miejskiej jeden z radnych wystąpił z inter- 
pelaeją w sprawie rzekomego niebezpiecz: wa 
jakie zagraża publiczności w teatrze miejskim 
na Pohulance. Podług słów 
w teatrze nad widewnią z 

runięciem. 

W związku z tą interpelacją zwróciliśmy się 
wezoraj do miarodajnych czynników z prośbą 
a wyjaśnienie istotnego stanu rzeczy. 

Pieprz w zbożu 
Organa policji śledczej zatrzymały mieszkań worki pieprzu, w iłości 100 kg., pochodzącego 

ca wsi Nowosiolki, gm. trockiej Ignacego Czap z przemytu. Pezatem przy osobistej rewizji zna 
kowskiego, który wiózł na saniach ulicą Koń- lezieno u Czapkówskiego rwslwer marki Fro- 

ską 4 worki zboża. Przy dokonywaniu rewi mer, naładowany 8 nabojami. 
między zbożem znaleziono ukryte 4 mniejsze 

Widocznie nie mieli przed czem się pomodlić... 
Pilichowski Józet (Legionowa 43) zameldo- 

wał w policji, że Perkowski i Jankowski, wła- 

ściciele sklepu z dewocjonaljami (ul. Zamiko- 

„Pointormowano nas, že  niebezpieezeūstwo 
te jest najzupełniej urojone, gdyż specjalnie de 
legówana z ramienia magistratu Komisja Tech 
uiezna stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, 
że konstrukcja sufitu jest bardzo mocna żad 

nego zarysowania się niema i nie było, nato- 
ła farba, co zewnętrznie 

ię. 
misja stwi:rdziła, że w tych warunkach 

nie ma mowy o żadnem niebezpieczeństwie. 

                

         
    

  

  

  

      

      

wa) przywłaszezyli statuę Matki Boskiej, waroi 
ści 600 zł., którą dał im do sprzedania. 

  

"k Gabl'a. 
stwarza 

Podk 

    

    

   

   

Artyści ci I 

  

Kina i Film dette Coiber: 

V Ab 2 m 

„ICH NOCE“ 

„Ich noce“ — to doskonała komed 
nie ułożona Świetnie grana i  dobrz 
żyserowana. Kną brna, rozpieszcz ZN 

  

ć należy r 
> np. pyszna 

DZ delikatność autora filmu i 
zy wyszli z honorem z szeregu 

dzo ryzykownych sytuacyj. Doskonała całość 

(Kino Helios 

  

scen,     

    

  

    
  jedyna ba 

    

    

  

    
   

ka. — miljarderka (Claudette ( nt) uparla napowno może zapewnić miłe spędzenie wie- 
się że wyjdzie zamąż wbrew woli pa i czoru. 

„tzmycha“, myląc czujność licznych detekty orszpany kina Helios zapowiadaj: 
wów „chroniących jak oka w głowie cie wyświetlenie filmu polsk , 
nocnym autobusem i do Nowego dor- generała Pankratowa wa tego filmu po- 
ku. W autobusie sprytnego  ener- siada swoją historję. Pierwotny jego tytuł      

brzmiał „Zamach na Skałona*, 
był ten obraz szroko 
wywołał 

gicznego i zdolnego dziennik: rza (Clark Gable), 
który 

iw ten sposób 

reklamow: any. Poniew 
on pewne sprzeciwy co do swej 

  

dla zdobycia sensa: rego tematu do 
opiekuje się nie: radnym zbiegiem 

  

    

    
   

    

mu ucieczkę. Miejscami film ten  słości historycznej producenci wyjaśnili, że 

przypomina obraz Bolesławskiego „Uciekinie- film nie ma pre i do reportażu, a slanowi 

rzy”, zwłaszeza sceny w autobusie. Autobus tylko romans historyczny, wobec go został 

    

   

   

      

jednak w „Ich noce* „przemianowany na rkę gen: Pankra- 

  

  

  

nej roli. Zbiegowie pr towa”. A. Sid 
mi środkami lokomoc ie, do 
Nowego Jorku, prze: o mniej Kt I 19 
więcej mciesznych i rzygód. Po 0 zna az 

  

drodze jak to było zgóry do przewidz 
zakochują się w sobie przyczem k 
pzzekonane, że... bez wzajemności. 
jednak. pomo: 

machina“ — Кос! 
czulka — mi 

  

nia 
żde jest 

Ostatecznie 
działającego jako ., 
jacego i CZ 

We środę, lub czwartek ub. t 
ły zgubione na ul. Portowej 

dzieści kilka zł.) w małej por'mor 
znalazła Ś Pani i zostawiła sv 
sklepie mięsnym na tejże ulicy, 
ściciele 

        

  

   

zodnia zosła- 

     

  

   
   

  

   
   

    

        

  

    g0 0j- 
do kla- 

  

   

  

    

sycznego kor re pomy Uprasz się uprzejmie Par 

ślanego z punktu wid: Na pod- zguby w cielce do administracji „K 
kreślenie zasługuje doskor reżyserska _ Wileńskiego (Biskupia 4; dla U. D., lub o pó 

    tkowa 
e naj- 

Glau 

Franka Capr: 
gra rulynow. 

popularniej. 

a, pysznę 
aej pary 
j obecnie 

zdjęcia oraz w 
Aktorskiej bod 
w Horlywaod 

danie tamże swego adresu celem odebr pie 

niędzy, które stanowią drobną oszczędność bied 
nej pracownicy. 

    

  

  

` 

  

P A 44 Wielokrotnie zamykana kasa! Wyprzedane widownie na każdym seansie 
Dziesiątki tysięcy zachwyconych widzów! Zupełnie nowv rodzaj filmu! 

z Niema wprost słów do określenia wrażeń odniesionych na filmie 

ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE 
Wytwórnia „Sowkino* w Moskwie. CIEKAWY NADPROGRAM. 

HELIOS sztuki filmowej | Klejnot naszego repertuaru I ICH NOCE 
Film odznaczony wielkim złotym medalem 

W rol. pł: Rozkoszna Claudette COLBERT i CLARK GABLE. F lm ten, nie mający sybie rów- 
nego—wprawa widza w stan ekstazy i upojenia. Nad proram: Najnowszy tyg. Paramountu 

мкабтсе Wjelki film polski — „CÓRKA GRY. PANKRATOWA* 

  

Tytuł oryginalny 

  

DZIŚ Film, który zachw. całe Wilno! Klejnot 

  

  

  

Balkon 25 g: Wesoły karnawał 

REWIA | my; NASZ karnawał ;:".:""', 
obrazach. Komedjo-farsy, operetki i rewje. z udziałem całego zespołu. Szczegóły w afiszach 
Codziennie 2 przedstawienia o godz. 530 i Biej. W niedzielę 3 przedstawieni»: o 4, 6,30 i 9-e, 

W piątek I.II. o godz. 9-ej w. WIELKA REWJA p, t. „WESOŁEK”, po rewii TAŃCE do rana. 
Inf. „w „Rewji“. ANONSI Od 28 b m. występy kwart. Wygledowskich i duetu Mikszarskich 

CASINO| 
Salą dobrze ogrzana 

W roli głównej nowy 
k i galernika. 

-Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe. 

: Ven JOan Grawford, 
= upnetiym sie TANIEC MIŁOŚCI 7-7, 
Koncert gry aktorskiej. Wspaniała wystawa. Dramat najwyż. napięcia 

Nad program: Arcywesoła komecja i aktualne dodatki 
Początek seansów o godz. 4—6—8—10.15, w sobotę i niedzielę o g. 2-ej 

  

D Z IŚ! Najnowsze arcydzieło filmowe w-g KAROLA DICKENSA p.t. 

WIELKIE WYDARZENIE 
genialny „mistrz maski* — HENRY HULL, Wzruszające dzieje sieroty. 
MILJONY czytały tę powieść — MILJONY zobaczą ten film 

Seanse: 4—6—8—10, w sob. i niedz. od -2-ei — 
  

KINO 

APOLLO 
Mickiewicza 22 

(Byłe „Roxy”) 

OGNISKO | | 

Człowiek który ukradł serce 
W rolach głównych: Boots Mallory, James Dunn i El Brendel 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codz. o godz. 4-ej po poł. 

Franchet Tono i 
Gene Reymond 

Niepowsze- 

Premjera. Fascynująca 
„Tańcząca Venus“ 

  

D Z IŚ dramat dwóch wielkich serc kochającej kobiety i prokuratora 

na tle niezwykłych stosunków amerykańskich p. t 

  

        

„Wiesiotyje rebiata“ 
Dziś początek o godz. 2-ej | 

26 tznia 1935 r. 

RADJO 
WILNO 

SOBOTA, dnia 26 stycznia 1935 r. 

6.45: Pieśń, 6.52 Gimnastyka. 7.15: Dziennik 
2 Chwilka pan domu. 

Koncert reklamowy. 

  

      

  

        

    

     dzienny. 7 

   
     

    

   
  

: Giełda rolnicza. 12.00: Hejnał. 
3: Kom. meteor, 12 у 

prasy polskiej, 12.10: Koncert. 
południowy. 13.05: C, d. 

i orcie polskim. I 4 Gadzieni. od- 
cinek powieś r. 1545: N jnowsze nagrania y 

16.30: 
17.00: 

    

na płytach ichowisko dla dzieci. „Dy: 
grysi ogon*, Dumki polskie (Koncert). 
17.50: „Nowoczesn avoir vivre“. 18.00: Kon- 
cert reklamowy. 18.05: Tygodnik litewski. 18.15: 

„Artur Honneger* (płyty). 18.45: Reportaż z fa- 
bryki kauczuku. 19.00: Koncert w wykonaniu 
Zcfji Adamskiej i Ignacego Rosenbauńa. 19.20: 
„Wiśniez* -— odczyt. 19.30: Koncert zespołu har 
monistów. 1945: Program na niedzielę. 19.50: 
Wiadomości sportowe. 19.5: Wil. у sporto 
we. 20.00: Muzyka łekka. 20.45: Dziennik wie- 
czorny. : Jak pracujemy w Polsce. 21.00: 
Koncert symfoniczny. 21.45: Szkice literacki 22.00 
Koncert reklamowy. 22.1 Muzyka taneczna. 
23.00: Kom. met. 23.05: Kukułka Wileńska. 

; Nowości taneczne. 24.00: Retransm. my- 
zyki tanecznej z Londynu. 

NIE ELA, dnia 27 

9.00: as i pieśń. 9.03: 

nastyka. 9,22: Muzyka. 
9.40: Muzy 

  

  

    
    

  

   

      

  

   

    stycznia 1985 r. 

Muzy 7: Gim- 
9.30: Dziennik poran 

1ń domu. 
krzypko- 

  

    

     
    

  

   

      

    
   

  

Filharmonj 

  

nowej skoczni narciarskiej 

na Antokolu. 43.15: D. c. koncertu. 14,00: Kon 
ń (płyty). 15,00: Odczyt t. p. „Zi 3 

  

i chorób roślin 5; 
16.00: „Dzień w dzień 

ilu Kurka. 16.20: Utwory Li 
omitych pianistów (płyty,. 

nie dla dzieci starszych. 17.00: .. 

Dziś! Dziś!**—= Walter prosi do tańca. 17,5 
czył z cyklu „Ks 18,00: „Nau- 

Życie mło- 

ów 

  

nie szkodn 

      
         

      

   

  

    

     19,00: Muzyka lekki A 
Wifolda'* — pog. wygł. ks. dr. Piotr Śle 

dziewski. 19,4 AA am dzienny. 19,50: „O wi 
- РЭ akt. wygł. prof. M. Li 

Ad, Iwowskiej fa 

      

        

   

    

     

  

  

     

20.30: Dziennik w ak. pracuje 

my w Polsce Ne»on“ Mascag 
niego. 20,5 Scala'* 
„Neron*. W” prze o Neronie. 
W przerwie II: Wiadomości sportowe ze ws 
stkich Rozgt W przerwie III: Kom. mežeor. 

POWARKANIE WEZTZW SAT ОСВ УЫОИ ЫНР 

Silna flota powietrzna — 
najlepszą obroną granic. 

  

  

    

      

Na wileńskim bruku 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Woźnica Jan Cz 
je drzewo opa 

  

     

tak nie: 

złamało 

  

zę 
m 

  

iel (Kijowska 3) wyłado- 
we w Rzsiźni Miejskiej, w 

e zawracania wezu poś 
iwie, iż dostał s 

kość policzkow 

   
   
   

nął się i upadt 
ę pod koło, które 

4. Pogoiowie .Ra- 
tunkowe Gdwiozto Czegiela do szpitala żydow 
skiego. 

NAPAD 

Mieszkańcy Czarnej 
bracai Antoni i Jerzy 
targ do Wilna na ul. 
„Tanich Domów*      

140 zł. 

RABUNKOWY 

Jaresz, uda 
Subocz wpa 

napadnięci z 
rabusiów, którzy dotkliwie pobi 

  

OCZ. 

  

Wsi, gm. rudom       
ižu t. zw. 

stali przez 3-ch 
ich i zrakowali 

    

Poszkodowani poznali w jednym z napastni 
ków niejakiego Misuna. 

Zarządzone pościg za sprawcami i jednego 
z nich ujęto. 

POŻAR NA UL. 

(e). 

WERKOWSKIEJ. 

Straż ogniowa zaslarmoywana została wczo- 
raj wieczorem © wybuchu pożaru przy ul. Wer 
ków 

P4 
     

ar powstał naskutek zapelenia si sądzy 
w kominie. Ogień szybko zlikwidewano. Straty 
nieznaczne. te). 

UJĘCIE KLEPTOMANA. 

Onegdaj został zatrzymany 16-letni $., syn 
przemysłewca, właściciela kilku kamienie w 
Wilnie pod zarzuiem dokonywania kradzieży. 

Od pewn:go czasu ojeiec spostrzegł, że syn 
jego przynosi z gimnaz 
ty, które stanowią eud: 

    

te przedmio 

Obserwacja 

  

nad synem upewniła ojca, że chłopiec kradnie. 
Gdy ojciec zaczął robić 
okradł ojca i zbiegł. 

mu wymówki, chłopiee 

Po uciecze: z domu chłopiec często przycho- 
dził w odwiedziny do niejakiego Zylbersziejna. 
Pewnego razu pozostał u Zylbersztejna na noe 
i korzystając z ФКа    i skradł rozmaite rzeczy 
wartości kilkuset zł. Zylbersztejn zam“ldowaf 
« kradzieży policji, 
rzymała. 

która t6-letniego Sz: zat- 

Niewątpliwie chłopiee chory jest na klepto 
manję. fe). 

WYCHOWANKOWIE LIPMANA SOLECZNIKA 
NA WIDOWNI. 

Wezorajszej nocy dokonano zuchwałego wła 
mania do jedn:go ze sklepów skórzanych 
liczch Hal mi 

  

   skóry na sumę p 

v oko- 

  

kich. Władze bezpieczeństwa 
wykryły spraweów włamania skradzione zaś 

zło 1000 zł. znałezieno w 
melinie złodzie. przy aliey  Nowogróda- 
kiej. 

Jak się wyjaśniłe, sprawcami zuchwałego- 
włamania byli ezłenkoówie młodocianej bandy 
ze szkoły złodziejskiej 
Selecznika 6 prz 
“e nieįednokrotnie pis 

  

    

  

osławionego  Lipmana 

ch praktykach, które 
liśmy. (e). 

Li A 

Składy Klektro-Radjo- Techniczne 

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

POLECAJĄ tanio, solidnie, z gwarancją: 

radjoodbiorniki 
Philipsa 33-a model 1935, 

SPRZĘT RADJOWY, ŻYRANDOLE, MA. 
TERJAŁ INSTALACYJNY. ELEKTRO-KU- 
CHENKI, ŻELAZKA OGRZEWACZE. 

BIURO KONCESJONOWAHE wykonuje 
wszelkie roboty elektrotechniczne: 

  

DOKTÓR 
ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, syfilis, 
skórne i moczopłciowe 

DR. MED. 

K. Kontrym 
Choroby wewnętrzne 

(płuc) 
przyjmuje od 3—4 pp. 

Lwowska 41—1 
  

AKUSZERKA i 3—8 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 

Przyjm. od 8—1 

DOKTÓR 

'Blumowicz 
Choroby weneryczne, * 

skórne i moczopłeiowe 

Wielka 21, tel. 8-21 
Przyjm. od 9—1 i 3-8 

Poszukuję 
mieszkania 1-—2 pokoj. 

Oferty adresować: 
Skrzynka 244, Poczta 

  

  

Państwowe Seminarjum 
Ochroniarskie w Wilnie 

poszukuje 

lokalu 
złożonego z |Il-tu du- 
żych sal i 6-ciu mniej- 
szych pokoi. Oferty 
kierować: Moniuszki 36 

  

Zgublony index U. S. 
B. na im. Heleny Mar- 
kiewiczówny — unie- 

wažnia się.   

Zamkowa 15, tel. 1960 | - 

  

AKUSZERKA 

Naja Lakefowa 
Przyjmuje od 9—7 w. 

Jasińskiego 5-20 
rnej (obok Sądu!    

    

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet., 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

B. NAUCZYCIEL 
GIMNAZJUM 

ul. Królewska 7 — 13 
udziela lekcje i korepe- 
tycje w zakresie 8 kla- 
gimnazjum ze wszyst- 
kich przedmiotów. Spe- 
cjalność: matematyka, 

fizyka, język polski 

  

  

SIUSTRA, 
młoda, inteligentna, go- 
spodarna, kochająca 
bardzo swoją pracę. 
poszukuje posady w 
szpitalu, klinice lub 
przy jednym chorym 
bez różnicy miejscowo- 
ści. Przyjmuje praktyki 
prywatne : zastrzyki. 
bańki, dyżury i inne 
zabiegi. Oferty łaskawie 
kierowač Adm. Kurjer 

Wil. „Siostra“. 

AMRZREME 
RADJO 

3.lampowe na prąd z 
przystawką na 4 lampę 
z wbudowanym głośni- 
kiem sprzedam za 100 
zł. Archanielska.5—2 
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