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NAŁEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM 

Rok XII. Nr. 29 (3274) 

KURJER WILENS 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY: 

  

Dziś ПНЕ 

"Wilno, Środa 30 stycznia 1935 r. 

Wstrzymanie wojennej akcji 
japońskiej w Chinach 

PEKIN, (Pat). Ze źródeł chińskich do- 
noszą, że posuwanie się wojsk japoń- 
skich w prowincji Czahar zostało wstrzy 
mane. W Ku-Juan i Tung-czatse oddzia- 
ły japońskie cofnęły się nawet nieco. 

Z drugiej strony donoszą, że prowa- 
dzone przez cały dzień dzisiejszy roko- 
wania chińsko - japońskie nie dały žad- 
nego wyniku. 

    

KONFERENCJE. 
TOKIO. (Pat). Chiński citache wojskowy w 

Tokio konferował długo z japońskim ministrem 
wejny gen. Hajaszi. 

Podobno rozmawiano o ostatnich wypadkach 
w Chinach północnych i mających się odbyć per 
traktacjach iapeńskiego attache wojskowe w 

Nankinie gen. Suzuki z marszałk:*m Czany Kaj 

Szekiem. 

UMACNIANIE ZAJĘTYCH TERENÓW. 

SZANGHAJ. (Pat). Chińska prasa przynosi 
dałsze wiadomości o sytua w Czaharze. 

Wsdług tych informacyj wojska japońskie za 
jąć miały Tung-Cza-Tse. W szeregu mi:jsca- 

weśetach pogranicznych, jak donosi prasa chiń 
ska, władze japońskie zorganizowały przymušo 
wą milicję, pod dowódziwem eficerów japońs- 
kieh. Japończycy zakładają lotniska i przepro 
wadzają proce umaeniające jak również buduja 
drogi na zajętych już terenach, pod ochrona po 
ciągów pancernych. 

Prawie cała ludność opuściła miejscowości 
w str.f'e działań wejennych. Uehodźcy 

r de Kałganu, który jest juž przepełnio- 

ny uciekinierami. 

      

  

   

Rozruchy powstańcze w Urugwaju 
MONTEVIDEO. (Pat. W kołach powstańczych 

w Urugwaju wybuchiy rezruchy. Wobec tego 
wszystkie drogi prowadzace do stolicy strzeżo- 
ne są przez wojsko. Policja poszukuje Julje 
Martineza i innych przywódców opozycji. 

° ФРей Sanramon deszło do krwawego starcia 
między policją a powstańcami. 2 

znowu protestują 
Nie wezmą udziału 

w uroczystościach 25-lecia 
panowania Jerzego V 

BOMBAJ, (Pat). Na posiedzeniu sta- 

  

„ łej komisji panindyjskiego kongresu po- 
wzięto rezolucję wzywającą wszystkich 
członków kongresu jak również wszyst- 
kich zwolenników do powstrzymania się 
od udziała w uroczystościach jubileuszo 
wych króla Jerzego V. 

Rezolucja głosi, że jakkolwiek kon- 
gres żywi jaknajlepsze uczucią dla Kró- 
lewskiej Mości, to jednak nie może po- 
minąć tego, że konstytucja dla Indyj, 
która związana jest z osobą królewską, 
stanowi, przeszkodę dla politycznego, go- 
spodarczego ; kulturalnego rozwoju na 
rodu indyjskiego. Kongres nie zamierza 
dotknąć uczuć angielskich przez wstrzy 
manie się od udziału w uroczystościach 
a z drugiej strony wyraża nadzieję, że 
rząd nie będzie zmuszał do brania w 
nich udziału. 

Sesja rady administracyj- 
nej Międzynar. Biura. 

Pracy 
GENEWA, (Pat). Dziś otwarto tu se: 

sję rady administracyjnej Międzynaro- 
dowego Biura Pracy. Przewodniczący Mi 

chelis i przedstawiciel robotników fran- 
cuskich Jouhaux powitali z zadowole- 
niem obecność na zebraniu przedstawi- 
cieli Stanów Zjednoczonych. 

Począwszy od środy prace tejże rady 
śledzić będzie oficjalny delegat ZSRR 
Borys Markus, członek komisji planu 
państwowego (gosplanu). 

—o[]0— 

2.000 oskarżonych 
© wspólnictwo | 
ze Stawiskim 

PARYŻ, (Pat). Prokurator republiki francus- 

kiej przystąpił do formułowania aktu oskarże- 

nia przeciwko 2000 osobom zamieszanym w afe- 

rę Sławiskiego, 

MONTEVIDEO. (Pat). Z Urugwaju donoszą o 
dalszych zamieszkach szczególnie na terenie de 
partamcntu Canełones. Zamieszki mają charak 
tek wyraźnego zbrojnego ruchu rewolucyjnego. 
Komunikzeja telegraficzna z d.partamentem tym 
została przerwana. W mieście Colonja władze 
zarekwiłowały wszystkie samechody ciężarowe, 
vełem przewiezienia oddziałów wojskowych, Kt6 
re mają wszcząć akcję przeciwko rewolucjoni- 
stom. 

Policja poszukuje, w dalszym ciągu, na tere- 
nie całego krzju przywódey epezycji gen. Marti 
neza,- którego. postanewiła aresztować. W obee 
nej chwili rząd panuje nad sytuacją w kraju. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. 

Kowieńska strategja. ył o 
ską Szkołę. — Kobieta na biegunie. — 25-lecie pracy Tatrzańskiego. 
Posiedzenie sprawozdawcze Rady Wojew. — DZIAŁ PRAWNICZY. 

Cena 15 groszy 

  

  

„Marjanna* a dyktatura. — Kto walczył o Pol- 

  

Gdańszczanie o polowaniu reprezentac)jnem 
w Białowieży | 

GDAŃSK. (Pat). Frasa obszernie zaj 
muje się sprawą polowania reprezenia- 
cyjnego w Białowieży. podkreślając prze 
dewszystkiem jego nadzwyczajną i wzo- 

rową organizację. Dzienniki uważają za 
kwaterowanie przedstawicieli Gdańssa 
w zamku białowieskim za specjalny zasz 
czyt. Major policji gdańskiej Bethke, któ 
ry zabił rysia ; upolował odyńca, oświad- 
czył w rozmowie z dziennikarzami, że 
polowanie obfitujące w spaniałe wraże- 

     

  

     

   

nia pozoslanie mu na zawsze w pamięci. 
Prasa zaznacza dalej, że Prezydent 

Rzeczypospolitej raczył kilkakrotnie roż 
mawiać w czasie polowania z prezyden- 
tem Greiserem. Przypuszczalnie poru- 
szane były interesujące sprawy politycz 
ne, w każdym razie pobyt przedstawieie- 
li wolnego miasta poważnie przyczynił 
się do zacieśnienia przyjaznych stosun- 
ków między Polską a Gdańskiem. 

    

Komentarze prasy włoskiej 
na temat pobytu Goeringa w Polsce 

JRZYM, iPatj. „Corriere dela Sera* pisze, 

że polskie sfery urzędowe zachowują wobeć wi- 

zyty premjera Goeringa bardzo daleko idącą re- 

zerwę, nie jest jednak wyłączone, że w toku ro- 

zmów poruszano stanowisko Polski i Niemiec 

wobec paktu wschodniego. Podobnie omawiać 

miano również inne zagadnienia polityczne. a 

inianowieje pakt środkowo. - europejski. 

Naegół panuje opinja, że pojednanie polsko- 

wiemiechie slanowi ważny czynnik w polityce 

europejskiej orąz że rząd polski unika akcji do- 

plomatycznej, któraby mogła zaszkodzić stosun- 

kom z Niemcami. W Warszawie zwraca się je- 

dnak uwagę na to, że byłoby rzeczą niesłuszną 

  

  

Z WARSZAWY 

Rozwiązanie organizacji młodzieży 
wszechpolskiej w W.S.H. w Poznaniu 

W gmachu Wyższej Szkoły Handlo- 
wej w Poznaniu zostało wywieszone za- 
rządzenie dyrektora, rozwiązujące Sto- 
warzyszenie Młodzieży Wszechpolskiej 
spowodu niezwykłych nieporządków or- 
ganizacyjnych w tej instytucji. Poza- 

tem powodem rozwiązania był fakt pro- 
wadzenia nielegalnej akeji kolportażo- 
wej, nieposłuszeństwo wobec zarządzeń _ 
rektora i nielojalność w stosunku do ku 
ratorą stowarzyszenia prof. Schmidta. 

POMARAŃCZE 
Od dn. dzisiejszego, jak się dowiadu- 

jemy, nie będzie wymagane od importe- 
rów podpisywanie deklaracyj o sztywnej 
cenie pomarańcz w cenie 1 zł. 30 gr. za 

  
1 kg. Natomiast w dalszym ciągu będą 
rejestrowane w porcie gdyńskim doko- 
nane tranzakcje. 

  
3 

Mord polityczny 
W nocy ze środy na czwar- 

iek zamordowany został koło 
Pragi emigrant niemiecki” inż. 
Formis, w mieszkaniu którego 

znaleziono po jego śmierci po- 
tajemną radjostację. Przy pomo- 
sy tej radjostacji inż. Formis 
uprawiał propagandę antyhitle- 
rowską. 

Na zdjęciu — (u góry) inż 
Formis (z prawej) w rozmowie 

+ Otto Strasserem. U dołu 
radjostacja inž. Formisa. 

  

interpretować taką politykę jako zwróconą prze- 

ciwko Francji. с 

Nowy komendant główny | 
Policji Państwowej 

  

Nowomianowany komedant główny P. P. gen. 
Kordjan - Zamorski objął onegdaj urzędowa. 

  

Prace komisli 
budżetowej Senatu 

WARSZAWA, (Pat). W. czasie dzisiejszych 
obrad senacka komisja skarbowo - budże- 
towa rozpatrywała budżet ministerstwa rolnict- 
wa i reform rolnych. Przed dyskusjb dłuższe prze 
mówienie wygłosił minister rolnictwa i reform 
rolnych, przedstawiając szczegółowo stan pracy 
tego działu, 

488.210 bezrobotnych 
w Polsce 

WARSZAWA, (Pat). Ilość bezrobotnych na 
dzień 26 stycznia r. b. jest następująca w głów- 
niejszych ośrodkach przemysłowych: 

W stosunku do poprzedniego tygodnia 

Warszawa — miasto 38.659 (+ 1.372) 
Warszawa — okręg 12.299 (+ 245) 

Łódź — miasto 46.310 (+ 724) 
Łódź — okręg = 18.586 (+ 25) 

Sosnowiec 27.228 (+ 870) 

Górny Śląsk 121.180 (++ 8.086) 
Poznań 28.770 (-+ 807) 

Razem było w tym dniu w całej Polsce 

488.210 bezrobotnych , a zwiększenie się stanu 

bezrobocia wynosi 18.221. Ч



„KURJER“ z dnia 30 stycznia 1335 r. 
  

  

Kowieńska 
strategja 

Władze kowieńskie zdecydowały się 
wyinierzyć dotkliwy cios w jedno z naj. 
važniej h dóbr duchowych ludności 

polskiej w Litwie. Nakaz kaleczenia czy 
jegoś języka — pod groźbą kary wię- 
zienia — jest niezaprzeczalną prow o- 
kacją uczuć każdego, kto ten ję- 
zyk uważa za własny. Nie trzeba być na 
cjonalistą, aby żywo odczuwać zaczep- 
kę własnej godności narodowej. Auto- 
rzy i wykonawcy kowieńskiego zarzą- 
dzenia zdają sobie niechybnie sprawę z 
tego, że odruch oburzenia wywołują nie 
tylko wśród ludności polskiej podległej 
ich władzy, ależeicały naród pol- 
ski solidaryzuje się z reakcją uczucio- 
wą i protestem swoich litewskich współ- 
braci. 

Poco potrzebne jest litewskim sferom 
rządzącym to powszechne podra- 
żnienie uczuć polskich? Bywają sytua- 
cje, kiedy czyni się podobne kroki, by 
wywołać pewien zgóry przewidziany e- 
fekt. Nie można dopatrzeć się w sytuacji 
Litwy żadnych motywów, któreby tę szy- 
kanę ze stanowiska jej celów politycz- 
nych usprawiedliwiały. Bo to nie jest 
skuteczny środek dla przygnębienia pol 
skości w Litwie, szykanami tego celu sie 
nie osiągnie. 

Przypatrzmy się natomiast sytuacji 
zewnętrzńej Litwy. Przemawia ona do- 
bitnie przeciwko tworzeniu dokoła zge- 
szczonej napietej atmosfery. Żąda ka- 
tegorycznie skoncentrowania 

ich sił na jednej pozycji. coraz 
bardziej zagrożonej. 

Polityczna ofenzywa niemiecka na 
odcinku Kłajpedy rozwija się bardzo in- 
tensywnie. Po zwycięskim plebiscycie w 

Saarze stała się Kłajpeda objektem wy- 
tężonej akcji Rzeszy, W świetle prz 
niemieckiej proces kowieński wygląda 
jak akt oskarżenia przeciwko central- 
nym władzom litewskim. Do Ligi Naro- 
dów kieruje skargi p. Meyer, a angielski 
adwokat Lawrence „obserwator“ na pro 
cesie. bynajmniej nie w dodatnim dla 
Litwy sensie informuje sfery angielskie. 
Jedno z niemieckich pism nadreńskich 
wystąpiło w artykule pod znamiennym 
tytułem „Wschodnia Saara* z projektem 
plebiscytu w Kłajpedzie, a p. Rosenberg 
w naczelnym organie narodowo-socjali- 
stycznym z dn. 25 b. m. uprzedza mo- 
carstwa, że naród niemiecki nie będzie 
długo znosił maltretowania swoich ro- 
daków w więzieniach kowieńskich. W 
pojęciu Europy Kłajpeda staje się z dn. 
każdym coraz większą groźbą dla 
pokoju. iako punkt, na który zwró- 
cony został napór aspiracyj niemieckich 
do narodowego zjednoczenia. 

Na czem chce w tej sytuacji oprzeć 
swoją obrenę Litwa? Ze wszystkiego wi- 
dać, że na kombinacji Francja — Sowie- 
ty — Mała Ententa — Ententa Bałty- 

cka, czyli na nieurodzonym jeszcze pak- 
cie wschodnim. Są to rachuby zawodne. 
Poza Łotwą i Estonją żadne z tych 
państw bezpośredniej pomocy udzielić 
nie jest w stanie. Natomiast sytuacja o- 
gólna może się w ten sposób ułoż; 
mocarstwa, którym chodzi o unormowa 
nie zbrojeń niemieckich i o powrót Rze- 
szy do Ligi, zechcą w tym celu poś- 
wiecić pewne interesy litę- 
wskie i jako sygnatarjusze konwen- 
cji kłajpedzkiej wymóc na Litwie niety- 
kalność niemieckości w Kłajpedzie wza 
mian zą pozyskanie Rzeszy dla swoich 
projektów genewskich i innych. Rzecz 

      

  

    

    

  

    

    

    

  

  

     

          

  

        

  jasna, że byłoby to tylko prolongo 
waniem władztwa litewskiego w 
Kła jpedzie. 

Tego rodzaju perspektywy musiały- 
bv. pobudzić rząd litewski do usuwania 
innych punktów tarcia z sąsiadami. do 

wytężenią sił w jednym kierunku. Ale 
Kowno hółduje własnym zasadom stra- 
tegji i taktyki politycznej. Zobaczymy 
czy wyjdzie to Litwie na zdrowie. 

  

  

Dr. L. KATZ 
Prześwietlenie i leczenie 
promieniami Roentgena 

LIDA, Suwalska 64, tel. 22. 

_ódpowiedzialne czynniki zapowiedzi obni 

ANGLJA OBAWIA SIĘ 
zbrojnej akcji niemieckiej w Kłajpedzie 

PARYŻ, (Pat). „L'Oevre* donosi, że 
wedle informacyj nadeszłych do Londy- 
nu kanelerz Hitler odroczył posiedzenie 
Reiehstagu z 30 stycznia, aby nie być 
zmuszonym do wypowiedzenia ną niem 
przemówienia na temat polityki zagra- 
nieznej. 

Angielskie ministerstwo spraw zagra 
nicznych obawia się, aby następstwem 
plebiscytu w Saarze nie było zapocząt- 
kowanie akcj; zmierzającej do uwolnie- 
nia się od klauzul terytorjałnych trakta- 
tu wersalskiego. Akcja miałaby się za- 
cząć od Kłajpedy. Tej ewentualności mo 
żna się spodziewać wskutek kampanji ra 
djowej niemieckiej przeciwko rzekomej 
tyranji litewskiej oraz faktu, że w Pru- 
sach . Wschodnch zmobilizowanych jest 
kilka dywizyj Reichswehry oraz oddzia- 
ły S. S. i S. A. Zasługuje również na u- 

   

  

   

  

wagę, że Niemey podwoiły swoje zbro- 
jenia we wszystkich częściach swego te- 
rytorjum, natomiast w Prusach Wscho- 
dnich zbrojenia zostały potrojone. Nie 
brak tam również wielkiej nowoczesnej 
artylerji. 

Lord Eden poruszył podezas rozmów 
genewskich z przedstawicielami Związku 
Sowieckiego i innych wielkieh* państw 
także sprawę ogłoszenia odpowiedniej 
deklaracji o suwerenności Litwy nad te- 
rytorjum kłajpedzkiem. Miałoby to na 
telu niedopuszczenie do tego, by Hitler 
postawił państwa wobec faktu dokona- 
nego. Francja dobrze sobie zdaje s 
wę z powagi sytuacji. 

Jest rzeczą prawdopodobną, że Fran 
a będzie żądała od Anglji zgody na za- 

warcie paktu wschodniego nawet bez u- 
działu Niemiec i Polski. 

            

Komisja budżetowa Selmu 

Budżet Ministerstwa Skarbu 
Monopole państwowe 
WARSZAWA. (Pat,. Na dzi 

niu komisji budżetowej sejmu 

    

   

  

szem posiedze 
zakończono de- 

  

batę nad preliminarzem monopolów państwo- 
wych. 

Głos zabrał wiceminister skarbu Werner, gi     

  

ry szczegółowo odpowiadał na zarzuty i 
podniesione w toku dyskusji sobotni 

obniżka soli z 26 gr. do 
dostateczna. 

Rozpiętość 
ża, że każdy znaj 
jące jego możnc 

wieeminister uważa, 

Mów a 

  

22 gr. jest 

  

     sennika tytoniowego jest tak du 

zie w nim wyroby odpowiada 
om finansowym, dlatego też 

że kolportowanie pr nie 
cen 

    

    
wyrobów tytoniowych nie odpowiadają zamierze 
niom monopolu tytuniowego. Monopol zamierza 
wypuścić nowe gatunki: papierosów. 

Po krótkiem przemówieniu sprawozdawcy po 
sła Hutten - Czapskiego budżet monopolów pań 
stwowych przyjęto, uwzględniając wniosek refe 
renta co do podwyższenia wpłaty loterji państ 
wowej do skarbu o zł. 100.000. 

Ministerstwo 
Skarbu 

  

Zkolei sprawozdawca poseł. Hołyński wyglo 
sił obszerne przemówienie. w którem szczegó 
łowo zanalizował prelliminarz budżetowy Toinie 

sterstwa skarbu. 
Mówca podkreślił stałą tendencję Sad óR 

ciową preliminarza budżetowego. a zastanawia- 
jąc się nad możliwością dalszych redukcyj w 

ogólnym budżecie, stanął na stanowisku, ź 
można iść drogą mechanicznych sk eśleń ŻE 

ministerstwo skarbu winno mieć 
niać wszystkie projekty rządowe i mieć kontor 
tę nad każdą rozpoczynającą się akcją ante a nie 
post factum. Dzięki wysiłkom rządu i jego poli 

lyce mamy wałutę stałą, jedną z najlepszych na 

świecie. 
Omawiając sprawy Państwowego Banku Rol 

nego, sprawozdawca podniósł, że oddłużenie roł 

nietwa osiągnie sumę zł. 300.000.000. Bi>rąc pod 
uwagę, że ogólne zadłużenie wynosi. złotych 

1.000.000.000, oznacza to skreślenie 30 proc. kapi 
tału. Dalsze ulgi będą robione na okres 4 lat. 

Konieczne jest uproszczenie obliczeń podał 
kowych. Sprawozdawca zwraca się do ministra 

skarbu, aby przedłożył. jeszcze w ciągu tej se 
sji wniosek, upoważniający go' do przeprowadze 

nia różnych uproszczeń, aby od 1 kwietnia rb. 
można było wpłaeać przedewszystkiem podatki 
bieżące, następnie zaś zaległe. System podatko 
wy wymaga zmiany i uproszczeń. Mimo te 

tyczną sprawiedliwość w praktyce istnieją niedo 

ciągnięcia. 
Sprawa ta znajduje się w opracowaniu mi 

nisterstwa skarbu. : 

Do całości preliminarze budżetowego: minis 
stwa skarbu można stwierdzić, oszezędnos 
jest w nim prowadzona stale w większym stop- 
niu niż w wydatkach innych działów. 

Podatki największą 
bolączką 

Na popołudniowem (posiedzeniu sejmowej 

komisji budżetowej rozwinęła się dyskusja nad 
sprawozdaniem posła Hołyńskiego. 

Pierwszy zabrał głos Rybarski (ste. na”.). 
Wskazał on na znaczny przerost działalności 

publieznych in finansowych. 
Dalej mów wypowiada się za zasadniczą 

reformą podatków, jako jedną z podstaw do 

zwalczenia kryzysu. 
Langer (kl. lud.) twierdzi, że wymiar podat 

ków nie odbywa się zgodnie z literą prawa. 

  

      

    
     

    

    

    

  

    

  

  

   

      

      

  

Hyla (BBWR) porusza sprawę dekretów od 
dłużeniowych, które znac 

eczy, jednak 
gu nie zmnie 

go siła podalkowa płatników maleje. 
dząc do spraw podatkowych, Hyla zaznacza, że 
niejednokrotnie opłaty samorządowe są zbyt wy 

  

   

  

ie poprawiły dotych 
rozpiętość nożyc 

       
  

    

górowane. Co- się tyczy reformy podatkowej, 

mówca porusza konieczność dokładnego skla- 
syfikowania gruntów i to mietylko pod kątem 
widzenia potrzeb fiskalnych. 

Rettenstreich (kl. .) również uważa. obec 

ny s za zło a przyczynę tego widzi w syste- 
miie podatkowym, yciowym 
i jednostronnyń. 

Pełenskij (kl. ukr.) odnosi się krytycznie do 
iałalności kas komunalnych, natomiast: uwa 

ża, że zdrowy kredyt może pochodzić jedynie 
ze spółdzielni kredytowych. 

Jssiukiewicz (kl. nar.) zaznacza, że chociaż 

w rolnictwie: wprowadzono, kredyt .oddłużenio 
wy, jednak nie wnosi on większej poprawy z 
uwagi na niezdrowy stosunek dłużnika do wie 
rzyciela. 8 

Minkowski (BBWIR), zanalizowawszy zarów 

no wydatki jak i dochody za 8 miesięcy roku 
ubiegłego. dochodzi do wniosku, że w dynami- 

   

    

    

      
    

   

  

  

Mieczarskich 
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Związek Spółdzielni 

Pożyczka francuska 
dla Litwy? 

  

KRÓLEWIEC. (Pat). Urzędowa „Preussische 
Zaitung“ pisze, że Francja jest zaintefesowana 

  

rozwojem stosunków na Litwie i że we Francji 
istnieje projekt udzielenia Łitwie pożyczki dla 
umocnienia polityki współpracy tych państw w 
ostatnich czasach. 

Stronnictwo ludowe 
odmawia współpracy 

zLitwinamiw Kłejpedzie 
"PARYŻ, (Pat). 

mieckie 

  

   

Havas donosi z Kowna, iż nie 

stronnictwo ludowe w Kłajpedzie od 

mówiło ostatecznie współpracy ze stronnictwami 

lilewskiemi w nowym dyrektorjacie. 

—o()0— 

Giełda warszawska 
34 i pół. Dolar zł. 8.90. Rubel 1.56 

Gzerwońce 1.20 
25. Inwesty 

Dolar 
za piątki i 4.57 za dziesiątki. 
Budowlana 47. 1/4. Dolarówska 

cyjna 117. 

    

  

ce wydatków i dochodów zauważyć się daje pew 

na równomierność. Mówca przypuszcza, że za 
cały rok bieżący deficyt wyniesie od zł. 55—77 

iljonów, czyli mniej więcej w granicach prze 

widzianych w preliminarzu. Jeśli chodzi o przy 
szły rok budżetowy, to mówca* przewiduje nie 

dobór mniejszy, dość jednak poważny w licz 

bach absolutnych. 
iKsiądz Szydelski (Ch. D. Małopolska 

Wsch.) wyr zdanie, że dotychczasowa konse 
kwentna polityka deflacyjna winna ulec pewne 
mu rozluźnieniu na rzecz zwiększenia się 'obro 
tów gospodarczych. Mówca wskazuje dalej na 
konieczność. znalezienia źródła na. pomoce dla 
rzemio Ww zuje ma działalność sekwestra 
torów, którzy zajmują często wbrew przepisom 

rzeczy chronione ustawowo. 
W zakończeniu dzi zych obra 

przemawiał Hutten-Czapski. 
Potem obrady odroczono do środy. 

  

     
    

            

   

    

   
d komisj' 

    

i Jajczarskich | 
zawiadamia, że centralne składy I biUro przeniesione zostały na ulicę Ś 

Zamkową 18, tel. 4-91 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna masła, serów, jaj i miodu. 
SKLEPY FILJALNE: Końska 12, telefon 13-83 —- W. Pohulanka 13 

si = 11 O 

  

ierwsze posiedzenie 

warszawskiej rady miejskiej 
WARSZAWA. „(Pat). Dziś o godz. 18 w sali 

posiedzeń rady miejskiej odbyło się pierwsze 

posiedzenie tymczasowej rady miejskiej. 

Obrady otworzył minister spraw wewnętrz 

nych Zyndram - Kościałkowski, poczem dłuż- 

sze przemówienie wygłosił prezydent miasta 

Włarszawy Stefan Starzyński, w którem złożył 

samorządu za u- 

    

sprawozdanie z działalności 

biegłe 11 miesięcy oraz przedstawił obszeraie 

plan zamierzeń na przyszłość. 

Na posiedzenie przybyli wiceministrowie 

Lechnicki, Krychowski it Korsak, wojew. Jaro 

szewiez, wszyscy wiceprezydenci miasja, dyrek 

torowie przedsiębiorstw miejskich oraz człoa 

kowie komisji rewizyjnej zarządu miejskiego. 

Galerję wypełniła szczelnie publiczność. 

Dwa zwycięstwa polskie w hokeju 
RZYM, (Pat). W szwajcarskej miej- 

„seowości Arosa rozpoczął się w ponie- 
działek turniej hokejowy z udziałem re- 
prezentacyj Polski, Pragi i klubów ho- 
kejowych Arosa i Davos. Drużyna ka- 
nadyjska bierze udział w zawodach po- 

za konkursem. 
Pierwszego dnia Arosa pokonała Pra- 

ETPA 

Epidemja grypy 
w Biatvmstoku 

BIAŁYSTOK, (Pat). Od kilku dni w Białyn- 

słoku i okolicy grasuje evidemja grypy. Liczba 

szczególnie wśród młodzieży szkol- 

    

zachorowań, 

nej, jest bardzo duża. 

W białostockich szkołach choruje około 65% 

! ycielskiego 

  

młodz Z pośród personelu nauc 

zapadło na grypę 30%. Wskutek znacznej licz- 

by zachorowań kuratorjum okręgu szkolnego w 

handlową w Bia- 

    

  

Brześciu n-B, zamknęło szkołę 

łymstoku na t dni. 

IM ET2 RAT ИТЕ НОНЕ Орщя, 

Morze to — pluca narodu 

    

ge 3:1. 
Polacy zwyciężyli Arosę 6:2 a popo 

łudniu wygrali z Pragą (gracze Sparty) 

2: b 
_W dniu 1. II. Polacy walczyć będą w 

Wiedniu z reprezentacją Austrji, a nastę 
pnie mają walczyć w Bernie moraws- 
kiem z reprezentacją tego miasta. 

Kronika telegraficzna 
- OFIARY POWODZI. Liczba oliar powo- 

dzi w dolinie rzeki Missoury dochodzi do 40 
. W dolinie rzeki Missisipi ofiarą padło 

y czwarte trzody. 

- 1.500.000 FRANKÓW ULOTNIŁO SIĘ. Na 
PoE A: zginął w tajemniczy sposób 

с ierający fws. 1.500.009. Pocz 

odszkodowanie nadawcy. 

którym była prefektura Sekwany. Wszczęto da 
chodzenie. 

NQWI MIN ROWIE BUŁGARSCY 

podpisał dekret mianujący dotychc 
go ministra sprawiedliwości Kalenderowa mini 
strem finansów, a protektora uniwersytetu sa 

fijskiego Dikowa ministrem sprawiedliwości. 

ia 

WAŁ, 

   

    

     Król 

sowe      



  

„KURJER* z dnia 30 stycznia 1935 r. 3 

„MARJANNA“ A DYKTATURA 
(Od własnego korespondenta) 

Paryż, w styczniu. 

W chwili, gdy ro 
plebiscytu w zagłębiu Saary mieszkańcy 
Paryża mieli również swój, na o wiele 
mniejszą skalę zakrojony, plebiscyt, w 
którym wzięło udział dwieście tysięcy 
osób, a więc prawie tyle, co 1/3 ogólnej 
liczby głosujących w zagłębiu Saary. Po- 
cżytny dziennik paryski „Le Petit Jour- 

   
  

nal* zorganizował mianowicie wśród 
swych czytelników popularne referen: 
dum na temat kto wydaje się najlepszym 
na dyktatora. Rezultat tego plebiscytu 
jest dc charaktery zny. Wbrew 
przypuszczenicm największą ilość gło- 
sów uzyskał nie b. premjer Doumergue, 
ale marsz. Petain. W tym wyścigu do 
dyktatury, prez. Doumergue przybywa 
dopiero jako trzeci skolei, po marsz. Pe- 
tainie i po min. Lavalu. Oto kilka cyfr 
z tego plebiscytu: marsz. Petain—38.561 
gł., min. Laval — 31.403 gł., prez. Dou- 
mergue —- 23.864 gł., „Marianne* (sym- 
bol Republiki) — 20.102, premjer Flan- 
din — 14.612, Herriot 13.004, Taittin- 
ger — 11.163, Tardieu 10.083 gł.. płk. 
de la Roeque 6.402, Bergery — 5.094, 
gen. Weygand — 3.789, b. prefekt poli- 

cji Chiappe 3.685, Guise 1.041. 
Nieznany 1.001 głosów. 

Cyfry te rzucają dość charaktery 
czne świalło na popularność pewny 
Gsobistości politycznych. Przedewszys 
kiem okazuje się, że najbardziej popular 
ny jest nie polityk parlamentarny, ale 
wojskowy, a mianowicie marsz. Petain. 
Świadczy to o pewnej niechęci mas do 
parlamentarzystów i do zawodowych po 
lityków. Drugą niespodzianką jest nazwi 
sko min. Lavala. Francu minister 
spraw zagranicznych cieszy się zasłużo- 
nem uznaniem w kołach parlamentar- 
nych. Nie można jednak było przypusz- 
czać, że będzie on tak popularny wśród 
mas ludowych. W tem miejscu należało- 
by zaś wyjaśnić polskiemu czytelnikowi, 
kogo reprezentuje „Le Petit Journal“ i do 
jakich sfer dochodzi to pismo. 

„Le Petit Journal* należy do wielkich 
pięciu dzienników informacyjnych Parv 
ża i jest szczególnie czytywany w depar- 
tamentach -sąsiadujących ze stolicą. Na 
prowincję docierają przedewszystkiem 
wielkie dzienniki paryskie — „Le Petit 
Jourmal“ i „Le Petit Parisien“. Pomimo 
iż „Le Petit Journal" należy do znanego 
multimiljonera i b. podsekretarza stanu 
Rajmundą Patenćtre, dziennik ten ma 
raczej sympat je lewicowe i skupia w eki- 
pie redakcyjnej wielu młodych radyka- 
łów zbliżonych do t. zw. „młodoturków*. 
Z tego powodu czytelnicy „Le Petit Jour 
nala“ rekrutują się w Paryżu przeważnie 
wśród elementów sympatyzujących z le- 

Kto walczył 
o Polską Szkołę 
Spowodu pewnego zarysu 

historycznego 4 

W końcu ubiegłego roku wyszła w 
Warszawie, nakładem Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską, praca 
zbiorowa, bardzo starannie, w 2-ch du- 
żych tomach, wydana p.t. „Walka o Szko 
łę Polską 1901 — 1917. Opracowania. 
wspomnienia, dokumenty zebrała Komi- 

- sja Historyczna pod przewodnictwem 
prof. d-ra Bogdana Nawroczyńskiego. W 
tomie drugim tej pracy, w dziale 5-tym, 
poświęconym walce o szkołę w kraju za 
branym, opracowanym przez p. Ignacego 
Myśliekiego, 27-stron zajmuje zarys hi- 
storyczny walk o oświatę polską w Wileń- 

szczyźnie. Jest to już druga próba ujęcia 
w druku, w książce lub broszurze, przed- 
miotu tego; próba, jak i pierwsza, p. L. 
Žyckiej i S-ki (wydało Kuratorjum Szkol- 
ne Wileńskie w r. 1932) — nie wolna od 

drobnych usterek. 
Właśnie o tych usterkach chcę tutaj 

słów parę powiedzieć. Wpierw jednak, 
tytułem wstępu, poględzę nieco o owych 
odległych czasach kiedy się ta praca oś- 
wiatowa dopiero zapoczątkowała. 

     
   

    

  

  

    

   

  

   
   

      

    

  

  

  

  

  

  

strzygały się losy. 

wicą, a na prowincji —- wśród szerokich 
mas ludowych bez względu na poglądy 
polityczne. Szerokie rzesze mieszkańców 
prowincji stanowią gros czytelników 
tego dziennika, tak iż z pewnemi popraw 
kami można prz że plebiscyt „Le 
Petit Journala* oddaje dość wiernie po- 
głądy prowincjonalnych mas ludowych. 

Okazuje się w dalszym ciągu. iż prez. 
Doumergue stracił znacznie na popular- 
ności. Jest to zresztą zrozumiałe. Prez. 
Doumergue nie poszedł konsekwentnie 
obraną drogą i ustąpił wobec presji ra- 

<alnej. Nie więc dziwnego. że masy 
mogą w nim widzieć materjału na 

    

     

  

dyktatora. Pozałem ustawy dekretowe i 
polityka deflacji budżetowej musiały nie 
wątpliwie zrobić swoje, t. zn. zniechęcić 
doń szerokie warstwy ludności. 

Należy uważać za bardzo charaktery 
styczne, że tuż po prez. Doumergue idzie 
symbol Republiki, a dopiero daleko za 
nią dwaj czołowi protagoniści politycz- 
ni: Tardieu i Herriot. Ci leaderzy parla- 
mentarni są widocznie uważani przez ma 
sy za polityków nienadających się na 
dyktatorów. Reprezentują oni włącznie 
ten ustrój parlamentarny, którego uster- 
К; 1 kompromisy rzucają się obecnie w 
oczy przeciętnego Francuza. Dlatego na 

  

  

     

  

  

i Poświęcenie nagrobka Ś. p. gen. Jaxy-Rożena 

      zkowskim Umertarzu Wojskowym poświęce 

    

ie nagrobka 
     

W ub. mie ę odbyło się na pow 
Ś. p. gen. . Władysława Jaxy-Rożena. — Na zdjęciu — moment uroczystości podczas 

p:zemówienia gen. Sosnkowskiego. м + 

LLS   

Niemiecki biskup katolicki 
nawotuje do walki 

BERLIN, (Pat). W czasie niedzielnej manife- 

słacji związków katolickich, biskup djecezji ber- 

lińskiej dr. Darre wygłosił przemówienie, rzuca- 

jąc ciekawe światło na obecną sytuację pomię- 

dzy kościołem katolickim a partją narodowo-so- 

cjalistyczną. 

Biskup z naciskiem wzywał do podjęcia wal- 

z nowonooaństwem 
ki przeciwko nowopogaństwu w Niemczech, wy- 

mieniając wyraźnie w związku z tem książkę Ro 

zenzerga p. t. „Mit 20-go stulecia* i podkreślając, 

że w akcji tej katolicy niemieccy nie powinni się 

ograniczyć do odpierania zarzutów wysuwanych 

przez zwolenników nowopogaństwa, lecz przejść 

muszą do ataku. 

Odbieranie obywatelstwa w Rzeszy 
BERLIN, (PAT). — Pismo policji berlińskiej 

ogłosiło listę 207 osób, którym odebrano nabyte 
obywatelstwo niemieckie. 

Według komunikatu policji lista obejmuje 
przeważnie Żydów wschodnich, którzy uzyskali 

Przedewszystkiem należy wspomnieć 
o tem całkowitem owoczesnem rozbiciu 
miejscowego społeczeństwa polskiego na 
dwa, niestykające się ze sobą obozy, na 
inteligencję, czyli, podług dawniejszej no- 
menklatury—szlachetnie urodzonych — 
i resztę. Było to wielkie powodzenie po- 
powstaniowej polityki rządowej, za wszel 
ką cenę dążącej de odosobnienia warstwy 
„nieprawomyślnej* t. j. t. zw. inteligencji. 
Ten kontakt jaki się był zawiązał w cza- 
sach współnych nadziei i cierpień; w la- 
tach 1861 — 63 zanikł najgruntowniej. 
a nie lepiej było i na wsi. Tak długo i gor- 
liwie śledzono żeby broń Boże pomiędzy 
ludźmi z jednego i drugiego obozu. nie 
dochodziło do jakichś „konszachłów*, 
że śledzeni, z obawy narażenia siebie lub 
strony przeciwnej na przykrości. wzajem- 
nie się unikać poczęli. 

Chociaż powstanie roku 1863 zostało 
zdławione, to jednak doprowadzony do 
perfekcji system szpiegowski, pozostał i 
był czynny przez lat kilkanaście jeszcze. 
Przez ten okres czasu wszystko eo przed- 
siębrano, czy to w kierunku dokształca- 
nia młodzieży szkolnej w grupkach po 
kilka osób i coraz w innem mieszkaniu. 
czy też w celu rozrywki jak np. teatrzyk 
amatorski, zawsze prawie, pomimo naj. 
wieks: ostrożności. bywało wykryte i 
pociąga ło za sobą surowe kary. Np w 
mieszkaniu pp. Piłsudskich, przy ul. Bak- 
szła. odegrano w r. 1880. na wpisy szkol- 

  

  

    

  

  

obywalesiwo pruskie w czasie, między 9 listo 
pada 1918 roku a 30 stycznia 1938 roku. Pozba 
wionym prawa obywatelskiego nie przysługują 
żadne środki prawne przeciwko temu zarządze 
niu. 

  

ne, jakiś drobiazg, zdaje mi się Fredry. 
i za to cała rodzina mało nie powędrowa 
ła na bliższe lub dalsze wygnanie. Natych 
miast usunięto ze szkół dzieci, a wśród 
nich był i obecny I-szy Marszałek Polski 
--i tylko dzięki energicznym zabiegom 

  

"ciotki, inż. Tadeuszowej Butlerowej. któ- 
ra w tej sprawie bez zgody i wiedzy zain- 
teresowanych, odwołała się renegata ge- 
nerała Zygmunta Piłsudskiego w Peters- 
burgu, wina, po wyrażeniu przez przyby- 
łego do mieszkania pp. Piłsudskich po- 

— żalu, że krewni tak dostoj- 
a przekreś- 

licmajstra - 
nej osoby tak postępują, zos 
lona i dzieci do szkoły wróciły. 

Dzisiaj, gdy już mamy dostęp do ar- 
chiwów. są podstawy do przypuszczeń 
że to tak długo (do przybycia biskupa 
Hryniewieckiego) działała organizacja 
szpiegowska prałata Niemiekszy, złożona 
z osobników, którzy dzięki swojemu ,,po- 
wołaniu* mieli możność wglądania we 

wszelkie szpary życia ludzkiego. a z cze- 
go szeroko korzystali. Wówczas jednak 
poszkodowanym przychodziły do głowy 
różne grzeszne myśli i posądzenia: a może 
to ten krawiec co naprzeciwko, a może 
ten szewc co na dole... Miało to wszystko 
ten fatalny skutek, że przedłużało czas 
lęku. spuściznę po r. 63. i siało wzajemną 
nieufność. 

Jeżeli więc co łączyło taką np. lud- 
polską Wilna, to chyba tylko uczu- 

cie strachu. To uczucie było powszechne 

    

    

   

  

    

, instytue 

wet premjer Flandin wydaje się raczej 
powołany na to słanowisko. Przywódca 
„Croix de feu* płk. de la Roeque i twór- 

    

ca „wspólnego frentu* Bergery — otrzy- 
mali prawie równą ilość głosów. 'Gen. 
Weygand wyprzedz Ś tylko o 100 gło 
sów b. prefekta policji Chiappe'a, z któ- 
rego po wydarzeńiach lutowych prawi- 
ca usiłowała zrobić prawie bohatera na- 
rodowego. Mała liczbą głosów padła na 
nazwisko ks. Guise. monarchistycznego 
prelendenta do tronu. 

Powyższy plebiscyt nie może być 
oczywiście uważany za ódźwierciadlenie 
poglądów całej Francji. Jest on tylko je- 
dnem z dość ciekawych sondowań, jakie 
należałoby uczynić w różny ch punktach 
Francji, aby móc wyciągnąć . jakiekol- 
wiek wnioski. Wiadomo bowiem, że np. 
południowa Francja jest ostoją radykaliz 
mu, podobnie znów jak departamenty de 
putowanych. Pod jednyn tylko wzglę- 
dem powyż wynik plebiscytu może 
być zgodny z rzeczywistym stanem sy- 
tuacji politycznej we F a miano- 
wicie pod względem wniosków. jakie na 
leżałoby wyciągnąć z liczby głosów, któ- 
re padły ną Herriota i na Tardieu. Oby- 
dwaj politycy dostali stosunkowo nie 
wielką liczbę głosów, eo świadczy o pe- 
wnego rodzaju kończeniu sympatyj dla 

yi parlamentarnych i dla polity- 
ki kuluarowych kompromisów. Mały 
stosunkowo odstęp istniejący między cy- 
frą głosów. która padła ną Herriota i na 
Tardieu, wskazuje, że Herriot. leader 
partji radykalnej, w dalszym ciągu jest 
obeenie popularniejszy od męża zaufania 
prawicy i centra Tardieu. Cyfry 
14.000 i 10.000 są podobne do proporcjo 
nalnego układu sił przy ostatnich wybo- 
rach. Świadczyłoby to więc o tem, że na 
prowincji francuskiej nie nastapiło właś 
ciwie żadne większe przesunięcie sił na 
korzyść prawicy. Istotnie pomimo ostat 
nich. skandalów finansowych, w które 
byli zamieszani przeważnie członkowie 
partji radykalnej, szerokie masy pozosta- 
ły jej wierne i nie przeszły do obozu pra 
wicowo-centrowego. Przekonała się o 
tem prawica już nazajutrz po wvpad- 
kach 6.II. Prowincja pozostała radykal- 
na. Wypadki 6.II. zmieniły ustosunkowa 
nie się sił tylko w Paryżu i nie nie upowa 
żnia do twierdzenia, że w całej Francji 
nastąpiło przesunięcie się sił na korzyść 
prawicy. Dlatego nowe wybory i rozwią- 
zanie Izby, czego domagają się niektóre 
partje, nie przyniosłyby prawdopodob- 
nie żadnej poważnej zmiany w parlamen 
tarnym układzie sił prawicy i lewicy. a 
c0 za tem idzie nie wytworzyłyby rządu, 
opartego na stałej i jednorodnej więk- 
szości parlamentarnej.  J. Brzękowski. 

      
   

      

  

      

Bano się wszystkiego. i nawet wtedy. gdy - 
już przestano śledzić i za drobiazgi karać 
i gdy ludzie śmielszej natury w całej pełni 
z tej bezkarności korzystali, lecz i ci w tę 
bezkarność nie tak prędko uwierzyli. Ja- 
kaś trudna z tym lękiem była walka! Tem 
trudniejsza, że nasza specyficzna ugoda 
wileńska, do cna pozbawiona nie tylko u- 
czuć polskich lecz i poczucia godności 
ludzkiej, w lęku tym wszystkich utwier- 
dzić starała się *) 

Wobec takich warunków i stosun- 
ków. jakaś wydatniejsza praca czy wśród 
sfery mieszczańsko-rzemieślniczej, czy 
też wśród ludu wiejskiego była ogromnie 
utrudniona. Mogli się jej podjąć chyba 
tylko ci, którzy sami z tych sfer pocho- 
dzili i, oczywiście, każdy w promieniu 
swoich osobistych stosunków i znajomoś- 

Ale oni nie mieli potrzebnych šrod- 
ków. Próba jednak została zrobiona, i 
zrobiona w dobrą godzinę. 

W dzienniczku jednego z młodych 
handlowców. Adama Jacyny, pochodzą- 

*, Przypominają mi się z pierwszej połowy 
lat 90-iych, szezególiki programu pewnego wie 
czorku literackiego. Oddaja one nastroje owych 

czasów Jowisz Mocny (Józef Montwił) z Olim 
pu — Czy drżycie? 

— Głosy ze wszystkich stron: Drżymy. 
isz Mocny z Olimpu: Dobrze, drży 

Strach to uczucie zbawienne. Kto drży 
ten nie grzeszy. 

Lub taki refren piosenki czy wiersza: Naj- 
większa w prucy przeszkoda — strach i ugoda. 
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KOBIETA NA BIEGUNIE 
SZEF STACJI DOŚWIADCZALNEJ. 

   

  

Gazety sowieckie drukują obecnie ciekawe 

wyjątki z pamiętnika jedynej uczestniczki nau 

kcwej wyprawy rosyjskiej na biegun północny, 

która po dwukroinem ziniowaniu na polach 

podbiegunowych została uratowana przez sowie 

cki łamacz lodów i przed czterema miesiącami 

wróciła do Moskwy. Jest to Nina Demme kobieta 

biolog, która w r. 1932 razem z trzema jeszcze 

towarzyszami podjęła się odbyć wyprawę nau 

kową na biegun. Nie był to jej pierwszy debiut. 

Już w r. 1931 przeprowadzała ona badania 

na stosunkowo ludnej wyspie Hookera. — Po 

dwu latach spędzonych na archipełagu Franc 

ka Józefa, otrzymała nominację rządu sowiec- 

kiego na szefa stacji doświadczalnej — па Ziemi 

Północnej, grupie wysp, położonych na północ 

od półwyspu Taimyr. Do niedawna jeszcze był 

ten cały, olbrzymi kompleks ziem znaczony na 

etlasach białą plamą, lub naszkicowany bardzo 

rieiasremi kenturami. Dzisi można już. dzię 

ki badaniom prof. Urwancewa, sporządzić z 

tyeh terenów szczegółową mapę. 

      

   

CEL WYPRAWY. 

Razem z trzema towarzyszami wyprawy 

wsiadła Nina Demme w lecie 1932 roku na ła- 

macz ledėw „Russanow“, by dostać się w kra 

inę wiecznych lodów. yprawa przybyła na 

miejsce przeznaczenia w sierpniu, by złuzować 

ezterech uczenych, którzy od dłuższego czasu 

przeprowadzali tu badania naukowe. Po rozsta 

niu się z odjeżdżającymi na tym samym „Russa 

newie* do ojczyzny uczonymi — nastał dla no 

wych osiedleńców okres gorączkowej pracy. 

Mieli bowiem sporządzić mapę zachodniej czę 

ści Ziemi Północnej, wykonać szereg pomiarów 

i prac geologicznych i hotaniecznych oraz prze 

prowadzić szereg obserwacyj nad fauną. 

    

  

NINA DAMME SZUKA POŻYWIENIA. 

Na wiosnę (nasza, na biegunie wcale to nie 

jest wiosna) wybrała się Nina Domme zupełnie 

sama na półwysep, nozwany przez bolszewików 

„Komóina Paryskać, by przywieźć stamtąd poży 

wieniec dła psów. Była to droga bardzo uciążli 

wa. Gqsta zadymka śnieżna, z»cierała wszel 

kie Ślady, tak że psy ciagle myliły drogę. — 

Mimoto osiągnęła Nina Demnre swój eel i po 

kilku dniach wróciła spowrotem z pożywieniem 

na dłuższy czas. Niedluvo później przedsięwzię 

ła ponownie taką wyprawę na przylądek Ga- 

marnik i do cieśniny Czerwonei Armji. Każde 

mu z newoodkrytych przez siebie punktów geo 

graficznych nadawała nieustraszona uczona naz 

wy bolszewiekie. 

  

  

  

PRZERAŻAJĄCE PERSPEKTYWY. 

W jesieni 1933 r. przeżywają ci dobrowolni 
wygnańcy cieżkie chwile. Był to właśnie czas, 
kiedy mieli już skończyć z samotnem swojem 
życiem na lodach i wrócić do ojczyzny, do bli 
skich, poprostu do ludzi. Przez cały rok bowiem 
proza tymi ezterema przedstawieiełami rodzaju 
łudzkiego żadnej istoty łudzkiej nie było. Ja- 

kież jednak było roczarowanie tych czworga 
oefiornych wygnańców, kiedy drogą radjowa 
przyszła wieść, że łamacz lodów „Sedow*. któ 
ry miał ich wziąć na swój pokład, nie mógł 
spowódu grubości zatoru łodowego przebić się 
<ło cełu. Z tego okresu pochodzi wzruszająca no 

TEATR NA POHULANCE 

Dziś 30.1. o godz. B-ej wiecz. 

ROZKOSZNA DZIEWCZYNA 
ё į Ceny propagandowe 

  

  

łatka Niny Demnie: „Zabrakło nam nafty i drze 
wa. Mamy jeszcze zapas węgla, ale niema czem 
go podpalić. Wyczerpaliśmy również nasze za 
pasy suszonych jarzyn. Rezpoczynająca się dru 
ga zima przeraża nas*. Radjo było jedynym łącz 
nikiem, który pozwalał im utrzymać jako taki 
kontakt ze światem kultury. Codzien ehwytali 
koneerty i wiadomości z Moskwy i Leningradu. 
W dzienniku swym pisze Demme: „Dzięki radju 
niema już nigdzie na świecie samotność: 

    

KOBIETA CZY NIEDŹWIEDZICA? 

Mimo ciężkich warunków zalicza Nina Dem 
me te dwa lata do szczęśliwych. Pracowała z 
zapałem i ochoczo, przeprowadzała swe badania 
nad fauną i florą północną, notowała, groma 

dziła okazy, opisywała. Wraz ze swymi towarzy 
szami oddawała się również myśliwstwu. Pod da 

tą 6 listopada opowiada o jednej przygodzie, 
która omal nie zakończyła się tragicznie. Był 
to okres dni zmierzchu na biegunie. „Niema ani 
dnia ani nocy. Dla nerwów jest to znacznie 
gorsze od nocy pelarnych. Nagle zbliża się do 
naszej stacji niedźwiedzica z dwojgiem małych. 
Nieproszeni ci goście zostali przez nas naležy 
cie przyjęci. Zastrzeliliśmy wszystkich troje. — 
Pekrajawszy ich mięso wyszłam zobaczyć skąd 
prowadzą ich ślady. Ponieważ włożyłam na sie 
bie newy, blały szal, towarzysze moi wzięli 
mnie zdaleka za białą niedźwiedzicę. Kiedy wra 

eająe zbliżyłam się do nich na odlegiość strzału, 

ujrzałam, że podnieśli broń do oka i starannie 
we mnie celowali. A znałam dobrze nieomyłną 
celność ich strzałów.. W mroku niepodobna 

ESRO) 

  

Lyło dać im z tej odległości jakikolwiek zro- 

zumiały znak. Zaczęłam w z rozpaczy Śpie 
wać na cały głos arję Zz „Traviaty“. I z ulgą 
ujrzałam, że ©puścili breń. Opowiadali mi po 
tem z przerażniem i wstydem, jak mało brako 
wało, by byli już pociųgneli za eyngiel*... 

   

  

     

POWRÓT DO CYWILIZACJI. 

W sierpniu 1934 r. byli jeszeze uczestnicy wy 
prawy przymusowo uwięzieni na swej wyspie. 
Zachodziła wielka wątpliwość, czy nie będą 

zmuszeni trzecią zimę spędzić na biegunie. zda 
ła od świata. Lód bowiem był tak gruby, że ró 
wnież i tego lata łamacz łodów nie mógł przebić 
się do wyspy. Grozę położenia powiększyło to, 
że prowianty były na wyczerpaniu, a najniezbęd 
niejsze przedmioty użytku codziennego topnia 
ły z chwili na chwlię. Wreszcie jednak 27-g0 
sierpnia pole łodowe poczęło pękać, tworząc 

szezeliny, w których mógł wodować hydroplan, 

wysłany z pokładu łamacza lodów. Istotnie dn. 
_B0 sierpnia usłyszeli mieszkańcy wyspy nad 
słowami warkot motoru. Był to lotnik Alvksie- 
iew, który przybywał im na rałunek. 

Nina Demmc i jej trzej towarzysze uporząd 

kowali czemprędzej ćały swój materjał nauko 
wy i przygotowane iuż zbiory, zaprowadzili 
zpowreten: ład w swej dwułetniej sadybie i 
wraz z czternastu psami zajęłi miejsca w hyd 
repłanie. W dwie i pół godziny później hydro 

plan epuścił się na morze obok łamacza lodów 
„Sibiriakow, który czekał tyłko ich powrotu, 
by podnieść ketwicę i ruszyć w stronę Archan- 
gielska. (mer.). 

  

  

Wieś w zimowej szacie 

  

UŚMIECHY I USMIESZKI 
  

Zakochany listonosz 
Wóarjatów mamy — jak wiadomo sporo 

Z jednymi staramy się nie rozmawiać, innych 

nie chcemy c 

zakładach, 

jeszcze innych zamykają w 

od ich d; która 

ej szkodliwa 

   
zale:       

  

ności, 

ludzie uważ za mniej łub wię: 

   dla otoczenia. 

Rozmaite bywają rodzaje i stopnie szeleń 

stwa, czasami jest w nich metoda, jak np. u 

tego, który koniecznie i nie po raz pierws: 

usiłował dyrygować orkiestrą w 

    

królewskiej 

operze w Budapeszcie. Nie bacząc na obecność 

w loży dostojnego regenta Hort 

wybitnych osób na 

   *ego i szeregu 

przepełnionej 

wpadł w płaszczu do orkiestry i odtsąciw 

zdumionego kapelmistrza, odebrał mu pałeczkę 

i rozpoczął swe obowią 

że dla swobody 

widowni, 

    

ki dyrygenta od tego, 

ruchów 

  

zrzucił 

płaszez, który był dotąd jedynym jego strojeni 

Gdy go aresztowano oświadczył, że chciał na- 

widocznie 

siebie zwrócić uwagę. 

Zapewne, że między innymi sposobami i to 

jest sposób. zareklamowania .się. Natomiast - na 

szczere współczucie zasługuje inny warjat, sy. 

fatycznie niewinny, o którym donosi łódzka 

«Neue Lodzer Zeitung*. Człowiek ten był listo 

noszem i wy 

    

  

    1zywał się ze swych obowiązków 

ku ogólnemu zadowoleniu, gdyby nie sprawy za 

które dostał się do sądu, stracił pracę i otrzy 

mał tydzień aresziu. Od tego tygodnia aresztu 

usiłował go obrohić jego adwokat, dowodząc, że 

człowiek ten chory jest na miłość. 

Poczciwy listonosz miał dość niewinną ma- 

nijkę. Wszędzie gdzie przynosił list, usiłował 

pocałować służącą     am gdzie mieszkańcy umie 

szezali skrzynkę do listów, nasz poczciwiec nie 

całował skrzynki, ale szedł t. zw. kuchennemi 

schodami do kuchni, wręczał list i albo wyko 

nywał swój całusowy zamach na służąc 

    starał się zdobyć pocałunek drogą pert i 

jego manja pocałunkowa spowodowała. że 

oddzmo go do domu zdrowia, ale tam nie     

  

było z nim wytrzymać. gdyż co chwila ściskał 

wszystkie pielęgniarki. 

Obrońca oskarżonego twierdził, że sąd nie 

może za takić sprawy karać, gdyż jest to popro 

słu choroba, na którą niema lekarstwa. Nie wia 

domo, jak sąd rozstrzygnie tę spraw: 

że oskarżony ma żonę, wobec ktć 

  

„ zwłasz    

  

j jego obja 

wy. chorobowe wcale nie występują 

WEJ 

  

Badanie owoców 

promieniami X 
W Ameryce dokonano interesującego wynalaz 

ku, polegającego na tem, iż pozornie całe i zdro 
we owoce, prześwietone promieniami X, wyka- 
zują skazy ukryte, które z biegiem czasu dopie- 
ro rozwijają się i rozszerzają na cały ćwoe. Wy- 
nalazek ten został ostatnie zastosowany przez 
eksporterów pomarańczy, brzoskwiń i ananasów. 
którzy ponoszą znaczne straty, gdy dopiero po 

przybyciu na miejse* transport owoców okazuje 
się zepsuty. Ponadte dokonano prób, w jakieh 

pozycjach należy pakować owoce, celem unik- 

nięcia uszkodzeń pedeząs transportu. Po każdej 
takiej próbie owoce prześwietlane były promie 
niami X i badane, ezy nie nadpsuły się przy 
nakowaniu. 

2 S O K IN III III TUTIS, KAI EZSOZOKC O DOZ Z DROG ZAD ZET EAST STT IKS RTN SRS TESINIO SS 

cego z powiatu Trockiego, z okolicy szla- 
- checkiej, Kucakienie, pod datą 2 sierpnia 

r. 1891 znajdujemy taką notatkę: 

„Zygmuntowi ni z tego ni z owego przyszło 
do głowy, aby utworzyć „Towarzystwo Oświa- 
ty Ludowej, na wzór wielkiego takiego towa- 
rzystwa, k;órego członków niektórych on zna. 
(W Petersburgu —dop. Z. N.) Członkowie ©- 

bowiązani płacić do kasy Towarzystwa po 20 
troszy miesięcznie (lecz można i więcej klo mo- 

że), i za te pieniądze maja się nabywać różr 

książki ludowe, które m być bezpłatnie p. 
czane do czytania dla ludu. Nawet już ten pro 

  

      
    

jekt zaczął do skutku doprowadzać, wielu już 
się podpisało a mało takich którzy wzięli je- 
den udział, przeważnie po trzy a nawe; po pięć. 
Ja wziąłem trzy udziały. Już się zebrało w ka 
sie kilkanaście rubli za które nabyto kilkanaś- 
vie tomików pożytecznych dzieł. Poczatek jest 

   bardzo pemyślny, nie wiadomo jak dalej będzie. 
Mnie się zdaje, że my mało co zrobimy, a może 
nawet i nie, bo to | rzecz kłepotliwa, a żaden 

„% nas nie może zająć się ten należycie. Tymcza- 

sem Zygmunt załatwia ale ;rudno jednemu spra- 
wić się ze wszystkiem. Głównie chodzi 0 to, aby 
te książeczki były czytane przez: wieśniaków, 
a więe potrzeba po wsiach urządzić bibljoteki, 

stawia wielkie trudności, ale spodziewa 

że z czasem potrafimy i temu zaradz 

    

   
       

Drobne to sumy na jakie handlowcy. 
tworzący nową „organizację tak szum- 
nie nazwaną ./Towarzystwem* podpis: 
ti się. Tłumaczy ich jednak ta okoli 
ność. że wcale nie należeli oni do ludzi 

„nych. Pochodzili prawie wyłącznie 
ze wsi i byli synami drobnej szlachty sza- 
raczkowej, ambitniejszych włościan lub 
pomniejszych  oficjalistów 

    

   
     

   

  

   

zamo? 

  

dworskich: 

słowem byli to synowie rodziców, którzy 
nie mając pieniędzy na „guwernera* od- 
dawali synów do handlu. bo tam mogli i 
podu * i otrzeć się nieco, a przy praco- 
witości, pewnych zdolnościach i szczę- 
ściu, nawet się na ludzi wybić. Pod wzgłę- 
dem uposażenia też nie świetnie stali. 
Paru tylko miało przy gotowym wikcie i 
mieszkaniu, po 20 rubli miesięcznie, resz- 

tą po 15 lub nawet po 10. Autor pamiętni 
Ка — Jacyna — miał 15. + "245 

   

  

  

    

Ze wszystkich członków nowego To- 
warzystwa, tylko jeden Zygmunt miał 
pewne stosunki z ..panami*. to też nieba- 
wem pozyskał aż trzech protektorów i 
to na okres wielołetni. Byli niem: wy- 
zuty z folwarku na Żmudzi — Skirgajło. 
urzędnik Banku Ziems właściciel 
apteki — Adam Rymszewicz i adwokat, 
właściciel folwarku w Oszmiańskiem — 
Franciszek Bohuszewicz, poeta chłopski. 
piszący po białorusku. Wszyscy trzej 

zerzy demokraci. Dawali oni na 
wiatę nie tylko z własnej kieszeni lecz i u 
zbierane wśród dobrych znajomych 
swoich. 

    

  

   

OŚ- 

  

Wobec tego interesy towarzystwa sta 
nęły odrazu względnie dobrze i do pra- 
cy na wsi przystąpiono niezwłocznie. Ka 
Žživ Z uczestu ; wziął 14 stronv, > kio 
ryeh poch»leń, lub gdzie miał bliższych 
zasiemych 

   

  

Takie to F;4, początk” pracy oświato 

zaś kika raałych 
"Foługiwazych przez tych 

hand'owców, dziaiało już cd 

wej na w. W mieście 
11 .jotuczes 
samych 
vszeszło dwu lut 

Pierws7: w'zylacje dokonave przez 
człenków towarzystwa podezas świąt lub 

zrórk:ch urlopów, przyniosły cenne po 
strzeżenia. Okazalo sie, ž2 i żeczki są 
czytane ale przeważnie przez drobną 
szlachtę, drie Śsanków i 
przez mieszkańców mieste wek; że w wie 
sk „ch nie zawsse wie !riano iż jest jakaś 
inna książką prócz książek do nabożeń- 
stwa, że gospodarze wykazują pewne za 
interesowanie książ z poucze- 

  

   

       

    

żeczkami 
niem jak siać łubin, jak leczyć krowę łub 
konia gdy zachoruje i t. Że uczenie 
dzieci czytać wa książkach do nabożeńst 
wa, co było często praktykowane, nie ma 
żadnej wartości. Zaspakajało to wpraw 
dzie ambicje rodziców, że ich džiesko, 
jak dziecko ..szlachty*. chod:3o do ko- 
ścioła z książką w ręku, ale w kościele 
czytało modlitwy przeważnie z pamięci. 

ażdy taki uważany za umiejącego czy 

(, gdy mu zaproponowano abv napra 
wdę coś przeczytał oświadczał sam, lub 
jego rodzice, że „na tej ksiażee nie uczył 
się*. Wyjaśniło się równie na wsi 

ch aż 
w wileńskich księgarniach szukać mu- 
siano. Był to skutek zakazu sprzedaży, 
poza kilkoma w całym kraju księgar 
mi, druków polskich. Г с 

      

    
  

  

   
   

        

+, że 

  

     

wobec nowego zadania: 
wsi dobrych elementarzy. 

Weszliśmy więc na drogę rozdawa- 
nia, wpierw tylko elementarzy i tak zwa 
nych książeczek dla wprawy w czytaniu 
a po paru latach, przy obfitości środków 
i przeświadczeniu, że wieśniak na kupno 
jakiejś książki poza książką do nabożeń- 
stwa, pieniędzy jeszcze nie ma, ale gdy 
dostanie ją jako gościniec, korzysta chę- 
tnie — i całych mniejszych lub więk- 
szych kompletów, złożonych z 12 lub 24 
książeczek o różnym charakterze. Swoją 
drogą, wszędzie tam, gdzie się udało od 
kryć odpowiedniego człowieka, a co na 

leżało do wypadków częstych. lokowali- 

śmy bibljoteczki większe. 

dostarczenia 

Tak doczekaliśmy się roku 1894, kie 

dy to wyzyskując błogosławione skutki 

sprawy krożańskiej, zawiązaliśmy nowe 

wśród rzemieślników i wśród postępowej 

inteligencji pracującej stosunki i dalszą 

pracę już w skali znacznie zwiększonej. 
poprowadziliśmy w dwóch zespołach: 
jednym dla wsi, drugim dla miasta. Pier 

wszy z nich, który z czasem przybrał na- 
zwę Koła Oświatowego nr. 1. istniał i 
działał do rewolucji r. 1905, drugi zaś. 
nazywany Stowarzyszeniem Rzemieślni- 
czem, czynny był do r. 1922 i miał okre- 
sy wielkiego rozwoju. 

(C. d. n.) 
Zygmunt Nagrodzki.



29-ciolecie pracy 

„KURJER“ z dnia 

scenicznej 
— Michała Tatrzańskiego 

  

W piątek bieżącego tygodnia odbę- 
dzie się uroczystość jubileuszowa z oxa- 
zji 25-letniej pracy scenicznej Michała 
Tatrzańskiego, artysty Teatru muzyczne 
go „Lutnia. 

Długi ten okres działalności utalen 
towanego artysty obejmował pracę na 
scenach teatrów wielu miast polskich. 

Tatrzański po ukończeniu szkoły re- 
alnej w Krakowie, wstąpił w roku 1910 
na scenę Teatru Ludowego w Krakowie 
pod dyrekcją Edmunda Rygiera, na któ- 
rej pracował do roku 1913. Następnie od 
roku 1913 do 1914 pracował w Teatrze 
Miejskim we Lwowie pod dyrekcją Lud 
wika Hellera, w roku 1914 do 1916 w 
Teatrze Polskim w Kijowie pod dyrek- 
cją Franciszką Rychłowskiego, od roku 

  

A T CSD si O TT RITZ YODA ODOGCZDREERZO RECZ 

1916 do 1918 w Teatrze Nowości w Ki- 
jowie pod dyrekeją Wincentego Rapac- 
kiego (synaj. W roku 1919 opuszeza na 
parę miesięcy Lwów, by na froncie pol- 
sko-bolszewieckim, gdzie walezyła nasza 

    
  

    
  

armja pod wodzą gen. Listowskiego, pra 
cować w Teatrze Frontowym. Od roku 
1919 do 1930 występował w teatrach Miej 
skich we Lwowie, kolejno pod dyrekcja 
mi: Michała Tarasiewicza, Ludwika 
Czarnowskiego, Teofila 'Trzeińskiego i 
innych. 

W roku 1930 przenosi się do Warsza- 
wy, do Teatru Nowości, później do Tea- 
tru „Morskie Oko*, a w roku 1931 wyjež 
dża do Wilna, do teatru myzycznego „Lui 
nia”, w którym, jako aktor i reżyser pra 
cuje do dnia dzisiejszego. 

      

Michal Tatrzaūskį należy do rzędu 
doskonałych artystów komedjowo-ope- 
retkowych, to też w ciągu 25-letniej swej 

artystycznej pracy zawsze cieszył się wiel 
kiem uznaniem dyrektorów, publicznoś- 
ci i kolegów, za prawdziwie artystyczne 
i drobiazgowe przygotowanie każdej roli, 
lub reżysersko — całego widowiska. 

Z okresu blisko czteroletnich wystę- 
pów Tatrzańskiego w Wilnie utrwalił się 
on w maszej pamięci szeregiem postaci, 
podmalowanym mocno charakterystycz- 
nem ujęciem, wrodzonem poczuciem ko- 
mizmu i plastyką środków aktorskich. 
Niejedna z tych postaci (np. rola cesarza 

w „Pod białym koniem* i in.) nosiłą zna 
miona pogłębienia i wielostronnego wni 
kania w odtwarzany typ, dając kreacje, 
ujmujące  szlachetnością _ sentymentu. 
Utalentowanemu artyście, który zdobył 
sobie i u nas zasłużone uznanie i popu- 
larność, serdecznie życzymy najdłuż- 
szych lat podobnie owocnej pracy. 

A. W. 

30. stycznia 1935. r. 

Łamacz lodów 

Mańki 

W następstwie sil 
łamacz lodów z IK 

    

rch mrozów okręty 

  

musiały 
ólewca toruje drogę okrętowi, który 

z zalorami łodowymi. Na zdjęciu — 
podąża za nim wolnym od lodów 

walczyć 

szlakiem. 

Wzdłuż i wsżerz Polski 
— BIBLJOTEKI RUCHOME DLA 

POWIATU TORUŃSKIEGO. W Toru- 
niu odbyła się uroczystość oddania do 
publicznego użytku 50-ciu kompletów 
bibljotek ruchomych. 

Powiat toruński, pierwszy w Polsce, 
posiadać będzie w każdej gromadzie je- 
dną bibljotekę ruchomą. Każdy kompiet 
ruchomej bibljoteki składa się z 50 to- 
mów. Po 6 miesiącach wszystkie bibljo- 
teki będą przesunięte według zgóry okre 
ślonej kolejności tak, że każda gromada 
co 6 miesięcy dysponować będzie nowym 
kompletem książek. Ogólna liczba tych 
bibljotek odpowiada ilości gromad w 

  

Posiedzenie sprawozdawcze Rady Wojewódzkie 
Dnia 29 b. m. w sali konferencyjnej 

Urzędu Wojewódzkiego odbyło się doro 
czne posiedzenie sprawozdawcze Wileń- 
skiej Rady Wojewódzkiej, pod przewod- 
nietwem wojewody wileńskiego pana 
Władysława Jaszczołta z udziałem kie- 
rowników władz zespolonych oraz przed 
stawicieli samorządu gospodarczego. 

Na wstępie p. Wojewoda Jaszczołt o- 
debrał od nowowybranych członków Ra- 
dy Wojewódzkiej przyrzeczenie poczem 
wezwał zebranych do uczczenia przez 
powstanie, pamięci zmarłego w okresie 
sprawozdawczym Ś. p. Bronisławą Pie- 
rackiego, min. spraw wewnętrznych R. 
P., podnosząc niepospolite jego zasługi 
w dziedzinie prac nad ugruntowaniem 
państwowości polskiej. 

W dalszym ciągu swego przemówie- 
nia p. Wojewoda omawiając przysłane 
członkom rady pisemne sprawozdania z 
działalności administracji państwowej i- 
samorządowej w okresie 1933-34, zatrzy 
mał się na ważniejszych etapach prac do 
konanych w tym okresie i zdobyczach о- 
siągniętych ną polu walki w zakresie u- 
gruntowania państwowości i usprawnie- 

nia administracji publicznej. Dla uzu- 
pełnienia sprawozdania rocznego poin 
formowano o stanie prac i o zamierze- 
niach na najbliższą przyszłość w ważniej 
szych dziedzinach administracji publicz 
nej. 

Następnie p. Wojewoda udzielił gło- 
su naczelnikom Urzędu Wojewódzkiego 
p. Rakowskiemu, który przedstawił wy- 
niki odnowienia składu reprezentacji 
samorządowych, p. Zubelewiczowi, który 
poinformował radę o pracach bieżących 

i projektach prac na najbliższy okres w 
zakresie gospodarki drogowej, p. Żemoy- 
telowi który omówił aktualne zagadnie- 
nia w dziedzinie reformy ustroju rolne- 
go i popierania rolnictwa. 

W dyskusji; nad sprawozdaniem za- 
brali głos członkowie Rady z gen. lLucja- 
nem Żeligowskim na czele, który m. in. 
poruszył kwestję uaktywnienia Кай Gro 
madzkich drogą przeprowadzenia odpo 
wiednich kursów instruktorskich dla soł 
tysów. 

  

Członkowie Rady pp. Józefowicz, Bac 
Krzyżanowski, Kłosowski Małeszewski 
i Zan wygłosili szereg dezyderatów i 
wniosków pod adresem władz administra 
cyjnych i skarbowych oraz Powszech- 
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Po wyczerpaniu się dyskusji i udzie- 
leniu wyjaśnień przez kierowników za- 
interesowanych władz i instytucyj, spra- 
wozdanie p. Wojewody zostało jednomy 
ślnie przyjęte przez Radę Wojewódzką. 
Ożywioną dyskusję wywołały sprawoz- 

dania wojewódzkich instyłucyj samor/ą- 
du gospodarczego, w szcezególności zaś 

  

Izby Rolniczej. Sprawozdania tych in- 
stytucyj zostały przyjęte brzez Radę je- 
dnogtošnie. 

W dalszym ciągu obrad dyreklor od- 
działu P. B. R. p. Maculewicz wygłosił 
referat informacyjny poświęcony zagad 
nieniu likwidacji tak zw. kredytów klę- 
skowych z okresu lat 1928-29. 

W końcu przeprowadzone zostały wy 
bory członków wydziału wojewódzkiego, 
przedstawicieli do państwowej Radcy sa- 
morządowej wojewódzkiej rady wcje- 
wódzkiej rady wodnej, komisji rozpo 
znawczej oraz komisyj radzieckich, 

  

  

     

  

  

PRZENOSIMY SIĘ 

o EGIPTU 
WKRÓTCE??? : 

  

Nowości wydawnicze 
— JADWIGA WOKULSKA. SKARB W IBRA- 

HIMCACH. POWIEŚĆ. WILNO 1935. Bardze 
oryginalnie napisane matzenia o dwóch dworach 
Ibrahimcach i Anbilowcach, o ich mieszkańcach, 
uczuciach i tajemnicy skarbu, śmierci i miłoś- 

c. Powrócimy w obszerniejszej notatce do tej 
ciekawej powieści, dziś sygnalizujemy ją tylko, 
jako przyjemny dowód, że literatura w Wilnie 
kwitnie w ręku kobiet, umiejących łączyć zawo- 
dową pracę z artystyczną i znajdujących czas, 
na wnikliwe obserwacje życia wkoło siebie. 

— RICHARD KATZ. POGODNE DNI WŚRÓD 
BRUNATNYCH LUDZI. WYD. J. PRZEWOR- 
SKIEGO. WARSZAWA 1935. W Maderze, we 

Floresie, na Bali (Sumatrze), na archipelagu sun 
dajskim, wszędzie autor szuka i znajduje przyja 
ciół, wałęsa się bocznemi drogami, unikając cy 
wilizowanych szlaków, wgłąda w życie tubylców 
z serdeczną życzliwością; stwierdza jakość ich 
obyczajów tradycje, maluje spotkane typy, A 
muje się losem zwierząt, kobiet, miewolnic 

wamych do pracy pociągowej i noszenia cięża- 
rów ma głowie, rozpatruje piękno architektury, 
sprawę tajemniczego amoku, szaleństwa pod- 
zwrotnikowego, walki kogutów na wyspie Bali 

  

i turyści tamże opisani wesoło. Autor rzuca krót: 
kie obrazki, zwięźle i barwnie (pisane, bardzo 
trafne wyzbyte uprzedzeń spostrzeżenia. Cała 
książka ilustrowana pięknemi zdjęciami fotogra- 
ficznemi, nadaje się do zajmującej lektury, mo- 
gącej uświadomić czytelnika o brunatnych, da- 
lekich ludziach. : 

— GUSTAW REGLER. ZAGŁĘBIE W OG- 
NIU. WYD. KSIĘGARNI POPULARNEJ. WAR 
SZAWA 1935. Książka mimo zakończonego ple- 
biscytu wciąż aktualna i ciekawa, gdyż ma skraw 
ku ziemi przesyconej węglem, wciśniętej pomię 
dzy Francją a Niemcami, krzyżują się wielkie 
interesy koncernów przemysłowych. Konflikty 
przekonań, ostatnie antihitlerowskie reduty, któ- 
re padły przy plebiscycie, jak wiemy. Bardzo ży- 
wo i barwnie pisana powieść, wprowadza nas 
w zagmatwanie uczuć poszczególnych ludzi, ma 
podkładzie politycznym i wynikające z tego zda- 
rzenia. Właściwie całość przedstawia się jako 
historyczny reportaż z dziejów Saary w ostatnie 
latach i miesiącach, wszystkie fakty oświetlone 
jaskrawo, rzec można namiętnie, czyta się z nie- 

słabnącem zainteresowaniem. a 

  

  

pow. toruńskim. Książki umieszczone są 
w specjalnych szafkach, łatwych do tran 
sportu. Każda szafka zawiera 50 tomów 
i jest zaopatrzona w niezbędne katalogi 
oraz plan według którego mają się odby 
wać zamiany. 

Ogólny koszt utworzenia tych bibljo 
tek, wynoszący 4.500 zł., został pokryty 
z zasiłków: wydziału powiatowego i gmi 
ny. i 

— BANDYTYZM W, DOMU AKADEMICKIM 
WIE LWOWIE. W sobotę 26 bm. w domu akade 
miekim we Lwowie miało miejsce niesłychane 
zajście, które charakteryzuje dosadnie metody 
postępowania młodzieży endeckiej. Student pra 
wa Franciszek Pajerski, który otrzymał zaświad 

czenie na ulgowe obiady w domu akademickim, 
został przy wyjściu z jadalni napadnięty i pobity 

żelaznym łomem tak ciężko, że ma uszkodzo- 

ną czaszkę i uszkodzoną kość nosową. 

Przebieg zajścia pozwala przypuszczać, że 
na terenie domu akademickiego we Lwowie znaj 

duje schronienie bandycka grupa, która przez 
starannie przygotowaną akcję zamierza odstra 

szyć młodzież nieendencką od korzystania ze 
świadczeń „Bratniej Pomocy*. 

Sprawą bestjalskiego napadu zajął się pro 
kurator. (Iskra). 

— HEL ZABLOKOWANY PRZEZ KRY LO- 
DOWE. Lód zatoki Puckiej na przestrzeni oko 
ło 100 klm. kw. oderwał się częściowo i spłynął 
wgłąb zatok Gdańskiej. Część lodu wyrzucona 
została na brzeg półwyspu Helskiego, tworząc 
olbrzymie zwały, pozostała część w postaci ol- 
brzymiej kry, sięgającej rozmiarami kilka klm. 
kw., zatarasowała zupełnie wjazd do portu Hel 
skiego i sam port. O wyjeździe na połów ryba 
ków nie może być mowy; o ile kierunek wiatru 
się nie zmieni, blokada portu przez lody może 
potrwać i kilka dni, a nawet dłużej. 

Budzi to zrozumiały niepckój wśród ryba 
ków, gdyż naraża ich na wielkie straty. Z ramie 
nia władz morskich poczyniono przygotowania 
do oczyszczenia wejścia portowego lodołama- 
czem. W, porcie znajduje się przeszło 100 kut 
rów motorowych. Kra pod Helem stale narasta. 

— 200 ROCZNICA URODZIN GRAMATYKI 

POLSKIEJ. W kołach inteligencji we Wrześni 

powstał projekt uczczenia pamięci ks. Onufre 

go Kopczyńskiego, zasłużonego twórcy grama 

tyki polskiej i niestrudzonego badacza języka 

ojczystego. Ks. Kopczyński urodził się w r. 

1736 w Czerniejewie pod Wrześnią. Jest on au 

torem wielu doskonałych dzieł, jak: „Gramaty 

ka języka polskiego”, „O duchu języka polskie 

go*, „Poprawa błędów w ustnej i pisanej mo- 

wie” i wielu innych. 

— ZA POMARAŃCZAMI TANIEJĄ JABŁKA. 

W Warszawie zanotowano ciekawe skutki ob- 

niżenia cen na pomarańcze 

      

Ukazanie się tanich pomarańczy na rynku 

odbiło się na obrotach cukierników warszaw- 

skich. W niektórych dzielnicach poza šrėd- 

mieściem, sprzedaż ciastek zmalała o 15 do 20 

proc. 

Tanie pomarańcze spowodowały również 

spadek konsumcji jabłek. Hurtownicy i detaliś 

ci obniżyli znacznie ceny jabłek, co jednakże 

nie wpłynęło na zwiększenie ich zbytu. 

— KUTER „HEL 118% przy wejściu do por- 
tu helskiego dostał się między kry lodowe i pę 
dzony wiatrem mie mógł się dostać do portu. 
Kuter zapędzony wpobliżu cyplu półwyspu о- 
siadł na mieliźnie. Niespokojny stan morza u- 
niemożliwia holownikom ściągnięcie kutra na 

głębinę. Załoga kutra wyszła z wypadku cało. 

AKSA LTA SE ASTA O TTT SIS 

Silna flota powietrzna — 
najlepszą obroną granic.



Otwarcie 
w Wilnie 

  

W Wilnie na Antokolu otwarta została w ub. 
niedzielę skocznia narciarska tej okazji od- 

były się tam zawody narciarskie z udziałem 
zawodników zakopiańskich. — Na zdjęciu — 

jeden z zawodników w skoku. 

Z MUZYKI 
Recital skrzypcowy Ignacego Weissen- 
berga. — 7-my Poranek symfoniczny. 

Sergjusz Benoni. 

  

    

  

  

W ubiegłym tygodniu wystąpił po raz 
pierwszy w Wilnie skrzypek, Ignacy 
Weissenberg. 

Wiadomości, poprzedzające występ 
lego wirtuoza, okazały się najzupełniej 
usprawiedliwione: Weissenberg jest arty 
słą bardzo wysokiej klasy. Art. rozpo- 
rządza pięknym, o aksamitnej miękkoś- 
ci, tonem, podatnym do wszelkich zmian 

dynamicznych; że, pozatem, ma techni 
kę wyrównaną we wszystkich szczegó- 
łach, oraz wysoce muzykalne poczucie 
stylu, przeto interpretacja Weissenberga, 
ogrzana temperamentem i mocą wyrazu, 
daje słuchaczowi pełne zadowolenie arty 
styczne. Występem tym  Weissenberg 
utrwalił swoją markę, jako skrzypek zna 
komity w całem znaczeniu tego wyrazu 
Akompanjował bardzo czujnie p. Chones 
mając niełatwe zadanie do spełnienia w 
repertuarze bardzo różnorodnym (Hain- 
del, Vitali, Głazunow, Winiawski i in.). 

6 © «* 

Program 7-go Poranku symfoniczne 
go Wileńskiej orkiestry symfonicznej u- 
łożony był pod znakiem urozmaicenia: 
po surowem w brzmieniu „Wejściu na 

Wartburg z „Tannhausera* Wagnera, 
orkiestra grałą kolorystyczną suitę Hal- 
vorsena do staro-indyjskiego dramatu 
„Vasantarena“, następnie żywo i barw- 
nie instrumentowany „Karnawał pary- 
ski“ Svendsena, į — na zakończenie — 
„Noc Walpurgji“ z op. „Faust“ Gouno- 
da. Rozmaitość wrażeń dobrze utrzymy- 
wało w napięciu pełne temperamentu i 
dobrego wycieniowanią wykonanie Wil. 
Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją 

Adama Wyleżyńskiego. 
Solistą koncertu był Sergjusz Benoni, 

mający za sobą występy operowe i kon- 
certowe w kraju i zagranicą. Talent wo- 
kalny artysty idzie w parze z wyraźnie 
scenicznem uzdolnieniem jego. Wyrazi- 
sta plastyka gry i deklamacji, na estra- 
dzie nieco zbyt absorbująca widza na 
niekorzyść słuchacza, daje miarę tego, 
jak Benoni na scenie operowej jest cen- 

ną siłą wykonawczą. Arja don Basilio z 

op. „Cyrulik Sewilski*, odśpiewana z 

towarzyszeniem orkiestry, żyła pełnią 

wyrazu i trafnem ujęciem stylu tej nie- 

porównanej w swoim rodzaju muzyki 

Powodzenie u publiczności miał Sergjusz 

Benoni ogromne, j towarzyszyło mu ono 

przy wykonaniu arji z op. „Don Carlos“ 

Verdi'ego, arji 2 op. „Rusalka“ Dargo- 
myžskiego i wielu naddatków. 

Zastępca. 

CA KAKAO PR OAZY REEATACTA 

MÓWI CO MYŚLI. 
ОМ — Zawsze mówię to co myślę. 
ONA — Aha, i dlatego jest pan taki mil- 

czący? (Le Rire) 

* tenkirchen 

„KURJER* z dnia 30 stycznia 1935. r. 

KURJER SPORTOWY 
skoczni na Antokolu wNarciarze 6 państw na akademickich 

mistrzostwach Polski 
W dniach 1, 2 i 3 lutego odbędą się w Rahee 

międzynarodowe akademiekie mistrzostwa nar 
cizrskie, które będą u nas pierwszą wiełką mie 

drzynarodową imprezą narciarską w bieżącym Se 

zonie zimowym. W zawodach startować będzie 
128 zawodników i zawodniczek, w tem 20 zawod 

ników zagranicznych, reprezentujących: Szwee 

ję, Estonję, Łotwę i Rumunję, nadto spodziewa 
ny jest przyjazd zawodników Norwegji i Austr- 
ji Z polskich związków sportowych wystąpią 
reprezentacje wszystkich sekcyj A. Z. S. i wszy 
skie kluby narciarskie, posiadające w swem gro 
nie akademików — narciarzy. 

Program szczegółowy zawodów przewiduje: 
31 stycznia b. r. losowanie numerów starto 

wych i odprawa zawodników: 
1 lutego o godz. 11 bieg zjazdowy (słalom), 

Start Maciejówka — meta Słone. Tego samego 

dnia o godz. 17 kulig staropolski, 0 21 zabawa 
narciarska. 

2 lutego b. r. © godz. 10 bieg na 16 kim. 
stwarty i do kombinacji, o godz. 12 bieg pań 
na 8 kim. Start i meta do obydwu biegów w 

Parku Zdrojowym. Wieczorem o godz. bal 
akademicki, 

3 lutego o godz. 12 konkurs skoków do kom 
binacji i otwarty. O godz. 19 rozdanie nagród 
i pożegnanie zawodników. 

Na zawody zapowiada się duży zjazd gości 
tak z kraju, jak i z zagranicy. Z zagranicy 
przybyć mają wycieczki studentów z Łotwy w 

Heści 30 osób i z Rumunji — 42 osoby. Z kraju 
przybywa peciąg popularny z Warszawy, 2 po 

ciągi popularne z Krakowa i na trzeci dzień 
zawedów przybywa popularny raid narciarsko 

—kolejowy. J 

    

TRANSMISJA RADJOWA Z GARMISCH 
PARTENKIRCHEN. 

Ciekawą transmisję radjową z Garmisch Par 
przygotowuje Polskie Radjo. Mia- 

nowicie w dniach 2 i 3 łutego |Polskie Radjo 
transmituje na wszystkie rozgłośnie polskie skok 
otwarte i do kombinacji. Transmisję przeprowa- 
dzi dr. Szatkowski, sekretarz Polskiego Związ- 

ku Narciarskiego. Transmisja będzie nie bezpo- 
średnia z terenu igrzysk w Garmisch. Dr. at- 
kowski będzie jedynie nagrywał na płytach wos 

   

  

    

     

"kowych najciekawse momenty zawodów a na 
stępnie płyty te zostaną nadane z Monachjum 
na kabel do Warszawy, Każda transmisja tr: 
bedzie 30 minut i da całkowity obraz najbard 
emocjonujących momentów konkursów skoków. 

Transmisja nastąpi mniej więcej w trzy godziny 
po zawodach, t. į. około 19-ej—20-ej. 

    

DALSZY PROGRAM 
MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW 

W GARMISCH. 

Po dwudniowym odpoczynku w środę dnia 
iędzynarodowe 

Niemiec. 
W; środę dnia 30 b. m. odbędą się biegi zjaz 

dowe pań i panów. Do tych biegów zgłosiło się 
przeszło 180 narciarzy. Polacy nie startują. 

W czwartek dnia 31 b. m. przewidziany jest 
slalom pań. 

'W piątek dnia 1 lutego — bieg na 18 klm. 
indywidualny i do kombinacji. Do tego biegu 
zgłoszono 352 zawodników. Starłują wszyscy 

zawodnicy polscy, przyczem Karpiel i Skupień 

Mecz rugby między 

    

   

  

biorąc udział w biegu otwartym  Marus 
Bronisław Czech, Górski, Orlewicz. 

W sobotę dnia 2 lutego odbędz 

panów i skoki do kombinacji 
Walczą z Polaków Br. Czech, Marusarze, Orle 

wicz i Górski. 
W niedzielę w ostatnim dniu zawodów odbę 

dzie się bieg sztafetowy na 4 razy 10 klm. i 
konkurs skoków otwartych. W sztafecie startu 
ją Stanisław Marusarz, Bronisław Czech, Kar- 

piel i Orlewicz. A w skokach otwartych Broni 
sław Czech, Marusarze, Orlewicz, Kolesar i Gór 
ski. 

  

     
> sie slalom 

    

    

  

ZARZĄD KOŁA PRZYJACIÓŁ „ŻAKS*. 

ukonstytuował 
Prezes — p. 

   

    

w sposób następujący: 

а! Zajdel, wiceprezes — 
p. dr. A. nbler, wiceprezes p. inż. M. Prużan, 
sekretarz — p. M. Hercog, bnik p. dy 
A. Tumkiel, czł. Zarządu — Berlinerblau, 

    

       
    

Dz. 
p. M. Zajdesznur, p. mgr. Koltunowiczówna. — 

у и 

  

Referent prasowy — p. Szyk, referent Z 
Žaks-u — Gotlib J. 

TABELA MISTRZOSTW 

BOKSERSKICH POLSKI. 

Po niedzielnych rozgrywkach stan tabeli o 
drużynowe mistrzostwo Polski w boksie przedsta 
wia się następująco: 

gier pkt. str. br. 
1) Warta Poznań 4 6:2 
2) Makabi Warszawa 4 4:4 
3) I. K. P. Lėdž 4 4:4 
4) Cuiavia 4 2: 

Włochami a Francją 
    

  

W Rzymie został rozegrany mecz rugby międ 

  

y drużynami zawodników Francji i Włoch. Na 
zdjęciu — fragment walki. 

„Spór zasadniczy” 
Bójka w związku 

Lokal Związku Studentów Żydów USB. przy 
ul. Zawalnej 6 stał się wczoraj wieczorem tere- 

nem burzliwych zajść, powstałych na tle animo- 

zyj pomiędzy zwolennikami obecnego prawico- 

wego Zarządu Związku, a grupą studentów — 

lewicowców. 

Ostatnio studenci z ugrupowań socjalistycz- 

nych zażądali kategorycznie od zarządu, by do 

publicznej czytelni przy Związku wprowadzone 

zostały również gazety socjalistyczne, których 

w czytelni dotychczas nie było. Żądanie to skie- 

rowane zostało do Zarządu w formie listu, pod- 

pisanego przez 300 studentów — członków Związ 

ku. i 1 

Zarząd jednak nie wziął żądania tego pod u- 

wagę. Wówczas grupa opozycjonistów opanowała 

studentów Żydów 
lokal czytelni, i nie dopuszczała nikogo do ko- 
rzystania z czytelni. Na tem tle pomiędzy studen 

tami — zwolennikami zarządu, a socjalistami wy 

nikła ostra sprzeczka, która zamieniła się w 

bójkę. W czasie starcia, walczący posługiwali się 

krzesłami, kijami oraz innemi tego rodzaju „ar- 

gumentami“. Lokal czytelni został częściowo zde 

molowany. * { 
Zwycięstwo okazało się po stronie opozycjo- 

nistów, którzy po dłuższej walce potrafili usunąć 

zwolenników zarządu z czytelni, poczem urządzili 

wiec, w którem więło udział około 100 osób. 

Po wiecu, na którym zapadła uchwała kon- 

tynuowania walki z Zarządem o wprowadzenie 

do czytelni gazet socjalistycznych, znowu doszło 

do kilku drobniejszych starć. (c). 

Zawód sportowy powodem zamachu samobójczego 
Wczoraj wieczorem przy ul. Filareckiej 43 

rozegrał się niecodzienny dramat samobójczy. 
18-letnia mieszkanka Suwałk Eugenja Markiewi 
czówna napiła się esencji octowej. 

Jak się okazuje, powodem desperackiego kro 
ku młodej panny był zawód sportowy. Markiewi 
czówna przybyła do Wilna na kursa narciar- 
skie dla instruktorów przy PUWF. i PW. 

Wczoraj właśnie instruktorka tych kursów, 
oświadczyła młodej adeptce sztuki narciarskiej, 
że zostaje wydalona z kursu. Miłośniczka bia 
łego sportu, tak się tem przejęła, że targnęła 
się na własne życie. 

Stan desperatki nie jest zbyt ciężki. Jeszcze 
panna Markiewiczówna będzie mogła uprawiać 
piękny sport narciarski, [O 

*pominać zabawę w chowanego. 

  

Zgon znakomitego jeźdźca 

  

W ub. sobotę wskutek fatalnego upadku z ko- 
nia pr. raniu przeszkody na międzynarodow. 
zawodów hippicznych zmarł jeden 7 najlepszych 
jeźdźców światowych Niemiec Axel Holst, zdo- 
bywca m. in. nagrody Armji Polskiej na mię- 

"| dzynarodowych zawodach w Włarszawie. 

ra w chowanego, 
czyli pomarańczowy bigos 

w nowym sosie 
Historja pomarańczowa zaczyna już przy- 

pierw scho 

    

    

  

wały się pom hcze. Potem deta 

  

ści zaczeli 

chować się za plecy huriowników. Potem hur 

townicy zasłonili się kosztami własnemi i za 

częli rosić podłogi w starostwie i innych urzę 
  

dach krokodylemi łzami, rozczulając się nad     
własną biedotą i potrząsając kijem żebraczym 

Ponieważ nie było już komu więcej się cho 

tko powoli znów się znalazło. Naj- 

  

pierw więc pomarańcze w paru miejscach co lak 

ludzi ucieszyło, że godzinami i tysiącami w 

wali w kolejkach, byłe owoc dotychczas z 

jak dziki zwierz 

    
a 

    ny ujrzeć, — poż 

    A potem się hurtownicy, którzy 

po ten owoc sięgnęli do Gdyni, załadowali go 

h i rażeni nagłą refle 

  

    

    

e zarabia 

ież na tym interesie jakieś marne 40— 

w piw 

jae pr: 

50 procent, z torbami prędko pójdą, pieczołowi 

cie zakonserwowali pomarańczowe ładunki, cze 

kając pomyślniejszego wiatru i postanawiając 

ej nagłą a niespodziewaną śmiercią umrzeć, 

  

ra 

  

głód i poniewierkę znosić niż dać się obdzierać 

krwiożerczym konsumentom i solidny, uczciwy 

klan hurtowniczy na pohańbienie narazić. 

iRzeźwy, łagodny wiaterek powiał od strony 

Izby. Przemysłowo-Handlowej, wróżąc pociechę 

strapionym Zakwitła 

nadzieja poprawy nienormalnego położenia (po 

sercom  huntowniczym. 

ile się chce sprzedawać — nie wolno, a po ile 

wolno — nie chce się;. Kombinacja z cenami 

i gatunkami może jeszcze wyrówna niepoweto- 

waną krzywdę, jaką zachłanne społeczeństwo 

chciało wyrządzić hurtownikom i 

     

  

udaremni 

zamach na ciężko, w pocie czoła zapracowaną 

krwawicę uczciwych kupców. 

    Teraz już iało można ręczy 

wkrótce będziemy mieli whrt 

, że pomarańcz 

ód. I jeszcze jed 

no: pomrańcz nie bylejakich, nie jakichś tam 

wybrakowanych ogniłk lecz doborowych, 

w wysokim gatunku, gdyż prawdopodobnie taki 

tylko owoc będą sprowadzali hurtownicy do 

Wilna. Naturalnie, jak zwykle, klijent będzie 

  

  

się boczył, targował, zmyślał niestworzone rze 

czy, węszył wszędzie podstęp; że to nie podobne 

do I czy II gatunku, że zamałe, że np. nie ka- 

tańskie, lecz w kraju Alfonsów uszczknięte i 

t p. Wytrawny jednak kupiec pobłażliwie uś- 

miechnie się, aie wdając się w dyskusję. Co jest 

warte takie gadanie? Co może wiedzieć o poma 

rańczach taki, co przyszedł kupić pół kilo, a za 

pół roku przyjdzie po drugie pół kilo? Tylko ku 

piec, co od dziecka robi w pomarańczach, w lot 

potrafi ocenić delikatny owoc i wiedzieć, ile to 

kosztuje. Dlaczego niema tanich pomarańcz? — 

A poco sprowadzać jakieś ogryzki, niedotrząs 

ki, jeżeli można mieć smaczny, dobry owoc? 

Nie opłaca się. Kupiec idzie na stratę, byle ku 

pującym dogodzić. 
Możemy więc być spokojni, że jeżeli nie do 

syta, to przynajmniej do półsytka najemy się 

smacznych, dobrych pomarańcz po 1,50 zł. ki 

logram wzw. 'Tańszych prawdopodobnie nie 

będzie, chyba że ktoś się nie pozna na gatunku 

i jak ten kupiec z Rudnickiej czy Wileńskiej 

zacznie sprzedawać po 1,30 zł. kilo. 

Ale do tego chyba nie dojdzie. Hurtownik 

czuwa — i nie pozwoli uczciwego handlu: spra 

wadzać na manowce. 
Porządek musi być! 

    

wwiez,



  

DZIA 

  

„KURJER“ z dnia 

PRAWNICZY 
30 stycznia 1935 r. 

Zeznania o obrocie za rok 1934 
Nasza ordynacja podatkowa wprowa 

„dza cały szereg zmian, co do obowiązku 
składania zeznań o obrocie przez przed- 
siębiorstwa przemysłowe i handlowe. 

W pierwszym rzędzie nastąpiłą zmia 
na, co do obowiązującego terminu na zło 
żenie tych zeznań. Według dawnych prze 
pisów należało składać zaznanie o obro- 
cie do 15-g0 lutego, obecnie termin ten 
został przesunięty dla osób prywatnych 
i spadków wakujących na dzień 1-go 
marca, a dla osób prawnych na--dzien 
1-go czerwca. 

Zeznanie składa się na piśmie na spe 
cjalnych formularzach — do władzy 
skarbowej właściwej do wymiaru podat- 
ku. 

Ordynacja podatkowa dokładnie 
wskazuje, kto jest obowiązany do skła- 
<danią zeznań i jakie znaczenie powinna 

władza wymiarowa przywiązywać do 
tych zeznań. 

Zeznania powinny składać co do 
każdego zakładu handlowego lub prze- 
mysłowego następujące  przedsiębiorst- 
wa: 

1) Przedsiębiorstwa handlowe kat. I 
a Il, bez względu na wysokość obrotu. 

2) Przedsiębiorstwa. które w myśl 
obowiązującej ustawy o podatku prze- 
mysłowym od świadectw przemysło- 
wych powinny były wykupić świadectwo 
przemysłowe Il-ej kat. handlowej, . lecz 
na podstawie okólnika, co do ulg przy 
nabywaniu świadectw przemysłowych 
wykupiły świadectwa kat, III handlo- 
wej. 

3) Przedsiębiorstwa. które prowadzą 
księgi handlowe, bez względu na wyso- 
kość kategorj; wykupionego świadectwa 
przemysłowego. 

4) Przedsiębiorstwa. które są zareje 
strowane w rejestrze handlowym. bez 

  

  

względu na wysokość świadectwa prze- 
mysłowego, nawet kupcy. którzy mają 
świadectwo przemysłowe III i IV kat. 
© ile figurują w rejestrze handlowym, po 
dlegają obowiązkowi składania zeznania 
«© obrocie. 

5) Przedsiębiorstwa przemysłowe 
pierwszych pięciu kategoryj. 

6) Wszystkie przedsiębiorstwa prze- 
mysłowe które prowadzą księgi handlo- 
"we bez względu na wysokość świadectwa 
przemysłowego. 

7) Wszystkie przedsiębiorstwa prze- 
mysłowe nawet od V do VIII kat o ile 
figurują w rejestrze handlowym. 

Jak z powyższego wynika. wszystkie 
firmy. tak handłowe. jak i przemysłowe, 
które figurują w rejestrze handlowym. 
mają składać zeznania 0 obrocie 

Zeznanie przedsiębiorstw nieprowa- 
ych ksiąg handlowych nie wiążą wła 
wymiarowej. Władza wymiarowa 

powinna tylko porównywać materiał 
przezeń zebrany z zeznaniem płatnika i 
w wypadku gdy uzna. że zeznanie nie 
odpowiada stanowi faktycznemu należy 

  

   

   

  

w protokule szacunkowym umotywować 
dlaczego zeznanie zostało”. odrzucone. 
Władza wymiarowa musi bowiem wska- 
zać źródło i materjały na podstawie któ 
rych doszła do takiego lub innego sza- 
cunku. Władza wymiarowa nie zawia- 

damia płatników nie prowadzących 
ksiąg handlowych o tem. że ich zeznanie 
zóstało odrzucone: 

Inaczej się przedstawia sprawa w 
stosunku do tych przedsiębiorstw, które 
prowadzą księgi handlowe, o ile władza 
wymiarowa chce wymierzyć podatek od 
wyższej sumy "niż zeznania. powinna 
przesłać płatnikowi o tem zawiadomie- 

nie i powołać się na konkretne fakty dla 
czego władza wymiarową uważa, że zez 
nanie to nie jest zgodne ze stanem fax- 
tycznym. Nawet w wypadku gdy księgi 
zosłają odrzucone też należy zawiadomić 

  

płatnika o tem, że jego zeznanie jest kwe 
stjonowane. 

Płatnik powinien przesłać umotywo 
waną odpowiedź i wyjaśnić dokumenta- 
mi wszelkie wątpliwości. O ile władza 
wymiarowa uzna. że te wyjaśnienia są 
nie wysłarcza jące i mimo tych wyjaśnień 
wymierzy większy obrót, powinna w pro 
tokule szacunkowym tę sprawę dokład- 

nie omówić. . Sosn. 

   

  

Dowody należy składać w pierwszej 
instancji 

Zdarza się, że procesujący się w pierw 
szej instancji nie składają posiadanych 
dowodów, ani nie powołują potrzebnych 
świadków, a dopiero po przegraniu spra 
wy wskazują dowody w apelacji. Trzeba 
przestrzec przed podobnem postępowa- 
niem. gdyż. jak wyjaśnił Sąd Najwyższy 
(orzeczenie Izby I w sprawi ZG. IL. 
10134). Sąd Apelacyjny może pominąć 
fakty i lowody, przedstawione dopiero w 
apela jeżeli strona mogła je przedsta- 
wić już w postępowaniu pierwszej in- 
stancji. 

Wyjaśnienia tego jednak nie należy 
rozumieć zbyt szeroko. Według innego 
orzeczenia Sądu Najwyższego (w sprawie 
Nr. C. I. 650—34) sąd może odrzucić ja- 
ko spóźnione dowody. powołane dopiero 

      

w skardze apelacyjnej, jednakże z moż- 
ności tej sąd mie może korzystać według 
swego swobodnego uznania, lecz winien 
mieć ma względzie przyczyny, które by- 
ły powodem spóźnionego przytoczenia 
dowodów. Pominięcie nowego dowodu 
nie może mieć miejsca. gdy opóźnienie 
jest usprawiedliwione przebiegiem pro- 
cesu. 

W ten sposób w pierwszej instancji 
należy składać wszelkie potrzebne dowo- 
dy i powoływać świadków. Jeżeli nato- 
miast dowodów tych mie można było zło 
żyć, albo z procesu nie wynikało. żeby 
one były potrzebne, a potrzeba wyjaśnia 
się dopiero później. można nowe dowo- 
dy powołać w apelacji i AE wówczas mu 
si je rozpatrzyć. (e.h.). 

  

  

Apelację należy zapowiadać pównież 
w Sądach Pracy 

Przepisy obowiązującego kodeksu po 
stępowania cywilnego stanowią, że ape 
łację można złożyć w sprawie cywilnej 
tylko wówczas, gdy procesujący się. któ 
ry przegrał sprawę żądał uzasadnienia 
wyroku (w terminie tygodniowym). Już 
dawniej Sąd Najwyższy wyjaśnił, że 
przepis ten odnosi się również do sądów 
pracy, więc w sprawach toczących się w 
sądach pracy należy tak samo żądać u- 

zasądnienia wyroku. Obecnie Sąd Naj- 
wyższy potwierdzii swoje stanowisko į u- 
znał, że jeśli nawet wyrok był uzasadnio- 
ny bez żądania strony, to strona, która 
nie żądała uzasadnienia wyroku apelacji 
wnosić nie może (w sprawie Nr. C. 1. 
174438). Zasada ta nie dotyczy tylko 
wypadków. kiedy Sąd obowiązany jest 
doręczyć sam odpis wyroku uzasadnio- 
nego (np. przy wyroku zaocznym) (c.h.) 

Wniosek 0 umorzenie weksla 
nie przerywa przedawnienia 

Jak wiadomo, roszczenie wekslowe 
przedawnia się: do wydawcy po upływie 
3 lat, do żyranta po roku. Przedawnienie 
to przerywa wniesienie skargi wekslo- 
wej (np. o wydanie nakazu zapłaty), pi- 
semne uznanie i t. p. Powstała kwestja: 
czy wniosek o umorzenie weksla przery- 
wa również przedawnienie? 

Sąd Najwyższy (w sprawie Nr. C. I. 
1766/83). wyjaśnił, że nie. Pomimo więc 
złożenia wniosku o umorzenie weksla. 

   

  

  

Licytacja ruchomości przy postępowaniu 

upadłościowem 
3 z dnia 

  

W oslatnim Dzienniku Ustaw Nr 

22 b. m. zostało ogłoszone Rozporządzenie Mi 

nisłerstwa Sprawiedliwości o trybie dokonywa 

acji publicznej ruchomości w postępo 

  

nia lic 

waniu upadłościowem 

Licytację przeprowadza notarjusz lub komor 

nik w którego okręgu znajduje się rzecz podle 

zająca sprzedaży. Syndyk ma jednak prawo 

le ruchomości przez innego notarjusza 

jeżeli tom oże dać wynik korzy 

  

sprzedać 

tub komornika, 

stniejszy. 
Termin licytacji należy wyznaczyć tak. aby 

mogła się odbyć najpóźniej 15-tego dnia od dn 

zgłoszenia wniosku © jej przeprowadzenie. — 

umieścić na 

  

     

  

Obwieszczenie o licytacji nal 
ch domu, gdzie ma się 

ruchomości prze- 

ac 

drzwiach zewnętł       
Jeżeli wartość 

500 zł. 

*dnorazowe 

odbyč litacja, 

  

przeprowadzający licy wyższa sumę 

< obwieszczenie w po 3е 
£žylnym dzienniku miejscow 
   

m. 

    

ację rozpoczyna prze 

g od wywołania ceny, odpowiada, poło- 

wie sumy oszacowania według inwenta 

Przeprowadz 

  

   

  

Nie można sprzedać ruchomości poniżej ce- 

ny wywołania. Rzeczy ze złota, platyny i srebra 

nie można sprzedawać za cenę niższą od oszaco 

wania. 

Nie mogą uczestniezyć w przetargu upadły 
przeprowadzający licytację, jego małżonek. dzie 

ci oraz osoby obecne na licytacji w charakte 

1ze urzędowym. 

Nabywca 

  

obowiązany jest natychmiast pa 

   

  

li ta nie 

  

łą cenę nabyci 

u tysięcy zł. -— 

przybiciu ui 

za pię 
  

żeli suma 

  

przewyż 

  

    a sumę pięciu tysięcy 

winien uiścić natychmiast jedną piątą tej s 
w każdym razie niemniej pięciu tysięcy zł. — 
reszłę do godziny dwunastej dnia następ 

zł. pa nabycia przev 

      

Nabywca, 

traci uiszczoną jedną piątą ceny, a licy 

do skutku. 

powinien natych 

ty ceny, 

będzie 
wca, który zapłacił cenę 

niedoszłą 

  

uznana za 

  

Ха 

miast rzecz odebrać. 

O dokonywaniu licytacji powinien być 

rządzony protokół i podpisany przez prowadzą 

  

spo 

cego licy (Hes). 

  

nałeży we właściwym czasie wytoczyć 
skargę wekslową, po upływie bowiem ter 
minu ustawowego weksel będzie uznany 
za przedawniony. (hes. J: 

Niewypłacenie wynagro- 
dzenia robotnikowi 

powoduje nędzę wyjątkową 
Sąd Najwyższy w sprawie Nr. С. H. 

Rw. 2776/83 orzekł. iż niewypłacenie wy 
nagrodzenia za prace robotnikowi żyją- 
cemu tylko z zarobku i niemającemu oso 
bistego majątku wprawia go w tsan chwi 
lową nędzę ; pozbawienia możności pła- 
cenia czynszu. Stan taki należy uważać 
zą nędzę wyjątkową w rozumieniu art. 
11 ust. 2 lit. a) ustawy o ochronie loka- 
torów. Niewypłacenie zaś komornego 
skutkiem nędzy wyjątkowej nie słanowi 
podstawy do eksmisji. Wobec tego robot 
nik nie posiadający majątku nie mże być 
eksmitowany. jeśli zalega z komornem 

ypłacania mu zarobku. 

   

  

  

  skutkiem niew) 

Odpowiedzi czytelnikom 
utrzy- ek rodziców do 

; jest od tego 
— Pant X. Obow 

mywania dzieci nie 
dzice żyją ze sobą c rozeszli się i z 
winy. Obowis zek ten ciąży na obojgu rodziców 

i zarówno matka jak i ojciec powinni łożyć na 
i do. swóich' środ- 

     

  

          

  

   
    

  

        
     

ków. Naton 
żony mieszkającej oddzielnie zależny jest od te 
go, czy rozejście się nastąpiło z jego winy. 

   

   

emu. Odpowiedź na 
nie znajdzie Pan w dzi 

wniezym w art. o wynagro 
godzinach nadliczbowych. 

  

interesują: 
siejszym dziale 
dzeniu za pracę w 

  

Wynagrodzenie za pracę 
w godzinach nadliczbo- 

wych przysługuje 
nie wszystkim 

Polskie ustawodawstwo pracy przy- 
znaje pracownikowi szerokie uprawnie- 
nia ograniczając czas pracy do określo- 
nej normy i pozwalając żądać wynagro- 
dzenia za pracę nadobowiązkową, mp. 
w godzinach nadliczbowych, lub w cza- 
sie przysługu jącego urlopu. Sąd Najwyż- 
szy jednak prawa te w stosunku do nie- 
których pracowników ogranicza. Więc 
w orzeczeniu w sprawie Nr. C. II. Rw. 
2482—-33) Sąd Najwyższy uznał, że pra- 
cownikom Kasy Chorych, zatrudnionym 
w biurowości, nie należy się osobne wy- 

nagrodzenie za pracę w godzinach nad- 
liczbowych. W orzeczeniu w spr. Nr. С. 
I. 177—33, Sad Najwyższy uznał, że se- 
kretarze urzędów gminnych i magistra- 
tów nie mogą dochodzić wynagrodzenia 
za niewykorzystany urlop. W obydwu 
wypadkach Sąd Najwyższy opierał się 
na tem, że odpowiednie przepisy dotyczą 
tylko przedsiębiorstw przemysłowych i 
handlowych. 

  

    

Można mieć nadzieję, że z biegiem 
czasu Sąd Najwyższy zmieni swoje sta- 
nowisko nieprzychylne dla wyżej wymie 
nionych pracowników umysłowych, lecz 
obecnie należy się liczyć z przytoczone- 
mi orzeczeniami. (e. h.) 

Pełnomocnictwa i po- 
dania wolne od opłat 

stemplowych 
Zgodnie z obowiązującemi przepisami, woł- 

ne są od opłat stemplowych następujące pełno- 
niocnictwa w sprawach, należących do zakresu 
działania ministerstwa opieki społecznej. 

Pełnomocnict upoważniające do zastęp- 
stwa przed komisjami polubownemi i rozjemcze- 

mi dla załatwiania targów zbiorowych i in- 
dywidualnych między pracownikami i praco- 
dawcami, oraz przed sądami w sprawach o uży- 
skanie nakazu wykonawczego do orzeczeń tych 
komisyj lub układów pojednawczych, przed ni- 
mi zawieranych. jak również w postępowaniu 
egzekucyjnem. prowadzonem na zasadzie takich 

lub układów pojednawczych: pełno- 
va, udzielane przez stronę pracownicze- 
zkowi zawodowemu lub jego funkcjo- 

narjuszom, względnie pełnomocnictwa udzieia- 
ne pr: pracowniczy związek zawodowy, upo- 
ważniające do zastępowania jego członków; peł 
nomoenictw. iające do działania w po- 
stępowaniu karno-audministracyinem 

  

    

    

      

   

    

W myśl przepisów art 42 ustawy z dnia 1 lip 
ca 1926 r. o opłatach stemplowych, wolne są od 
opłat stemylowych m. in. podania w sprawach 
rależących do zakresu działania ministerstwa 
opieki społecznej i podwładnych temu minister 
stwu urzędów, o ile zawierają prośbę o pracę. 
ochronę lub opiekę, zgłoszenie zapotrzebowania 

pracowników w rejestracji związków zawode- 
wych i pracowniczych kas przezorności oraz po- 
dania, dotyczące umów zbiorowych, 

W związku z tem wolne są również od opłat 
stemplowych podania, wpływające do urzędów 
inspekcji pracy w sprawach pomocy lub wyko- 
nania pr. inspekcję pracy jej obowiązków w 
zakresie us ochrony pracy i innej po- 
mocy pracowników oraz wszelkie podania, do- 
tyczące pracowniczych związków zawodowych 

atargów zbiorowych. 

W sprawie prowadzenia 
biurowości sądów 

Minister sprawiedliwości wystosował do 
ystkich sądów okólnik w sprawie ujedno- 
ienia sposobu prowadzenia biurowości są- 

   
   
   

  

    

      

ws 
sta 

dów. 

  

   W. okólmiku tym zaz zono m. in, że w 

ej instncji pozostaw się odpis wyroku, 
bądź innego orzeczenia, którem zakończono po- 
stępowanie, tylko wtedy, gdy orzeczenie to w 
myśl obowiązujących przepisów sporządzone zo 
stało wra uzasadnieniem. 

     

       

  

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

NOWA 

pożyczania ksiąęk 
OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

 



8 „KURJER* z dnia 30 

Wieści i obrazki 
Głębokie 

— Dziśnieńszczyzna dała na powo- 
dzian 26 i pół tys. zł. Akcję powodziową 
powiatu dziśnieńskiego można uważać 

za faktycznie ukończoną ponieważ rol- 
nictwo raz do roku, po żniwach, realizu 
je większe dochody j wtedy tylko może 
się zdobyć na poważniejszy wysiłek fi- 
nansowy. Ostateczny efekt pracy 16 Ko- 
mitetów lokalnych otrzymamy przez 
przerachowanie wysłanego zboża i kar- 
tofli na gotówkę, e przeciętną 
cenę jednego kg. kartofli na 2 i pół gr., 

  

   

   

zaś 1 kg. żyta na 11 gr i dodawszy do 
"tego sumę zebraną w gotówce otrzyma- 
my GE 26.475 zł. 

sposób nocleg i wyżywienie kursantów, oraz 60 
zł. na broszurki o treści rolniczej, rozdane kur 
santom w dniu zakończenia kursów. J. 

ZABITY W BOJCE. — We wsi Michnie 
wieze, gm. bieniekiej, został zabity w bójce 
Uśeinowiez Włodzimierz, mieszkaniec wsi Poni 
zie, gm. bienickiej. 

  

   

  

Zabójstwa dokonali Jabłoński Hipolit i Poź 
niak Stefan, ze wsi Koty, gm. bienickiej Bój 
ka powstała na tle porachunków osobistych. 

— NOWA PLACÓWKA SPOŁE A W MO- 

ŁODECZNIE. W Mołodecznie odbyło się zebra- 

nie organizacyjne, na którem zorganizowano 

Tavo Przyjaciół Organizacji Młodzieży Pracują- 

ce; (OMP.). 

N. Ludwik Buta- 

rewicz znany ze swej działalności społecznej już 

    

czele Zarządu stanął p. inż. 

2 lat ubiegłych z terenu powiatu wilejskiego i 

ostatnio z terenu mołodeczańskiego 

stycznia 1935 r. 

z kraju 
Dołhinów 

- KOPIŚCI U DZIECI. — W roku ubiegłym 
KOP. obchodził 10-lecie swojej ofiarnej służby 
na granicy. Rejon 3 kl. publ. szkoły pows. 

Milczy, posiadający aż dwie strażnice 
w tem święcie. 

10. ub. r. wręczyła 

ilcza pamiątkowy obraz z ży 
»rem tegoż dnia żołnierze podej 

; obiadem dziatwę szkolną 
Wytworzyłz i serdeczna atmosfera 

Uroc: ść choinkowa w tejże szkole jesz 
cze więcej miała dodatnich momentów. Dziatwa 

szkolna przy SE Romos rodziców gościła 
w szkole żołnierzy KOP-u. Na uroczystość przy 

byli: powszechni lubiany i i ceniony p. kapitan 
Rusch, D-ca S nicy Mileza i Sołone wraz z 

żołnierzami, oraz tłumy publiczności z dalekich 
nawet okolic. Przy świetle choinki w wesotvm 

  

  

       

      

    

    

mowali na stra 

        

   

      

Rzeźbiarz samouk 

  

INSTRUKTORSKI PRZODOWNI- 

KÓW BRZ SPOSOBIENIA ROLN. W GŁĘBO- 
KIEM. W sali Domu Ludowego w Głęhokiem 
otwarty został 26 b. m. 5-ciodniowy kurs instru 
ktorski dla przodowników przysposobienia rol 

„ niczego. W) kursie bierze udział 140 przodowni 
ków ze wszystkich miejscowości powiatu. 

Wykłady wygłaszają miejscowi agronomowie, 
delegat kuratorjum oraz przedstawiciele wiłeń- 
skiej Izby Rolniczej. 

Grodno 
— KREDYTY HIPOTECZNE W K. K. 0. — 

Komunalna Kasa Oszczędności w Grodnie w 1935 
roku przez a 100.000 złotych na pożyczki 
hipoteczne. 

Jedna osoba fizyczna, lub prawna może ko 
rzystać w K. K. O. z kredytu do 5.000 zł., Kredy 
ły średnioterminowe KKO. wydawać będzie na 
nieruchomości miejskie w Grodnie i powiecie 
grodzieńskim, wyłącznie tylko na 1 miejsce hi nei 
potek całych obje życzki wydawane bę 
dą na cele inwesty nieruchomości, rozbudo 
wy, remonty budynków, oddłużenia i t. p. 

Mołodeczno 
— KURS PRZYSPOSOBIENIA ROLNEGO. 

Ostatnio w Mołodecznie odbył się 4-dniowy 
kurs przysposobienia rolniczego, który skapił 
35 słuchaczy (w tem 18 dziewcząt), werbujacych 
się z członków organizacyj: Zw. Strzelecki, Zw. 
Młodzieży Wiejskiej z. Wił. i Kat. Stow. Mło- 
dzieży. 

Według programu wykładów, Wileńska Izba 
Rolnicza zamierzała na kurs wysłać swych pre 
łegentów, prelegentów tych jednak w pierwszych 
dniach nie było. To też pierwsze dwa dni pro 
wadził wykłady z zakresu produkcji rolnej — 
niestrudzony zawsze w swej pracy zawodowej 

nad podniesieniem kultury rolnej w powiecie — 
agronom powiatowy p. Alfons Żukiel. Dopiero 
w trzecim dniu wykładów k uogólnemu zadowo 
leniu kursantów przybył z Wilna p. Antoni 
Šwiackiewicz, Inspektor Przysposobienia Rolni 
czego Wiłeńskiej Izby Rolniczej znany i cenie 
ny ogólnie, który wykłady kontynuował. 

Na kursach tych zostały przeprowadzone ró 
wnież przez Instruktora z Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego — prace świetlicowe  urozmaicane 
śpiewem chóralnym. 

Zaznaczyć należy, iż możliwość zorganizowa 
mia kursów zawdzięczać należy staroście powia 
towemu p. Olszewskiemu Mirosławowi, który na 
ten cel przeznaczył 163 zł. zapewniając w len 

    

    

Dzień 15 b. 

Oddział Z. 

  

prze   

    

kocie,          

     

  

   
   

  

i kolend. 

w życiu dzieci, 

dziatwą w 

należało. 
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№ Czerwonej Przełęcz 
I nagle zdjęła ją nieco dziecinna chętka, aby о- 

stro okutym końcem kija wypisać na gładkiej po- 

wierzchni jednej ze skał słowa: 

„Tu stała jedyna kobieta, która zgodziła się w le- 

<ie r. 1933 spędzić miesiąc na Czerwonej Przełęczy w 

towarzystwie drapieżnego ptactwa i dwóch ludzi dzi- 

waków*. 

Uśmiechnęła się, myśląc, jaką minę zrobi Brach- 

wicz na widok tego napisu. Przypomni sobie wówczas 

o niej, ale ona będzie już wtedy oddawna w poczci- 

wym, starym Łucku. 

— Ja ci sprawię tę niespodziankę — powiedziała 

do siebie, biorąc do ręki porzuconą laskę. 

Przed przystąpieniem do roboty rzuciła jeszcze 

jedno spojrzenie wdal. Koryto jaru, wyżłobionego 

może przed tysiącem lat przez jakąś rzekę, która nie- 

gdyś musiała toczyć tędy swe wody, pięło się wężo- 

watemi skrętami wzwyż, ku skalnym zwałom Ka- 

miennego Horbu. Daleka góra osnuta była mgłą, któ- 

rą początkowo [rena wzięła za chmurę. Przyłożywszy 

jednak lornetę do oczu, przekonała się, że nie była 

to wcale chmura, lecz strugi deszczu, lejącego się z 

pogodnego napozór nieba. Tę wodną zasłonę, podob. 

ną do szarej, spłowiałej płachty, rozjaśniały od czasu 

«do czasu złote nitki, zygzakowate błyskawice. Było 

— „GWIAZDKA*% DLA BIEDNYCH DZIECI. 
„. był radosnym dniem Фа п 

uboższej dziatwy w Dsrui. W di 

. Р. О. K. w Drui urządził , 
na krėtą „przybyło przeszło 70 dzi 

dszkolnym. D 
co najważniejsze, 

  

‚ inne znów ubr: 
czyki zimowe,a każde niemal po 

Łatwo sobie można wyobra 

leństw z których niejedno nigdy 
miało na sobie nowego ubranka, lub bucików, 
a donaszało łachmany po 

Nie mniejszą też chyba 
które doty: 

nasycone dzieci: 
choinki, popisując się umiejętnością wierszyków 

Niestety, dzień ten pozostanie wyjątkowym 

bo Oddział Z. P. O. K. zbyt ma 
ło ma środków, żeby mógł się zaopiekować tą 

rozmiarach. w 

Ze wszystkich niemal powiatów Wileńszczy 

zny donoszą o wielkich opadach śnieżnych. W 

pow. wilejskim śnieg padał w ciągu całego wczo 

rajszego dnia, pokrywająge grubą warstwą, po 

la, drogi i szosy. 

    
   

nastroju goście spoży 
dzielił św. 

sie uroczystości przemawiali: 
szkoły, refer. ośw pozaszk. 

ów. Wszystkich 

  
   

Druja 

      

  

udali 
odegrała , 

Należy zaznaczyć, że straż 
ła na podarki dla biednej dz 

iu tym b się na przedstawienić. 

    

eci dostały podwieczorek, ła 

  

de z nich otrzyma zł 
odzieży, jedne trze 

nka, jeszcze inne płasz 
* bielizny 
dość ma-  4ci. 

Jeszcze nie 

    

podane pokrótce fakty 

wierdzają nas w przekonaniu, 

    

  

arszem rodzeństwie. 
adość sprawiły ła- 

iczas dzieci te, pochodzące 
stw mogły conajwyżej podzi 

r. Uradowane, rozgrza 

  

  

Zabito 3 wilki. 

kolację, 

Mikołaj różnemi podarkami. 
p. kpt.. 

i przedstawiciele 
przemówienia dają się 

w „Kochajmy się*! Po choince w 
Dziatwa 

„Żlobek Betleje jemski*. 

a dziatwę ob- 

   

  

a Milcza złoży 

    „ a strażnica Sołone 9 zł. Ws 
jak i wiele innych ut- 

że życie nadgra 
niczne z każdym dniem zdobywa nowe warto- 

Wilejka pow. 
— WILKI. — W ubiegłą niedzielę urządzo- 

no w powiecie wilejskim polowanie na wilki. 

W cza 
kierownik 

  

yscy 
szkolna    
    i świątkami wykona 

nej na placu Muzeum 
Nowogrodzie nad 

INarwią. Figury wyob ) Pana Jezusa 
„Trasobliwego“, 2) św. iepomucena, 

5) šw. Florjana, 4 św. Mikołaja. 

   

  

szkolnej 
tkie wyżej 

5 nemi dła kaplicy 

Kurpiowskie 

  

   
  

  

St. 0. 
  

Nowe nadzieje 
Krół umarł — niech żyje król! Skończyła się 

31 'Loterja Państwowa, rozpoczy i 
włocznie trzydziesta druga, by 
pom graczów przynieść nowe 

      

  

ysiąc znym zastę 

emocje i nówe 
  

  

zebrały się dookoła 

jakchby to uczynić į 
J. S. 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Występy Janiny Kulczyckiej 

Dz IŚ po censch znižonych: - 

„KOCHANKA Z EKRANU“ 

$ nadzieje. 
Losy do klasy pierwszej już nabywać 

na, a poczynić to należy nie zwle 
to jedyny sposób zapewnienia sobie ot 
tego numeru, do którego ma się naj 
fanie. Później wybór będzie o wiele mniejszy 
i łatwo zdarzyć się może, iż ów pożądany los 

  

moż- 
bo jest 

nania 
e zau 

  

  

   
    
  

  

   
  

ŚNIEG 

ników dla oczyszczenia torów. 

  

Wyciąg z pomarańczy idealnie od- 
świeża jamę ustną, dajcie więc dzie- 

0 cku specjalną smaczną pomarańczo- 
wą pastę do zębów dla dzieci 

BEREDONT 
ORZEWNOT WHTGJENIE DZIECKA 

nieco dziwne, że nie dochodził stamtąd żaden odgłos 

grzmotu. Tłumiła go widocznie odległość. Ucho nie 

chwytało tego, co, dzięki wielkiej przeźroczystości 

powietrza, dostępne było dla oka. 

A zatem Petro nie przesadzał. Na Kamiennym 

Horbie szalała burza. Czy istniała jednak możliwość 

powodzi? Irena rozejrzała się bacznie dokoła. Chyba 

nie. Wężowatem łożyskiem Czerwonego Jaru cały 

nadmiar: wody. powinien był spłynąć bez przeszkód 

wprost Lechno. Wydawało się 

wprost niemożliwem, aby woda mogła wystąpić 2 

brzegów jaru, zalewając przepaść i całe podziemne 

laboratorjum doktora Netreby wraz z jego smoczym 
wychowankiem. 

w dolinę węwozu 

  

apół tylko wierząc w owego wychowanka, wie- 

dząc jednak już teraz, że zwarjowany przyrodnik sta- 

le niemal przebywa w tajemniczych głębiach przepa- 

ści, Irena postanowiła w każdym bądź razie powiado- 

mić o swem spostrzeżeniu, aby się miał na baczności 

Myśląc o tych poważnych sprawach, nie zapom- 

niała bynajmniej o tamtej błahej — o zamiarze u- 

wiecznienia swego imienia. Cieszyła się nieco złośli- 

wie na myśl, że sprawi tem niemiłą zapewne niespo- 

dziankę Brochwiczowi. Trwając przy tem postano- 

wieniu wybrała odpowiednią, jak jej się zdawało, ska- 

łę o powierzchni gładkiej, pozbawionej 

mchów i porostów. Dotknęła dłonią do chłodnego, 

wilgotnego kamienia i przekonała się, że w zwietrza- 

łej powłoce zewnętrznej łatwo będzie wyryć litery. 

Podniosła swój zaimprowizowany rylec i nagle opu- 

ściła rękę. 

wszelkich 

Wielkie warstwy śniegu potworzyły się na 

linjach kolejowych, skutkiem czego na zagrożo 

ne odcinki wysłano pługi odśnieżne oraz robot 

   
   

SZOFMANA 

  

  

ż przedtem ktoś inny. 
Flan 32 Loterji nie przewiduje żadnych 

zmian zasadniczych, w porównaniu z 31. Zmie 
nione zostały tylko przepisy, do'yczące rozloso 

nej głównej (1.000.000 zł.) oraz wy 
granych dodatkowych w klasie IV. 

Mianowicie miljon wylosowany będzie ostat 
niego dnia ciągnienia, poprzedzającego ciągnie 
nie wygranych pocieszenia, t. j. w dniu 21 maja 
r. b. zaś dodatkowe ciągnienie wygranych pocie 
szenia (po zł. 50) — rozpocznie się 22 maja i 
trwać będzie cztery dni, podczas, gdy dotych- 
czas odbywało się ono przed wylosowaniem mił 
i W ten sposób zniknie złudzenie. że pięć- 

ożłotowe wygrane pocieszenia są te 
, których istnienie wpływa na losowa 

nie miljona. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIIl Lie „Pimnasjuos, 
ze wszystkich prze lotów, 
este ośę: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. kawe zgłoszenia: 
Wilno, ul. Krótewska 7/2, m. 13. 

    

  

   

      
  

  

    

  

   

  

    

  

Jakże można było zapomnieć o tem. 

bieta na Czerwonej Przełęczy” 

cież była tu inna jesz 

Netreby. 

Zobaczyła ją w tej chwili i raczej domyśliła się 

niż poznała, że to ona. Ponad krawędzią przepaści 

— której bliskość teraz dopiero uświadomiła sobie 

Irena — wychyliła się nagle głowa kobieca, a potem 

cała postać. Dzika,dziewczyna, jak w myśli określiła 

ja Irena. wygramoliła się prawie na czworakach i. 

stanąwszy tuż nad brzegiem przepaści, poczęła do- 

prowadzać do porządku niepozorną. wypłowiałą su- 

kienczynę. Patrząc na ten zgrzebny niemal strój, Ire- 

na pomyślała, że doktór Netreba mógłby ostatecznie 

dbać nieco więcej o wygląd swej siostry. Zapomnia- 

ła jednak o tem wobec uderzającej piękności dziew- 

czyny. Była to uroda napewno niedzisiejsza, napew- 

no nie mająca nic wspólnego z fryzjerem i kosmety- 

kami, ale to tylko ją podnosiło. dodając czaru niezwy- 

kłości. 

Czarne włosy dziewczyny. wbrew wszelkim za- 

sadom mody, były splecione w dwa długie warkocze, 

które za każdym silniejszym ruchem owijały się wo- 

koło ramion niby żywe, uwięzione węże. Delikatną, 

śniadą cerę twarzy, której spewnością mie skalał nig- 

dy żaden puder. ożywiał Świeży, wiośniany rumie- 

niec, a wielkie, czarne oczy zdobiły firanki rzęs, któ- 

re wydawały się wprost nieprawdopodobnie cudne w 

swej długości. Przy całej tej piękności jednak twarz 

dziewczyny nosiła piętno jakiegoś zagadkowege 

smutku. a może nawet boleści. 

(D. e. n.) 

„Jedyna ko- 

. Skądże znowu? Prze- 

że. Marusia — siostra doktora 

  

 



Pogrzeb š. p. prof. 

Karaffa- Korbutta 
Dziś odbył się pogrzeb ś. p. prof. dr. 

Kazimierza Wacława Karaffa-Korbutta. 
Nabożeństwo żałobne zostało odprawio- 
ne w kościele uniwersyteckim św. Jana. 
na którem obecny był senat USB. z rek- 
torem prof. Staniewiczem na czele, przed 

stawiciele władz państwowych i miej- 
skich z p. wojewodą wileńskim na czele, 
liczne grono profesorów USB., delegacje 
profesorów innych uniwersytetów, kor- 
poracje akademiekie ze sztandarami spo 
witemi w krepę oraz tłumy młodzieży 
akademickiej i społeczeństwa wileńskie- 
go. 

Po nabożeństwie na dziedzińcu uni- 
wersyteckim im. Ks. Piotra Skargi, nad 
trumną zmarłego wygłoszono tały szereg 

    

przemówień. Przemawiali rektor USB. 
prof. dr. Staniewicz, prof. Jasiński w 
imieniu rady wydziałowej i dziekana wy 
działu lekarskiego, prof. Marjan Zdzie- 
<howski, dr. Safarewicz, prof. Pigoń, o 
raz przedstawiciele uniwersytetów pol- 
skich, przedstawiciel młodzieży akade- 
mickiej i wielu innych. 

Zwłoki ś. p. prof. Kazimierza Wacła- 
wa Karaffy-Korbutta zostały złożone na 
cmentarzu św. Piotra i Pawła na Anto- 
kolu: Na mogile złożono mnóstwo wień- 
ców. 

—o()0— 

Pawilon polski na tar- 

gach medjolańskich 
izba Przemysłowo — Handlowa w Wilnie 

podaje do wiadomości firm zainteresowanych, 
iż w związku z mającemi się odbyć w czasie 
od 12 do 27 kwietnia r. b. Międzynarodowemi 
"Targami w Medjolanie Stowarzyszenie Kupców 

w Warszawie, Zielna 50 w porozumieniu z mia 
rodajnemi czynnikami przystąpiło do zorgani 
zowania na tych Targach Pawilonu Polskiego. 
dzba zaznacza jednocześnie. że podobnie jak w 
1. ub wystawa pokrywa jedynie koszty transpor 
«u eksponatów oraz koszty ogólne. stoisko zaś 
otrzymuje gratis. 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnla 29 stycznia 1935 r. 
Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 
isytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 
$tonowych, mąka i otręby — w mniejsz. ilośc. 

w złotych za I q (100 kg) 

  

     

    

Żyto I standart 700 g/l 1450 15 
ės 670: 13.00 13,25 

Pazenica | . 745 , 18.— 18.50 
> li ” 720 = 16.75 17.75 

Owies I ы 490 , 13.50 14— 
д li > 470 . 1225 1225 

Jęczmień | 655 „ (kasz.) 1675 17.25 
” - 625 . . 1525 16— 

Gryka 1 3 630 .. 14.00 14.50 
в и „ 600: „ 1350 14.00 

Mąka pszenna UGCJE 1=C 29— 30— 
M я $ IiE 2525 25.75 
- - “ 11—G 21 50—22.-- 
— . - Il=A 18.— 19— 
Н " » IB 12.50 13 — 
« żytnia do 55% "2350 24— 
= „ do 65% 19.50 20.50 
Ź „  sitkowo 15.50 16— 
- = razowa 16.— 16.50 
„ do 8295 (typ wojsk.) 1750 18,— 

Otręby żyniie przem. standart. 7.50 8— 
„, przenne miałkie przem st. 10.— 10.50 

Siano 7— 8— 
Słoma 5= 350 
Siemię lniane b. 90% f.co st.załad. 45.50 46.50 
Len czesany Horodziej basie | 

sk. 303.10 23/0.— 2380— 
Len standaryzowany: 

1820.— . 1860.— 
“ Miory sk. 216.50 1600,— 1640.— 
я Traby za 1000 kg. 1820.— 1860.— 
„  Harodziej 1950.— — 1990.— 

Kadzie) Horedz. b. I sk. 21650 1640.— 1680.— 
„ maszynowa Nr. 16 1540.— 1580— 

Targaniec got. I ы 1250.— 1290— 

—o()o— 

Kalendarzyk łowiecki 

na luty 
Na podstawie przepisów łowieckich, obow 

<ujących na terenie całego kraju (oprócz w. 
śląskiego), w lutym przypada czas ochronny 
następującą zwierzynę i ptactwo: 

Łosie-byki, łosie-samice i cielęta, jelenie-by 

Xi, daniele-rogacze, jelenie i daniele-samice i 
cielęta, sarny-kozły, sarny-kozy i koźlęta, nie 
«źwiedzie, niedźwiedzice z małemi, rysie (od 

15 lutego), żbiki, kuny leśne (tumaki), norki, 
horsuki, zające - szaraki, zające - bielaki (od 
15 lutego), głuszce-koguty, bażanty - kury, kuro- 
patwy, dzikie indyki-samice, dzikie kaczki - sa- 

mice i młode.oraz inne ptactwo wodne i błotne, 
<zarne bociany „,dropie, dropie-kamionki (stre- 
pety), dzikie gołębie, drozdy, kwiczoły, paszkoty, 
ptaki krukowate i drapieżne (z wyjątkiem jastrzę 
bi gołębiarzy, krogulców, wron i srok), żubry, 

ry. kozice i świstaki. 

  na 

  

  

  

  

   

„KURJER“ z dnia 30 stycznia 1935 P. 

Spółdzielnie sprzedają pomarańcze po zł.80 gr. 
Jak się dowiadujemy Spółdzielnia 

Związku Spożywców otrzymała w tych 
dniach 100 skrzyń pomarańcz hiszpań- 
skich. Pomarańcze te zostały rozdzielone 
między sklepy tej Spółdzielni przy ul. 
Beliny 2, Jagiellońskiej 6, W. Pohulanka 
7, Nieświeska 4, Ostrobramska 29, Kal- 
waryjskiej 2, Witoldowej 18, Kościuszki 

27 i Spółdzielnia 1-go p. p. Leg. Wszędzie 
w tych sklepach pomarańcze sprzedawa 
ne są po 1.30 zł. 

Wkrótce nadejdą nowe transporty, 
które bez względu na 'różnorodność ga- 
tunku prawdopodbnie sprzedawane będą 
w cenie od 1.30 zł. do 1.50 zł. 

BREDA IT OAS TSS Ti III 

Na Wiśle w Warszawie 

Spacer po tafli lodowej na Wiśle. 

  

Kupiec został sparaliżowany 
ze strachu przed kontroierami patentów 

Wczoraj w południe na rynku Tyszkiewi- 
czowskim miał miejsce wypadek, który wywarł 
na wszystkich straganiarzy przygnębiające wra 
żenie. 

W czasie kontroli patentów w straganch, je 
den ze straganiarzy, niejaki Hirsz Cieśla, nie 
mające jeszcze nowego Świadectwa przemysło 

Mogiła 
Tragiczny wypadek wydarzył się w ponie- 

działek na szosie Wilne — Ejszyszki. W godzi 
nach wieczornych w czasie gwałtownej zawie- 
ruchy śnieżnej wiózł z Wilna do Ejszyszek Lej 
ba Blacher wóz soli. W pewnej chwili, naskutek 
<awiei, koń skręcił z prostej drogi i fura wyw 
róciła się do rowu. Ciężkie worki z solą przy 

Litwini domagają się 
litewskich książek 

w bibijotekach gminnych 
o bibljolekach 

publ mah znalazła ż ięk na łamach 

miejscowej prasy litewskiej „Vilniaus Rytojus“ 

niejednokrotnie zabierał głos w tej sprawie. W 
ostatnim numerze tego pisma czytamy: 

Sam pomysł przymusowych bibljotek gmin 
nych jest doskonałym środkiem walki z analfa 
betyzmem; pożyteczność jednak ustawy będzie 
zależała od jej wykonywania, może się bowiem 
zdarzyć, że bibljoteki gminne staną się nowym 

środkiem wynaraday iania. 
š litewska jest uboga, wielu 

rolników nie może opłacić podatków. a nałoże 
nie daniny bibljotecznej jeszcze bardziej pogor 
szy sytuację na wsi. 

Biorąc jednak pod uwagę. że ustawa we. 

niej czy później zostanie wprowadzona w 
cie. społeczeństwo litewskie powinno pomyś 
o tem i jednocześnie wysunąć swoje żądania 
bibljotekach gminnych muszą być k i litew 
skie stosownie do procentu ludności litewskiej: 
np. w gminie, gdzie ludność litewska stanowi 
70 proc., książek litewskich w bibljotece powin 
no być 70 proc. i t. d. 

Dobrzeby było — pisze dalej „Vilniaus Ry 
tojus“ — ażeby towarzystwa i zrzeszenia Niew 
skie już teraz zakrzątnęły się i czyniły przy 
gotowania do tego, aby w przyszłych bibljote- 
kach gminych książsa litewska zajęła należne 
jej miejsce. 

Przyp. red. Nie wiemy, w jaki sposób kwe- 

stja książek w języku ludności miejscowej bę- 

dzie w przyszłych bibljotekach gminnych nor- 

mowana. Należy przypuszczać, że głos w tej 

sprawie będą miały władze samorządu gminne- 
go. W każdym jednak razie życzenia litewskie 
mogłyby być wzięte pod uwagę tylko pod wa- 

runkiem udzielenia tych samych uprawnień lu- 

dności polskiej w Litwie. Jesteśmy od tego dalej 

miż kiedykolwiek, więc i troski „Vilniaus Ryto- 

jus* są przedwczesne. 

    
     

  

              

wego na rok 1935, tak się przejął niespodzie 
waną kontrolą, że padł na ziemię nawpółprzy 

tomny. Wezwano lekarza, który stwierdził, że 
Cieśla został sparaliżowany. 

W stanie ciężkim przewieziono nieszczęśli- 
wcgo do szpitala. (e). 

z soli 
gnietły nieszczęśliwego woźnicę. 

Wczoraj nad ranem udający się do Wilna 
włościanie wydobyli spod stosu worków soli, 
sztywne zwłoki tragicznie zmarłego Blachera. 

© wypadku powiadomiono policję, która za 
kezpieczyła zwłoki Blachera do decyzji władz 
prokuratorskich. (e). 

„Ratujcie mego psa" 
Do dnia wczorajszego zadaniem pogotowia 

ralunkowego było udzielanie pomocy w nieszczę 

śliwych wypadkach wyłącznie ludziom. Wczoraj    
jednak nastąpił w iej zasadzie wyłom; bowiem 
sanitarjusz pogotowia ratunkowego zmuszony był 

udzielić pomocy... psu. 

Wieczorem do ambulatorjum pogotowia ra- 

tunkowego wpadł zadyszany wojskowy z dużym 

psem, któremu drugi pies w czasie „koleżeńskiej 

bijai odgryzł ucho, Wojskowy błagał sani- 

tarjusza, by ratował psa. 

Cóż mógł zrobić sanitarjusz nie przyzwycza- 

jony do udzielania pomocy zwierzątom? Chciał 

zrobić sumienny opatrunek, lecz pies, nie rozu: 

miejąc dobrych intencyj sąnitarjusza, usiłował 

go pogryźć i głośnem szczekaniem zaalarmował 

wszystkich sanitarjuszy i lekarzy. Opatrunek wy- 

padł więcej niż prowizoryczny. Oryginalnego pa- 

cjenta ZA: ziono do Kliniki dla zwierząt. (c) 

    

  

  

Zwierzęta i ptactwo, 
jako stworzenia Boże 

mają R do życia 
i opieki człowieka. 

OFIARY 
W dniu 29 stycznia 1935 r. odbyło się poświę 

cenie nowego łokalu Związku Spółdzielni Mle- 
czarskich i Jajczarskich przy ul. Zamkowej 18. 

"Z racji tej uroczystości zarząd Związku Sp. 
Mlecz. i Jajcz. ofiarował 50 zł. na dzwon święto- 
jański składając tę kwotę na ręce ks. proboszcza 

Makarewicza i 50 zł. przekazał Komitetowi Bu- 
dowy Pomnika A. Mickiewicza. 

Ku uczczeniu ś. p. Józefy Buszyńskiej za po 
średnictwem naszej redakcji, na ręce probosz 
cza parafji Serca Jezusowego składają Janina 

i Jan Naspińscy zł. 
   

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty na 

m esiąc luty i wyrównanie zaległości. 
Do numeru d isiejszego załączamy wszystkim naszym prenumera-. 

torom zamiejscowym blantiety przekazów rozrachunkowych, przy któ- 
rych urzędy pocztowe od wpłacających nie pobierają żadnych opłat. 

S 

15-1ecie odzyskania 
morza 

Liga Morska i Kolonialna (L.M.K.) ob 
chodzić będzie uroczyście w całym kra- 
ju 15-tą rocznicę odzyskania morza. W 
związku z temi uroczystościami zarząd 
ligi wydał broszurkę o 15-leciu odzyska- 
nia morza, z której dochód przeznaczony 
będzie na fundusz obrony morskiej. 
Przez cały miesiąc luty szkoły na Wileń- 
szczyźnie będą urządzały zbiórki na cele 
tego funduszu. 

W samem Wilnie dnia 10 lutego (w 
niedzielę) zarząd LMK urządza uroczy- 
ste przedstawienie w teatrze na Pohu- 
lance, ma którem będzie przemawiał 
gen. Zarzycki, potem odegrana będzie 

"sztuką teatralną na tle wojennem „Ten 
który wrócił” Jeana Bommarta a na za- 
kończenie wygłoszone będą deklamacje. 
'W tym samym dniu dla szerokich mas 
odbędzie się bezpłalna akademja w wiel 
kiej sali miejskiej (kino-Rewja). 

Teatr | muzyka 
W WILNIE 

TEATR MIEJSKI POHULANKA. — Ostat- 
nie przedstawienia „Rozkosznej Dziewczyny 
— pe cenach propagandowych. Dziś, w środę 
30 b. m. o godz. 8 wi po cenach propagando 
wych—nad wyraz wesoła, pełna dowcipu i hz 
moru, wyborna komed 

vault'a „Rozkoszn z 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*%. — Wy- 

stępy J. Kulczyckiej. „Kochanka z Ekranu* pa 
cenach zniżonych. I ukaże się po cenach zni 
żonych wspaniale wystawiona operetka współ- 
czesna Stacha i Petersburskiego „Kochanka z 
Ekranu“ х J. Kulezycka w głównej roli Fanny. 
Ceny zniżone. 

— „Madame Pompadour* po eenach propa 
gandowych. Juirzejsze widowisko z cyklu pro 
pagandowych, wypełni piękna, stylowa op. Fał 
la „Madame Pompadour". W akcie 2 scena ba 

wa „Markiza i Rewolucjonista*. Ceny pro 
pagandowe od 25 gr. 

— JUBILEUSZ M. TATRZAŃSKIEGO „WiK 
'TORJA I JEJ HUZAR%. — W piątek najbliższy 
ku uczczeniu 25-letniej pracy scenicznej zasłu 
żenego artysty i reżysera, ulubieńca publicznoś 
ci, Miehała Tatrzańskiego, wystawiona zostanie 
świetna op. Abrahama „Wiktorja t Jej Huzar*, 
w której wystąpi Jubilat w jednei ze swych naj 
lepszych ról, w otoczeniu całego zespołu artysty 

eznego z J. Kulezyeka na czele. W przedstawie 
niu wežmie udzia K. Wyrwiez-Wiehrowski, któ 
ry przybywa na pewien ekres do Wilna. Kasa 
niu weźmie udział K. Wyrwiez- Wichrowski, któ 
przerwy. 

WA4LNO 
ŚRODA, dnia 30 stycznia 1935 roku. | 

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Muzyka. 
Dziennik poranny. 7.35: Chwilka pań doma. 
7.40: Program dzieńńy. 7.50: Koncert reklamo- 
wy. 7.55: Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12 00: 
Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05: Przegląd prasy. 
12.10:Wyjątki 7 „Carmen“ — Bizeta. 13.00: 
Dziennik południowy. 13.05: Muzyka popularna. 
15.30: Wiadomości o eksporcie. 15.35: Odcinek 

   

      

              

   

powieściowy. 15. „Mała skrzyneczka“. 16.00: 
„Włoskie nastroje* koncert. 16. Audycja dla 
dzieci starszych. 17.00: Z pieśni Schuberta. 
17.25: „Dzieci wyraagają pomocy”. 17.35: Fanta- 
zje operetkowe. 17,50: Poradnik sportowy. 18.00: 
Koncert. reklamowy. 18.05: Przegląd litewski: 
18.15: Utwory Brahmsa. 18.45: Aktualne zagad: 
nienia w samorządzie — odez. 19.00: Piosenki 

ludowe. 19.20: Pogadanka aktualna. 19.30: Kwa- 
drans muzyki współczesnej. 19.45: Program na 
czwartek. 19.50: Wliadomości sportowe. 20.00: 
„Orkiestra się spóźniła** wesoła aud. muzyczna. 
20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pracujemy 
w Polsce. 21.00: Koncert Chopinowski. 21.30: 
„Sex-apeal Venus Milońskiej'* felj. wygł. Anatot 
Mikułko. 21.40:Recitał śpiewaczy J. Wolińskiego. 
22.00: Aud. z cyklu: ,„Wędrówki mikrofonu*. 
22.15: Muzyka z płyt. 35: Muzyka taneczna. 
23.00: Kom. met. 23:05: Muzyka taneczna. - 

    

  

CE Za Guma 31 stycznia 1935 r. 

Ę yka; 6.52: Gimnastyka. 
й Dziennik poranny; 7.25: Mu- 

Chwilka pań domu; 7.40: Progr um 
(0: Koncert reklamowy: 7.55: Giełda 

7: Czas; 12.00: Hejnał; 12.03: Kom 
Przegląd prasy. 12.10: Audycja dla 

12.30: 12-ty koncert szkolny z Filharmo- 
nji; 13.00: Dziennik południowy; 13.05: Z rynku 
pracy; 13.10: Dalszy ciąg poranku szkolnego; 
15.30: Wiadomości o eksporcie; 15.35: Odcinek 

15.45: Marsze wojskowe polskie: 
języka francuskiego; 17.00: Roz- 

strzyg gnięcie konkursu dramatycznego na. scenar 
jusz słuchowisko oraz słuchowisko p. 
„Most kłamstwa* 50: Pogadanka aktualna; 
18.05: Lite ekonomiczny; 18.15: Hym 
ny narodowe; 18.45: „Co ezytać*?. 19.00: Kon- 

cert chóru „Harfa; 19.20: Pogadanka aktual- 

na; 19.30: Kwadrans lekkiej piosenki; 19.45: 
Program na piątek; 19.50: Wiadomości sporto- 

; 20.05: M 20.45: Dziennik wie- 
czorny; 20. w Pc 21.00: 
Koncert popularn eparatyzm dzielni 
cowy Wielkopols 00: Audycja poetycka 
„Prezentujemy Młodą Polskę*; 22.30: Muzyka 

      

   

  

   

      

   
   

      

    

   

   

  

k pracujem 
2    
     

  

    
    

taneczna z da „Oaza“; 22.45: Koncert rekla- 
mowy; 23.00: Kom. met.. 23.05: D. c. muzyki 
tanecznej.
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Dziś: 

K 
Maityny, Sawiny 

Środa | psor Piotra Nolasko 

30 Wschód słońca — godz 7 m. 17 

JStyczań || 7.chód słońce — godz. 3:m. 49   
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S. B 
w Wilnie z dnia 29/] — 1935 roku. 

Ciśnienie 7.    
Temp. najn. — 6 
Temp. najw, — 2 
Temp. šredn. — 4 
Opad 4 
Wiatr północny 
Tend. barom. stan stały 
Uwaga: śnieg. 

Przepowiednia pogody według PIM. 
Pogoda przeważnie pochmurna z opadami 

śnieżnemi, zwłaszcza w dzielnicach wschodnich 
i południowych. 

W górach i Wileńskiem umiarkowany, poza 
tem lekki mróz. 

Umiarko e i porywiste wiatry z kierun 
ków północnych. 

     

DYŻURY APTEK. : 

apteki:     

      

  

    

  

Dziś w nocy dyżurują następujące 
Rostkowskiego — Kalv 4; Wysocki 
Wielka 20; Frumkina — 

  

    stowskiego — Stefańska róg Kijow ь 

ADMINISTRACYJNA 

— KONFISKATA, Dziś Starostwo Grodzkie 

dokonało zajęcia akademickiego czasopisma w 

języku białoruskim p. t. „Kryhałom*, za szereg 

artykułów i utworów literackich o treści anty- 

państwowej 
Równ 

  

tego dnia Starostwo Grodzkie doko 

«ało zajęcia czasopisma żydowskiego „Cajt”. 

— STAROSTA GROD AŁ w trybie 

administracąyjnym na karę grzywny z zamianą 

na trzy dni aresztu Jadwigę Jackiewiczową dozor 

czynię domu przy ul. W. Pohulanka 14, za nie- 

posypywanie piaskiem oslizgłego chodnika przed 

kamienicą. Równocześnie jak się dowiadujemy 

Starostwo poleciło poli przestrzegać pilnie 

aby chodniki utrzymywane były w należytym 

stanie i w razie slizgawicy bezwzględnie posypy- 

«wać piaskiem. Na uchylających się od tego zarzą 

dzenia policja obowiązana jest sporządzać do- 

niesienia karne. я 

MIEJSKA 

— Linia silnego napięcia do Trynopola, Bol 

tupia i Jerozolimki. Eleklrownia zamie: 

«iosnę r. b. przystąpić do budowy linj 

go napięcia do nopola, Bołlupia i 

Emki. Koszt inwestycji tej obliczony jest na 

62.000 zł. 

— Przedmieścia Wilna uzyskają 50 nowych 

punktów świetlnych. Elektrownia miejska opra 

cowała szczegółowy plan elektryfikacji prz d. 

mieść. Projekt prac na najbliższy okres przewi- 

duje: zwiększenie ilości lamp na peryferjach 

„miasta o 50.nowych punktów. W pierwsz) m rzę 

"dzie dodatkowe oświetlenie maja uzyskać na 

Belmoncie ulice: Belmont, Trakt aBtorego, Rów 

ne Pole, Fiłarecka Wojskowa i Nowo-Popław- 

ska, 
i 

Na Antokolu ulice: Promienista, Topolowa, 

Niecała. Ogińskiego i Piękna 

Na Śnipiszkach ulice: Oboźna i Ogórko 

    

   

  

   

  

  

  

   

  

        

  

    

  

wa. 

— Propagandowe oświetlenie miasta od 2 do 

10 lutego odbędzie się w Wilnie „tydzień spor 

tu“. 
> 

Ponieważ impreza ta ągnie niewątpliwie 

do Wilna wiele wycieczk /, elektrownia 

miejska w celach propagandowych postanowiła 

efektownie oświetlić szereg godnych uwagi ob- 

jektów miejskich. M. i oświetlone zostaną koś 

cioły św. Rafała i św. Jakóba. Uniwersytet, góra 

Trzykrzyska i Zamkowa. 

    

   

Z KOLEI 

L_—*PRACE KOMISYJNE. 28 bm. rozpoczęły 

šie w Wileūskiej Dyrekeji Kolejowej prace ko- 

misyjne nad komunikacją Polsko-Czeską i tran- 

zytem do Prus Wschodnich. я > 

Oprócz przedstawicieli Wileńskiej Dyrekcji 

Kolejowej, w obradach wzięli udział: przedsta. 

wiciel Dyrekcji Krakowskiej p. Dreicer i Dyrekcji 

Katowickiej p. Nowak. Przedstawicielem z Pra 

gi Czeskiej jest p. Hruby. PY i 

Wkrótce przybędzie przedstawiciel kolei Rze: 

szy Niemieckiej i liczni delegaci Ministertswa 

Komunikacji. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Zebranie dyskusyjne rolników z wyższem 

wykszłałceni*m. W lokalu Izby Rolniczej odby 

ło się onegdaj zebranie dyskusyjne viązku 

Zawodowego Rolników z Wyższem Wykształce 

niem, na którem odczytano referat p. inż. Wła 

dysława Teseckiego p. t. „Problem organizacji 

rolnictwa”. Zebranie zagaił prezes Związku p 

dr. $. Poczobutt-Odlanicki, wyjaśniając słucha 

czom, że referent spowodu choroby nie przybył 
na posiedzenie i że odczyt jego inauguruje ca 
ły cykl referatów na tematy rolnicze, zorganizo 
«wany z inicjatywy Związku. 

Autor refratu poddał krytyce obecny system 

  

  

  

  

  

  

NIKA 
pracy organizacyj rolniczych a przedewszyst- 
kiem Izby Rolniczej, wskazując na nadmierny 
»rzerost biurokratyzmu w tej dziedzinie. Jedno 
cześnie jednak wysunął projekt, któ 
kazała dyskusja po referacie, podwc 

rokratyzm. 
Na zebranie przybyło kilkanaście osób 

Dyskusja była b. ożywiona. 

      

   

    

ZEBRANIA I ODCZY'LY 

— Środa literacka. Wieczór autorski Jerze 
go Putramenta i Aleksandra Rymkiewicza, poe 
tów z grupy Żagarów. Początek o ogdz. 7 m. 45. 

ZABAWY 

— Sekcja Zw. Nauez. Połskiego w Wilnie 
dza Dancing - Bridge, odbędzie sie 

dnia 16 lutego 1% ku w sali Zw. Oficerów 

Rezerwy (plec Orzeszkowej 11-a). 
Początek o godz. 22-ej. Stroje 

Wstęp 2 złote. 
Dochód przeznacza się na cele kuVuralno- 

oświatowe. Wejście za zaproszeniami, które mo- 
żna otrzymać w Zw. Naucz. Polskie ul. 3-go 
Maja 13 lub w dniu zabawy przy wejści 

    
   

dowolne. 

      

SPRAWY ZYDOWSKIE 

NIEPROSZONY KWIESTARZ. Zgon popu- 
larnego wśród spcłeczeństwa wileńskiego lek 
rza d-ra Szabada postanowili wvz) ć dla w 
snych celów spryciarze, nabierając naiwnych na 
datki. M. in. odwiedził sklep niejakiego Duda- 
ka przy ul. Tatarsk 16 jakiś osobnik. propo- 
nując kupno fotogr i d-ra Szał a, zaznacza- 

j em, że dochód z 
» na polskie i 

tucje dobroczynne. Fotografje te 
wszędzie po 1 zł. 

Od kół zbliżonych do rodziny d-ra Szaba- 
da dowiadujemy się, że nikomu na sprzeda 
iografij d-ra Szabada nie udzielono pozwolenia. 

Jak dodaje właściciel sklepu ma hyć ów osob- 

nik podobny do tego, który swego czasu ro: ‚ 
dawał po sklepach fotografje ś. p. Żwirki i Wi- 
gury. im). 

: RÓŻNE. 
— Z Polskiego T-wa Krajoznawczego. — 

25 b. m. rozpoczął się kurs przewodników po 
Wilnie. Włykłady odbywają się w sali Archeo- 
łogji Klasycznej U. „ Zamkowa 11 dwa razy 
tygodniowo: we środy o godz. 19 i w piątki o 
godz. 18,30. 

Informacje w P. T. K 

godz. 17 do 19 codziennie. 
Na kurs uczęszczać mogą wszyscy miłośnicy 

Wilna. 

         

  

     

         ydowskie insty- 
sprzedawał 

        

Ostrobramska 9 od 

yi 

Kina i Filmv 
„CORKA GENERALA PANKRATOWA“ 

(Kino Helios). 

Film „Córka generała Pankratowa* osnuty 
jest na tle walki rewolucjonistów polskich z ca- 
ratem. Rok 1905. Córka generała rosyjskiej żan- 
darmerji i matki — Polki, — Anna Pankratowa 
(Nora Ney), wychowana przez ojca w duchu ro 
syjsk'm, sp a sie przypadkowo z młodym bo 
jowcem o wolność, Polakiem Bolesławem Ralom 

skim (Franciszek Brodniewicz). Jednocześn * z 
miłością przychodzi całkowity przełom wewnęt: 2 
ny. Anna zaczyna czuć głos krwi, staje się Pol- 
ką, oburzona jest do głębi duszy tyra upra 
wianą przez zaborców... W końcu zrywa z prze 
szłością, wwalnia ukochanego któremu groził wy 
rok śmierci i ucieka z nim zagranicę. Femat tei 
jest bardzo trudny do filmowego uplastycz di 
Wewnętrzna przemiana która dokonuje 

Annie — nie daje się uzewnętrznić ma ta 
żyser Mieczysław Znamierowski stara s 
zać cały ten proces wewnętrzny przez różne 
akcesorja pomocnicze (naprz. Anna czyta ulotki 

propagacdowe, k „, ete), nie wygląda jed- 
nak th nagła przemi: zbyt przekonywujące. 
Całe tło zewnetrzne, dość malownicze, pr 
wane z ło dość szaro. Szczególrie można za- 

rzucić—wyjatkowe niewvtrzymanie i niewykoń 
czenie poszczególnych scen. Film, zresztą, jest 
pocięty i ос kracany ru i tam, co od 
bija się na całości dzo ujemnie. Zresztą jest 
to zrozumiałe, fitm bowiem był po nakreveniu 
przerobiony na nowo, zamiast „Zamacłu na 

Skałłona" mamy tu zwykłą rewolucję 1905 roku 

Niezbyt dobrze spisał się tym razem operator 
imąż Nory Ney) — № nier Steinwurzeł oraz de 

koratorzy. Ładna jest oprawa muzyczna fi'mu 
Henryka Warsa. Djałogi Wittlina — nie są po- 
mysłowe. Na czoło wykonawców wybija się nie- 
wątpłiwie Nora Ney. Ciekawą, męską twarz ma 
Franciszek Brodniewiez, który debiutował w 
„Prokurator Alicja Horn* oraz „Ślubach ułań- 
skich* stanowi niewątpliwie doskonały nabytek 
dla polskiego filmu. Junosza Stępowski jako ge- 
nerał Pankratow jest jakiś niewyraźny i błady. 
Niewątpliwie jest to wina mało ciekawej roli, 
Dobry jest zy Leszczyński w roli hrabiego 
Belwena. Ma oBgda, Mieczysław Cybulski i 

Żabi ą tylko drobne epizody. Całość 
wyżej niż przeciętna. 

        

      
   
    

    

    

   

    

    

     

      

   

  

    

  

   

      

   

       

    

    

„KURJER* z dnia 30 stycznia 19%: 

Na wileńskim bruku 

  

    

  

ARESZTOWIANIE RABUSIA. 

W ubiegły piątek nad ranem dokonano przy 
ulicy Suhe jak już a tem d liśmy napa 
du rabunkowego na braci Jaroszów, udających 

się na targ do Wilna. 

Jak stwierdzili napadnięci napad zorganizo 

wany został przez kochanka ich siostry, niej 
kiege M'siuna — osobnika z pod ciemnej gwiaz 

dy. Dowodził on napastnikami. 
Dopiero przedwczoraj Wj ał Śledczy ot- 

rzymał infermacje, iż Misiun, który sam został 
dotkliwie peturhbowany w czasie walki z napas 
towenymi, ukrywa w jednej z złodziej 
skich na Nowyn* Świecie, W zw 1 z tem 
wczoraj w nocy funkejonarjusze Wydziału Śled 
czege przeprowadzili nagłe obławy w spelun- 

ksch złodziejskich. 

z melin aresztowano Misiuna. Mial 
on pokaleczeny nos, eo dowodzi, że brał czyn 

ny udział w napadzie. 
Misiana, który w chwili za 

usiłewał chalić fnnkejonarjusza t zbiec, 
skuto w ksjdanki, poczem odstawiono do arcsz 

tu centralnego, do dyspozycji wie-prokuratora 
na m. W'lne p. Popowa, prowadzącefo w tej 
sprawie dochodzenie. (e). 

ZNOWU OSZUSTWO DOLARÓWKOWE. 

Niejaki Józef Miksza (Lipówka 28) oszukał 

Marię Niepegódziewewą (Brzozowa 3), na 25 zł. 
używszy do tego następującego trieku. 

Oświadczył Niepogodziewowej, że na numer 
jei delarówki padła wielka wygrana i że mani 
puiacje dla otrzymania wygranej mają koszto- 
wać 25 zł. 

Niepogodziewowa z radością wydała Mikszy 
żądane pieniądze ! dopiere po kilku dniach prze 

konała się, że została oszukana. 

Mikszę zatrzymano. 

== 

wlelki prze- PAN| = 

Dla młodzieży dozwelony 

    

    

    

    

  

     

     

        

rzymywania go 

    

   

      

(e) 

Ostatnie dni 

  

filmu 

ULGOWY PORANEK :: 

UDAREMNIONA UCIECZKA WIĘŹNIA. 

Wczoraj liczni przechodnie na ul. Więziem 
ji Łukiskiej byli świadkami zuchwałej ucie 

czki więźn eskortewanego przez peliejanta 

z sądu do więzienia na Łukiszkach. Więzień w 
chwili, gdy znalazł się koło uł. Więziennej, rzu 

cił się do ucieczki, wpadł do jednej z bram, « 
następnie przesadził parkan it znalazł się na uł. 
Meczetowej. Pelicjant usiłował strzełać, lecz re 
waełwer zaciał się. Zarzadzone pościg, który do 

prowadził do ujęcia zbiega w piwnicy jednego 
z domów ul. Meczttowej. (e. 

UKRYWAŁ SIĘ OD POBORU. 

Dnia 26 b. m. zatrzymane Wołejszę Bronisła 

wa peszukiwanego listem gończym przez Wojsk. 
Sąd Rej. w Wilnie, jako ukrywającego się od 
poberu. 

  

     

     

  

GWAŁT W DOMU ZAJEZDN Я 
Wezoraj do policji wpłyneła skarga miesz 

kanki Białegosteku Gitli Syhedyjskiej o ta, iż w 
czasie jej pobytu w domu zajezdnym Berzow- 

skiego przy ul. Szopenowskiej 4, została zgwaf 
tna przez innege lokstora tegoż zajazdu, nieja 

kiero Sz. Szechtmana. 
Szechtmana zatrzymano. 

SPADŁA ZESTRYCHU. 

Wezoraj w gedzinach rannych przy ul. Ry 
dza Śmigłego 24, w czasie wywieszania bielizny” 
spadła ze strychu 50-l-fnia R. Noskinowa, odno 

sząe złamanie neg). Pegutowie ratunkowe prze 

wiozło ją do szpitala. (e? 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 
$zefer Giersman Rubin lat 20, zam. przy uli 

cy Wileńskiej 38, podczas wprowadzania aute 
busu do garažu przv ulicy Zawalnej został przez 
zutobus przyciśnięty ; doznał pokałeczenia obu 
nóg w okolicach stóp. Poszkodowanego przewie 
ziene do szpitala żydowskiego. 

  

   

(e). 

   

   

  

ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE 
Dla udostępnienia wszystkim obejrzenia rekordowego 

„Św'at się śmieje” DZIŚ WE ŚRODĘ o g. 2-ej 
dia szkół, wycieczek 

Informacyi udziela Dy- 
rekcja od godz 12—2 po poł. 

  

KINO 

APOLLO 
Mickiewicza 22 

(Byłe „Roxy*) 

  

Znakom. piešniarz 
ulubieniec świata 

  

Ceny biletów: Dzienne od 25 gr., Wieczorowe od 40 ge 

MAURICE CHEVALIER 
Rozkószne kłopoty 

  

Dziś premiera 
w kapitalnej 
komecj' p.t. 

Nad pro; r.m: SLIM SUMMERVILLE 
w arcywesołej 4-aktow. komedji p.t. 
DwAJ PECHOWCY. Początek o 4-eż 

  

HEŁIOS | 

PANKRATOW Reż. Miecz. 

Dziś gigantyczny film POLSKI 

CÓRKA GENERAŁA 
Ney, Kaz. Jun. Stępowski, Marja 

Bogda. Fr. Brodniewitz, Miecz. Cybulski. Muzyka Henryka Warsa. 
Piosenki ]. Tuwima. Nad progr : Najnowszy tyg. Paramountu. Pocz o de-j. 

prod. 1935 r. 

Znamierowski. Nora 

  

  

BALKON 25 gr. 
Dsiś zmiana programu. 
Nowa rewja Nr 7 p t. 

REWJA 
  NASZA PARADA 
Wielki marsz w krainę śmiechu. tańca i piosenki. 18 obrazów przebojowych sketchy, fars i rewji 
przy współudziale nowopozyskanych kwartetu WYGLĘDOWSKICH oraz duetu ŻUKOWSKA— 
NIKSARSKI oraz całego zespołu. Szczegóły w afiszach. 
W niedzielę i święta 3 przedstaw.: o g. 4, 6.30 i 9 ej. 
rewja-zabawa p.t. „Wesołek*. Po rewii tańce do rana. 

tedziennie 2 przedst. o g 530 i 8-ej 
W piątek Il. o godz. ?.30 wiecz. wielka 

Bilety już do nabycia w .REWIJ* 
  

PAN 

Siostra Marta 
W następnym programie nowa era w kinematografji polskiej 
Pierwszy polski „DUBBING, artystyczny. Gigantyczny epos f lnowy 

jest szpiegiem 
  

  

6 A s 8 M o Premjera! Dziš najweselszy ° w długometrażowej 
program sezonu! Kiėlowie Ip i d najnowszej i najwe- 
komedji władcy śmiechu selszej komedji p t- 

„Poco pracować 
66 Najzdrowszy smiech płynie z ekranu całe- 

mi strugami !- Flip i Flap dla wszystkich ? 
Nad program : Najnowsze aktualja. 

Seanse: 4—6—8—10, w sobotę i niedzielę od Ż-ej 
  

OGNISKO | 
DZIŚ największy film 
największego realizat 
w. S. VAN DYKE'A 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

„Trader Horn" 
Początek seansów codz. o godz. 4-ej po m-ł. 

  

  

DOKTÓR 

|. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawioz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 

Wileńska 34, tel. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w. 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana, 
na lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 

Odmrożenie 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„MROZOL" 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 
Sprzedają apteki i skła- 

dy apteczne, 

AKUSZERKA 

Maja LahnerOWa 
Przyjmuje od 9—7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofisrrej (obok Sądu! 

  

  

  

DOKTOR .  |Rządca gospod. 
ZYGMUNT p = a z 

KUDREWICZ obeznany z wszelkiego 
rodzaju księgowością— 

Chor. wenerycz,, syfilis, | Poszukuje od kwietnia 
skórne i moczopłciowe | posady żonatego, ew. 
Zamkowa 15, tel.1960 |złoży kaucję 2000 złot. 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 | Krzywicze, poste-rest. 

dla Rządcy. 
— 

Poszuk. pracy 
w charakterze nauczy- 
cielki, bony, bony, kel- 

nerki, ekspedjentki. 

  

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet., Zgłoszenia: Zarzecze 
usuwa zmarszczki, bro- nr. 16, m. 9 
dawki, kurzaiki i wągrv | DO 
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CPNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersa 
m'lmeirowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr. kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 ртга wyraz. Do tych cen dolicza sią 
a ogłcszenia cyirowe i tabelaryczne 50%, w ntemerach niedoelnych i świątecznych 25%, - zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 115 @ 

Uvład ogłoszeń w 'ekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio lemowy. Administracja zastrzega sobie prawo ziniany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń mniejsca, : 

Ą Brėaunicino „Kurjer Wileński* $- №а в оцг. обр Drakarnia „ZNICZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 8-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkie


