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KUKJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 
  

Cena 15 groszy 

  

Przed walną bitwą w Etiopii 
SZCZYT MUSSA ALL 

Agencja Havasa donosi że przygotowa 
nia do ofenzywy włoskiej na froncie Ti 
gre, poparte przez jednoczesną akcję na 
froncie somalijskim, zostały ukończone. 

Według wiadomości z Addis Abeby 
tamtejsze koła urzędowe otrzymały jako 
by wiadomość że wojska włoskie przy 
gotowują się do podjęcia gwałtownej 
ufenzywy na północ od szczytu M 

Ali. į 

KONCENTRACJA ETJOPSKA, 

Abisyńczycy zgrupowali okolo 200 
tys. ludzi po dowództwem rasów Kassa 
i Seyuma, którzy dokonywują  Колееп- 
tracji wojsk w rejonie Ten—Bien na za 
chód ed Makalle. Jednocześnie dość zna 
czne siły abisyńskie zajmują okolice po 
łożone na południe i wschód od Makal 
le. Oddziały te mają składać się z rdzen 
nych Abisyńczyków,, nie zaś z ludów 

podbitych. 
Nieregularne bandy złupiły mieszkań 

eów Makalle celem pomszezenia przejś 
cia rasa Gugsy na stronę Włochów, 

Korespondent Havasa w Addis Abe- 
bie potwierdza, iż tamtejsze koła urzędo 
we zostały powiadomione o tem, że wojs 
ka włoskie zamierzają zaatakować odei 
nek, znajdujący się ną północ od szczytu 
Mussa Ali, aby następnie przez te obsza 
ry Danakil skierować się ku Dessie, gdzie 
znajduje się główna kwatera armji abi 
syńskiej na północy, 

WALKA PODJAZDOWA. 
Według dalszych doniesień z Addis Abeby, 

wojska abisyńskie na obszarach Tigre otrzyma- 
ły rozkaz podjęcia wojny podjazdowej i niepo- 
kojenia Włochów małemi grupami, zwłaszcza w 

nocy, nie dając im możności odpoczynku. Woj- 
ska abisyńskie zaskoczyć miały kilka oddziałów 
włeskieh wojsk inżynieryjnych, zajętych przy 
budowie dróg w okolicach Adui. Oddziały te zo 
stały jakoby wycięte w pień, a podjęte przez 
nieh prace uległy zniszezeniu. 

Wśród oddziałów włoskich  werbowanych 
w Erytrei, szerzy się podobno masowa dezercja. 

ZABEZPIECZENIE SKRZYDEŁ WŁO- 

SKICH. 

Wojska włoskie na froncie północnym zabez 

pieczają przedewszystkiem swoje skrzydła. Ar- 

mja gen. Santiego pilnie czuwa nad całym ©b- 

szarem w kierunku wyniosłości Gubarta i Do- 

rus. Obszary pustyni Dankalle są mniej pilnie 

strzeżcne, ponieważ brak wody nie pozwała 

tam na większą koncentrację wojska. 

Jednakże w pewnej odległości od graniey 

Erytrei na pustyni ma być rzekomo budowane 

lotnisko oraz ma być założona podstawa ope- 

racyjna, z której w wdpowiedniej chwili ma roz 

pceząč Się atak na Dessie, gdzie znajduje się 

główna kwatera północnej armji abisyńskiej i 

gdzie wkrótce ma przybyć Haile Selassie, 

Etjopi zaatakowali Ual-Ual 
3.000 zabitych i rannych 

Na froncie południowym toczą się bez 
przerwy liczne utarezki. Według niepo 
twierdzonych wiadomości Gorahai zosia 
ło zajęte przez Włochów. Według wia 
domošci ze źródeł franeuskich Abisyń 
czycy usiłowali edebrać Ual—Ual, gdzie 

Włosi pobudowali okopy i rozporządza 
ją artylerją połową oraz tankami. Atak 
abisyński został edparty, przyczem w 
walce miał zginąć dedżas Abde Kimael. 

Na placu boju pozostało przeszło 3000 
zabitych i rannych Abisyńezyków, któ 
rzy atakowali wroga z niesłychanem bo 
haterstwem. 

Agencja Reutera donosi iż do niewoli 
abisyńskiej dosta; się wpobliżu Deło w 
Ogadenie jeden z oficerów włoskich, któ 
ry opuścił na chwilę samochód paneer 
ny by napić się wody ze źródła. 

Pertraktacje i projekty podziału skóry 
na lwie etjopskim | 

LONDYN, (Pat). Na temat „możliwości wy- 

cofania brytyjskich okrętów wojennych z mo- 

rza Śródziemnego, korespondent dyplomatycz- 

ny „Manchester Guardian“ pisze co następuje: 

gdy praktyczne szczegóły współpracy angielsko 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z. WARSZAWY. 
  

Projekt tabeli podatku od uposażeń 
funkcjonarjuszów państwowych 

W chwili obeenej ustalane są osta- 
teczne wytyczne dla szeregu dekretów, 
które mają być niebawem wydane. 

Między innemi rozpatrywany jest o- 
becnie projekt, dotyczący podatku od 
uposażeń funkejonarjuszy | państwe- 
wych. Według tego projektu tabela po 
datku od tych uposażeń byłaby nastę 

pująca: ! 
Dla pobierających do 100 zł. miesię 

cznie stawka wynosiłaby 5 zł.; 

od 101 — 150 zł, — 7% 
od 151 — 500 24. — 1090 
od 501 — 1000 zł. — 129/0 

od 1001 — 2000 zł. — 15/0 
, ponad 2000 zł. — 20%/o 

Oczywiście jest to tyłko projekt, któ 
ry może ulec przeróżnym jeszcze zmia 

nom. PE 

Szczegóły projektowanej amnestji 
Sprawa amnestji wygląda w ten spo 

sób, że odpowiedni projekt jest obecnie 
przedmiotem dyskusji zarówno w Min: 
sterstwie Sprawiedliwości, jak i w Mini 
sterstwie Spraw Wewnętrznych. 

Wedle tego projektu podlegać amne 
stji będą zarówno przestępstwa politycz 
ne, jak i pospolite. ' 
Skazani na półtoraroczne więzienie za 

przestępstwa polityczne byliby całkowi 
cie uwolnieni od kary. Przy wyższym 
zaś wymierze kary zredukowanaby ona 

została do połowy. 
Gdyby projekt ten uzyskał aprobatę, 

zwolniony byłby od kary Wincenty Wi 
tos, skazany w procesie „Centrolewu* na 
półtora roku więzienia. Co do Liberma 
na i Kiernika, to kara dwa i pół lat wię 
zienia zostałaby im zmniejszona o poło 
wę. To samo odnosi się i do Pragiera, 
skazanegą na 3 lata, a który obecnie po 
powrocie z zagranicy zgłosił się dobro” 
wolnie do edbycia kary i przebywa w 
więzieniu Mokotowskiem, 

  

B. min. Paciorkowski 
dyrektorem departamentu 
politycznego M. S. Wewn. 

Jak się dowiadujemy b. minister 
Pracy j Opieki Społecznej p. Pacior- 
kowski obejmuje stanowisko dyrekto 
ra departamentu politycznego Minister 
stwa Spraw Wewnętrznych. 

Wznowienie konierencyj 
przedsoborowych Cerkwi 
Wi dn, 29 i 30 ub. m. pod przewodni 

ctwem metropolity Dyonizego wznowio 
ne zostały po przerwie wakacyjnej posie 
dzenia delegatów rządu i hierarchji Cer 

kwi prawosławnej w sprawie Soboru. = 
Następne posiedzenia odbędą się 14 i 

15 b. m. 
KOZREWTTEZEZTE DIONInCji 

francuskiej na morzu Śródziemnem będą usta- 

łone, wówczas może będzie możliwe wycofanie 

części fioty brytyjskiej. Narazie istnieją oznaki, 

że naprężenie na monzu Sródziemnem znowu 

wzrasta. Włosi zaczynają się denerwować spo- 

wodu odmowy brytyjskiej wycofania części flo 

ły brytyjskiej i w Paryżu znów szerzy się nie 

pokój. Gdyby naprężenie to poszło dalej, po 

raz trzeci od pcwslania sporu włosko abisyńskie 

g0 powslanie wysoce krytyczna sytuacja na mo 

rzu Śródziemnem, 

Rozmowy w Paryżu, które miały charakter ze 

stawienia wszystkich elementów sporu w świetle 

ostatnich wydarzeń nie dały skutku. Dyskutowa 

no mad zagadnieniem, czy nie byłoby możliwe 

przerzucenie mostu przez przepaść dzielącą kon 

cepcję Mussoliniego od propozycyj paryskich. 

Jako pomost proponowano przekształcenie 

prowincji Tigre na terytorjum mandatowe pod 

komtróją Wiłoch oraz dokonanie pewnej „rek- 

tyfikacji* granic zarówno w tej prowincji, jak 

i w Ogadenie. Propozycja ta nie znalazła w Lon 

dynie poparcia, ale i dla Mussoliniego nie była 

ona. do przyjęcia, albowiem pozostawiałaby naj 
ważniejsze żądanie włoskie niezaspokojone, a 

mianowicie, aby Erytrea i Somalja były połą- 

czone przez (pas terytorjalny znajdujący się 

pod kontrożą włoską. Prowincji Tigre nie może 

traktować jako odrębną całość, należy bowiem 

ona pod względem rasy i języka ludności do 

obszeru Amhary. 

Istnieją pewne wątpliwości, co do żego w 

jakim stopniu ludność miejscowa okazuje chęć 

podporządkowania się Włochom. Jeszcze wię- 

cej wątpliwości budzi pytanie, czy istotnie ?ud 

ność ta pragnie „wywalczyć sobie niezależność". 

Trudno również przesądzać dziś, czy zdrada ra- 

są Gugsy stanowi zjawisko symtomatyczne, w 

każdym razie ras Sejum, który jest głównym 
przywódcą prowincji, uważany jest za lojalnego 

wobec cesarza, 

Obszar Hararu, co do którego Włosi są 

specjalnie zainteresowani, stanowić może głów 

'ne połączenie między Erytreą a Somatją i prze 

chodzi przez rejon kolei Dżibuti — Addis Abe- 
ba. Obszar ten nie jest zamieszkały przez szczep 

Amhary ale stanowi dawną posiadłość obecnej 

dynastji i uważany jest pnzez cesarza za własną 

prowineję. Lojalność tego obszaru wobec cesa- 

rza nie budzi żadnych wątpliwości. Ludność 

Ogadenu ma charakter somalijski. 

PRZYGOTOWANIA. 
MAKALLE NIE JEST BRONIONE. 
Warszawa, (Pat). Na podstawie wia- 

domości ze źródeł angielskich, francu- 
skich, włoskich, abisyńskich i niemiec. 
kich oraz doniesień własnych korespon- 
dentów w Afryce wschodniej, Pat. ogła- 
sza następujący komunikat z frontu abi- 
syńskiego: 

Na całym froncie północnym trwają 
poza linją włoską gorączkowe przygoto- * 
wania. W licznych punktach prowincji 
Tigre kolumny włoskie powoii posuwają 
się naprzód. Wiadomości ze żródeł angiel 
skich potwierdzają posuwanie się wojsk 
włoskich w kierunku Makalle, które nie 
jest bronione przez Abisyńczyków. Agen 
cia Reutera przewiduje, iż miasto będzie 
mogło dostać się w ręce włoskie bez wy- 
strzału. 

Jak można przypuszczać z ostatnich ru 
chów wojsk włoskich na froncie północ- 
nym, główne dowództwo włoskie zamie- 
rza stworzyć na froncie północnym jedną 
linję, rozciągającą się na przestrzeni prze 
szło 500 km. od granicy Sudanu do Soma 
lji francuskiej. Wykonanie tego planu wy 
maga posunięć na odcinku góry Mussa 
Ali i uderzenia w kierunku zachodnim 
przeciwko oddziałom abisyńskim i dzi- 
kim szczepom, zamieszkującym Słoną pu 
stynię kraju Danakilów. 

Dotychczas nie jest rzeczą pewną, czy 
wojska włoskie nadał posiadają górę 
Mussa Ali, którą zajęli w pierwszych 
dniach rozpoczęcia działań wojennych. 
Ze źródeł abisyńskich donoszą, iż wojska 
włoskie, które dotychczas zajmowały po- 
zycje na połudzio-—-wschód od Mussa Ali, 
zostały przesunięte w kierunku północ- 
nym. Celem tego manewru ma być stwo- 
rzenie obronnej bazy dła dowództwa oraz 
składów żywności i materjałów  wojen- 
nych w pobliżu Alalguera. Miejscowość 
ta znajduje się na pustyni. 

ETJOPJA RÓWNIEŻ BUDUJE DROGI. 
ADDIS ABEBA, (PAT). — Szwajcar: 

warzystwo budowy dróg w Zurichu tato zaangażowane przez rząd abisyński do wybu 
dowani 50 klm. drogi, łączącej Addis Abe 
bę z miejscowością Kurmuk na froncie sudań 
skim. 

._ Obecnie Addis Abebę z Kurmukiem łączy 
jedynie trakt karawanowy. 

Komunikat włoski nr. 33 
RZYM, (Pat). Agencja Stefani ogłasza ofi- 

cjalny komunikat nr. 33: 
Generał de Bono telegrafuje z frontu ery- 

trejskiego: 
Oddziały czarnych koszul pierwszego korpu 

su zajęły rano w dn. 30 października pbszary 
Mal-Uek, na których znajdują się studnie na dro 
dze między Edaga+Hamus i Makalle, W strefach 
zajętych przez drugi korpus i korpus tabylczy 
zakończono sprawdzanie liczby _ niewolników, 
wyzwolonych na podstawie rozporządzenia wy 
spkiego komisarza. Liczba tych niewolników do 
chodzi do 16.000. 

Na froncie somalijskim posterunek włoski 
w Madeanie, na północo-zachód ad rzeki Daua 

  

        

„zaatakowany został przez zbrojne oddziały abi 
syńskie. Nieprzyjaciel cofnął się, pozostawiając 
na placu 11 zabitych. Po stronie włoskiej było 3 
zabitych i 2 rannych. ; 

Działalność lotników rozwija się normałnie 
na wszystkich odcinkach. 

Nabożeństwo za duszę Ś.p. Marszałka 
Piłsudskiego w Spale 

WARSZAWA, (PAT). — W Dzień Za 
duszny, dn, 2 listopada, kapelan przybo 
czny Pana Prezydenta Rzplitej ks, dzie 
kan Humpola edprawi w kaplicy w Spa 
ie żałobną mszę świętą za spokój duszy 
Marszałka Piłsudskiego. 

W nabożeństwie weźmie udział Pan 
Prezydent Rzplitej oraz członkowie do 
mu cywilnego i wojskowego.



Plenarne obrady Senatu 

„KURJER“ z dn. 1 listopada 1935 r. 

Wybory komisji 
'WARSZAWA, (PAT). — Dziś w połud 

nie odbyło się plenarne posiedzenie Se- 
natu celem wybrania specjalnej komisji 
dla załatwienia projektu ustawy o pełno 
mocnictwach. 

W posiedzeniu wzięli udział człon 

kowie rządu z p. premjerem  Kościał- 
kowskim na czele, marszałek sejmu 
Car, prezes N. I. K. dr. Jakób Krze 
mieński, podsekretarze stanu oraz wyż 

si urzędnicy. 
Po załatwieniu spraw natury formal 

nej złożyli ślubowanie senatorskie sena 
torzy: gen. Osiński, gen. Popowicz, W. 
Macieszyna i E. Kleszezyūski. Senator 
Maruszewski, mianowany wojewodą 
w Poznaniu, zrzekę się mandatu. 

WYBORY KOMISJI. 

Skolei izba przystąpiła do porządku 
obrad, to jest wyboru specjalnej komi 
sji do załatwienia projektu ustawy o 
upoważmieniu prezydenta do wydawa” 
nią dekretów. 

+ Na propozycję marszałka Prystora 
ustalono, że komisja składać się ma z 
15 członków, 

Marszałek zajproponowalł następują 
cy skład komisji: sen. sen. Bniński, 
Bobrowski, Cholewicki, Decykiewicz, 
Evert, Fudakowski, Kozłowski, Kwaś 
niewski, Lechnicki, Makowski, Marjan 
Malinowski, Radziwiłł, Róg, Wróblew- 
ski i Zarzycki, Dodatkowo zapropono 
wano jeszcze sen. sen. Fleszarową, Jesz 
kego, Malskiego, Luckiego, Baraūskie- 
go, Grajka i M. Malinowskiego 

Po przerwie, przeznaczonej na obli- 
czenia głosów, marszałek Prystor ogło 
sił wynik wyborów. Na członków komi 

sji wybrani zostali: sen. sen. Bobrow“ 
ski, Wróblewski, Malinowski Marjan, 
Evert, Zarzycki, Makowski, Decykie- 
wiez, Lechnieki, Cholewieki, Róg, Kwa 
śniewski, Kozłowski, Bniński i Fuda- 
kowski. Razem 14 członków. 

Ponieważ zaś komisja ma się składać 
z 15 członków, dla wyboru 15 członka, 
marszałek zarządził głosowanie ściślej 

sze nad dwoma tylko kandydatami, któ 
rzy otrzymali 'względnie największą 
ilość głosów, nie osiągając jednak w 
pierwszem głosowaniu wymaganej 
większości, czyli między sen. Fleszaro 
wą a sen. Radziwiltem. 

INa 15 członka komisji wybrana zo 
stałą senatorka Fleszarowa. 

Zamyłkając posiedzenie, marszałek 

zakomunikował, że natychmiast po ob 
radach plenum komisja zbierze się na 
posiedzenie. 

UKONSTYTUOWANIE KOMISJI. 

Bezpośrednio po plenarnem posie: 
dzeniu senatu zebrałą się specjalna ka 
misja. Obrady zagaił marszałek Pry' 

stor, zarządzając wybór przewodniczą 
cego. Przewodniczącym komisji wybra 
ny został sen. dr. Emil Bobrowski, za” 
stępca przewodniczącego — sen. Decy 
kiewicz, sekretarzem — sen. Chołewie 
ki. Na stanowisko referenta projektu 
ustawy, dotyczącej upoważnienia Pana 
Prezydenta R. P. do wydawania dekre 
tów, powołano sen. Everta. 

Następne posiedzenie komisji odbę- 
dzie się w poniedziałek o godz, 15. Na 
posiedzeniu tem, sen. Evert  zreferuje 
projekt ustawy o pełnomocnictwach, 

  

- Przyjazd do Wilna Ministra Przem. i Handlu 
gen. Góreckiego i przedstawicieli Federacji 
W dniu 3 listopada Federacja Związ 

ków Obrońców Ojczyzny złoży hold 
Sercu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Jednocześnie z tem zbiegnie się uroczy 
stość otwarcia i poświęcenia świetlicy 

i gospody Federacji. 

Na uroczystości te przybywa do Wiił 
na Minister Przemysłu i Handłu gen. 
dr. Górecki. Wraz z p. Ministrem przy 
bywają komendant główny Federacji 
gen. Dąbkowski sekretarz generalny 
poseł Walewski, skarbnik generalny 
Burghardt i inni. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI. 

Godz. 7,20 — powitanie na dworcu przez 
prezesa zarządu wojewódzkiego Federacji gen. 
derowamych gości wanszawskich. Na dworcu 
ustawi się poczet sztandarowy Federacji, kom- 

. panja reprezentacyjna Zw. Rezerwistów i r- 
W ciągu tego azasu poczty sztandarowe 

oram związki sfederowane będą oczekiwać pre- 
zesa zarządu głównego Federacji w Ostrej Bra- 
mie. 

Godz. 7,45 — złożenie wieńca i hołd przed 
uwną z sercem Marszałka Piłsudskiego. 

iPo złożeniu hołdu prezes Górecki przyjmie 
defitadę związków sfederowanych przed Salą 
Miejską. 

Godz. 9,00 — śniadanie w sałonach Fede- 
racji. 

Godz. 11,00 — poświęcenie świetlicy & gos- 
pody Federacji. 

Godz. 11,20 — posiądzenie Zw, Oficerów 
Rezerwy, 'w którem weźmie udział prezes gen. 
Górecki. 

Od godz. 12—15 — zawody strzeleckie Zw. 
Rezenwistów z racji przyjazdu prezesa gen. Gó- 
redkiego. 

Godz. 15,306 — 'w sali posiedzeń Federacji 
gen. Osikowski, prdzes wileńskiej Federacji, 
wydaje obiad, w którym wozmą udział goście 
z Warszawy, prazydijum zarządu wojewódzkiego 

Komitet koordynacyjny L.N. 
obraduje mad samkcjasni 

GENEWA (Pat). Na dzisiejszem po 
siedzeniu komitetu 18-bu, który rozpa 
trywał odpowiedzi poszczególnych 
państw na propozycje sanikcyj, dyskus 
ja rozwinęła się na temat zastrzeżeń 
niektórych państw co do umów, będą 
cych w wykonaniu. W: czasie obrad us 
talono 3 kategorje umów: 

1) umowy przewidujące dokonanie 
wypłaty jeszcze przed 14 listopada, 

2)umowy, których tenmin płatności 
przypadałby w ostatnich czasach, 

3) wreszcie umowy, których spłaca 
nie nie zostało jeszcze rozpoczęte. 

Co do iej kategorji uznano, że umo 
wy takie nie podpadają pod zakaz im- 
portu. Umowy drugiej kategorji mają 
być rozpatrzone przez Komitet Ekono 
miczny. Zastrzeżenia dotyczące tych u 
mów będą rozpatrywane tylko w wy: 
padkach specjalnych lo ile zalmtereso 
wane państwa zgłosiły już swe zastrze 
żenia. 

W dyskusji wziął również udział de 

legat polski minister Komarnieki, który 

stwierdził, że Polsce zależy na 2-ch ści 

„le określonych umowach. Delegat fran 

<uskį p. Coullondre i delegat brytyjski 
min. Eden wykazali w swych przemó 
wieniach dużo zrozumienia dła „astrze 
żeń Polski, mogącej powołać się na spe 
cjalną sytuację. 

Zastrzeżenia zgłosiły również Nor: 
wegja, Sjam i Sowiety. Min. Eden zau 
ważył, że można uznać pewne zastrzeże” 

* nia, zgłoszone w odpowiedziach do sek 

retarjatu Ligi Narodów, ale trudniej po 

godzić się z tem, by państwa, które w 

swych odpowiedziach przyjęły sankcje 
bez zastrzeżeń zgłaszały je obecnie, 

Dalszy ciąg popołudniowego posie 
dzenia wypełniła dyskusja z przedsta 
wicielami państw Małej Ententy którzy 
domagali się wyjęcia spod zakazu im 
portu do Włoch towarów mających wy 
równywać 'wierzytelności powstałe z 
rozrachunków  clearimgowych. Państ 
wa te żądały by decyzja eo do zasady 
wyrównywania tych wierzytelności za 
padła jeszcze (przed ustaleniem daty 
wprowadzenia w życie sankcyj ekonomi 
cznych, Delegat brytyjski zwrócił uwa 

gę że takie wyjątki obaliłyby cały sys 
tem sanikcyj. Sprawę tę oddano do pod 
komitetu ikoordynacyjnego. Następnie 
odbyło się krótkie i czysto formalne po 
siedzenie pełnego komitetu koordynacyj 
nego. Jutro rano zbierają się podkomite- 

ERRA», 

ty ekonomiczny, prawniczy i finansowy. 
Decyzja o,terminie zastosowania sank 

cyj zapadnie jutro lub najdalej w sobo 
tę, W przyszłym tygodniu obradowałby 
w Genewie jedynie sublkomitet do spra 
wy organizacji i pomocy wzajeminej, 

  

Komunalna Kasa Oszczędności 
miasta Wilna 

Podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych 

w Kasie, że w losowaniu odbytem w dn. 31 października 1935 r. 
wygrane po zł. 500 (pięćset zł.) każda, padły na następujące n-ry: 

8339, 9429, 8985, 1652, 327, 1717, 7649, 3612, 7024. 9227. 

  

Narady nad współdziałaniem flot 
angielskiej i francuskiej 

LONDYN, (PAT), — W) związku z 
pobytem w Londynie 2 przedstawicieli 
sztabu marynarki francuskiej, ze źródeł 
urzędowych ujawniono, że 26 paździer 
niką premjer Laval przesłał rządowi 

brytyjskiemu memorandum, precyzują 
ce niektóre punkty swej poprzedniej od 
powiedzi, o których dodatkowe wyjaś 
nienie rząd brytyjski zapytywał. 

Rząd francuski proponował w tem 
memorandum, aby współpraca francu 

sko — brytyjska na morzu Śródziem* 
nem nie ograniczałą się tylko do współ 
dzialłamia flot, ale rozszerzona została 

RONY 
i ) СВУРд 
ŚJ) ANGINĄ 
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talkże na współdziałanie iotnictwa, Obe 
cene narady ekspertów morskich oprócz 
technicznego przygotowania konferen- 
cji morskiej dotyczą jednak tylko 
współdziałania flot. Wispółdziałanie lot 
nicze narazie nie jest jeszcze rozważa 
ne. 

oraz prezesi zarządów okręgowych związków 
sfederowanych. 

Godz. 17,00 — konferencja prezesów związ- 
ków sfederowanych. 

Godz. 18,00 — odczyt „O wychawaniu oby- 
watelskiem w Zw. Rezenw.“. 

Godz. 20,00 — kolacja w salonach Federacji. 
Godz. 22,00 — odjazd gości warszawskich. 

* * * 
Gospoda i świetlica Federacji wileńskiej 

została uruchomiona iz inicjatywy prezesa za- 
nządu wojewódzkiego Federacji PZOO gen. Osi- 
kowskiego i wa za zadanie nieść pamoc kole- 

, żeńską dla byłych kombatantów w drodze wy 
dawania tanich, u:gowych i bezpłatnych obia- 
dów. Obok gospody uruchomiona zostaje świet- 
lica Federacji, w której będzie prowadzona pra 
ca oświatowo-kulturalna, czytelnia i bibljoteka. 

Nowy minister wojny 
w Litwie 

KOWNO (Pat). Mimister obrony na- 
rodowej gen. Szniukszta podał się do 
dymisji. Na jego miejsce powołany zo 

stanie pułkownik w stanie spoczynku 
Dirmantas. 

Gen. Szniukszta mianowany został 
członkiem rady państwa. 

Pierwsze posiedzenie 

selmiku kłajpedzkiego 
BERLIN. (Pat), Niemieckie biuro informa 

cyjne donosi z Kłajpedy że w tamtejszych ko 

łach urzędowych potwierdza się wiadomość iż 

gubernator okręgu kłajpedzkiego wydał zarzą 

dzenie, ażeby pierwsze (posiedzenie sejmiku kłaj 

pedzkiego odbyło się w środę 6 listopada. 

Odjazd wycieczki 
z Warszawy do Wilna 
WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 22 z dwor 

ca Wileńskiego wyruszył pociąg specjalny wie- 

zący około tysiąc osób uczestników pielgrzymki 

pod haslem: maduszki w Wilnie, celem oddania 

hołdu Sercu Józefa Piłsudskiego. W pielgrzyna 

ce obok społeczeństwa starszego bierze udział 

młodzież akademicka. Pielgrzymka została zor- 

ganizowana przez koło Wilnian przy Towarzy- 

stwie Rozwoju Ziem wschodnich -% Warszawie. 

+ ° 
Znižki kolejowe do Warszawy 

8 у ° 
na Święto Niepodleg!: šci 
WARSZAWA (Pat). Obchód święta niepod 

ległości w stolicy który w tym roku będzie miał 

charakter specjalnie podniosły i uroczysty, pe 

winien skupić w Warszawie wielotysięczne rze 

sze mieszkańców z całej Polski, którzy pragną 

w dniu 11 listopada r. b, w Belwederze i na 

placu rewji złożyć hołd pamięci Marszałka: Pił 

sudskiego. 

By umożliwić i ułatwić to wszystko Liga 

Popierania Turystyki uzyskała od ministerstwa 

Komunikacji specjałne zniżki, organizując na 

dzień 11 listopada zjazd z całej Polski do stoli 

cy. Zmiżki będą indywidualne: 50 procent tary 

fy w drodze do Warszawy, a powrót do miej 

sca zamieszkania bezpłatny. Karty uczestnictwa 

będzie można otrzymać na terenie całej Polski 

już od dnia 6 listopada r, b. 

Giełda warszawska 
DEWIZY: Londyn 26,12 — 6.25 — 5.99. N. 

Jork czeki 5.31 jedna czwarta — 34 jedna czwar 

1а — 28 jedna czwarta. N. Jork kabe: 5.31 trzy 

ósme — 34 trzy ósme — 28. Paryż 35.00 i pół 
— 5.09 — 4.92. Szwajcarja 172.65 — 3.08 — 
2.22. Włochy 43.20 — 3,32 — 3.08. 

Katastrofalna eksplozja w Chinach 
1.000 ofiar 10000 osób bez dachu 

SZANGHAJ, (Pat). W Vilan-Czou (prowincja 
Ken-Su — Chiny zachodnie) wydarzyła się ka 
tastrofalna eksplozja w składzie materjałów 
wybuchowych. Padło około 1000 of:ar ludzkich. 
Około 100 osób zostało pogrzebanych pod gru 
zami. 

Wybuch zniszczył odległą © 300 metrów od 
składu misję duchowną wraz ze szkołą i Szpi- 
talem. Pod grzzami polegli niemal wszyscy mi 

sjonarze i pielęgniarki. 
Wedle opublikowanego obwieszezenia, spraw 

eami wybuchu byli komuniści. 
Wybuch poczynił spustoszenie w promieniu 

2 kiłometrów. Gubernator pzowineji zarządził 
opróżnienie niektórych świątyń celem uloko- 
wania 10.000 ludzi, pozbawionych naskutek kata 
strofy dachu nad głową. 

Złóż datek na pomnik Marszałka Polski 

Józefa Piłsadskiego w Wilnie 
Konto czekowe P. K. O. Nr. 146.111



  

Gen. Rydz-Śmigły 
u P. Prezydenta 
WARSZAWA (PAT). 

dent Rzeczypospolitej; przyjął dziś na 

audjencji generalnego inspektora Sił 

zbrojnych gen, Rydz Śmigłego. 

— Pan Prezy 
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Uwagi do zamierzeń wicepremiera 
W programie, mie kdo rozwinął na Ko 

misji Sejmowej Min. Kwlatkowski znaj- 
duje się parę punktów, na które trzeba 
zwrócić specjalną uwagę, zanim zaczną 
one być realizowane. 

Możnaby, oczywiście, uderzać w naj- 
czulszą strunę i opierać się wszelkiemu 
podniesieniu stawek podatku dochodo- 
wego. FAle toby była w obecnej sytuacji 
dość tania demagogja i na to, jak wi- 
dzimy, Sejm nie poszedł. Każdy bowiem, 
posiadający poczucie odpowiedzialności, 
przyzna, że innego sposobu zrównowa- 
żenia budżetu jak obniżenie wydatków 
lub powiększenie dochodów w danych 
warunkach niema. Skoro jednak 
obniżenie wydatków nie może posunąć 
się poza pewną granicę, reszta deficytu 
musi być pokryta przez zwiększenie do- 
chodu skarbowego. Obciąć zaś najłat- 
wiej jest z tego, co sam Skarb pracow 
nikom państwowym wypłaca, oraz z in- 
nych dochodów stałych (uposażenia). 
To jest pewne. Resztę trzeba posta- 
wić pod znakiem zapytania. 

Jest to, oczywiście, ze strony rządu 
droga najmniejszego oporu, ale wątpi- 
my, aby jakikolwiek inny rząd, stojący 
na gruncie konieczności zrównoważenia 
budżetu, poszedł po innej drodze. Zre- 
sztą, jeżeli już będziemy” patrzeć na rze- 
czy oczami przeciętnego pracownika 
państwowego, to trzeba stwierdzić, że 
obniżanie wydatków, które zazwyczaj 
wyraża się głównie w kasowaniu eta- 
tów, nie jest lepszym środkiem, gdyż 
podciąć musi całą podstawę egzy- 
stencji licznej rzeszy redukowanych, do 
której wszak każdy, zwłaszcza na niż- 
szych szczeblach hierarchji służbowej, 
może trafić! 

Idzie więc nie o to, aby uniknąć o- 
gólnej obniżki płac, gdyż tego nie da 
się uniknąć, lecz o to, ażeby tę obniż 
kę uczynić jaknajmniej dotkliwą 
dla pracownika. 

Pos. Stpiczyński w swem przemó- 
wieniu na Komisji słusznie zauważył, 
że „punkt ciężkości spoczywa nie w wy- 
sokości uposażeń, a w konieczności u- 
trzymania stopy życiowej świata praco- 
wniczego*. Jak to osiągnąć? Przez ta- 
kie zniżenie kosztów utrzymania, które- 
by zrekompensowało obcięcie 
dochodu pracownika. Min. Kwiatkowski 

Człowiek 
niszczyciel 

Przyroda znosi bezkannie ; daje so- 
bie rady z t. zw. klęskami żywiołowe 
mi: skutki powodzi, huraganów, trąb 

powietrznych, drgawek ziemi, pożarów 
stepów czy lasów, wybuchy wulkanów, 
odwieczne kataklizmy niszczące ziemię* 
i to, co na niej żyje, wywołują chwilo” 
wą przerwę, próżnię w całokształcie ży 
cią organicznego, poczem wszystko 
wraca do dawnego stanu rzeczy. Przy 
roda leczy łatwo rany zadane przez ży 
wioły ognia, wody lub powietrza, i wy 
bryki jej nie są nigdy zagładą gatunku 
tub kompleksu , przyrodniczego. Tak 

czymi przyroda. 
Ale biada jej, gdy wstępuje na swój 

tron mądrości i sprawności człowiek. 
Ten dopiero rozsadza nieodwołalnie gó 

ry i skały, spają je żelaznemi przęsłami, 
ten wbija stalowe zęby w cichy maje 

stat górskich szczytów, by każdy skle 
pikarz za miły grosz mógł tam „laiwo“ 
dopaść, dojechać i użyć. 

Dopiero człowiek pożera milowe pu 
szcze, pali i niszczy lasy dżungli czy 

brussy afrykańskiej i amerykańskiej, 
by siać i sadzić coś innego niż było, 

w swoich zamierzeniach uważa to za 
možliwe i przewiduje, ale nie obiecuje, 
że równocześnie, i to wzbudza niepokój 
niźszych sfer pracowniczych i robotni- 
czych. Obecna ich stopa życiowa — 
tak niezmiernie niska — powinna być 
utrzymana za pomocą obniżenia kosz- 
tów transportu, cen monopolowych, kar- 
telowych i komornego za małe miesz- 
kania. Poniewaž stosowanie podwyžki 
oraz nadzwyczajnego podatku dochodo- 
wego rozpocznie się zapewne juž od 1 
grudnia rb. šwiat pracowniczy oczekuje 
od rządu, že zarządzenia mające na ce- 
lu obniżenie kosztów utrzymania zosta- 
ną poczynione w tym samym lub 
bardzo bliskim do niego termi- 
nie. W przeciwnym razie sprawdziłoby 
się znane przysłowie: „zanim słońce 
wejdzie — rosa oczy wyje*. A chcieli- 
byśmy bardzo, aby tych słów ogół pra- 
cowniczy w stosunku do obecnego rzą- 
du nie miał powodu wypowiadać. 

Drugim punktem, który budzi wątpli 
wość w rządowym programie zrówno- 
ważenia budżetu jest rozszerzenie pod- 
stawy dla podatku dochodowego przez 
obniżenie minimum dochodu podlega- 
jącego opodatkowaniu z 1.500 zł. do 
1200 dla dochodów fundowanych i z 
2.500 do 1.500 dla dochodów niefundo- 
wanych. Czyli, o ile dotąd pracownik 
otrzymujący miesięcznie do 200 zł. nie 
płacił podatku dochodowego, to w przy 
szłości nie będzie go płacił już tylko 
ten, którego uposażenie wynosi nie wy 
żej 125 zł. Skok bardzo duży, obniżają- 
cy nadmiernie minimum egzystencji, 
wolne od podatku dochodowego. Śro- 
dek ten mógłby tylko wtedy być 
usprawiedliwiony, jeżeli zostanie zasto- 
sowany równocześnie z odpo- 
wiedniem obniżeniem kosztów utrzyma- 
nia. 

Obniżenie wolnego od pod. dochod. 
minimum egzystencji dla dochodów fun- 
dowanych (opartych na kapitale) jest 
w zasadzie zupełnie słuszne. Ale 
z dwoma zastrzeżeniami, 1) nie może 
być dotychczasowej dowolności w szaco- 
waniu takich dochodów, muszą one być 
szacowane nie podług tego jakieby po- 
winny lub mogły być w normalnych 
warunkach gospodarczych, lecz podług 
tego jakiemi są rzeczywiście przy maksy- 

  

a potem to mne np. pszenicę, banany 
lub cukier — topić, palić i jakoś znów 
niszczyć, bo konjunkitura handlowa nie 
opłaca produktcji. 

Człowiek niszczy życie na całej ku 
li ziemskiej, przoduje w tem właściwie 
rasa biała, zdobyła na to monopol. wie 
rząe święcie, że trzymała sztandar cywi 
lizacji w swych krwawych i cheiwych 
rękach. Od bieguna do bieguna zabija 
na lądzie, w powietrzu i na morzu nie 
z potrzeby, dla wyżywienia się, ale dla 
handlu, zysków, pieniędzy i z chciwości 
bezgranicznej. Nikną z wód oceanicz: 

nych delfiny, wieloryby i kaszaloty, 
nikną pod biegunem niedźwiedzie, cen 
nofutrzaste zwierzęta: sobole, lisy, gro 
nostaje, zanikają niepokojone zwierzę 
ta ciepłych stref: słonie, żyrafy, strw 
sie, nikną drapieżniki... 

iWymiierają też w zetknięciu z białą 
rasą ludzie kłolorowi. W imię cywili 
zacji, religji, kultury i higjeny, z krzy 
žem i szprycą, ze strzelbą, coltem i pa 
ragrafem kroczą zdobywcy. Leczą tu 
bylców od chorób, przerażających Eu 
ropejczylków, ale z któremi mieszkańcy 
podwzrotnikowych czy podbieguno- 
wych okolic zżyłi się od zarania istnie 

nią i które ich nie wytrącały do ostat: 
niego. Nalitomiast importowane zwycza 

je, nałogi i choroby białych niszczą ca 
łe szczepy i narody. 

malnym wysiłku podatnika; 2) błędem 
byłoby zaliczanie do dochodów fundo- 
wanych dochodu drobnego rolnika, któ- 
ry. na swoim małym kawałku ziemi 
własnoręcznie pracuje. Gorliwe 
urzędy skarbowe mogą łatwo oszacować 
na powyżej 1.200 złotych roczny dochód 
chłopa, który w rzeczywistości z trudem 
suchym chlebem, lub ziemniakami prze- 
karmia siebie i rodzinę, nie mając go- 
tówki ani na cukier, ani na sól, tytoń 
lub naftę, 5 ha gruntu można dziś ku- 
pić za 1.000 zi. plus inwentarz 1.000 zł. 
— razem 2.000 zł. — Czy to można na- 
zwać kapitałem, dającym fundowany do- 
chód? Tyleż kapitału może mieć każdy 
oszczędny pracownik w kasie oszczęd- 
ności, mimo że żyje nie z odsetek od 
tego kapitału, lecz z uposażenia. Za 
dochód fundowany należałoby dla celów 
podatkowych uważać taki jedynie, który 
pochodzi z kapitału lub warsztatu o pew- 
nej wartości, naprz. conajmniej 10.000 zł. 

Obciążenie podatkiem dochodowym 
tych kategoryj drobnych właścicieli, szcze- 
gólnie rolników, którzy dotąd byli od 
niego wolni, nie przysporzy skarbowi 
wpływów, gdyż nawet zamożniejsi rolnicy 
obecnie nie mogą opłacić swoich na- 
leżności, natomiast wytworzy wśród tych 
nowoobciążonych nastroje bynajmniej 
nie prorządowe. Czy warto dla tych i lu- 
zorycznych (w tej chwili) zysków 
skarbowych narażać wśród tej sfery oby- 
wateli swój bardzo znaczny kredvt poli- 
tyczny? Sądzimy, że — o ile chodzi 
o Ziemie Wschodnie, — stanowczo nie 
warto. Podatek dochodowy w naszych 
prymitywnych warunkach szczególnie 
na wsi, jest wogóle niecelowy i przed- 
wczesny. 

System podatkowy powinien w Pol- 
sce być zróżniczkowany, trze- 
ba wreszcie przestać wmawiać sobie i 
innym, że Polską należy rządzić z cen- 
trali jednolicie, zwłaszcza w dziedzinie 
finansowo-gospodarczej. Dystans pomię 
dzy poziomem gospodarczym Zachodu 
a Wschodu Rzeczypospolitej jest ogrom 
ny, przytem dotychczasowa polityka in- 
westycyjna Funduszu Pracy i pokrew- 
nych organów państwowych stale go 
powiększała. Dopóki nie nastąpi 
wyrównanie tych poziomów 
jednolita polityka nie może dać dobrych 

Wiemy, jak od zetknięcia się z cywi 
lizacją białych, znikają z powierzchni 
ziemi szczepy plemion Indjan czerwo 
noskórych w Ameryce, jakk w Afryce 
wymierają przy pracach, do których 
mie są przystosowani (budowy kolei, 
szosj, całe okolice. Wiiemy, jak przerze 
dzają Belgowie, Francuzi i wszyscy ko 
lonizatorzy afrykańscy dzielne plemio' 
na arabskie, berberyjskie, tuaregskie, 
broniące swych óaz, piasków, ubogich 
namiotów i domków z gliny. Jarzmo 
białe musi być narzucone kolorowym 
ludom, Jedynie żółtą rasa zwartemi 
miljonami opiera się infiltracji. Ale 
tam, w Azji gęstość zaludnienia i słabe 
perspektywy zylskłów wstrzymują in: 
wazję. 

Nie przepuszczają nawet morzu ! Na 
wet powietrzu! Wszędzie smary, smoły 
i benzyna, oleje i brudy. Zanieczyšcič 
świat cały, oto wydaje się zadaniem 
współczesnej cywilizacji. Wielka, o ty 
siącach trybów maszyna, miażdżąca 
wszystko co żyje w imię postępu i dla 
dobra ludzkości. 

Ostatnio portowe miasta, a w nich 
Tow. Opieki nad Ziwierzętami ; Op. nad 
przyrodą  zaniepaokojone zostały, a 
prócz nich i firmy handlowe, skutkami 
zanieczyszczenia mórz, 

Bajki, powiecie! Gdzież taką prze” 
strzeń zapaskudzić? 

rezultatów, ani skarbowych ani gospo- 
darczych. 

P. Min. Kwiatkowski jest przedstawi- 
cielem najbardziej zaawansowanej go- 
spodarczo części Polski. Kiedy był mi- 
nistrem przemysłu i handlu mało miał 
sposobności poznania naszych stosun- 
ków, gdzie przemysł i handel nie mia- 
ły widoków na większy rozwój. Fle Pre 
mjer Kościałkowski, upośledzenie i od- 
rębności Ziem Wschodnich zna dosko- 
nale — jako obywatel Wileńszczyzny i 
długoletni poseł wileński do Sejmu, ja- 
ko wojewoda białostocki i wreszcie mi- 
nister spraw wewnętrznych. To też 
współpraca tych właśnie dwóch ludzi — 
premjera i wicepremjera — budzi uf- 
ność w społeczeństwie naszem w to, że 
przy realizacji zapowiadanego programu 
skarbowo-gospodarczego uniknięte 
zostaną blędy, latwe do popelnienia 
przy zastosowaniu pewnych ogólno-pań 
stwowych szablonów do naszej odmien 
nej, zacofanej rzeczywistości. 

Testis. 

  

Podług ostalnich wiadomości z Addis Abeby, 
e Selassie rozkazał przewieźć zdetronizo- 
ego cesarza Abisynji Lidź Yassu z dotych- 

czasolwego miejsca jego uwięzienia koło Harra- 
ru dalej na południe. Zdetronizowany cesarz 
przebywa 'w uwięzieniu już 12 !at. Na zdjęciu— 
Lidż Yassu w szatach monarszych z CZASÓW 

swego panowania. 

   

  

  

A jednak! Nafta, oleje, mazie, węglo 
we resztikį spuszczane do morza, nawet 
daleko od lądu robią swoje. Oto brzegi 
Anglji notują ubyteł« ryb, zwlaszcza 
śledzi. W złowionych i badanych eg: 
zemplarzach zaściełających martwemi 
ławicami pobrzeża wysp  znajdywano 
olej w pyszczkach, skorupiaki stają się 
od tych wpływów podatne zarazie tyfu 
su, którą je dziesiątkuje, wreszcie tysią 
ce, tysiące ptaków wędrownych, gęsi i 
kaczek, stadami, łanami, ścielą się 
wśród skał i konają w męczarmiach po 
kilka dni, nie mogąc się ruszać, ani fru 
wać, gdyż smary i oleje okleiły im pió 
TA. Nieszczęśliwe stworzenia wyrywają 
sobie dziobami pióra lipkie i niezdatne, 
ale to ich nie ratuje, gdyż wtedy giną 

z zimna. W 1983 r. brzegi wyspy Nau 
luktett były dosłownie zasłane takiem 
ptactwem. 
Zajmowano się już od lat kilku te 

mi objawami j w 1926 r, delegaci 12 
państw w Washingtonie zdecydowali, 
że okręty muszą się zobowiązać do sto 
sowania odpowiednich przyrządów 
chroniących morza i życie na nich od 
zagłady. Jak dotąd jednak zastosowały 
się do tego tylko, Belgja, Danja i Portu 
galja. 

Może „na końcu Świała* zostanie 
człowiek sam z zębatą, stalową maszy 
ną na pustej ziemi?... Hel. Romer.



„KURJER* z tln. 1 listopada 1935 r. 

_.._ Abisyńskie sylwetki 
TRZEJ RASOWIE. 

Brzmi to jak „trzej królowie": Kacper, 

Melchior i Baltazar. Tymczasem chodzi 0 trzech 
rasów: Kassę, Nasibu i Seyuma. 

Mało o nich wiemy. Żadna $ encyklopedyj, 
nawet wszechwiedka Larousse'a, nawet olbrzy- 
mia Encielppedia Britannica, nawet najnowsza 
i najwytworniejsza Encielopedia Italiana nie za. 
mieściła tych imion na swych gościnnych ła- 
mach. Nie dziwnego. . Któż bo o nich wiedział? 
Może konsul włoski w Adui, no i Haile Selassie 
w Addis Abebie. Dziś — zupełnie ep innego. 
Dziś imiona te rozbrzmiewają 
wszystkich pism a za rok niewątpliwie zostaną 
unieśmiertelnione przez niejedną encyklopedję. 

Temniemniej — mało o tych czarnych lu- 
dziach wiemy. Wiemy, że ras Kassa jest bardzo 
bogaty (20 iniljonów terczjańskich talarów!), 
ras Nasibu bardzo młody (przynajmniej na fo- 
tograiji), a ras Seyum — bardzo mężny. I to 
chyba wszystko, co da się © trzech pbrońcach 
abisyńskiej ojczyzny powiedzieć. Inne szeze- 
góły o trójcy wojowników narażałyby na szwank 
Szezytny ideał Prawdy. 

WAHIB PASZĄ, 
Znacznie więcej natomiast można powie- 

dzieć © jednym z nie-abisyńskich obrońców Abi 
synji rodowitym Turku, koledze Kemala Ata- 
tiirka z wcjny światowej Wahibie Paszy. Pełni 
en — jak wiadomo — kierowniczą rolę na 
froncie południowym, acz nie zostało bodaj do- 
tychezas określcne czy jest wodzem naczelnym ‚ 
południowej armji negusa, czy dowodzi tą ar- 
mją narówni z rasem Nasibu, czy wreszcie jesi 
szefem sztabu tego ostatniego. . 

OBROŃCA JANINY. 
Nie chodzi tu o kobietę, a tylko o twierdze 

pałkańską której Wahib Pasza wraz ze swym 
bratem Essadem Paszą bronił bohatersko przed 
Grekami w 1912 r, w czasie krwawej wojny 
bałkańskiej. Dzielny wódz bronił twierdzy z ta- 
kim uporem, jakby od jej upadku zależały losy 
caleg> tureckiego imperjum. Na kilkakrotne we 
zwania do kapitulacji cdpowiadał wciąż dum- 
nem „nie, Grecy opasali byli twierdzę żelazną 
ctręczą. Kulawa mysz nie mogłaby się z Janiny 
wydostać. Obreńcom zaczęło braknąć amunicji 
i żywności Mimo t» Wahib Pasza wciąż się 
brenił. Zmniejszono racje żywnościowe do gar- 
ści kukurydzy dziennie na człowieka. A Wahib 
Paszą wciąż się bronił, wciąż krwawe odpierał 
greckie szturmy. Dopiero gdy żołnierze Paszy 
stali się bardziej do cieni, aniżeli do ludzi po- 
dobni, gdy zgasła już ostatnia iskierka ratunku 
—Wiahib Pasza się poddał. Grecy: umieli w nim 
uczcić bohatera, zwrócili mu szpadę i z wielk. 
honvrami internowali jako więźnia w Achil- 
Jeicn na Korfu, w tym samym uroczym pałacu, 
gdzie przed laty marzyła przed popiersiem swe- 
go ukochanego Heinego cesarzowa austrjacka 
Elżbieta, zanim nie padła z ręki włoskiego anar 
«histy. . < 

POD BAKU, 

Wojna światowa przyniosła Wahikowi Pa- 
szy dowództwo korpusu tureckiego, na którego 
czele zapędził się na karkach rosyjskich aż pod 
Baku (fnont kaukaski). Wybitne zdolności i wo- 

Premie P. K. 0. 
Dnia 30 października 1935 r. odbyło się 

w P. K. O. drugie publiczne premjowanie ksią- 
żeczek na «wkłady oszczędnościowe premjowane 
Serji III-ej. 

W premjowamiu brały udział książeczki na 
które wniesiono wszystkie wkładki-za ubiegły 
kwartał w ierminie do dnia 2 października 
1935 r, 

Premje po zł. 1000 padły na Nr. Nr. 
185.840. 

"Premje pe zł. 500 padły na Nr. Nr. 
160.473 165,573 174.968 175.753 178.144 
181,427 181,787 185.391 186744 196.109. 

Z zeta po zł. 2 0 „padły na Nr, Nr. 
153.478 5 154.580 155 405 

161.830 165,287 164-656 
167,926 170,101 170.416 
172.332 180.889 181.341 
181,546 186.387 188.686 
190,834 

181 939 

151.420 
181.329 

152 916 
160.852 
167.814 
170.541 
181.401 
189.033 

  

16: „lł1 165. 165 
169, 486 
176,793 1 
182,789 
193,855 

  

183.430 
197.108. 

Premje po zł. 100 padły na Nr. Nr. 
151,224 
152,031 
155,675 
157.628 
160:802 

151,406 151,574 151.606 151.630 
159.098 54.284 156.221 

155 809 155,823 156.607 156 687 
157,764 158,864 158.882 159,281 

160.883 160901 161.971 162,005 
162,442 162,644 163,555 
163,902 164,643 164 975 
165.877 166.432 167.148 

169,952 170,308 171,689 
172,910 173,405 173 545 

175.613 175,725 176.159 
177.416 177.549 178.021 
180,772 181,313 181,779 

181612 184705 155.943 

157.606 188,611 139,134 
192,011 192.233 192.485 

192,664 192,799 193.145 193,455 
194.710 195.376 196,193 197.141 197.443 
198.890 199.354 199,412, 

Ogółem pdło 159 premij na łączną kwotę 
zł. 27.600. 

Zainteresowami wkładcy zostaną o powyż- 
szem powiadomieni listownie, 

Należy zazaaczyć, że zasadą wkładów osz 
czędnościowych promj. Serji III jest stały wzrost 
ticzby premij w miarę wzrastania wkładów na 
książeczce, przyczem po (otrzymaniu premij 
książeczki nie tracą swej ważności, lecz nada! 
biorą udział w następnych premjowaniach pod 
warunkiem regularnego opłacania dalszych wkła 
dek. ‚ 

  

162,152 16: 
163,717 16: 165 235 

168 365 
172,039 
174,466 
177.173 
178.838 
182.922 
186.320 
189.889 
192.568 
194,472 
198 485 

   186 493 
190 682 
192 625 

191.414 

na szpaltach 

  

jenne sukcesy szeroko rossławiły imię Wahiba 
w całej Turcji. Kto wie jak wysoko mógłby 
zajść dawny obrońca Janiny, gdyby nie później. 
sze wstrząsy polityczne w Turcji, upadek 1m0- 
narchji, Kemal Pasza i in. 

NIENAWIŚĆ DO WŁOCH. 
Zdaje się, że stary wódz turecki nie dla 

samych tylko korzyści materjalnych ofiarował 
dziś Abisynji swój talent i doświadczenie bojo- 
we. Chodzą słuchy, iż Wahib Pasza nienawidzi 
Włoch, Włochów, Mussoliniego. Za ©0? Może 
za śmierć jedynego syna, który zginął pod Rzy 
mem w katastrofie kolejowej. Meże za coś in- 
nego. Ghi ło sa? › 

SYNEK NEGUSA. 

Cesarz abisyński ma kilkoro dzieci, o któ- 
rych wiadomo, że odbierają wychowanie i wy- 
kształcenie europejskie. Następca tronu prze- 
bywa dziś w Dessie, niedaleko frontu północ- 
nego w charakterze wodza potężnej osobnej 
armji. O drugim synku negusa 12-letnim księciu 
Makonenie opowiada jego francuski guwerner, 

który spowodu rr powrócił ostatnie de Pa- 
ryża, 

Mały książę M duże zdolności w 
naukach. Szybko opanował język francuski, a 
nawet właściwy rodowitym paryżanom sposób 
wymawiania litery „r'-. Guwerner miał. zresztą 
ułatwione radanie w edukowaniu  książątka, 
gdyż negus spnowadził dla syna wszelkie „po- 
moce naukowe, stosowane w najpotężniejszych 
szkołach Europy Zachodniej. Spnowadził nawet 
speejalny aparat filmowy, tak, że negusiątko 
mogło poznawać obce kraje z ekranu. 

Zgodnie ze współczesnym programem nau- 
cząnia duży nacisk musiał kłaść guwerner na 
fizyczną stronę rezwioju malca. Szczególnie upo- 
debał sobie synek negusa w strzelaniu do celu. 
Strzelał podobno — jak na swój wiek — znako. 
micie, 

Przy rozstaniu dostojny uczeń żegnał po- 
dobno swego mistrza bardzo rzewnie, wylewając 
potoki łez. W prymitywnem serduszku afrykań 
skiem znalazło skę miejsce ua sentymenty nie- 
tylko względem rodziny czy ojczyzny, lecz na- 
wet względem obcych ludzi. NEW. 

Na front północny 

  

Oddziały generała etjopskiego Machecha znane ze swej dzikości i okrucieństwa walki, w po- 
śpiechu udają się na front północny. 

„$rodać świałfocieni 
  

Niech żałują ci, którzy nie byli na ostatniej 
„Środzie Litorackiej”, ‚ organizowanej przez 
Fotoklub wiłeński. My wszyscy, któwzy spoglą- 
damy mimochodem w witryny fotografów, zbie 
ramy albumy zdjęć amatorskich, a nawet wie- 
szamy na ścianach (zamiast główki konia „ręcz- 

nie malowanej” [przez kuzynkę) fragmenty foto. 
graliczne pejzażu, czy architektury — nie а- 
jemy sobie mimo wszystko sprawy, czem może 
być fotografja dla ludzi, którzy ją naprawdę 
umiłowali. 

Zagajając , Środę*mówił p. Turski o Foto- 
klubie, że jest organizacją zamkniętą, która do- 
kooptowuje nowych czionków jedynie drogą 
jednomyšinej uchwały, Ten pozorny ekskluzy- 
wizm daje w praktyce doskonałe rezultaty. Do 
Fotoklubu należą wszyscy bodaj wybilniejsi fo- 
tograficy, matomiast nie przedostanie się tam 
nikt, obniżający [poziom i atmosferę pracy przez 
dyletantyzm, lub snobizm. Właśnie atmosfera 
była cechą uderzającą ma ostatniej środzie. Ci 

   

poważni panowie, reprezentanci najrozmait- 
szych zawodów — od księdza, czy oficera, do 
inżyniera lub prawnika — wozprawiający spo- 
kojnie, a z ogniem umiłowania w oczach o rze- 
czach, któreby uszły uwagi przeciętnego laika, 
przenosili nas w jakąś miedzisi įszą, czy też 
nietutejszą atmosferę. To był właśnie klub; tacy 
sami właśnie dżentelmeni zajmują się zapewne 
w Anglji np. tak popularnym teatrem amator- 
skim, czy -też Nompletują zbiory obrazów, albo 
pięknej porcelany. My, dziś, mie umiemy tych 
rzeczy doceniać należycie, bo zdemokratyzowa- 

  

  

- ność od malarstwa i grafiki. 

wśród nief 

liśmy się in minus, spauperyzowaliśmy się, 
„zjechaliśmy na dziady”, Ale trzeba pamiętać 
i rozumieć to dobrze, że właśnie takie różne— 
angiełsikie tćatey amatorskie — niemieckie kwar 
tety muzyczne — one właśnie są fundamentem: 

prawdziwej kuitury społeczeństw  zachodnio- 
eurojpejskich. Fotoklub 'wiłeński może się trochę 
zbytnio obawia „nowinek, może holduje nie: 
którym pojęcrom trochę już zestarzałym, ale 
nic dbamy o to, gdy obserwujemy tych ludzi 
i ich prace, gdy rozumiemy, że w tem gronie 
stosunek do sztuki jest potęgowamy na dosko- 
natych tradycjach, jest żywy i świeży, jest głę- 
boki i zrośnięty z całem ukształtowaniem este- 
tycznem człowieka. 

Czy fotografika jest sztuką? Jedni mów'ą, 
że tak, inni motywują jej „niewoiniczą* zależ- 

Sądzę, że możemy 
ten probiem sporny pozostawić w spokoju. Wy. 
starczy, że sam aparat, choćby najlepszy, arcy- 
dzieła fotograficznego nie stworzy. Potrzebny 
tu jest człowiek, który wybierze materjał i środ 
śki, który skomiponuje te wszystkie elementy 
według zgóry zamienzonej idei, według swego 
smaku estelycznego. Człowiek taki tworzy — 
i niezależnie od tego, czy dzieło jego nazwiemy 
sztuką — o twórcy powiemy, że jest artystą. 
Ten pozorny paradoks , tlumaczy się podobnie 
jak w dziedzinie poezji: — więcej jest poetów 

acych wierszy (młodych, wrażli- 
wych ludzi, mężów stanu, organizatorów życia), * 
miż wśród wierszokletów zawodowych. W tych 
sprawach decyduje wewnętrzna organizacja psy 

    

   

Hitler nie chce być... 
hitlerowcem 

Niektórzy uginają się pod brzemieniem le- 
su, inni pod brzemieniem pieniędzy (rzadziej) 
—ale chyba najcięższe brzemię dźwiga pewiem 
obywatel bsłgijskiej Ostendy — brzemię brzmie 
nia nazwiska. 

Stare polskie przysłowie powiada: „jak się 

zwał, tak się zwał, aby się dobrze miał* О 
tem, że prawda ta nie jest kosmopolityczna, 

przekonują nas tragikomiczne kłopoty owego 

mieszkańca Ostendy, Żyda, który nazywa się 

aż.. Adolf Hitler! 

Nomina sunt odiosa. Ten dźwięk otwiera 

drzwi, budzi szacunek, ale i niejednokrotnie 

zamyka drzwi i budzi grozę, 

Wyznawcy starego testameniu (ci „niepostę 

powi') mało raogół przejmują się dekoracyj- 

ną stroną nazwisk. W tym jednak wypadku 

chodzi już nie o estetykę, ale o złośliwy kap 

rys — poradoks losu. 

Jeśli nawet nazwisko nie zdobi człowieka, 

to w każdym razie do czegoś go zobowiązuje. 

A że miepodobna jest prawemu synowi Izraela 

dostroić się ideologicznie do swego wielkiego 

imiennika, aby wsławiać dobro wspólnego naz 

wiska, mad Hitlerem zawisła alternatywa: — 

Albo zostać hitlerowcem albo zmienić nazwi 

sko. Te i inne jeszcze, mniej może poważne, 

ale zato o wiele bardziej ucieszne rzeczy sły- 

szy nieszczęśnik stale od swoich znajomych. 

Niestety — prawa belgijskie są nieco kom 

senwatywne, nie chcą Hillera wybawić z kłe 

potu. Hitler musi zostać Hitlerem i basta, 

Tę rewelację zawdzięczamy „Naszemu Prze 

glądowi*, który w numerze z dnia 29. 10. br., 

podał tarapaty swego współwyznawcy. 

A może w ten sposób pismo zabawia jedy 

nie swych czytelników 

Gdyby tak —— zabawa trochę niewesoła. 

AMIK. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od |—VIIi" Kao pzp ae z 
ze wszystkich p dmiotó w, 
(specjalność: polski, matematyka i firyka 
udziela były na czycie! gimnazjum. 
Waru»ki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawa zgłoszenia: 
Wino, ul. Królewska 7/2. m. 18. 

     
  

  

  

chiki ludzkiej, a nie oficja'ny „zawód'*. 
Świetną historję na ten temat opowiedział 

mam na „Środzie papież wileńskiej, a i pol- 
sikiej fotografiki, prof. Jan Bułhak, a to w 
swojej prelekcji o Dawidzie Oktawjuszu Hillu, 
małlarzu angielskim z drugiej ćwiartki ub. wieku, 
który był pierwszym i fenomenalnym fotogra- 
fikiem świata. Pracując prymitywnym aparatem 
(w dwa lata depiero po wynalezieniu Talbota!). 
naświetlając 6 minut w pełacm słońcu, stworzył 
Hil: parę tysięcy portretów, wzruszająco pięk- 
nych, skomponowanych i pełnych ekspresji. 
Jego następcy, zaopatrzeni w coraz doskonalsze 
środki techniczne, przez pięćdziesiąt lat błądzili 
na manowcach precyzji i dokumentarnej dosko 
nałości, składając dowód, że nie aparat, ale 

człowiek decyduje o wartości dzieła fotograficz. 
nego. 

Gorąco i wnikliwie napisany odczyt i!ustro 
'wały przezrocza właśnie z portretów Hilla. P>- 
zatem ogląda::śmy sporo dzieł członków Foto- 

„ klubu wileńskiego, które-reprezentowały godnie 
poziom 'współczesności. Podwójnie miłe to było 
og:ądanie. — I dla bezpośredniej radości oka 
i dla tej knzepiącej świadomości, że oto wypie- 
rana przez wnzaskliwe targowisko sztuka znów 
wraca spowrotem do maszych zainteresowań 
i naszych domów, cudownie demokratyczna, do- 
ciera wszędzie i znowu prowadzi swe dzieło 
budowania w człowieku zmysłu dla lepszych 
wartości, —a wszystko iprzez tajemniczy apara- 
cik, cudowną sknzynkę, łapiącą promienie. 

* jim. 

  

  Mimo motorów — „okręt pustyni”, wielbłąd jest najpewniejszym środkiem komunikacji w Afryce



Niepodległościowcy Egiptu pragną 
wykorzystać sytuację Anglji 
KAIR, (PAT). — Partja Wafdisów zajęła 

stanowisko opozycyjne wobec angielskich za- 

rządzeń wojskowych w Egipcie. Komitet par 

ЦЕ uchwalił rezołucję, w której zarzuca rządo 

wi egipskiemu faworyzowanie polityki brytyj 

skiej w Egipcie. 

Partija Watdisow jest zdania, że konflikt 

obecny winien być wykorzystany przez Egipt 

jako okazja zdobycia całkowitej niepodległości. 

W; rezolueji tej partja Wafdisów wypowiada 

się przeciwko zamiarowi W. Brytanji uczynie 

nia z Aleksandrji bazy morskiej i wzywa wszy 

stkie partje do połączenia się celem obrony 

kraju. 

Wobec wzrastających nastrojów opozycyj 

nych premjer rządu egipskiego jakoby zawia 

dómił rzad brytyjski, iż chwila obecna wyda 

je się mu odpowiednia do zawarcia wstatecz 

nego ukłądu pomiędzy obu krajami i że przy 

chylna odpowiedź brytyjska  wpłynęłaby w 

znacznym stopniu na ustabilizowanie się rzą 

du oraz na orjentację polityczną Egiptu. 

  

DOKTOR 

Feliks HANAC-BLOCH 
STOMATOLOG 

(Choroby jamy ustnej i zębów! 
Gdańska 1, tel. 22-80. 

Godz. przyjęć: 10—2 i 5—7, 

D-r KOWARSKI 
powrócił 

  

  

VSyluacja wojenna 
w Afryce Wschodniej 

W oświetleniu jednego z zagramicznych rze 

czoznawców wojskowych przedstawia się sytu 

Wschodniej na obu 

   

ucja wojenna w Afryce 

frontach następująco: 

- 
NA FRONCIE PÓŁNOCNYM. 

Na prawem skrzydle, zdobył II korpus armji 

włoskiej małą miejscowość targową Adi Hoza 

(15 gm. na południowy zachód od Alksumi. 

  

Plan sytuacyjny nowej ofenzywy włoskiej 
na froncie północnym. 

Stąd prowadzi wzdłuż masywu górskiego droga 

karawanowa, która obok Hanwista przecina rze 

kę, biegnąc dalej w kieruku południowo—-zach 

Adi Hoza tworzy więc obecnie prawe skrzy 

dło armji włoskiej, 

Na południowy wschód od Aduy zdobyli 
Włosi położoną na grzbiecie górskim małą 

miejscowość Tecla Aimanat (10 km. na płd. 

wschód od Aduy). Ofenzywa szła tu wzdłuż dro 

gi karawanowej, która w dałszym swym biegu 
w kierunku pd-wsch, osiąga na 70 kilometrze 

miasto Makalle, 

Na południe od Adigrat tworzy masyw gór 
ski Rlequa z swojemi szczytami powyżej 3060 
im. zaporę nie do przebycia, Dalszy napór kor 

pusu tubylców pod wodzą gen. Pirzio Biroli 

doznai iu spowodu trudności naturalnych tere 

mt górskiego, pewnego wstrzymania. 

Lewy (1) korpus armji, wykorzystując da 

brą drogę karawanową zdobył miejscowość 

Mai Maghelta, leżącą na masywie górskim. W 

ten sposób został opanowany płaskowyż przeż 

który prowadzi droga z Adigrat na połudme 
przez Macalle do stolicy Addis Abeba. 

Posunięte naprzód oddziały I korpusu zdo 
były miejscowości Hausien i Debra Sion, Hau 

sien jest nadzwyczaj ważnym punktem strate 
gicznym, gdyż stąd biegną dwie drogi karawa 

nowe w kierunku południowym, z ktorych jed 
na krzyżuje się z głównym szlakiem Xa'awano 

wym Adigrat — Macalle, mniej więcej w udleg 

łości 40 km, od Hausien. Tu także zbiegają się 

„KURJER* z dn. 1 listopada 1935 r. R 
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1. Hr 

W województwach wileńskiem i nowogródzkiem do nabycia: 
WILNO — Michał Girda, Zamkowa 20 

„Ełektrit”, Wileńska 24 

MOŁODECZNO — O. Lewitan, Plac 3-go Maja 7 

NOWOGRODEK — „Akcesopon“, Rynek 17 

BARANOWICZE — „Rekord“, 

LIDA — „Elektrorad“, Suwalska 21 

B-cia M. i M. Polaczek, Suwalska 23 

SŁONIM — A. Łachożwiański, Mickiewicza 3 

Br. A. i J. Kunicze, Sienkiewicza 6 

G. Cyryński, NIEŠWIEŽ, „Polonia“, Syrokomli 13 
Szeptyckiego 36 

trzy drogi karawanowe. biegnące w kierunku 

dotychczasowych pozycyj włoskich, '1k, że od 

tąd jest już bardziej ułatwione wysyłanie więk 

posiłków wojennych. 

Hausien posunęły się przednie wojska włoskie 

  

szych Przez obsadzenie 

o 55 km. w linji powietrznej błiżej Makałle, 

Ale na południe od tego miejsca rozciąga się 

do Macalle płaskowyż trudny do sfórsuwania 

spowodu mmóstwa przecinających go rzek oraz 

trudnej do przebycia górskiej okoł'zy. 

Tak więc wdarli się Włosi w późnnenej A 

bisymji obu swemi skrzydłami o 20—3%) km na 

południe, ale ofenzywa będzie muwnaia natra 

fić im dalej na coraz większe przeszkody Frani 

obejmuje tu obecnie 100 km, szerokości. Po 

zdobyciu jednak Adi Hoza i Debra Sion nie 

mają już Włosi takiego dobrego połączenia, 

jak dotychczasowa droga Aksum — Adua — A 

digrat, drogi są dużo gorsze, a spowcdn ciąg 

tych przeszkód naturalnych w postaci ciągle 

zmieniających się to dolin, to gór, będ:ie poko 

      

Miasło Harrar, jeden z najbliższych celów olenzywy włoskiej. 

Żałobna Msza Św. za Spokój duszy 
Ś.p. Marszałka i poległych żołnierzy ;; 

polskich 
Dnia 2 listopada o godz. 8 min. 30 

staramiem Federacji odprawiona zosta 
nie w kościole garnizonowym św. Igna 
cego żałobną msza Św. za spokój duszy 
ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego i 
poległych w obronie ojczyzny żołnie- 

  

Polska zastosowuje 
sankcje finansowe 

(Zelef. od własn. koresp. z Warszawy) 

Ministerstwo Skarbu wystosowały do 
Związku Banków w Polsce pismo, w któ 
rem komunikuje o koniecznošci zasto nanie ich tak ze wschodu na zachód jak i a > YA 
sowania sankcyj finansowych wobec północy na południe bardzo utrudnione. 
Włoch, zgodnie z uchwałą Ligi Naro 
dów. NA FRONCIE SOMALIJSKIM. 

Na południowym froncie jak doniosły wczo 

rajsze depesze zajęły wojska włoskie fort Szil 

lawe i wyparły znajdujące się tam oddziały a 

bisyńskie aż po Gorahai. Po tym rajdzie na 
dość długiej odległości oddziały włoskie cofnę 

ły się na swoje poprzednie pozycje. Walki na 

tym odcinku są bardzo zacięte, gdyż za 

Gorrahai ma dla Wochów bardzo wielkie zna 

czenie. Po pierwsze dlatego, że tu schodzą się 

dwa szlaki karawanowe, prowadzące wgłąb A 

bisynji a powtóre dłatego, że w najbliższej © 

kolicy Gorrahai znajduje się wiele cennych źró IA RWE WA wino OWKRAWCZ га k 
det wody, Przez zajęcie Gorrahai zostałyby od Olbrzymie malwergacje na „Ukrainie 

ciążone oddziały dywizji „Pełoritana*, walczą 

SOWIeCkiej; ce pod Gherlogubi a przez to także cały odci 

nek frontowy Kabrin — Masara — Gherlogubi. BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro infor : Ćma. + macyjne donosi z Moskwy, że na podstawie 
nadzwyczajnego zarządzenia rady komisarzy 
ludowych ZSRR. ludowy komisarz finansów 
Grinko otrzymał upomnienie spowodu niedosta 
tecznej kontroli ukraińskiego zarządu finanso 
wego. Pozatem komisarzowi finansów Ukrainy 
udzielono ostrej nągany zaś cały Szereg wyż 
szych urzędników zarządu finansowego zwoł 
nione ze stanowisk i oddano pod sąd. 

Państwowa komisja kontrolna ustaliła mla 
nowicie, iż zarząd finansowy miasta Charko 
wa i okręgu charkowskiego dopuścił się po 
ważnych małwersacyj. Stwierdzono mianowicie 
że pobierano t»m samowolnie podatki i wykry 
to istnienie niekontrolowanych dotychczas fun 
duszów w wysokości kiłkunastu miljonów rub 
li. Z zebranych pieniędzy utwortono mianowi 
cie t. zw. fundusz nadzwyczajny, z którego 
wynagradzano licznych wyższych urzędników 
„za specjalne zasługi”. W. ten sposób kierowni 
ey zarządu finansowego stworzyli soble źród 
ło, z którego udzielali sobie wzajemnie poży 
czek, nagród i zapomóg. 

Tajemnicze konferencje 
w Kłajpedzie 

BERLIN, (PAT). — Jak donoszą z Kowna, 
przed tygodniem z okazji pobytu przewodni- 

czącego komisji spraw zagraniaznych francus 

kiej izby deputowanych dep. Bastid w Kłajpe 

dzie odbyły się tam rozmowy parlamentarzy 

sty francuskiego z przybyłym specjalnie z Kow 

na posłem sowieckim Karskim. Poinformowa 

ne Koła kowieńskie utrzymują, że tematem 

tych rozmów były ważne zagadnienia politycz 

Dep. Bastid bawił w Kłajpedzie półtora 

cie    

  

Prasa litewska dopiero teraz wspomina o 

śniadaniu wydanem z okazji pobytu w Kłajpe 
dzie dep. Bastida. W śniadaniu tem brał rów 

rzy polskich, nież udział poseł Karski. 
Na nabożeństwo stawią się wraz z 

pocztami sztandarowemi wszystkie or: 
gamizacje i związki b. wojskowych, 
zrzeszone w Federacji. 7 

  

Zapisz się na członka £. O. 2. 2. 

(ul. Żeligowskiego Nr. 4)     
 



TRENINGI HOKEISTÓW уП 

Treningi hokeistów wileńskich odbywają się 

w Sali Ośrodka WIF. we wtorki od 17 do 19 

* we czwartki od godz. 22. Treningi prowadzi 

prof. Władysław Wiro-Kiro. 

Treningi dostępne są zawodnikom 

kich klubów wileńskich zrzeszonych w 

Zw. Hokeja na Lodzie. 

wszyst- 

Okr. 

KLUBY SKREŚLONE Z POLSKIEGO 

ZW. NARCIARSKIEGO, 

Z Polskiego Związku Narciarskiego skreślo 

ne zostały następujące kluby wiieńskie: Strze 

iee, WKS. Pogoń, ŻAKS., Policyjny KS. i Sek 
cja Narciarska Wił. T. W. 

Kluby te skreślone zostały z powodu braku 

  

   

miejatywy narciarskiej i braku | działalności 

sportowej. 

Obecnie do Wil. Okr. Zw. Narciarskiego na 

leżą więc tylko trzy kluby: 

AZS. i WKS, Śmigły. 

KPW. Ognisko, — 

PRZED DRUŻYNOWEMI MISTRZO- 
STWAMI POLSKI W BOKSIE. 

Losowanie drużynowych mistrzostw bokser 

skich Polski odbędzie się 16 listopada br. w lo 

kalu PZB. w Poznaniu. 

Tego samego dnia odbędzie się zebranie 

zarządu PZB. przy udziale delegatów związków 

okręgowych. 

Rozgrywki o drużynowe mistrzostwa w bok 

sie rozpoczną się 24 listopada. Bezpośrednio 

po losowaniu w dn, 16 listopada nastąpi usta 

ienie szczegółowego terminarza gier. 

Obrońca tytułu mistrzowskiego KS. „War- 

ta” Poznań walczyć będzie w rozgrywkach te 

gorocznych 0 mistrzostwo prawdopodobnie w 

składzie następującym: 

Sobkowiak (Koziołek),  Winski, Rogalsk' 

Kajnar, Sipiński, Kruszyna, Szumura, Piłać. 

 BOETRORE ZORRO SEE BD SDE WODE 

Za mało drobnego bilonu w obiegu 
Dość często dają się słyszeć skargi ze strony 

ikupiectwa, zwłaszcza prowincjonainego, na tru- 
dności, jakie napotykają kupcy w zdobywaniu 
keniceznych ilości najdrobniejszego biłonu t.j. 
monet 2 i 1 groszawych. 

Szczególnie w ostatnich czasach zapotrze- 
bowanie na bilon len wzrosło, to między 
innemi wskutek tego, że realizowana przy wielu 
artykułach obniżka cen daje w detalu różnice 
groszowe, które jednak „dha ubogiej klienteli 
mają istolne znaczenie. W związku z tem — 
nieposiadanie przez kupca dostatecznej ilości 
drobnych wywołuje szereg nieporozumień. To 
samo zresztą daje się zaobserwować pnzy ka- 
sąch instytucyj publicznych, co wskazuje, iż 
brak najdrobniejszego bilonu jest powszechnem, 
a w ostatnich czasach bardziej niż dawniej 

uciążtiwem zjawiskiem. 
Omawiany stan rzeczy dał asumpt Związko- 

wi Izb Przemysłowo-Handłowych do przedsta- 
wienia całej sprawy Min. Skarbu z prośbą o 
powzięcie właściwych środków zaradczych, 

Państwowa ocena masła 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rol- 

7 nictwa 4 odbędzie się w Wilnie XI okręgowa pań- 
stwowa ocena masła dla mleczarń spółdziel- 
czych i prywatnych, znajdujących się na terenie 
wojew.: białostoekiego, nowogródzkiego, pole- 
skiego 1 wileńskiego. 

Do udziału w ocenie uprawnione są mleczar 
nie, czynne conajmniej pół roku i mające prze- 
ciętny dzienny przerób mleka nie mniejszy, niż 
300 litrów. Na ocenę > być nadesłane dwie 
próbki masła, każda po 2 kg. w jednym ka- 
wałku na koszt mleczarni. 

Mleczarnie, których masło na 4-ch po sobie 
następujących ocenach będzie uznane za bardzo 
dobre, otrzymają listy pochwalne, za 4-krotny 
stopień — wyborowe — medal bronzowy, a za 
G.krotny stopień__wyborowe — medal srebrny. 

iKierownicy wyróżnionych mieczarń otrzy- 
mają nagrody pieniężne. 

Mleczarnie z wyżej wymienionych woje- 
wództw o gotowości wzięcia udziału w ocenie 
masła iwinny nadsyłać zgłoszenia pisemne do 
Oddziału Związku Spółdzieini Mieczarskich i 

Jajczarskich w Wilnie, ul. Zamkowa Nr, 18 do 

15 listopada 1935 r. 

TT 

  

   

  

„KURJER* z dn. 1 listopada 1936 r. 

M ur jes- Sportowy 
Dziś wielkie zawody bokserskie 

Dziś, o godz, 12, w sali Ośnodka WF przy 
ul. Ludwisarskiej 4 odbędą się dawno zapowia- 
dane zawody bokserskie z udziałem czołowych 
pięściarzy Wsrszawy. 

Zawedy zapowiadają się interesująco. Przy. 
peminamy, że na ringu spotkają się: Bagiński 
KPW Ognisko — Rudstein Makabi Warszawa, 
Malincwski KPW Ognisko — Lafery Warszawa, 
Matiukow Ognisko KPW — Seweryniak War- 
szawa oraz Pilnik Makabi Warszawa — Przy- 
smyk Warszawa. Prócz tych spotkań odbędą 
Się jeszcze walki bokserów wileńskich. Pary 

Miasto zimowych 
Garnisch—Partenkirchen, 

limpijskie będzie przez cały luty 1936 r. tere 

nem najrozmaitszych imprez sportowych, któ 

re słanowić będą punkt zainteresowań całego 

światła sportowego. 

Sprawozdania z IV zimowych igrzysk olim 

pijskich dawane będą przez Niemieckie Biuro 

Prasowe w kilkunastu językach świata, w zwią 

zku z czem rozbudowany zostanie bogato 

rat pracy niemieckiej poczty. 3 

Garnisch-Partenkirchen połączone 

Monachjum 44 linjami bezpośredniej komuni 

kacji telefonicznej, a ponadto w samem Mo 

nachjum zainstałowanych zostanie 10 bezpośred 

nich linij komunikacyjnych z Austrją, Węgra 

mi, Włochami, 

zimowe miasto ©- 

apa 

  

będzie z 

Szwajcarją i t. d. Pomocnicze 

zostały zestawione bardzo trafnie, 

Ciekawe jest jaki będzie wynik spotkań 
kckserów Białegostoku z zawodnikami Warsza- 
wy, który z Wilna adrazu udadzą się do Bia 
łegcstoku. Interesuje to nas bardzo, bo za dwa 
tygodnie ma się odbyć mecz międzymiastowy 
Wimo —Białystok. W poniedziałek więc będzie 
już można przeprowadzić porównanie. 

Dzisiejszy mecz ma się odbyć punktualnie. 
Z bkckserami Warszawy przyjeżdżają kierownik 
Welt i sekundant Cendrowski. 

igrzysk olimpijskich 
linje telefoniczne prowadzić będą przez Berlin 

1 kilka innych miast niemieckich bezpośrednio 

do wiełkich miast europejskich. 

Garnisch+Partenkirchen wyposażo 

telefotograf ji. 

Wreszcie 

   stację 

  

w specjalną 

Urządzenia telefoniczne i telegraficzne w 

Garnisch Partenkirchen pozwołą na przeprowa 

dzenie w ciągu dnia 2000 rozmów międzymia 

stowych i na wysyłanie 2000 depsz 

Urządzenia radjowe pozwolą nadawać jedno 

cześnie z 10 mikrofonów sprawozdania. 

Stadjony olimpijskie — narciarski, łyżwiar 

ski, tor saneczkowy, połączone będą 50 telefo 

nami 2 siedzibą niemieckiego komitetu organi 

zacyjnego w Garnisch-Partenkirchen. 

  

ЭРБ PRZEDNI 

  

20szik- zł.1:80 

  

  

Siła duchowa 

  

Społeczeństwa 
musi opierać się na sile materjalnej 
Wczoraj dyrektor P. K. O, p. Gruber 

wygłosił z okazji Dnia Oszczędności od- 
czyt w radjo, który poniżej w znacznem 
streszczeniu podajemy. 

    

Dzień Oszczędności nie jest dniem propa- 
gandy oszczędzania samego w sobie. Żyjemy 
w ustroju solidarystycznym; w usiroju tym dzia 
łanie jednostki podporządkowane być musi dys- 
pozycjom gospodarczym środowiska. W oder- 
waniu od reszty elementów życia rozgrywają- 
cego się w ramach ustroju oszeżędność niety:ko 
nie przyniosłaby błogosławionych skutków dla 
gospodarki, ale nie byłaby możliwa, Jeśli ma 
być dla społeczeństwa czynnikiem. twórczym, 
musi być budowana na fundamentach organi- 
zacji gospodarczej całego narodu. Człowiek 0sz- 
czędzający staje się kapita!istą; kapitalistą jest 
każdy, który nie wszystko wydaje co zapraco- 
wał. Aby jednak mógł zapracować, powinien 
maležė warsztat, przy którym zdoła uzyskać 
nadwyżkę, potrzebną dla własnego dobra. Dla- 
tego, nawołując do oszczędności, wołamy o pra 
cę. Naogół ludzkiem łatwiej trafiają do przeko 
nania poglądy, określane jpopularnie, że „jakoś 
lo będzie”, tecz poglądów takich koniec bywa 
nieraz bardzo żałosny. Nietylko bowiem in- 
stynkt miety!ko uczucie i rozumowanie, ale 
przedewszystkiem doświadczenie wykazuje, jak 
przykre w życiu człowieka bywają dni 
hurz i deszczów, "Umiejętność zabezpieczenia się 
przed niemi musi cechować społeczeństwo gos- 
podarczo uświadomione. Dążność do zamuż- 

Więzienie za fałszerstwo | przywłaszczenie 
Sąd okręgowy rozpoznał sprawę Leonarda 

Górskiego, studenta, b. skarbnika Koła Medy 
ków i b, skarbnika Bratniej Pomocy P. M. A. 
Akt oskarżenia zarzucał Górskiemu fałszerstwo 

weksla na sumę 50 zł. i przywłaszczenie 950 m. 

na szkodę Koła Medyków USB. 

iPrzewód sądowy potwierdził, że Górski sfał 
szował weksel swego kolegi oraz, że nie wyłi 
czył się z 950 rb. 

Oskarżony nie negował faktu sfałszowania 
weksla, Twierdził jednak, że podpisał go nie 
swojem nazwiskiem za zgodą osoby, wystawia 
jącej ten weksel. 

Do przywłaszczenia pieniędzy Górski nie 
przyznał się i starał się udowodnić, że albo je 

zgubił albo mu skradziono. Jedyny świadek na 

tę okoliczność, żona Górskiego, Mirjam Górska, 

wyznania mojżeszowego, córka kupca leśnego, 
nie mogła nic powiedzieć poza ogólnikami. 

Górski jest synem djakona z Nowogródka. 
Studjując na USB, otrzymywał od rodziny 20 
złotych miesięcznie i z nzadka paczki żywno: 

ciowe. Jego syluacja materjałna była b. cięż 

ka. W lecie roku bieżącego ożenił się z córką 

kupca leśnego. Narzeczona zapewniała Gńrskie 
go, że jej rodzice dadzą im mieszkanie i utrzy 

manie. Górski zamieszkał u teściów od wrze 

śnia r. b. 
Podczas przewodu sądowego Górscy mie 

chcieli podać w jakiej świątyni i jakiego wyzna 

nia wzięli ślub. Zapewniali jednak, że są jega! 

nem małżeństwem. 
Sąd skazał Górskiego na 18 miesięcy więzie 

z pozbawieniem praw publicznych, obywatel 

skich i honorowych na 3 lata. (wł.) 

  

ności drogą wspólnego wysiłku,  wpnzgnięcie 
^ koło procesów kapitalistycznych całego na- 
rodu —— to jest program, do którego wraca 
obecnie hudzkość. 

Chcąc zabezpieczyć się na state przed ekspe 
rymentami, chcąc utnwalić wo!ność gospodarczą 
swych obywaieli, a niezależność gospodarczą 

dla siebie, Państwo musi trwać w dążeniu, aby 

każdy obywatel mógł osiągnąć własny kapitał 
łasnej pracy. Pancerzem przeciw oddaniu 

się w niewolę obcemu kapitałowi jest zamoż- 
ność jakmajwiększej ilości indywiduany: 
podarstw, a wstępnym warunkiem dla 
skania' jest zamfanie. Ostatnie lata wskaz 

że poczucie oszczędności szerokich mas wzrasta. 
Polskie instytucje oszczędnościowe, pnzeszedłszy 
ciężkie wiadczenie gospodarki powojennej, 

oparły się skutecznie wstrząsom, które przeży- 
wała zagranica, Polska idzie dziś przed wielu 
innemi państwami pod względem ochrony 0sz- 
czędności. Wysunięte przez rząd zasady progra 
mu gospodarczego opierają się właśnie na tym 
niezachwianym gruncie zaufania. W kontynuo- 
waniu tego rea'mego stanu, jakim jest poleganie 
na własnych siłach, uznać należy za jedynie 
celowe hasło. z którem od kilku lat występuje- 

lasło to brzmi: Twórzmy polskie kapitały, 
ak tworzyliśmy polską nieza!eżność pań- 

stwową. Kapi , to nietylko są pieniądze. Jest 
to również wiedza i organiz: cia gospodar 
czego, Wiedza torować musi drogę pomysłom 
uszlachetniającym gospodarkę polską. Siła du 
chowa społeczeństwa musi opierać się na sile 
inaterjalnej. Każdy z nas musi być propagato- 
rem myśli ekonomicznej. a jeśli chcemy, aby 
cały naród podniósł ją do godności programu, 
zastosujmy radę jednego ze starych pisamzy 
amgielskich. Rada ta brźmi: „Jeżeli szukasz 
człowieka, któryby pnzyniósł ci zbawienie, nie 
oglądaj się poza siebie, bo masz go blisko przy 
sobie. Człowiekiem tym jesteś ty. jestem ja, 

jest każdy z nas, Nic łatwiejszego jak zosiać 
nim jeżeli się naprawdę tego pragnie", 

ocynkowana 

BLACHA i pomalowana 

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 
BĘDZIN 

Т-но Br. CZERNIAK | 5-ta 
Oddz. w Wilnie, Bazyljańska 6, tel. 2-73 
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ЗОО 
dobrze wprowadzony 

w zakladach przemyslowych 
i poszukiwany. 

[Oferty do hotetu „Bristol“ 
pod „paszport nr. 145“ 

| ms o о 2 
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Ziemia z $robów policjantów, 
w Wilejce na Sowiniec 

24 bm. z Wilejki odjechała delegacja połic 

ji na Sowiniec wioząc urnę z ziemią pobraną 

6-21 policjantów, poległych w latach 

ubiegłych śmiercją chwalebną w obronie ż: 

i mienia obywateli. 

Na cmentarz udał się pochód, 

grobów 

cia 

  

złożomy 2 

przedstawicieli władz powiatowych, duchowień 

stwa, wojskowości, szkół, organizacyj społecz 

nych i rzesz ludności, Do zebranych na cmen 

któcy w pięk 

nych słowach przedstawił sylwetk; policjanta, 

podkreślając jego ciężką służbę, o czem świad 

czą rozrzueone po całym kraju mogiły. 

Pierwszą grudkę ziemi do artystycznie wy 

konanej z palonej gliny regjonalnej urny złożył 

powiatowy, a następnie 

którzy pragnęli wziąć udział w sypaniu kopca 

Marszałka, a nie mogli się udać na Sowiniec 

osobiście. 

| Zjazd socjologów 
w Warszawie 

W dniach od 1 do 3 listopada b. r. odbędzie 
się w Warszawie II ogó'nopolski zjazd socjoio 
giczny. Na posiedzeniach plenarnych oraz w 5 
sekcjach przedmiotem obrad będą zagadnienia 
ogólno-socjalne, ludnościowe, socjologiczno-wy 
chowajw: socjograficzne i społecznych zagad 
nień marginesówych. 

Zgłoszono adziesiąt referatów, a udział 
w mim zapo zieli czołowi przedstawicie'e 
socjologji m. in. prof. Ludwik Krzywieki, prof. 
Fłorjan Znaniecki z Poznania, prof. J. St. By 
stroń prof. Czarnowski z Warszawy i in. 

Z Wilna wyjeżdżają ma Zjazd dziekan Wy 
działa Prawa i Nauk Społecznych USB. prof. 
Pronisław Wróblewski, doc. dyr. Stanisław 
Świaniewicz i st. asystent Sawa Frydman. 

Stan konta w P. K. 0. i bankach 
na pomnik Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Wilnie 
Stan z dnia poprzedniego zł. 63.620,44. 
Ks. Wincenty Bujnowski w Belmoncie, 1300; 
Zygmunt Oskierka w maj. Budsław —- 20,00; 
Konstanty Drozdowicz w maj. Assanowisze 

16,50; 
Ks. Bolesław Łozowsk* w Mołodecznie 1.09; 
Kursy Kroju i Szycia G. Tomkowicz w Wil. 

nie — 3,20; 

Kpt. dr. Władysław Bułuk w Wilnie —33 00; 
Koło Wileńskie Zrzeszenia Sędziów i Pro- 

kuratorów — 50,00; 
Janina Kondracka w Wi!nie — 6,30; 
Tadeusz Loškiewicz w Bernardynach.— 4,04; 
Stan konta na dz. 31.X 1935 r. zł. 63.767,44. 

* 
Wileńskie Koło Zrzeszeń Sędziów i Proku- 

ratorów zamiast wieńca w dniu 2XI złożyło na 
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Л 
nie zł. 50. 

Wycieczka Warszawskiego Koła Zrzeszenia 
Sędziów i Prokuratorów zamiast opaty za wej. 

ście ma Górę Zamkową złożyła na pomnik Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie zł. 35,00. 

—- 
Kto winien jest šmierci 

Anny Miežaniec 
Przed sądem okręgowym w Wilnie stanęła 

niejaka Praskowja Ameljanowa, lat 53, oskar: 
żona o spędzenie płodu niejakiej Annv Mieża 
niec i przez wywołanie tym zabiegiem ogólne 

żenia krwi, spowodowanie jej śmierci. 
rżona do winy nie pnzyznała się. Z zez 

nań świadków wynika, że Anna Mieżanie:, bę 

dąc w odmiennym stanie, poszła do jakiejś ko 
biety. Zabiegu dokonano w prymitywny spa 
sób, w warunkach urągających najelementar 
niejszym warunkom higjeny. 

Spoczątku zdawało się, że wynik będzie pa 
myśślny. Miežaniec jednak coś przeczuwała, Dy 
ła podraźniona i wieczorami prosiła pewną 
wróżbiarkę zawodową, aby ta przeq.owiadała jej 
przyszłość, „Wróżby były pomyśłne. W kar 
tach widniały stale „pi iądze, szczęście, dłu 
gie podróże i zamążpó, 

Po upływie kilku dni chora zmarła. Przed 
śmiercią zdołała jeszcze opisać posługaczkom 
w szpitalu, gdzie ją zawieziono, ciężkie koleje 
swego życia i podobno powiedziała, że zabie 
gu dokonała Ameljanowa —- kobieta z białego 
domku. 

Dochodzenie policyjne usialito, że Amelja 
nowa jest podejrzana o praktyki niedozwolone. 

Przewód sądowy nie dostarczył jednak niez 
bitych dowodów jej winy, Oskarżoną uniewin 
niomo. Bronił jej odwokat Orensztejn. 

Pozostało nazawsze zagadką kto był spraw 
cą lub sprawczynią Śmierci Anny Mieżaniec. | 

tarzu przemówi prof. Supiński, 

starosta wszyscy Ci, 

  

  

    

  

  

   

  

  

    

     

           



  

W związku z artykułem umieszczonym 

w Nr. 283 „Kurjera Wileńskiego" z dnia 

25 października 1935 r. p. t. „Bilans Gos- 

podarki Rybackiej Dyrekcji Lasów Pań- 

Btwowych w Wilnie* pióra Bolesława Ki- 

stelskiego, Dyrekcja Lasów Państwowych 

madsyła nam następujące sprostowanie: 

Nieprawdą jest, że „„gospodarka ryba” 
cka D. L. P. w Wilnie była i jest deficy- 
tową, a deficyt ten, jak na ciężkie kryzy 
sowe czasy, jest bardzo poważny”. 

Natomiast prawdą jest, że gospodar: 
ka rybacka Dyrekcji Lasów Państwo- 
wych w Wilnie nie była deficytowa, bo- 
wiem od czasu objęcia w administrację 
wód państwowych, t. j. od 1928 rolku da 
wała dochody netto w roku 1928/29 — 
39598.60 zł., w r. 1929/30 — 48345.92 zł., 
w r. 1930/31 — 93465.69 zł., 1931/82 — 
97020.22 zł., zaś w okresie złej konjun 
ktury w latach 1932 i następnych przy” 
nosiła dochody netto w r. 1932/33 — 
32324.27 zł., w r. 1933/34 — 21318.52 zł., 
pomimo, że w tychże latach wydatkowa 
no znaczne kwoty na zarybianie oraz na 
roboty wstępne do taksacji wód, miano 
wicie na pomiary batymetryczne jezior. 

Nie jest deficytową, bowiem gospo” 
darkę rybacką w okresie 1934/36 prowa 
dzono, jak drogą wydzierżawienia rybo 
łówstw talk przez objęcie niektórych ry- 
bołówstw we własną eksploatację, o wy” 
nikach której obecnie przedwczesnem 
jest jeszcze mówić, przedewszysitkiem ze 
względu na niepełny jeszcze okres tej 
eksploatacji, rozpoczętej na większości 
objektów nie z początkiem roku gospo” 
darczego, t. j. 1. X. 1934 r., lecz dopiero 
z dniem 1 lutego 1935 r. pozaltem, bio- 
rąc pod uwagę, że pierwszy rok własnej 
eksploatacji wymagał dużych wydat- 
ków wstępnych na zainstalowanie i pu 
szczenie w ruch tego przedsiębiorstwa. 

Faktyczny stan odźwierciadla dopiero 
definitywne sprawozdanie nadleśnictw, 
nadesłanie których wyznaczono na 10 li: 
stopada 1935 r. 

Dotychczasowe prowizoryczne obli- 
<zenia nie klarują żadnego deficytu z ry- 
bołówstw prowadzonych przez Dyrek- 
cję, za wyjątkiem gospodarki na Naro- 
<zu, gdzie, jak sam autor stwierdza, op 
rócz Dyrekcji Lasów, łowią 3 (nie dwa) 
niewody kłusownicze, oraz znaczna ilość 
wszelkich drobnych sprzętów rybackich. 
Dyrekcja potwierdza uwagę autora, że 
ci właśnie kłusownicy pozyskują znacz” 
nie większą ilość ryby, niż Dyrekcja, co 
w konsekwencji stwarza deficyt gospo- 
darki na Naroczu, jednak kilkakrotnie 
niższy, niż podaje autor. 

Nieprawdziwem jest twierdzenie, że:- 
„mie nie pozwala przypuszczać, aby w 
przyszłość deficyt Się zmniejszył, prze 
ciwnie, im bardziej przedsiębiorstwo ry” 
backie pod. firmą „D. L. P. Wilno“ bę 
dzie się rozrastać, tembardziej powięk- 

szać się będzie deficyt", 
Prawdziwem jest, że w okresie nor 

malnej już pracy, a więc po przejściu 
pierwszego roku organizacyjnego, gospo 
<arstwo rybackie Dyr. Lasów Państwo 
wych ma wszelkie widoki rozwoju. a 
nie będące nawet w tym organizacyjnym 
okresie deficytowem faktycznie, nie bę 

dzie niem i w przyszłości, gdy zaistnieją 
warunki normalnej pracy, gdy na'ryn- 
kach poważniejszych jala to już obecnie 
zaczyna się ujawniać, tramsporty ryby 
nadawane przez Dyrekcję będą kwalifi- 
kowane przez odbiorcę jako odpowiada" 
jące cedułom nadawczym co do wagi, 
sortymentacji, właściwego opakowania 
i świeżości towaru, i jako takie uzyski- 

wać będą wyższe ceny. 
Nieprawdziwem jest „zestawienie 

uczynione na podstawie posiadanych 

przez autora nieofiejalnych informacyj*. 
Prawdziwem jest, że nieoficjalny in- 

formator autora nie wyznawał się w 
cyfrowych danych, jakie widocznie 
miał w dyspozycji, stąd też szereg błęd 
nych cyfr į danych, jak w stosunku do 
powierzchni, tak zakwalifikowania war 
tości gospodarczej jezior, oraz cyfr, po” 

sprawie gospodarki rybackiej 
Dyrekcji Lasów Państw. w Wilnie 

danych w rubryce „/Przypuszczalny de- 
ficyt ryb. odnośnego nadleśnictwa nie 
zgodnych z rzeczywistością z powodu 
wyżej już ,wzmiankowanego niezakoń- 
czenia jednorocznej kampanji oraz błęd 
nego zaliczenia przez osobę jnfonmują- 
cą autora, do wydatków nonmalnych ca 
łości kosztów mabycia: inwentarzy o 
trwałości paru lub kilkuletniej, wydat- 
ków na opłatę tenut za okresy roczne 
przy dochodach z eksploatacji tylko z 
dwóch — trzech kwartałów, wreszcie 
wszelkich inwestycyj. 

Nieprawidziwem jest twierdzenie, że 
„deficyt będzie napewno większy, bo na 
straty odpisano tylko 33% z tytułu 
umortyzacji sprzętu rybackiego, pod: 
czas gdy w warunkach specyficznych 
przedsiębiorstwa dyrekcyjnego, zniszcze 
nie sprzętu postępuje bardzo szybko i, 
jeśli chodzi.o sieci letnie, to zużycie w 
ciągu roku może dajść do 100%/* 

Prawdą jest natomiast, że na straty 
z tytułu amortyzacji sprzętu rybackiego 
odpisuje się 50%o wartości sieci letnich, 
33% — sieci zimowych oraz sprzętu ry 
backiego, wreszcie 1090 inwentarzy 
trwałych. 

Sieci letnie, wbrew przypuszczeniu 
autora, wyszły po ubiegłym już okresie: 
letnim w stanie rokującym możliwość 
ich użycia conajmniej jeszcze przez je: 
den sezon. Sieci nabyte przed okresem 
letnim roku ubiegłego, dla odłowów na 
Naroczu, pracowały już dwa sezony 
letnie i w większości są zdatne, po nor* 
malnym remoncie, do dalszej pracy, 
aczkolwiek zamortyzowano je całko: 

wicie. 
Nieprawdą jest odnośnie jeziora Na* 

rocz, że „warunki w jakich D. L. P. 
Wilno prowadzić tam musi eksplo 
atację, są najbardziej zbliżone do wa 
runków prywalnego przedsiębiorcy. 

Natómiast prawdą jest, że warunki 
eksploatacyjne Narocza są  najnienor 

malniejsze, jakie wogóle egzystować 
mogą, że żaden przedsiębiorca prywat 
ny nie przyjąłby obciążeń wprowadzo 
nych do umowy dzierżawnej, zawartej 
przez Starostwo z Dyrekcją, a przyję 
tych przez Dyrekcję jedynie ze wzglę- 

dów społecznych i socjalnych. specy- 

fizycznych dla tamtejszego terenu, że 
żaden przedsiębiorca prywatny nie go 
dziłby się tak długo, jak to czyni Dy 
tekcja, z sytuacją łamania ustawy i za 
kazu władz administracyjnych, o czem 

aa 

  
Zaduszki 

. Sprostowanie urzędowe 
= d 

autor sam wspomina w dalszym ustę- 
pie swego artykułu, a które to wykro 
czenią są autorowi aż mazbyt dobrze 
znane. . 

Dlatego też nieprawdą jest że „rzeczy 
wistość przekreśliłą rachuby w b. nie* 
delikatny sposób, redukując w pralkty 
ce rezultat do około 70.000 kg. ryby 
wartości 30.000 zł.*, 

Prawdą jest, że nie rzeczywistość, 
lecz właśnie wykroczenia ludności prze 
ciwiko ustawom i zakazom uniemożliwi 
ły Dyrekcji, jako dzierżawcy, wyłącz 
ność eksploatacji rybołówstwa na Na- 
roczy i Miastrze, a więc i osiągnięcia 
preliminowanych ilości i kwot, zmusza 

jąc do niewykorzystania zimowego se 
zonu sielawowego będącego główną 
podstawą pozyskań z Narocza, oraz do 
osiągnięcia tylko części pozyskania let 
niego, resztę którego zagrabili kłusowni 
cy, podżegani do uprawiania tego pro 
cederu. г 

Nieprawdą jest, że „gdy do sumy wy 
datków dodamy koszty robocizny, 
utrzymania straży rybackiej, transport 
komisowe, oraz koszty handlowe — zro 
zumiemy, że budżet przedsiębiorstwa 
rybackiego D. L, P. w Wilnie musi być 
deficytowy już przez sam brak 
nych podstaw kalkulacji handlowej". 

Natomiast prawidą jest, że właśnie 
oparty na kalkulacji handlowej budżet 
rybacki Dyrekcji nie jest w ogólności 
deficytowy, pomimo, że wykonanie 
jego w poszczególnych wypadkach na* 
potkało na takie trudności, które nie 
mogą być brane pod uwagę przy zdro 
wej logicznej kalkulacji, jak nprz. wy” 
tworzona sytuacja jeziora Narocz, 

Nieprawdą jest, że „przedsiębiorstwo 
szwankuje pod. względem braku facho 
wega i treskliwego nadzoru i dozoru*, 

Natomiast prawdą jest, że Dyrekcja 
jak w latach ubiegłych korzystałą z 
współpracy fachowców tej miary, jak 
profesora U. S. B. p. Jana Wilczyńskie 
go oraz jednego z lepszych znawców ry 
bołówstwą kresowego sekretarzą Wileń 
skiego Twa Rybackiego p. Jana Za 
wadzkiego, tak i obecnie, obsadzając sta 
nowiska kierowników poszczególnych 
gospodarstw rybackich, rozglądała się 
wśród miejscowych fachowców za właś 
ciwymi kandydatami, jednak wobec sta 
wiania im wysokich wymagań, właści 
wego elementu nie znalazła i zaangażo 

wała: wychowanka czeskiej szkoły ry 

  

logicz . 

backiej w Wodnianach, który odbyt 
dłuższą praktykę jeziornictwa w Polsce, 
oraz kilku mistrzów rybackich ; Wiel 
kopolski i Pomorza, obeznanych tak 
z teorją, jak i praktyką rybactwa, dając 
im wszystkim w charakterze instrukto 
ra poważną, rekomendowaną przez 
Wielkopolsko Pomiorskie T-wo Rybac 
kie siłę, znającą wszelkie tajniki rybact 
wa pojezierza Mazurskiego oraz warum 
ki rybołówstwa Wileńszczyzny. 

Ponadłto Dyrekcja korzystała stale z 
rad i instrukcyj najwyższych autoryte 
tów tej dziedziny w Polsce, które znając 
faktyczny stan fachowości pracowników 
zatrudnionych 'w rybactwie Dyrekcji, 
uważając za właściwe tu właśnie kiero 
wać szeregi praktykantów, ktorymi są 
bądź studenci bądź absolwenci Zakładu 
Ichtjobiologji i Rybactwa Szkoły Głów 
nej Gospodarstwa Wiejskiego w War 
szawie. Taki zespół nie można chyba naz 
wać brakiem fachowców bowiem daje 
on rękojmię, że przypuszczenia autora 
co do możliwości złego obchodzenia się 
najemnych rybaków „z kazionnem do 
brem'*, nie będą zbyt liczne, co zresztą 
potwierdzają już wyżej przytoczone 
fakty, zachowania przydatności sieci do 
dalszej pracy poza okres ich normalnej 
używalności. 

Nieprawdę jest, że „ryba dyrekcyj 
ną jest na jeziorze rozkradana*. Nato 
miast prawidą jest, że winni kradzieży po 
ciągani są do odpowiedzialności, że kłu 
sownietwo na wodach jest bardzo sze 
roko zakorzenione i że energicznie pro 
wadzona przez madleśnictwa walka z 
kradzieżą ryby mapotyka na znaczne 
trudności i nawet  niebezpieczeństwo 
osobiste pracowników, oraz że nadzór 
i ochrona nad odłowami, przy wyżej 

opisanych warunkach  Narocza, są 

szczególnie utrudnione, 
Nieprawdą jest, że „brak nadzoru 

powoduje też niedbalstwo pracy na” 

jemnych rybaków, że „często bywa, że 

rybacy ściągają ciepłą toń, to znaczy, że 

jedna z sześciu padwłok dyrekcyjnych 

zagarnią toń odłowioną tylko co przez 

inny zespół dyrekcyjny, toń już pustą”. 
(Natomiast prawdą jest, że poszcze” 

gólne zespoły mają wyznaczane tonie 

do odłowu i praca ich jest stale dozoro 
wana i koordynowana przez kierowiniet 

-wó, również prawdą jest że zespoły dy 

rekcyjne natrafiają na „ciepłe tonie”, 

lecz odłowione pod osłoną nocy przez 

kłusowników jednak tylko na jeziorze 

Narocz. 

Nieprawdą jest, że „ryba dyrekcyjna 

dość często przychodzi na rynek w sta” 

nie rozkładu i z takim zapachem, że 

kwalifikuje się. jedynie do oblania naftą 

i zakopania. 
Natomiast prawidą jest, że Dyrekcja 

jest w posiadaniu pism komisantów, 

stwierdzających wyborny stan towaru 

im dostarczonego, dlatego też ceny 0“ 

siągane za rybę dyrekcyjną są conaj 

mniej takie, jakie uzyskują inni dostaw 

cy lub nawet wyższe, nigdy zaś nie by 

ło wypadku sprzedaży za „10% lub 

209/0“ wartości normalnej. : 
Nieprawdą jest, że tegoroczne zary“ 

bianie Narocza podobno spaliło na pa 

newce, gdyż „większość zarybku przyby 

ła na jezioro w stanie śniętym lub kom 

pletnego wyczerpania“. 

Natomiast prawdą jest, że na tego 

roczne zarybianie Narocza składało się 

wypuszczenie sześciu miljonów wylęgu 

Bielawy wartości 16.000 zł. który po 
mimo dużej wrażliwości przy przewozie 

dowieziono z minimalnemi stratami, 

oraz osadzenia 300 kg. kroczków lina 

wartości 600 zł., z której to ilości rze 

czywiście 60 kg. usnęło w czasię prze” 

wozu. Jednak transport ten szedł pod 

opieką nie tylko urzędników dyrekcyj 

nych, lecz i inspektora rybactwa Izby 

Rolniczej, i gdyby nie madzwyczaj upal 

ny dzień, którego przy rannem ladowa 

niu kroczków nic nie zapowiadało, do- 

(Dokończenie na str. 9-ej).



Kurier Filmowy 
  

„KURJER“ „dn. 1 listopada 1985 r. 

  

Ze świata filmu 
NOWE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGRAŻA 

FILMOWI  AMERYKAŃSKIEMU. 

Jak domosiliśmy, liczne amerykańskie „Ligi 
Moralności', pod groźbą bojkotu zażądały, by 
filny amerykańskie wyprane zostały całkowic'e 
4 wszelkiej „pikanterji* i „niemoralności*. O- 
becnie mowe niebezpieczeństwo czyha na fijm 
w Hoj]ywood: wszystkie organ zacje o charak 
tenze jpacyfigtycznym ]ub o kierunku gocjali 
stycznym postanowiły, że ogłoszą bojkot fit 
mów o niezgodnej z ich ideologją tendencji. 

я Jak wiadomo, pogróżki talkie nie są rzeczą, 
nad którą moźna w Ameryce przejść do porząd 
ku dziennego. Producenci, którym -najbardziej 
zależy na rynku amerykańskim, będącym do 
tychcz4s ich naturalnym i głównym odbiorcą, 
są mocno zaniepokojeni. 

Szczęgólae powody do obawy ma wytwór 
nia Braci Warner, której współudziałowcą jest 
słynny Hearst, gzef ogromnego koncernu pra 
sowego, iHiearst, oskarżony o tendencyjność, 
jest zapisany na „czarną listę'* przez powyższe 
organizację, które obejmują prawie 2.500.000 
osób. Szereg filmów już jęst skazany na bojkot. 
Między innemi wyświet]jony obecnie w Warsza 
wie film „Annapolis”, który, podobnie jak „Ben 
gali” ma tendencje militarystyczne. 

  

CZYŻBY KONIEC WIELKIEGO KOMIKA. 

iNiedawno gazety doniosły o nagłej chorobie 
umysłowej jednego z królów — komików ame 
rykańskich — Bustera Keatona. Jak wiemy, 
film dźwiękowy nie przyniósł większego po- 
wodzenia temu artyście. Niedawno bawił on 
w Paryżu, gdzie nakręcił jeden film, wyświęt 
lany niedawno w Wilnie „Buster rozdaje mil 
jony”, Po powrocie do Ameryki wpadł Buster 
w tarapaty pieniężne. Rówmież jego pożycie 
małżeńskie nie ułożyło gię. dobrze, i właśnie 
niedawno sąd w Holtywood orzekł rozwód Bu 
stera z panią Mae Elizabeth. Sąd orzekł że ma 
om zapłacić tytułem alimentów wcale pokaźną 
sumkę pieniędzy i to matychmiast. Taką 

samą sumę miał Keaton zapłacić po nakręceniu 
każdego z trzech przyszłych kolejnych swych 
filmów. 

„Buster staje krytykuje wszystko, co ro 
bię Tub mówię — oświadczyła piękna Mae — 
zarzucał mnie również zbyt częste używanie 
naszego auta'. 

: To małżeństwo Bustera zawarte było w 

1933 roku, po rozwiązaniu (poprzedniego związ 
ku z Natajją Tajmadge . 

   

Ciekawy eksperyment 
amerykański 

Śmiałość reklamy amerykańskiej nie zna 

poprostu granic. Szereg kin wprowadziło obec 

mie. tytułem próby t. zw. „Honor system“, nie 

pozbawiony pewnego rozmachu i wdzięku. 

System ten, p tak tajemniczej nazwie, po 

„lega na tem, że poblieznošė zostaje wpuszezo 

na do kina bezpłatnie. Po obejrzeniu filmu pła 

cą tylko ci, którzy są zadowoleni, dobrowolnie. - 

Statystyka wykazała, žė z uczceziwością 
ludzką nie jest jeszcze tak źle, bo ponad 80 
procent widzów zapłaciło, twierdząc, że się im 
film t. Mało tego ciekawi mogli być 

świadkami długich ogonków przy kasie kinowej, 
którą tworzyli ci, którzy po wyjściu z kina 
cheieli zapłacić. 

W ten sposób również i frekwencja w ki- 

nach, stosujących ten system, wzrosła znacznie, 
Czy u nas zastosowanie tego systemu „lono 

rowego* dałoby również tak wpaniałe rezul 

taty? 
Seeptycy mówią, że nie. 

Sylvia Sidney — mężatką     
Zmama artystka filmowa — Sylvia Sidney 

wyszła w ubiegłym tygodniu zamąż za znanego 
nowojorskiego wydawcę — Bennett-Carf'a. Na 
zdjęciu — młoda para. 

Te wszystkie niepnzyjemności natury oso 
bistej i majątkowej, obawa o karierę artysty 
czną oraz choroba, miedawno przebyta, podzia 
łały na artystę fatalnie, Należy się jednak spo 
dziewać, żę popularny komik powróci do zdro 
wia. 

CHARAKTERYSTYKA.. DLA ŚMIECHU. 

Znany artysta amerykański Franc Morgan 
bawi się rv dowcipne określenia swych koleża 
nek po fachu. Oto ione. 

Constance Bennet: mrożona lemonjada. 
Jeanette Mac Donald: ruda kokoszka, zam 

knięta rw kurniku, 
Norma Shearer: piękna kamca z sygnetu 

książęcego XVIII wicku. 
Qzy zgadzacie się z tem zdaniem? 

JOHN BARRYMORE — DEZERTEREM, 

Bardzo popularna w swoim azasie artystka 
amerykańska, Do]jores Coste]]o, partnerka Joh 
na Barrymore'a z „Don Juana“ : „Bestji mor 
skiej”, po poślubieniu Barrymore'a pomzuciła 
całkowicie film i poświęciła się wychowaniu 
dziecka. Jednak po latach szczęśliwegó pożycia 
John nagle... zdezertował. 

— QOdszedł''ode mnie zupełnie niesczekiwa- 
nie, zawiadamiając o swojem postanowieniu 
przez telefon — skarżyła się przed sądem Do'!o- 
res, która żądała orzeczenia rozwodu, 

iPani Coste]j]o ma obecnie 30 !aż. 
John Barrymore dobiega: — sześćdziesiątki. 

Lecz istnieje również niejaka panna Elaine Bar 
rie:,. 

iKitóra ma tylko 20... 

  

PSIE ŻYCIE 
W ten sposób nazwał swój artykuł p. Mau 

rice Tahom, który który opowiada w jednem 
z pism filmowych o trudach i znojach zawodu 
operatora filmowego, pracującego przy t. zw. 
aktualnościach. Podajemy go w skróceniu, 

— Hallo, Bob! — Znów w Paryżu? Czy na 
długo ? 

— Sam mie wiem dokładnie. Może spędzę 
tu tylko jedną dobę, może tydzień, 

— Zawód? 
— Ten sam przeklęty zawód „aktualisty“ 
Bob jest aktnalistą, To znaczy on, jego asy 

stent oraz operator dźwiękowy wędrują, jako 
wysłannicy wytwórni akltualności po całym 
świecie w pogoni za zamachami stanu, wojna 
mi, znanemi osobistościami i politykami. Du- 
sza jego jest może mało skomplikowana, lecz 
nie można tego powiedzieć o jego wyglądzie 
zewnętrznym, Wszystkie przedmioty, które po 
atagąj pochodzą z najrozmaitszych krajów, 
mięftry któremi stale wędruje. Kapelusz jego 
%uprony jest w Hiszpanji,. papierosy w Gene 
sie, krawat w Hamburgu, skarpetki — w Ko 
penhadze ‚ 

Przy kieliszku opowiada Bob o swych naj 
ciekawszych przeżyciach. — Pewnego dnia w 
Nicei polowaliśmy na księcia Walji, — który 
nie chciał w żaden sposób być sfilmowanym. 
Po przeszło sześciogodzinnnem oczekiwaniu w 
ukryciu byliśmy w stanie nakręcić 60 metrów 
łaśmy. Książe, myśląc, że jest sam, rozebrał 
się zupełnie, nurkował, śmiał się, słowem — 
»achowywał się jak każdy zwykły śmiertelnik. 
AWszystko to zostało wycięte przez naszą wyt 
wórnię. 

S. p. Huey Lomg, dyktator Louisiany przy 
bywa samolotem do Nowego Yorku ze swym 
barmanem. Pytamy go, filmując jednocześnie, 
o cel podróży, — „Przyjechałem nauczyć oby 
wateli Nowego Yorku robić dobry cockitail“. — 
1 to wszystko? — „To jest najistotniejsze dla 
mej popularności. 

W Meniz, podczas poświęcenia pomnika mó 
wi prezydent Lebrun: — „Precz z podniesioną 
pięścią*! — i jednocześnie podnosi, swym ulu 
bionym gestem oratorskim ściśniętą pięść do 
góry. Naturalnie — zostało to wycięte.. 

W Kopenhadze Trocki ma przemawiać pub 
licznie. Lecimy tam pełną parą. Na miejscu 
okazuje się, że firma konkurencyjna zakupiła 
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wyłączne prawo sfilmowania tego wydarzenia 
za 10.000 dolarów. 

Corocznie wszyscy aktualiści Europy ścią 
gają do Doorn, gdzie odbywają się uroczyste 
przyjęcia z okazji imienin ex-Kaizera, Staramy 
się zwykle zająć dogodne pozycje wpobliżu pa 
łacu. Lecz żadnemu z nas nie udało się sfil 
mować Kaizera podczas jego codziennych prze 
chadzek łub tradycyjnego rąbania drzewa. Wi 
docznie o przybyciu naszem ostrzegają go na 
1ychmiast. ь 

Rewolucja w Saragossie, Na ułicach — strze 
lanina. Wpadliśmy, filmując wypadki na uli 
cy — między komamistami a policją. Położenie 
wielce nielprzyjemme. Z wielkim trudem udało 
się nam wycofać z poła walki, Weszliśmy do 
znajdującego się po drodze wielkiego hotelu. By 
ła pora obiadowa. Gdy wystrzały na ulicy przy 
cichły — każdy zajął swoje miejsce przy sto 
le. Po pięciu minutach kanonada rozpoczyna 
się na nowo. Spożywający obiad zmajdują się 
znów pod stołami, nikogo nie widać więcej — 
cudowny efekt filmowy! Lecz nie brak tu i 
momentów tragicznych. Rewolucjonista ze sztan 
darem, śmiertelnie ranny, krzyczy resztkami 

sił:—,„jestem dumny, że umieram za swój sztan 
dar“! 

Daladier będąc premjerem, miał chorobli 

wą niechęć do akluałij filmowych, i prosił ko 
legów, by nie pozwalali się filmować. Pewnego 
dnia w ministerstwie wojny udało się nam zła 
pać Herriota, maszego „,zwolennikat, Rozma- 
wiał on właśnie z Paul Boncourem. Prosimy 
o wywiad filmowy i oto Herriot, stając przed 
objektywyem, zaprasza również Paul Boncoura, 
który podnosząc oczy ku oknom gabinetu Dala 
diera mówi: — „Gdyby szef nas teraz zoba 
czył*! — Naturalnie — wycięte. 

Ten sam Paul Boncour w Genewie, podczas 

konferencji rozbrojeniowej, przeprowadzał po- 
równanie między generałem Balbo, który nie 
dawno właśnie przeleciał Atlantyk, a młodo 
cianym pilotem — Pierre Cot'em: „Żałuję, że 
sł wa młodocianego: naszego ministra lotnictwa, 
który idzie w ślady swego kolegi Balbo“... I to 
zostało wycięte. 
— Reasumując, prawie wszystkie najciekaw 

sze wspomnienia twoje — to są „wycięcia*? 

— Niestety, tak! 

  

Jeszcze jeden zawód 
w Hollywod 

„Specjaliści od dźwięków* tworzą w Hol- 
lywocd związek zamknięty, przyczem liczy on 
25 członków. Są wśród nich różni specjaliści: 
jedni umieją imitować płacz dziecka, inni kwik 
świni, szczekanie psa, śpiew ptaków, ete, Wszy 
веу natomiast umieją wydawać poryki nieza- 
dowolenid, jeżeli nowy przybysz pretenduje do 
przyłączenia gię de ich , fachowego* grona. 

Naprzykład pan Pinto Colvig imituje głos 
Pluto psa Miekey — mouse. Tommy Car za- 
angażowany został do jednego z filmów, jako 
pierwszorzędny imijator jąkały. Gdy poszukiwa 
no do filmu Harolda Lloyda „Mleczna droga* 0 
sohy, która mogłaby udawać dźwiękowo czkaw 
kę, zaangażowano pannę Ruby Ray, byłą śpie 
waczkę operową. Ruby Ray jest obecnie najlep 
szą imitaterką śpiewu ptaków oraz znana jest 
ze swego pięknego wygwizdywaria najjrudniej 

Nowy film 
Dr. Riekli, znany operator filmowy, bawił 

przez 5 miesięcy z pojecenia Ufy w Abisynji. 
Obecnie powrócił, przywożąc o/jhrzymi materjał 
filmowy z tego kraju. będącego obecnie naj- 
bardziej „modnym-' jematem fijmowych aktua 
lij Film dr. Rickli nosić będzie nazwę „Abi 
synja — ostatnie cesarstwo Afryki'. 

Qdważnemu wperatorowi udało się, jeszeze 
przed rozpoczęciem pory deszczowej, objechać 
cały kraj, i złapać do wiecznie głodnego repor 
terskiego objęktywu filmowego szereg pierw 
szerzędnych, ciekawych cbrazów Abisynską flo 
rę i faunę, oraz szereg scenek rodzajowych i 

szych melodyj. Gdy bohater lub bohaterka gwiż 
dżą eoś przelotnie na filmie, możemy być pra 
wie pewni, že „maczala lu palaszki* pani 

Ray, 
Otyly, starszy jegomość — Eddie Delmar 

jest bezkonkurencyjny, gdy chodzi o: płaez nie 
mowlecia. 

Pani Claire Vincent jest „gwiazdą“ wszyst 
kich bez wyjątku dźwięków. Ten jej talent za 
pewnił pani Vincenż bardzo korzystny kont 
rakt opiewający na wcale pokaźną sumkę... 

Istnieją gwiazdy w Hollywood, które rów 
nież pogiadają rozmaite „dary* imitatorskie 
jak np. Lionel Barrymore lub Wallace Beery. 
Lecz prawdziwy „specjalisza od dźwięków zaw 
sze będzie ich traktować jako — niezdarnych 
amatorów. 

o Abisynii 
chyczajowych etiopskich Udało się również 
Riekliemu sfilmować liczne sceny z życia pry 
wajnego Negusa, jego redziny i otoczenia w 
Addis Abebie. Towarzyszy on parze cesarskiej, 
której był gościem przez 4 tygodnie w podróży 
inspekcyjno — propagandowej. Podróż ta pro 
wadziła przez cały kraj, i na jej zakończenie 
edbyły się manewry, które również zostały sfi] 
mowane. : 

Po raz pierwszy w dziejach filmu, przy 
tej okazji, udało się sfilmować obrzędy koś 
cioła abisyńskiega (kopżyjskiego).   

KRONIKA FILMOWA 
— MINISTERSTWO OŚWIATY poświęciłe 

w estatnich ezasach  szczególniejszą uwagę 
sprawom filmowym, ustanawiając w tym cela 
specjalny referat filmowy przy Wydziale Sztu- 
ki. Referat ten skupia wszystkie sprawy fil- 
mowe, dotyczące filmów, zarówno jako dzieł 
sztuki, jak i poważnego czynnika oświaty 
szkoluej i pozaszkolnej. 

Cenzurę filmów dła młodzieży oraz ocenę 
tilmėw ze stanowiska ich wartości artystycznej 
i kształcącej, w myśl nowej instrukeji Mini- 
sterstwa Oświaty, powierzono osobnej komisji, 

. w skład której, obok urzędników ministerstwa, 
wchodzą również osoby, powołane przez mini- 
stra oświaty. 

W ten sposób uczyniono zadość podnoszo- 
nemu nieraz życzeniu uwzględnienia czynnika 
obywatelskiego w cenzurze filmów, dla modzieży 
oraz w ocenie ich pod względem artystycznym 
1 kształcącym. 

— Rząd jugosłowiański wydał ostry zakaz, 
na mocy kltórego (dzieci poniżej 16 lat w żad- 
nym wypadku nie będą dopuszczane do ogląda 
nia fiimów kryminalnych czy detektywistycz- 

nych, 
— Powrócił z Ameryki słynny reżyser A- 

leksander Korda, który oświadczył na konfe- 
rencji prasowej (Korda pracuje w Anglji), że 
w bieżącym sezonie filmowym w ateliers w 
Denham wyprodukuje 20 filmów, i co najcie 
kawsze wszystkie będą kolorowe. Do filmów 
tych zaangażowano między innemi Marienę 
Dietrich oraz limzech reżyserów: Kinga Vidora, 
Harry d'Abbadie d-Arrast (b. asystent Chapli- 
na) i Williama K. Howarda. 

— Inauguracyjna podróż naszego nowego 
mełorowca transatlantyckiego M,S Piłsudski z 
Triestu do Gdyni została sfitmowana, Zdjęć 
dokonał operator Joniłowicz pod kierunkiem 
Karola Forda. Na taśmie filmowej uwieczniona 
uroczysty wyjazd statku z Triestu, jak równieź 
wjazd do Gdyni. Nakręcono również sporo sce 

nek rodzajowych z życia na pokładzie oraz. sze 
reg: fragmentów Włoch, Algeru, Hiszpanii, Por 
tugalji i Belgji. - 

— Stynny režyser francuski — Raymond 
Bernard nakręca obecnie film p. t. „Ann Ma- 
rie*, przyczem w rolach głównych wystąpią naj 
poputarniejsi artyści filmowi Francji: Annabel- 
la, Pierre Richard Willm, Jean Murat. 

— Nakręcona zostanie w Hollywood nowa 
bajka z „Tysiąc i jednej nocy*, Rolę Harum 
al Raszyda grać będzie znany aktor francuski, 
pracujący obecnie w Ameryce — Char:es Boyer. 
Rolę Szecherezady powienzono Sylvji Sidney. 

— We Francji toczy się obecnie zacięta 
walka na temat, kto właściwie wynalazł pierw 
szy film dźwiękowy. Niektórzy wskazują na 
znanego mechanika Charles Deliacommune, inni 
natomiast twierdzą, że ojcowstwo fiimu dźwię 
kowego przyznać należy Leonowi Gaumontowi, 
który dał światu pierwszy praktyczny system 
aparatury dźwiękowej. Sprawie tej poświęciło 
pismo filmowe „jLe courrier Cinematographi- 
que" 31 strony! 

— Zapowiadana od pewnego czasu produk 
cja mowej wytwórni jpolskiej „Varsovia Film'* 
wchodzi w okres realizacji. Pierwszy film bę- 
dzie się nazywał „Fredek uszczęśliwia świat', 
reżyserji Bazylego Sikiewicza i Zbigniewa Ziem 
bińskiego. W' rolach głównych wystąpią: Karo 
lina Lubieńska, Loda Halama, Jan Kurnakowicz 

1 inni, 

— Biuro Rady Naczelnej Przemysłu Filmo- 
wego opracowało mowe |przepisy o cenzurze 
filmów. Przepisy te ujęte w formę instrukcji 
wysłane zostały do wszystkich zainteresowanych 
organizacyj przemysłu i handlu filmowego 
oraz kimoteatralnego. 

—[0]— 

Zawody sportowe — konkurencją, 
dla kin 

Organ właścicieli kin  francugkich — 
„L'Ekran“ zamieszcza artykuł pióra Rene Ce- 
lier, który omawia kwestję konkurencj*, jaką 
dla kin stanowią różne zawody sportowe. 

Autor artykułu zwraca uwagę na wielką: 
różnicę, z: którą są traktowane przez władze wi 
dowiska kinowe a imprezy zawodowych spor 
towców. (Ci ostatni korzystają z różnego ro 
dzaju ulg i ułatwień w dziedzinie podatkowej, 
które są zwykje udziejane w imię kużtury fi 
zycznej. A przecież jasne jest, że takie widowi 

  

sko sportowo — zawodowe jest taką samą im 
prezą handjową, jak i kino. 

Reasumując, autor mówi, że — jeżeli nie 
wątipliwie pożyteczną rzeczą jest popieranie, i 
to najdalej idące — wychowania fizycznego, by 
łoby również pożądanem zwrócić trochę wię” 
cej uwagi na los tych, którzy wybrali sobie za 
zadanie dawać ową obecnie nieodzowną roz- 
rywkę, jaką jest kino, będące zresztą również 
pierwszorządnym czynnikiem wychowawczym. 

U nas zagadnienie, poruszone przez p. Ce 
lier jest również bardzo akitualne, 
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gospodarki rybackiej 
(Dokończenie art. ze str. 7-ej). 

szedłby do Narocza w stanie normal 
nym dla transportów będących w dro' 
dze ponad 18 godzin, 

Nieprawdą jest, że „jeden transport 
lima czekał w Duksztach dwa dni па 
przeładunek, (nikt go nie oczekiwał) 
i wysnął w 100 procentach. 

Natomiast jprawdą jest, że po odbiór 
transportu zgłosił się delegowany fum 
cjonarjusz lasów państwowych natych 
miast po nadejściu pociągu, lecz stwier 
dziwszy, że w czasie przewozu beczek 
z winem zostały one wywrócone j kro 
czki wysypane na podłogę wagonu, tran 
sportu nie przyjął, a sporządził formał 
ny protokół o zniszczeniu 100 proc. 
transportu, 

Nieprawdą jest, że „istotny deficyt 
jest większy od oficjalnego”. Natomiast 
prawdą jest, że jak wynika z poprzed: 
mich wyjaśnień, nie istnieją nietylko 

straty nadzwyczajne, powstałe skutkiem 

wadliwej organizacji  zarybień, nie 
istnieją też straty wynikające z nieumie 
jętnego obchodzenia się ze sprzętem ry 

backim, jak również nie istnieje w 

tych rozmiarach, jakie podaje autor, 

deficyt zasadniczy, a więc nie może 

powstać niczem nieuzasadniony deficyt 

określony przez autora na 200.000 zło: 

tych, następnie zaś podwyższony do 

300.000 złotych, Nieprawdą jest, že 

„trwonį się na niezdarnie prowadzone 

przedsiębiorstwo państwowe olbrzymie 
sumy '. : 

Prawdą jest, że wikładane w gospo 

darstwo rybackie sumy nie są trwonio 

ne lecz obracane z całą ostrożnością i 

rczwagą na majniezbędniejsze zakupy i 

imwestycje, i zostają zwracane Państ 

wu, dając w efekcie racjonalnie zagos 

podarowane objekty, co koniecznem 

jest zwłaszcza ma Wileńszczyźnie, gdzie . 

brak jest gospodarzy rybaków, nato 

miast istnieje nadmiar (dewastatorėw, 

którzy doprowadzili 1/3 wód całej Pol 

ski do wydajności równej niemal zeru. 

Nieprawdą jest, że „D. L. P. Wilno 

nie prowadzi żadnej kalkulacji kupiec 

kiej, i stając do licytacji jako jeden z 

oferentów, podbija wysokość czynszu 

dzierżawnego do zawrotnych sum”, 

Natomiast prawdą jest, że Dyrekcja, 

znając poszczególnych oferentów, lecz 

nie znając wysokości oferowanych 

przez nich stm, wówczas tylko składa 

swoją ofertę gdy widzi, że do przetargu 

stają tylko osoby znane z umiejętności 

niszczenia wydzierżawionych im rybo 

łówstw, natomiast brak jest poważnych 

reflektantów — gospodarzy. Tak też 

było w odniesieniu do jeziora Dzisna, 

o dzierżawę którego ubiegało się tylko 

dwóch znanych Dyrekcji . niepożąda' 

nych osobników, natomiast nie zgłosił 

oferty nikt z rybaków fachowców. | 

Nieprawdą jest, że „dalsze funkcjo: 

nowanie przedsiębiorstw rybackiego D. 

L. P. Wilno, jest wyraźną szkodą dla 

Państwa i choćby tylko z szerzej uję 

tych względów natury gospodarczej”. 

Natomiast prawdą jest, że gospodar 

ka rybacka D. L, P, Wilno nawet już w 

3-ch kwartałach pierwszego roku, uwią 

zując wydatki i dochody, wywiera du 

ży dodatni wpływ natury gospodarczej, 

zaznajamiając rybaków z nowemi spo 

sobami połowów, innemi mieznanemi 

ma Wileńszczyźnie rodzajami sprzętu, 

stosując racjonalną i planową eksploa 

tację, daje impuls do poddania pod roz 

wagę systemów stosowanych przez Są 

siadów rybaków, przeanalizowania 1 

przekształcenia dotychczasowych spo” 

sobów eksploatacji, prowadząc na sze' 

roką skalę zarybianie, daje możność in 

nym rybakom obserwować jak same 

sposoby wykonania tego zabiegu, tak 

też i jego wymiki. 
: Вру;сь Lasów Państwowych 

i „w. Wilnie. 

PRZYP. RED. Wytyczne gospodarki rybac 

kiej Dyrekcji Lasów Państw., jej zamierzenia, 

cele i środki ich realizacji nie są znane szersze 

mu ogółowi. Dlatego też artykuł Dyr. L. P. ra 

mieszczamy z całą satysfakcją, jako zawierają 

(cy szereg autorytatywnych i ciekawych infor 

macyj. Nie przesądza to oczywiście  kwestji 

zabrania głosu przez naszego informatora — p. 

  

„KURJER* z dn. 1 listopada 1935 r. 

W SPRAWIE Dostęp na Rossę w Zaduszki 
Celem uregulowania ruchu pieszego i koło 

wego na Rossie w dniu Zaduszek, utrudnione 

go spowodu prowadzonych tam prac, starost 

wo grodzkie wydało zarządzenie zmierzające 

do ułatwienia dostępu do cmentarza, 

Zaprowadzony został od dnia 1 łistopada 

ruch jednostronny dla wszystkich pojazdów 

przez ul. Subocz, zaułek Rossa na ul. Targową, 

Kolejową. Pojazdy i autobusy będą mogły za 

trzymywać się ma ul. Targowej tylko dla 

wysadzenia pasażerów, Ze względu na zatara 

sowanie ulicy tej kamieniami wszelkie flłuż 

sze zatrzymywanie się na tej ulicy jest wzbro 

nione. Publiczność wysiadając z pojazdów na 

ul. Targowej będzie mogła przy uł. Rossa dojść 

pieszo na cmentarz. 

Dła odciążenia ruchu pieszego na ul, Rossa 

magistrat uporządkował zaułek Warszawski, 

prowadzący od ul. Rossa do ul. Belimy a sta 

rostwo wprowadziło postój dorożek przy wylo 

cie zaułka Warszawskiego na uł. Beliny. 

Dyrekcja autobusów miejskich zamierza 

również część autobusów puścić po trasie od 

pl, Katedralnego do wyłotu zaułku Warszaws 

kiego na ul, Beliny. 

Pożądane jest by publiczność korzystała 

przy dojściu i opuszczaniu cmemtarza z zaułka 

"Warszawskiego aby odciążyć ul. Rossa. 

Starostwo Grodzkie usilnie prosi publicz 

ność, aby cełem niezakłócania powagi święta i 

miejsca stosowała się ściśle do wszałkich zarzą 

dzeń policji, 

Magistrat w dalszym ciągu w szybkiem tem 

pie prowadzi prace by na dzień 2 listopada upo 

rządkować dojście do cmentarza. 

Stosunki gospodarcze w Polsce 
Z odczytu Jędrzeja Moraczewskiego 

Wczoraj w sali teatru ludowego przy ulicy 

Ludwisarskiej 4 prezes ZZZ, p. mż. Jędrzej 

Moraczewski, b. premjer, wygłosił odczyt na te- 

mat „Stosunki gospodarcze w Polsce". 

Prelegent rozpoczął od omówienia przyczyn 

obecnego kryzysu ekonomicznego, Kolosalny roz 

wój mechanizacji wytwórczości naruszył kata- 

strofalnie równowagę podaży i popytu. Maszyna 

stała się nieszczęściem robotnika. Jednakże w 

poszukiwaniu dróg naprawy projekt niszczenia 

maszyn nie miałby sensu. Ludzkość powinna 

pójść w kierunku zrównoważenia popytu i po- 
daży. W tym też kierunku musi pójść ustrój 
społeczny. 

Omawiając obecną sytuację ekonomiczną pre- 

!egent podkreślił, że obserwowana obecnie pew 

na poprawa wytwórczości i zatrudnienia nie 

sygnalizuje stałego polepszenia się konjunktury 

gospodarczej. Poprawa ta jest chwilowa, a spo 

wodowana została potrzebą wyrównania tych 

braków w towarach, które powstały w okres'e 

najgłębszego kryzysu, gdy wiele fabryk nie pro 

dukowało wogóle, a inne zmniejszyły produkcję 

do minimum, Po nasyceniu rynku niezbędnemi 

produktami może przyjść znowu pogorszenie. 

Mówiąc o typach polityk gospodarczych n'e 

których państw, prelegent wskazał na Stany 

Zjednoczone Ameryki Półn. jako na państwo, 

stosujące w watce z kryzysem typową politykę 

inflacyjną, oraz na iPolskę, stosującą przeci- 

wieństwo tej polityki — politykę gospodarczą 

Na giełdzie pieniężnej w Wilnie 
notowano w dn. 30 b, m.: 

Banknoty: Dolary St. Zjedn. A. P. 5,33 w 
żądaniu, 5,30 w płaceniu; lity lilewskie 87 w 
żądaniu, 85 w płaceniu; łaty łotewskie 121 w 
żądaniu, 119 w płaceniu; korony estońskie 123 
w żądaniu, 120 w płaceniu: 

Czeki: Szwajcarja 173 w żądaniu 172,30 
w płaceniu, 

Monety złote: Ruble 48 w żądaniu, 47,80 
w płaceniu. 

Ceny żywca i mięsa w Wilnie 
według notowań Tymcz. Komisji Izb: „Prze 

mysłowo-Hand!owej, Rolniczej i Rzemieślniczej. 

Cena loco Targowisko i Rzeźnia w dn. 29.X 
1935 r. w-zł. ewent. w gr. 

Mięso w hurcie miejscowego uboju: woło- 
wina całe tusze II gat 60—70, II gat. 55—60; 
wołowina zady I gat. 85—90, II gat. 80—85; 
wołowina pnzody (koszer) I gat. 90—1,00, II 
gat. 80—90. 

Gietda zbožowo-towaroxa 
i Iniarska w Wilnie 
z dnia 30 paždziernika 1935 r. 

Cemy xa towar średniej handlowej jakości, pa- 

rytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach wa- 
gonowych, mąka i otręby — w mniejsz. ilośc. 
w złotych za | 4 (100 kg); len — za 1000 kig. 

  

Żyto I standart 700 g/l 14— 1425 
k K 70 , 13.75 14— 

Pszenica I » 745 „ 18— 1850 

- . 720 „ 17 — 17.50 
Jęczmień 1 ы 650 „ (Казт.) 13.75 1425 

Ž B 620 + > 13— 13.50 
Owies I  „ 490 . 15.50 15.75 

o Ц ° 470 , 1450 15— 
Mąka pszenna gatunek [—C 30.25 30.75 

- » - ME 26.50 27.— 
» - - 1I-—-G 22.75 23.25 
2 ala d6 45% 2350 24— 

Z „ do 55% 21.— 2150 
й „ rarowa do 9005 1650 17.— 

Eubin niebieski 825 8.75 
Siemię Iniane b. 90% f-co wag s. zał. 30.50 3150 

Kistelskiego — w obronie swoich tez, z które 

mi artykuł Dyr. L, P. usiłuje rozprawić się. 
P. Kistelskiego niema obecnie w Wilnie, dlate 

go też ewentualna jego replika mogłaby się 

ukazać dopiero po jakimś czasie. 

deflacyjną. Stosunek prelegenta do obu tych ty 

pów jest negatywny; z dwojga złego uważa je- 

dnak. że polityka infiacyjna, czyli tak zwane 

nakręcanie konjumkiury, jest korzystniejsza dla 

klas pracujących niż polityka deflacyjna, która 

ciężarem swych konsekwencyj ekonomicznych 

spada przedewszystkiem na barki świata pracy. 

Na zakończenie prelegent nawoływał świat 

pracy do bardziej sprężystej organizacji, aby 

skuteczniej przeciwstawić się naciskowi świet 

nie zorganizowanego kapitału. (Wi). 

Książki — to rozmowy z genjalnymi ludźmi 

WA 

Mypożyczalnia książek 
Wilno, Jagiellońska 16 — 9 

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

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

Mieszkanie bez dachu 
Skarga na samowolę Róży N. 

Wtzoraj niejaka Róża Niemenczyńska, wła. 
ścicielka domu Nr. 4 przy ul. Nowoświeckiej, 
chcąc pozbyć się swej lokatorki, Anmy Orze- 
chowskiej, rozebrała nad jej mieszkaniem dach 
i usunęła nasyp ze strychu. Deszcz zalał miesz- 
kanie !okatorki, która, pełna rozpaczy, zwróciła 
się do policji. 

Prawdopodobnie w stosunku do winowaj- 
czyni zastosowana będzie kara doraźna. (e) 

Zabity przez znaleziony 
pocisk 

W dniu 25 b. m., o godz. 16-ej, w odległości 
300 m. od wsi Wielka Mysa, gm. krewskiej, 
pastuch Bazyli Hajdukiewicz, lat 13, pochodzą- 
cy z Kieweł, gm. Bienickiej, a obeenie zatrud- 
niony u Szymona Sidorowicza, znalazł pocisk 
artyleryjski, Pastuch uderzył pociskiem o ka- 
mień, nastąpił wybuch i Hajdukiewicz został 
zabity na miejseu. 

EE 
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Dziš przybedzie do Wlina 
min. Jaszczolt 

Dnia 1 listopada przybywa do Wilna 
w sprawach prywatnych minister opie 
ki społecznej Władysław Jaszczołt, 

P. posłanka Pełczyńska 
opuściła Wilno 

31 października rb., po tygodniowej 
chorobie, opuściłą Wilno i odjechała do 
Warszawy posłanką Wanda Pełczyńska. 

Panią Pełczyńską żegnali na dworcu 
płk. Białkowski z żoną, żony oficerów 5 

P. p. Leg. oraz liczne koło przyjaciół wi 
leńskich. 

RAD JO 
WILNO 

PIĄTEK, dnia 1 listopada 1935 roku. 
9,00: Czas i pieśń; 9,03: Muzyka; 9,40: Dzien 

nik poramny; 9,50: Program dzienny; 10,00: Ma- 
zyka religijna (płyty); 10,30: Transm. nabož 
z kościoła św. Krzyża; 11,57: Czas; 12.00. Hej- 
nał; 12,15: Poranek muzyczny; 13,00: Baśniowa 
noc; 14,00: Dyskutujemy; 14,20: Koncert życzeń 
poważniejszych (płyty); 15,00: Audycja dia 
wszystkich „Zaduszki*, pióra Wandy Dobaczew 
skiej; 15,45: Jak ubierać dzieci w wieku szkol- 
nym — wygł. dr. Witold Sylwanowicz; 16,00: 
Pogadanka dla chorych; 16.15: Koncert w wyk. 
Ork. 16,45: Zaduszny apel, obrazek słuchowi- 
skowy dla dzieci; 17,00: „Z Instytutu Psycho- 
technicznego w Warszawie; 17,15, Minuta poe- 
zji; 17,20: Canzonetty i arje operowe; 17,50: 
Poradnik sportowy; 18,00: Koncert kameralny; 
18,30: Program na sobotę; 18,40: Utwory Saint- 
Seansa (płyty); 19,00: Ze spraw utewskich (w 
jęz. polskim); 19,10: Nasze cmentarze, pogad, 
19,25: Koncert reklamowy; 19,40: Wiadomości 
sportowe; 19,50: Biuro Studjów rozmawia ze 
słuchaczami P. R. 20,00. Requiem aeternum; 
20,40. Dziennik wiecz. 20,50: Obrazki z Polski; 
20,55: Koncert poświęcony twórczości Aleksandra 
Zarzyckiego; 22,10: Transm, z Berlina meczu 
bokserskiego Warszawa—Berlin; 22,45: Muzyka 
z płyt. 

SOBOTA, dnia 2 listopada 1985 roku. 

6,30: Pieśń; 6,33: Pobudka do gimn. 6,34: 
Gimn. 6,50: Muzyka; 7,20: Dzien, por. Muzyka; 
7,50: Program cz. 7,55: Giełda ro!n 8,00: Audy- 
cja dla szkół; 8,10. Przerwa; 10,10: Transm. z 
sali Rady Miejskiej w Warszawie; 11,00: Prze- 
twa; 11.57: Czas; 12,00: Hejnał; 12,03: Dziennik 
połudn, 12,15: Koncert Małej Onk. P. R. 13,25: 
GChwilka dla kobiet; 13,30: Utwory Griega; 14 30: 
Wyjątki z „Requiem* Faurć'ego; 15,00: Odczy- 
tanie obrazka religijnego Marji Kriiger p. t. 
„Odwicdzimy“; 15,15: Mała skrzyneczka; 15,25: 
Życie kulturalne miasta i prowincji; 15,30. Audy 
aja me'igijna; 1600: Lekcja języka francusk. 
16,15: Koncert kameralny; 16,30: Skrzynka tech 
niczna; 16,45: Cała Polska śpiewa; 17,00: Nabo- 
żeństwo w Ostrej Bramie w Wilnie. Kazanie 
p. t, „Brama Niebieska” wygł. ks pref. Broni- 
sław Pągowski; 17,50: Nasze miasta i miastecz- 
ka; 18,00: Słuch. dla dzieci p. t. ,„Nurek*; 18,30: 
Program na niedzielę; 18,40: Utwory Bacha; 
19,00: Przegląd prasy rolniczej; 19,10: Nieśmier 
te!ność w świetle współczesnej biologji; 19,25. 
Koncert reklamowy; 19,35: Wiad. sportowe; 
19,50: Pogadanika aktualna; 20,00: Komcert so- 
listów: Zofja Adamska Z, Rabcewiczówna; 
20,45: Dziennik wiecz. 20,55: Obrazki z Polski; 
21,00: Audycja dla Polaków g zagranicy; 21,30: 
Widma, sceny liryczne do słów A. Mickiewicza; 
22,50: Wie!cy soliści na płytach; 23,20: Kom. 
met. 23,25: Symfonja patetyczna — Czajkow- 
skiego. 

    

  

   

    

       
    
   
   

    

PUDER 
subtelnym i przylegają- 
cym pyłem nadaje cerze 
Pani pożądaną karnację, 
[czyni twarz świeżą, 
tchnqcq urokiem mło. 

Ej dości i stanowi finezję 
34 urody dystyngowanej Pa. 

ni. Musi to być puder nie. 
szkodliwy, roślinny, spo. 
rządzony z miałko mie- 
lonych cząsteczek cebul. 

i lilii 
> i lubiany puder Abarid 

  

Podpaliła gospodarstwo rywalki 
W dniu 16.X r. b. spłonął w Pietruszanach, 

gm. twereckiej, chlew, wóz, len i 5 sztuk bydła 
na szkodę Bronisławy Chudabowej. Podejrze- 
nie padło na 34-letniego Romualda Bernaia z 
sąsiedniej wsi Wiojciechowa, którego wówczas 
zatrzymano. 

Obecnie przyznałą się do winy podpalenia 
Bronisława Bernatowa. Była to zemsta za to, 
że Chudabowa utrzymywała z jej mężem sto- 
sunki miłosne i tem spowodowała, że Romuald 
Bernat zaniedbał żonę i troje dzieci oraz do- 

prowadził całe gospodarstwo do skrajnej nędzy. 
W dniu krytycznym, kiedy jej mąż udał 

się do Chudabowej, Bernatowa postanowiła spa 
lić dobytek rywalki, sądząc, że ta wyprowadzi 
się do swych braci, mieszkających w znacznej 
odległości, W tym celu wzięła ze sobą butelkę 
nafty, a że padał ulewny deszcz, nakryła się 
dywanikiem. Po podpaleniu chlewa, uciekła do 

domu, zapominając © butelce pd naity i dy- 
waniku, które znalazła policja. Bernatową prze 
kazano sędziemu śledczemu w Święcianach, któ 
ry ją osadził w więzieniu.
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Dziś: Wszystkich Świętych 

Jutro: Dzień Zaduszny. Jerzego 
- Piątek: | 

1 
Listopad 

  

Wschód słońca—godz. 6 m. 22 

Zachód słońca—godz. 3 m. 44 

U.S. B 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
w Wilnie z dnia 31.X. 1935 r. 

Ciśnienie 762 
Temperatura średnia -- 4 
Temperatura najwyższa +- 7 
Temperatura najniższa + 2 
Opad — 
Wiatr południowy 
Tend.: wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
1) Rodowicza (Ostrobramska 4); 2) Romec 

kiego (Wileńska 8); 3) Augustowskiego (Mickie 
wiicza 10); Sapożnikowa (róg Zawalnej i Stefań 

skiej). 
Ponadto dyżurują wszystkie apteki na przed 

_ mieściach za wyjątkiem Śnipiszek. 

— PRZEPOWIEDNIA POGODY WIEDŁUG 

PIM-a do wieczora 1 listopada 1935 r.: 
Dość pogodnie, rano mglisto. 
Nocą gdzieniegdzie lekkie 

dniem temperatura około 10 C. 
Słabe wiatry z południa lub cisza. 

(AM 
przymrozki, 

  

PREMJERA! 

Przebėj pierwszy: 

  

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO! 

Dwa miesiące szlagierówi 
Najpiękniejszy film sezonu 

„KURJER* g dn. 1 listopada 1935 r. 

RONIKA 
RUCH POPULACYJNY W WILNIE: 

— ZAREJSTROWANE URODZINY: 1) Płot 
nikowski Euzebjusz, 2) Laliński Piotr. 

ZAŚLUBINY: 1) Nowatkis Józef — Dudzi- 
szówna Awdokja. 

ZGONY: Nišlakowska Karolina. 

PRZYBYLI DO WILNA: 

— DO HOTELU ST. GEORGESA: Kadenacy 
Czesław, dyr. banku z Pińska, . Pilzer Samuel, 
Adwokat z Krakowa, iPantelewicz Bazyli, adwo 
kat z Brześcia, kpt. Niżyński Bohdan z War- 

szawy, Dunhel Jerzy, inżynier z Warszawy, Za 
daj Abram, adwokat z Grodna, Grocholski Zyg 
munt z Grodna. 

Z POCZTY. 
- . NABOŻEŃSTWIO ŻAŁOBNE POCZTOW- 

CÓW. Staraniem Pocztowego Przysposobienia 
Wojskowego w Wilnie odbędzie się dnia 2 li- 
stopada b. r. o godz. 7 min. 30 w kościele Św. 
Trójcy przy ul, Dominikańskiej nabożeństwo 
żałokae za spokój dusz poległych i zmarłych 
pracewników jpocztowych na które Zarząd P. P. 
W. mapraszą wszyslikich pocztowców wraz z 
rodzinami. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Praca w urzędach w Zaduszki. W sobotę, 

w dniu Zaduszek, czas pracy urzędników będzie 
w ten sposób rozłożony, aby umożliwić im pój- 
ście ma cmentarz. Praca odbywać się będzie na 
dwie zmiany: od godz. 8—11 i od 11—13.30. 

„ Paulą Wessely 

  

Arcyprzebėj najnowszej produkcji austrjackiej (wersja oryginalna). 

UWAGA! Wielka sensacja! TYLKO U NĄS specjalny reportaż z terenów 

BW © REJ 
Zdjęcia z walk na froncie. 

HELIOS| Dziś po- 
czątek o 12-6] 

„Rež. Cecila B. de Miilea. W rol. gł.: 

Najpotężniejsze 
arcydzieło filmowe świata! 

Wyprawy 
Krzyżowe a: 

boh. f. „Kleopatra“ Henry Wilcoxon, 
czarująca Loretta Young, Józef Schildkraut oraz Katherine de Mille. 2 
Nad program: Koiorowa atrakcja „REWJA NA KSIĘZYCU*. Pocz. 012-ej 

idtalo-abisyyńskiej 
Początek o godz. 4-ej. Bilety honorowe i bezpł. bezwzgl. nieważne 

CEGNEACNE 

    
  

Początek 6 dz. 2-ej. 
5 R s E R EBI Si ° |$$еаіи5 :’а:›о?;п?е_вх:'‹епмсіа_!_ 

Arcydzieło grozy i niesamowitości 

Człowiek-Wiik 
  

Przewyższające „D ra Jekylla—Mr. Heyda* 

BGRISKO     

Nad program: 

o licytacji 
Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z dnia 

25 czerwca 1932 r. o postęp. egzek. władz skarbo 
wych (Dz, URP. Nr. 62 poz. 580) — 1 Urząd 
Skarbowy w Wilnie miniejszem podaje do wia 
domości publicznej, iż w istopadzie 1985 r. w 
dniach 5, 7, 8, 12 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27 
28 i 29 o godz. 10 w Sali Licytacyjnej przy ul. 
Niemieckiej 22 odbywać się będzie sprzedaż z 
licytacji publicznej ruchomości, zajętych na po 
krycie należności Skarbu Państwa oraz innych 
wierzycieli. 

IPrzeznaczone do sprzedaży przedmioty og:ą 
dać można na miejscu sprzedaży w dniu licyta 
cji między godz. 9 a 10. 

(©) M. Żochowski. 
Naczelnik Urzędu. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

i „Frankensteina*. W roli tytuł. 

wa Borysa Karioffa -Henry Hull 
Nad program: Dodatek i najnowsze aktualja. 

«= 

oi Franciszka Gaal 

Mnavo, Bisk. Bandurskiego 4. Telefony: 

Administracja czynna od g. 9'/,—3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

  

w przebojowej ko- 
medji mundurowej 

Wiosenna Parada 
DODATRI DŹWIĘKOWE. — Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 

  

Ww Ę G l E L > górnośląski w za- 
и lombowanych wozach z 

gwarancją za wagę dostarcza do domów 

Wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Zawalna 9. Tel. 323       

UWAGA! 
SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY 

1 KOSMETYCZNY 
Prow, Fam. Władysława NARBUTA 

WILNO, ŚWIĘTOJAŃSKA 11. . 

Poleca: wszelkie ZIOŁA LECZNICZE tego- 

rocznego zbioru, oraz świeży tran najlepszy 

Ceny dostępne 

Redakcji 79, 

Konto czekowe P. K. O. nr, 80.750. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA. Wczoraj 

odbyła się w Kuratorjum pod przewodnictwem 

naczelnika wydziału szkolnictwa średniego J. 

Lubojackiego konferencja kierowników ognisk 

metodycznych i nauczycieli, poświęcona spra- 

wie praktyki kandydatów na nauczycieli szkół 

średnich, 

Kucatorjum zamierza zonganizować przygo 

towanie nauczycieli w sposób odpowiadający 

potrzebom szkoły. W. związku z odbytą konfe 

rencją wydane zostaną nowe instrukcje w tej 

sprawie. 

i ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ZARZĄD ZWIĄZKU DETALICZNYCH 
KUPCÓW i PRZEMYSŁOWCÓW CHRZEŚCIJAN 
m. Wilna i Województwa Wileńskiego prosi 
o przybycie na Walne Zgromadzenie w dniu 3 
listopada r. b. o godz. 3 p. p. Zebranie odbędzie 
się w lokalu własnym przy uiicy Bazyljańskiej 
2 m. 18. 

Porządek dzienny: 1)Zagajenie zebrania i 
wybór Przewodniczącego, 2) Informacje o dzia 
łalmości Zarządu Związku, 3) Sprawy podatko 
we, 4) Sprawy nabiału, 5) Sprawy nafty, 6) 
Sprawozdanie Komisji Organizacyjnej Kasy Za 
pomogowo-Pogrzebowej, oraz wybory jej władz, 
7) Sprwwa Komisji do zwalczania niesumiennych 
dłużników 8) Sprawa obchodu 10 lecia Związku 
i uśworzenie w tym celu Komisji, 9) Woine wnio 
ski. 

Przybycie wszystkich członków jest obowiąz 
kowe. Kupcy nie zrzeszeni będą mile widziani, 
przyczem zapisy ma członków będą się odby 
wać pnzy wejściu na salę. 

Zarząd Związku. 

w piątek Dziš awa 
m GOQOLGOTA 

Ogłoszenia. 
Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie powiada- 

mia wszystkich ubezpieczonych, że z dniem 
1 listopada 1935 moku - ambu!atorjum denty- 
styczne przy ul. W. Pohulanka Nr. 18 zostało 
zlikwidowane. 

Pomoc dentystyczna będzie udzielana przez 
lekarzy dentystów domowych, ' 

Adresy domowych iekanzy dentystów znaj- 
dują się u lekarzy domowych poszczególnych 
rejonów. 

Ubezpieczalnia Społeczna 

  

  

w Wilnie. 

MIESZKANIE DOM 
6 pokojowe ze wszyst- |łądny, solidny, sprze- 
kiemi wygodami — do | daje się w środmieściu 
wynającia — Zygmun- Bliższe szczegóły: ułica 
towska nr. 20 Dozorca | Zygmuntowska 8 m. 4 

wskaże od godż. 14 do 17 

MIESZKANIE Okazyjnie 
do sprzedania stoliki, 
krzesła, taburety, szaf- 
ki lodownie i bufety re- 
stauracyjne. Dowiedzieć 
się w biurze ogłoszeń 

4—5 pósoi z wszelkie- 
mi wygodami do wy- 
najęcia — ul. Białostoc- 
ka 10 (dom osobniak) 
  

  

MIESZKANIE |J. Karlina, Niemiecka 
4 pokoje na piętrze, 35, telefon 605 

ze wszelkiemi wygod. 

dowalceja Fortepjan 
A króciutki w b. dobrym 

stanie — sprzedam nie- 
drogo — ul. Krakowska 

  

1 lub 2 POKOJE 

  

słoneczne, suche, ciep., nr. 34 m. 1 
odn., wyg., z mebl. lub 
bez, odpow. na biuro, | Fortepjan 
do wynajęcia solidnej 
inteligentnej osobie — 
Śniadeckich 1—11 (róg 
Mickiew. 9) godz. 13-21 

koncertowy o ładnym 
tonie sprzedam zaraz 
Ostrobramska 2 m. 8 

od godz. 12-ej do 3-ej 

Pianina 
i fortepjany znak. fabr.: 
Bechstein, Fórster, Bec- 
ker, Rónisch, Zejler i in. 
sprzedaje i odnajmuje 
na dogodn. warunkach 
po cenach konkurenc. 

1 lub 2 POKOJE 
duże, słoneczne z wsze|- 
kiemi wygodami i z u- 
żywalnością kuchni, na 
2-m piętrze, do wyna- 
jęcia—Kasztanowa 2-11 
  

  
  

POKÓJ N. Kremer 
umeblowany z telefon.| ul. Biskupia 6 m. 2 

do wynajęcia 
Zygmuntowska 20—5 Student 
  (z maturą niemieckiego 

gimnzjum) udziela lek- 
cyj i konwersacyj języ- 
ka niemieckiego. Zgło- 
szenia do administracji 

pod J. D. 

Na skrzypcach 
grać uczę początkują- 
cych i zaawansowanych. 

Choroby dzieci Przygotowuję do Kon- 
Teatralna 4, tel. 5 85 | serwatorjum.  Dzwonič 
Przyjmuje 8—9 i 5—6 9-96 

POKÓJ 
ładnie umeblowany 

do wynajęcia 
Ofiarna 4— 1, tel. 14-78 
w_godz. 9—11 i 4—5 

D-r Lewin 
POWRÓCIŁ 

    

  

    

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Popołudniówka! — Dziś, o godz. 4 pp 
doskonała komedja współczesna Kirszona p. & 
„Cudowny stop*, Geny propagandowe. 5 

— Wieczorem o godz. 8-ej — wielce inte- 
resująca komedja  Marceiego Acharda p k 
„Fotograf i tancerka". 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Występy Elny Gistedt. „Madame Dubary*, 
Dziś, po raz dnugi barwna i wielce melodyjna 
op. Millockera „Madame Dubary“, która wy- 
wołała ogólny zachwyt. Roię tytułową kreuje 
znakomita artystka Elna Gistedt, w otoczeniu: 
Bestani, Laibowskiej, Molskiej, Malinowskiej, 
Blocka, Detkowskiego, Szczawińskiego,: Tatrzań 
skiego, Zayendy oraz K. Wyrwicz-Wichrowskie. 
go, który utwór ten wyreżyserował, Nowe efek 
towne dekoracje i kostjaumy według projektów 
W. Makojnika. Całość ujęta w 10 obrazów. 

Przy zastosowaniu sceny obrotowej, osiągnięto 
szybką zmianę dekoracji. Zespół baletowy z u- 
działem M. Martówny i J, Ciesie!skiego, wyko- 
na scenę baletową „Żywa fontanna* oraz Ga- 
valia. Przy pulpicie M. Kochanowski. Zniżki 
ważne. Jutro „Madame Dubarry*, 

— DZISIEJSZE PRZEDSTAWIENIE POPO. 
ŁUDNIOWE W. „LUTNI*. Dziś o godz. 4 pp. 
ujnzymy słynną op. O. Straussa „Krótowa i Pre 
zydent* z udziałem całego zespołu artystyczne- 
go z Elmą Gistedt na czele. Ceny propagandowe 
od 25 gr. 

TEATR „REWJA%*. 

— Dziś w dalszym ciągu rewja p. t. „Od- 
wieczna historja*, która swym niezwykłym do- 
borem numerów porywa widzów. 

  

Popularne PORANKI 
Ceny zniżone: Dziec. 25 gr., 
balkon 40 gr., 
Pocz. o 12-ej i 2-ej (punkt.) 

parter 70 gr. Kino PAN 

DOKTOR 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor. wezerycz,, syfilis, 
skórne i raoczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1958 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

Rozrywka jest bodźcem 
do pracy, a umieć tań 
czyć -to umieć się ba- 
wić. Kto chce nauczyć 
się tańczyć szybko, 
wykwintnie i tanio, ten 

śpieszy do Szkoły 
Tańcow Towarzysk. 
prof. M. Frosta i Al- 
perowicza, wilno, ul. 
Mickiewicza 22—30 (par- 
ter). Ceny przystępne 

Zgubiono 
pamiątkowy scyzoryk o 
dwóch ostrzach i kor- 
kociągu, Proszę szczę” 
śliwego znalazcę o od- 
niesienie zguby na ul. 
Kalwaryjską 7 — 12 za 

wynagrodzeniem 

  

DOKTÓB 

Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm. od 9—12i5—8 
  

AKUSZERKA 

M. Brzeziiia 
  

  
Administr. 99. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppol. 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow. 

powrócił 
od g. 9—1 i 5-8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7w 

ul. Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 

DOKTOR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

sko: i moczoplciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm, od 9—1 i 3—8 

  

  

  

  

  

masaz leczniczy 
i elektryzacje 

Zwierzyniec, T Zara, 
sa lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27 
  
  

AKUSZEKKĄ 

Marja 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 7 + 
ul. J. Jasińskiego 5 — 28 
róg Ofiarnej(obok Sądu) 
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

aa ul. Wielką 18—4 
tamże gabinet koamat,, 
usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzajki i wągry 

  

Kupiec, Przemysłowiec, 
Rolnik i Rzemieślnik 

przeciwny reklamie nie zdobędzie 
klijenteli. Zadowolenie i powodze- 
nie w swem przedsiębiorstwie mo- 
żna osiągnąć tylko za pomocą 
skutecznego ogłoszenia. 

Wszelkie ogłoszenia do 

KURJERA WILEŃSKIEGO 
i innych pism 

NA WARUNKACH B. DOGODNYCH 

załatwia 

BIURO OGŁOSZEŃ 
St GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, tel. 82. 

Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp, 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. SASHA 1 

Drukarnia — ul. Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40. 

i 7—9 wiecz, 

GENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administr. bez dodatku książkowego 2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zł. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan. — 10 gr. za wyraz, 

Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. 

Redakcja nie odpowiada. i rubrykę „nadesłane* 

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

Administracja zastrzega sobię prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Za treść ogłoszeń 

Redaktor odp. Witold Kiszkis. Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp: z 0. 0. 

  

Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40.


