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NA LITERACKA. 

Rozmowy angielsko -irancuskie 
> 

LONDYN, (Pat). Dzisiejsze komen- 
larze prasy londyńskiej. na temat roz- 
mów z ministrami francuskimi są nie- 
treściwe, chaotyczne, brak informacyj o 
przebiegu rokowań, rzuca się maogół w 
oczy pesymizm. 

„Daiły Mail* twierdzi, że rozmowy 
zabrnęły w impas. Nie należy spodzie- 
wać się czegoś więcej, jak tylko ogólnej 
wymiany poglądów. 

„Times* zaznacza, że dotąd nie uzy- 
skano porozumienia w jaki sposób ma 
być usunięty 5 rozdział traktatu Wer- 
salskiego. Dziennik podkreśla również 
trudności wynikające z zobowiązań La- 
vala wobec Litwinowa i Małej Ententy. 
Według dziennika jasnem jest również, 
że rząd francuski ma wciąż na myśli 
swój program reorganizacjj armji, który 
pragnąłby za wszelką cenę urzeczywist- 
nić. 

LONDYN, (Pat). Agencja Reutera do 
nosi. że o godz. ł5 w sobotę rozpoczęła 

  

istrów francuskich 2 
ministrami brytyjskimi. Ze strony fran- 
cuskiej uczestniczą wszyscy delegaci 
przybyli z Paryża, jak również ambasa- 
dor- francuski w Londynie Corbin. 

się konferencja mi 

    

Z kół delegacji francuskiej dano do 
zrozumienia, że oczekuje ona określonej 
deklaracji brytyjskiej w odpowiedzi na 

    

   WCZOTE iadczenia francuskich 
ministrów. 

LONDYN, (Pat). Francuski min. 
spraw zagranicznych Laval odbył w so- 
botę rano rozmowę z przewodniczącym 
konferencji rozbrojeniowej Henderse- 
nem. : 

LONDYN, (Pat). Popołudniowe obra- 
dy. które rozpoczęły się o godz. 15-ej zo- 
stały przerwane o godz. 20 cełem umo- 
żliwienia uczestnikom rozmów spożycia 
kolacji. 

Obrady wznowione będą i przeciąg- 

ną się do późnej nocy. 

Zapytania niemieckie 
o szczegóły paktu naddunajskiego 

PARYŻ, (Pat). Rząd niemiecki wrę- 
czył rządom francuskiemu i włoskiemu 

noty werbalne, w których, jak przypusz 
czają korespondenci berlińscy pism fran 
cuskich są następujące pytania: 

1) Rząd niemiecki pragnie wiedzieć, 
tzy zasada nieingerowania wyrażona w 

pakcie naddunajskim będzie w równym 
stopniu obowiązywała wszystkich sygna 
tarjuszy, czy pozostanie wyjątkiem dla 
Włoch i Francji. 

2) Czy pakt naddunajski będzie wy: 
konany w ramach Ligi Narodów. 

3) Na jaki okres trwania przewidzia- 
ny jest pakt konsultacyjny zawarty po- 
między Włochami i Franeją i czy tego 
rodzaju konwencja bileteralna przesta- 
nie istnieć z chwilą podpisania jej przez 
inne państwa. 

4) Rząd niemiecki proponuje, aby 
pakt gwarantujący niepodległość Austrji 
był podpisany również przez Szwajcarję, 
która aczkolwiek graniczy z Austrją, do- 
tychezas nie została do tego zaproszona, 
gdy tymezasem zarówno Rumunja jak 
i Francja nie mające granie z Austrją w 
men EN D ANSI ATI PCA] 

Niemcy marzą 
o koloniach 

BERLIN, (Pat), W uniwersytecie w Halle od- 
była się dziś akademja ku czci jednego z pierw- 

szych podróżników niemieckich po Afryce Gu- 

stawa Nachtigala. Przemawiając ma tej uroczy- 

stości przewodniczący związku kolonjalnego Rze- 

szy dr. Schnee oświadczył, że naród niemiecki 

nie może się zgodzić na trwałe wyłączanie go z 

współudziału w pracach kolonizacyjnych innych 

narodów i musi   

żądać bezwarunkowo dopuszcze- 

nia go do działalności na własnych terenach. 

—ollo— 
Sesja Ligi Narodów w b. m.? 

BERLIN, (Pat). Według informacyj 
prasy w Genewie obiegają pogłoski o 

zwołaniu w ciągu lutego nadzwyczajnej 
sesji Ligi Narodów, na której przedsta- 
wiony ma być formalnie raport o ostate- 

cznem uregulowaniu sprawy Saary.-Pro 
jekt ten miał wyjść od barona Aloisiego. 

pakcie tym mają uczestniczyć. Zdaniem 
rządu niemieckiego, pakt ten powinien 
być podpisany również przez Anglję. 

5) Wreszcie rząd niemiecki pytał, co 
oznacza zdanie, że „uczestni paktu 

mogą zawierać z innymi członkami ta- 
ką konwencję, jaka im się będzie podo- 
bać. 

Kiedy rząd niemiecki otrzyma odpo- 
wiedź na te pytania, nie zawaha się 
wziąć udziału w rokowaniach. 

    

Ś. p. B. Limanowski. 

3 lutego 1935 r. 

au
st
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Cena 15 groszy 

  

  

— Krajfparadoksu, ekonomicznego. — Wobec 
nowej ordynacji podatkowej. —; Wspomnienia Paleologa. — KOLUM- 

  

Następcy Kirowa i Kujbyszewa 
Tajne głosowanie 

MOSKWA, (Pat). 1 lutego odbyło się 
posiedzenie CKW. partji komunistycz- 
nej, na którem uchwałono wprowadzić 
do  polit-biura na miejsce opróżnione 
przez Kirową i Kujbyszewa zastępcę pre 
zesa rady komisarzy ludowych ZSSR. 
Czubarą i komisarza przemysłu spożyw- 

  

  

zamiast jawnego 
czego Mikojana,.a jako kandydatów da 
polit-biura Zdanowa i Elchego. Prezes 
rady komisarzy Mołotow został upoważ- 
niony do wniesienia wniosku o zmiany 
w konstytucji, m. jn. w sprawie zmiany 
jawnego głosowania na tajne. 

Zjazd Stowarzyszenia Walki 6 Szkołę Polską 

  

WARSZAWA, (Pat). Dziś rano rozpoczął 

w gmachu politechniki dwudniowy zjazd czł: 

ków stowarzyszenia wałki o szkołę polską. 

zjazd przybyli delegaci z całej niemal Polski w 

liczbie około 700 osób. 

W obradach m. in. wzi 

*ki społecznej Paciorkowski, prezes najw. trybu 

jnego Hełczyński, wieeminister 

spraw wojsk. gen. adkowski, poseł RP. w Ry- 

dze Beczkowicz, wiceminister WIR. i OP. Chy- 

liński, ks, arcybiskup Gall, dyr. funduszu kulu- 

PROCES HAUPTMANA 

  

   udział minist 

      

r opie 

nału administr. 
    

    

ry narodowej Michalski, rektorzy. nauczyciele 

szkół średnich i powszechnych. 

Zjazd zagaił Stanisław Dobrowolski, poczem 

przewodnictwo objął prezes stowarzyszenia No- 

waczyński. Pe przemówieniach inauguracyjnych. 

przystąpiono do wysłuchania referatów. Treścią 

niemal wszystkich referatów była opieka nad 

dzieckiem. 

„Po dyskusji przyjęto rezolucje. 

Wysłano depesze hołdownicze «ło prezydenta 

Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskiego. 

Przychylne okoliczności dla oskarżonego 
FLEMINETON P.A/F. — Obetne zeznania 

świadków poprawiły sytuację oskarżonego 
Hauptmsna. W dniu wczorajszym eksperci gra- 
felogowie, powołani przez obronę, oświadczyli, 
iż pokwitowanie z odbioru okupu nie było wy- 
piszne ręką Hauptmana. 

Prawdziwą sensteję wywołały zeznania nie- 
jakiego Semnś*ra. twierdził on, że nazajutrz po 
porwsniu dziecka Linrbergha, widział dwuch 
meżczyzn i jedną kobietę, którzy weszli do trm- 

waju z małem dziecki:m o jasno blond włosach 

Świadkowi temu przed: iawiono dziś fotografję. 
Na jednej z nieh poznał jednego z owych męż- 

czyzn lzydora Fischs, Na innej totografji poznał 

  

W dniu imienin Dostojnego Solenizanta 

  

   
cerze składają hołd Głowie Państwa 

ń imienin Pana Prezydenta Rzplitej prof. lgnacego M kiego złożyli mu hołd 
Na zdjęciu har-    młodzi     

P. Ludwice Strusiewiczównie spowodu zgonu Matki Jej 

ś. p. Marji z Chłopickich Strusiewiczowej 
wyrazy głębokiego współczucia składają 

Wydawnictwo i Pracownicy 

: Redakcji, Administracji i DOrukarni 
„Kurjera Wilenskiego“ 

  

kobietę wekrdzącą do tramwaju, była ona bo- 

ną dzi.cka Lindbergha, która jak wiadomo pe- 
pelniła samobójstwo. 

Studenci paryscy prze- 
ciwko cudzoziemcom 
PARYŻ PAT. — W sokotę popołudnia dosz- 

łe do manifestacyj studenekich. Przed gmachem 
wydzisiu medycyny uniwersyteiu paryskiego ze 
brał się tłam studentów, który manifestował 
przeciwko rzekontej zbyt wielkiej liczbie cudzo- 
ziemeów studjujących medycynę we Francji. Z 
przed gmachu uniwersyteckiego studenci wy- 
ruszyli pochodem. Drugi pochód utworzyli stu- 
denci arhcitektury, udzią się w stronę Sorbony. 
W czasie pochodu do idących studentów przy- 
łączyło stę kilka tysięcy przechodniów. Nieda- 

jeko ecllege de Franee doszło do utarczki, gdyż 

kteś począł wznosić okrzyki na cześć Sowietów 

Wniosek o zerwanie 
stosunków z ZSRR. 
NOWY JORK Pat — Senator Barbour, zło- 

żył w senacie wniosek żądający zerwania sto- 
sunków dyplom=otycznych z Sowietami. 

Motywuje swój wniesek tem, że Sowięty 
- prowadzą w Stanach Zfednoczonych propagan- 

dę wywretoewą oraz że stosunki handlowe Sta- 
nów Zjednoczonych z Sowietami niewiele się 
poprawiły od czasu podpisania paktu Roosvelt— 
Łitwinow. SR 

NOWY JORK Pat. — W zwiazku z zorwa- 
niem układów sowiecko — amerykańskich, w 
których omawiano kwćstje długów, jak również 
sprawę podjęcia współpracy finansowej między 
ehu krzjami. na Walstreet krąży zapatrywa- 
nie, że zerwanie nastąpiło dlatego, że Sowiety 
czują się dość na siłach, dzięki nawiązaniu sto- 

   

sunków finansowych z Francją, jak również 
dzięki zawarciu sowiecko-franeuskiej umowy 
hendłowej. 

Sowiety dały do zrozumienia, że Stany Zjedno 
czone są dis nich obecnie quantite neglicable. 

—000— 

Zebranie Zarzadu Głów- 
nega F. P. Z. 0. O. 

WARSZAWA, (Pat). — Zbierający się zasad- 
niczo kilka razy w roku Zarząd Główny Federa- 
cji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, о- 
hradował przez cały dzień pod przewodnictwem 
prezesa gen. Górec „przy udziale pzzeszło 

100 delegatów, prezentujących 16 zarządów 

wojewódzki federacyj i zarządy główne 36 

Zwią. w sfederowanych. 

W pierwszej 

prezes federac 
szy w zjeździe federa 

    

   

      

    
      

Poraz 
i uczestniczył przed 
obie nowomiamowa-* 

wiego ons wa federacji pułk Sko- 

ego. majora Ulatowskiego. 

  

    
       
     

   



„KURJER* z dnia 3-g0 lutego 1935 r. 

  

| MARJA STRUSIEWI CZOWA 
primo-voto CHODAKOWSKA 

wnuczka Ganerała Wojsk Polskich Dyktatora Józefa Chłopickiego 
wdowa po Pułkówniku 

po długich i bardzo ciężkich cierpieniach, opatrzona ŚŚ. Sakramentami zasnęła w Bogu dnia 
2 lutego. 1935 r. o godz. 8 rano w wieku lat 76. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy zaułku Dobroczynnym .2-a—14 do kościoła 
Św. Trójcy przy ul. Dominikańskiej odbędzie się dnia 4 lutego o godz. 9.30 rano i bezpo- 
średnio potem nabożeństwo żałobne. 

Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz św. Piot 
pi tegoż dnia o godz. 4.30 po południu. : 

ra i Pawla na Antokolu nastą- 

O tej bolesnej stracie zawiadamia krewnych i przyjaciół pogrążona w głębokim smutku 

  

CÓRKA 

Liam == 

Š. p. senator Bolesław Limanowski Dyskusja w Komisji 
Onegdaj w Warszawie zmarł 

Bolesław Limanowski. 
Limanowski urodził się 30-40 

października 1835 r. w majątku 
Podgórze, pow. dyneburskiego 
Ukończył, szkołę ną w Mo- 
skwie, poczem studjował na uni 
wensytecie moskiewskim medy- 
cymę, interesując się równocześ- 
nie zagadnieniami społeczno-hi- 
storycznemi. W r. 1858 przenosi 
się nauniwersytet w Dorpacie. 
gdzie studjuje filozofję i histor 
ję. Zarówno w Moskwie, jak w 
Dorpacie pracuje w taj 
gamizacjach studenckich i samo- 
kształceniowych i ubrawia dzia 
łalność konspiracyjną. 

Z gorącą wiarą w koniecz- 
ność zbrojnej akcji niepodległoś 
ciowej na wi o tworzeniu Le- 

ego przez Liudvika 
ławskiego, Limanow 

wyjeżdża w r. 1860 do Par 
wstępuje do szkoły м 
założonej przez Mi a 
i Wysockiego. W Paryżu też roz 
poczyna pracę pisarską. 

Wypadki w Królestwie Kon- 
gresowem w r. 1861 skracają 
pobyt Limanowskiego zagranicą 
Wraca do kraju i bierze udział 
w akcji zbrojnej przeciwko Ro- 
sji. Zostaje członkiem centralne 

go komitetu w Wilnie, kierują- 
cego akcją powstańczą na Lii- 
wie. 20 maja 1861 roku zostaje 
aresztowany i zesłany do guber 
nji archangielskiej. 

Na wieść o wybuchu powsta 
nia 1863 r. Limanowski usiłuje 

Zostaje jednak 
przyłapany i osadzony w więzie 
niu. 

Podczas zesłania i w więzienia styka się z 
socjalistami rosyjskimi i przedstawicielami pro- 
letarjatu polskiego, co ugruntowuje jego poglądy 
+ program socjalistyczny. . 

W 1868 r. wskutek amnestji wraca do kraju. 
W r. 1870 przenosi się do Lwowa, gdzie 

sila miejscową prasę swemi artykułami. Pra 
tu nad dziejami socjalizmu. W r. 1875 uz; 
doktorat. Ogłasza w tym czasie kilka prac el 
szych m, in. „Komumiści, Morus i Campanella“ 
(1876 r.) i zbiera materjały do dzieła „Histor 
ruchu społecznego w XVIII i XIX wieku Za 
udział w socjalistycznej akcji konspiracyjnej zo- 
staje wydałony z granic Austrji. Odiad, t. j. od 

‚ 1 października 1878 r. rozpoczyna się tułaczka Li 
' manowskiego, która trwa blisko 30 lat. Lima- 
nowski wyjeżdża do Genewy, gdzie w r. 1880 za- 
*lada organizację p. n. „Lud polski* 

W r. 1889 przenosi się do Paryża, gdzie kon- 
tynuuje działalność publicystyczn 
cujac m. in, nad swą „Socjologj 

«Po nieudanej próbie powrotu do Lwowa w r. 
1893 Limanowski pozostaje w Paryżu, groma- 
dząc materjały do dzie letnia » 
polskiego o niepodległo +Historj 
„Historja demokracji polskiej“. 

W r. 1907 po zniesieniu zakazu pobytu Li- 
manowskiego w b. Galicji, osiedla się w Krako- 
wie, gdzie wydaje monografję o Stanisławie Wor 
ecllu (1910 r.), „„Szermierze Wolności* (1911 r.), 
„Historja ruchu rewolucyjnego w Polsce w 
1546“ (1913 rok). 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
mimo podeszłego wieku, pracuje wytrwale nad 
Ogłasza „Rozwój polskiej myśli socjalistyczne 
i kilka tomików „Plutarcha skiego”, wydaje 
owoc długoletniej pracy swą „Socjolog 

Z ramienia PP. wchodzi do senatu I zypo- 
spolitej, gdzie zdobywa sobie powszechny sza- 
eunek i aulorytet. 

, Rozpoczęcie niedawno selnego roku życi: 
pizez Limanowskiego było uczczone przez 
teg akademij i uroczystości, które odbył; 
całym kraju, m, in. i w Wilnie. 

  

  

      

  

    

    

  

   

  

    

   

   

   

        

   

     
    

   

    
  

aukową, pra    

Ika narodu 
Litwy”, 

     

    

  

   

      

    
     

    

  

  

5 listopada 1934 r. senat Akademicki Uni- 
wersytetu Warszawskiego nadał Bolesławowi Li- 
manowskiemu doktorat honorowy. 

Kronika telegraficzna 
- KRÓŁ ALBANJI ACHMED ZOGU po- 

szukule małżonki w: 
skich. Podobno król żąda, by posag ewentual- 
nej królowej wynosił conajmniej 7 milj. doła. 

  

    

  

- MINISTER FINANSÓW RUMUNII SLA- 
VOSKU podał się do dymisji. Min. spraw. An- 
tonescu został mianowany min. fin. a min. Wa- 
lery Pop min. sprawiedliwości. 

  

     

WILNO, WIELKA 47. 

  

ód miijonerek amerykań- - 

praw Zagran. Sejmu 
Nad przemówienie p. min. Becka (przemó- 

wienie to zamieściliśmy we wczorajszym „Kur- 
jerze* rozwinęła się dyskusja, w której głos za- 
brał pierwszy poseł Stroński (str. nar.). Podkze- 

ża działalność ministra przypadła na o- 
ególnie pomyślny dla naszej polityki 

  

   

   
Mówca zaznacza, że, gdy Niemcy po wystą- 

pieniu z Ligi Narodów wzróciły się do Polski 
ź planem pojednawczym, Polska wyłamała się z 
polityki wspólnej z Europą zachodn. Mówca nie 
stawia tego jako zarzut w stronę rządu, stwier 

jednak, że cel układu z Niemcami winien 

był być ściśle określony, tymczasem otoczono go 
tajemnicą. W sprawie projektu paktu wschodnie 
go Polska winna była oświadczyć, że dla nas 

    

    
   

wszelkie poręczenie bezpieczeństwa a szczegól 
Mie. w Europie Wschodniej: jest niezmiernie waż 
ne. у 

' Pos. Stroński zaznacza, że na terenie gdań- 

skim dokonała się doniosła zmiana i że Gdańsk 

przestał już być tem, czem był wedle traktatu 
wersalskiego.    

Następnie mówca przechodzi do szczegółowe 
go omówienia stosunków polsko - francuskich, 
uważając, że nie wyglądają one pomyślnie. Po 
seł Stroński ma również zastrzeżenia co do spa 

sobu załatwienia spraw mniejszościowych w Ge 
newie   

    В pny mówca poseł Czapiński (PPS) oce 
nia eks e ministra jako nie mające akcentów 
politycznych i nie mówiące nic, zwłaszcza nie 

mówiące nic w sprawie naszych stosunków z 
Francją. Natomiast to, co zostało powiedziane 
o Rosji sowieckiej, mówca mógłby nawet z pew 

‚ hem „zadowoleniem. przyjąć do wiadomości. Po - 
sel Czapiński uważa, że naczelnem kryterjum 
naszej polityki zagraicznej winno być dążenie q» 
zachowania pokoju i uzyskań powagi oraz zna- 
czenia wpływów na terenie międzynarodowym. 
Mówca przedstawia obecne nastawienie Niemiec, 
wskazując na rozmiar zbrojeń niemieckich i 
powołuje się tu na znane oświadczenie kierow- 
ników polityki niemieckiej o skierowanie napo 
ru niemczyzny na wschód. Dalej mówca wskazu 
Je na zamiepokojenie Francji i Rosji wobec poro 
zumienia polsko-niemieckiego. Pakt wschod 
ni ma wiełkie wartości nawet bez udziału Nie- 
miec. ^ 

Następie Czapiński omawia stosunek Polski 
do państw M. Ententy i innych i w zakończeniu 
mówi, że stronnictwo jego obecną polityką za 
graniczną Polski uważa za niewłaściwą i wobec 

tego nie może przyjąć do wiadomości dzisiejsze 
go ekspose. 

Po przemówieniu Czapińskiego przewodniczą 

     

  

   

JUŻ ROZPOCZĘLIŚMY DAWNO OCZEKIWANĄ 

sprzedaż białych towarów po cenach okazyjnych 
M. MACKOWIAK — T. ROMAŃCZUK 

EFEKTOWNE WYSTAWY 

  

cy Radziwiłł zarządził przerwę, poczem zabrał 
głos poseł Róg lud.). Mówca uważa za słu 
szne i dobre wyrównanie naszych stosunków są 
siedzkich z Niemcami. Mówca chce wierzyć, że 
rząd i społeczeństwo niemieckie odnosi się do 
nowych stosunków z Polska z tą samą dobrą 
wolą, z jaką podchodzą do tych stosunków rząd 
i społeczeństwo polskie. Stosunek do Sowietów 
nie budzi w stronnictwie ludowem żadnych. za- 
stzzeżeń, natomiast budzi niepokój stan stosum 
ków polsko - francuskich. ° 

Fo Rógu przemawiał Lewickij (kl. ukr. 
Protestował on przeciwko wypowiedzeniu przez 
Po' traktatu mniejszościowego. Naród ukra- 

zajmuje stanowisko zdecydowanie nega- 

tywne w stosunku do projektu paktu wschodnie- 
go. Lewice nie podziela obaw opo: co do 
odosobnienia Polski na tarenie międzynarodo- 
wym. Mówca jest zdania, że nie Polska ani Niem 
cy będą cdosobnione, lecz los ten spotkać msi 

ZSRR. Poseł przywiązuje wielką wagę do roz- 

mów angielsko-francuskich, Londynie, twier- 

dząc, że przyszed: czas, kiedy Rosja sowieska 

odoosobniona. Ukraińcy wiążą wiałe na- 
dziei z tem odoosobnieniem Związ”u Sowieckie- 
go, przeciwko któremu cała Europa powinna 
stanąć frontem. Witedy dopiero Ukraińcy zdobe- 
dą własną państw. Lewickij mówi dałej, że 

nawet swpatje dla Rosji nie powinny angażować 
Polski m narodem rosyjskim przeciwko naro- 

dowi ukraińskiemu. * 

  

    

          

     

    

    

  

         

   

  

  

P. POSEL MIEDZINSKI O POLITECE 
ZAGRANICZNEJ POLSKI. 

Peseł MIEDZIŃSKI zaznacz». na wstępie. że 
deklaracja min. spraw zagr. w Genewie w spra- 
wie mniejszości narodowych jest punktem zwro- 
tnym na dredze polepszenia | pogłębienia współ- 
życia narodów w Polsce. . 

Odpowiadając Czapińskiemu, jakoby Poł- 
ska stawiała wyłącznie na Hitlera, mówea 

stwierdza, że niema ani jednej enuncjacji ani 
rządu polskiego ani okczu, który z nim współ- 
pracuje, na, której możnaby oprzeć takie mnie- 
manie. 

Streńskiemu odpowiada Miedziński, że 
strennietwo narodowe tam, gdzie jest coš do- 
krego, to przypisuje pomyślnej konjunkturze, 
rałomiast każde zjawisko ujemne uważa się 
za wynik złej gry politycznej rządu. 

Dużo zmieniło się w Europie na naszą ko- 

rzyść, lecz nie nie odbywało się ponad głowami 
rządu polskiego i bez jego udziału. Z naszej 
strony m. in. podjęto kroki w sprawie poli 

ki na wschedzie i to wpłyneło na zmianę sytu- 
seji w Europie oraz na uświademieni* sobie 

powasi naszego państwa. 

Qmewisiac wyniki podróży min. Becka do 
pzństw bałtyckieh, mówea stwierdza, że niema 

sprzeczności między eświadczeniem ministra e- 

siońskiego Seliamay w Moskwie a oświadcze- 
niem Becka. 

Przechodzae de odgłosów, iakis polityka 
polska wywołuje w prasie obcej, mówca twier- 

dzi, że czytamy wprawdzie wszystko. co pisze 
prasa francuska, ale właśnie ze względu na na- 
stawienie nasze wolimy wielu rzeczy nie cy- 

tować. bo mogłchy to zaszkodzić wspólnej spra- 
wie. W stosunkach naszych z Franeja jedynie 

względy rzeczewe motywowały nasze  stano- 
wisko. Apeł polskich kombatantów do komba- 

łantów francuskich sprostował posiad, jokiby 
Pelska nabrała pieniędzy od Francji a teraz 
się jej odwdzięcza. W jednym z ustępów odpo- 
wiedzi kombatantów frzneuskich jest w sprawie 
nedpisania paktu o nieagresji zarzut, jakoby 
Polska wyeliminowała się ze wspólnej akcji 
i nie chciała czekać na Rumunie, by wspólni” 
rodpisz,ć pakt. Jest to niezgodne z prawdą. 

Wpł Francji przeważył w Bukarcszete, nie 
przeważył zaś w Warszawie i nie powstrzymał 

nas od podpisania paktu. 
Następnie mówca szeroko omawia sprawę 

naszych stosunków z Niemeami i przechodzi 

skołet do sprawy paktu wschodniego. stwierdza- 
jąe, Ż» przedewszystkiem nie jest nam jeszcze 

mona ostateczna propozycja. Co innego jest 
pakt wschodni z Niemcami a eo inneso bez Nie- 
miee i tekst paktu zależny jest od decyzji Nie- 
miee. 

Poseł Miedziński przechodzi nastepnie do 

Litwy orzz naszego stosunku do Sowietów, po- 
czem przechodzi do aluzji posta Strońskiego eo 
do możności osiągnięcia stałego miejsca w Pa- 
dzie Ligi Narodów i mówea stwierdza, że sta- 
newisko min. Becka, było w tei sprawie takie, 

že Polska uzysksnie takiego fod:łu nie może о- 
vłacić czemś istetnem w naszej polityce. 

W konkluzji mówea uważa  oświadezenie 
ministra spraw zagranicznych za wystarczające 
dla wyjaśnienia spraw związanych z naszą po- 
lityką zagraniczną i zapowiada dałsze popiera- 
nie tej polityki przez BBWR. Rok ostatni był 
rokiem posunięć i dużo zrobiono dla powagi 
państwa i sprawy pokojn. Dalecy jesizómy od 
zsehęcania, rządu, aby lekceważył opinię in- 

nych państw, szezególnie sprzymierzonych. ale 
mustmy podtrzymać stanowisko, że ilekroć nasz 
rząd jest przekonany o słuszności swego sta- 
vowiska, nie powinien nigdy zwracać uwagi na 

żadna epinie i niełaski. 
Po dyskusji odpowiadał jeszcze p. min. 

Beck. Przemówienie min. Becka podaliśmy. już 

we wczorajszym „Kurjerze* na str. 2-ej. 
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BIAŁY TYDZIEŃ od poniedziałku (4 lutego) 
urządzamy dorocznym zwyczajem, dając możność zakupu po okazyjnych — cenach. Bliższe szczegóły wkrótce. 

Katalogi ilustrowane wysyłamy bezpłatnie na żądanie. Specjalna dekoracja świetlna wnętrza sklepu 

„BIAŁY TYDZIEŃ W EGIPCIE" 
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WRAŽENIA Z RUMUNJI 

„KURJER“ z dnia 3-go lutego 1935 r. 

Kraj paradoksu ekonomicznego 
Nieżyjący dziś, wybitny rumuński 
stanu, Taze Jonescu miał kiedyś po 

wiedzieć: „Rumunja jest biednym kra 
jem bogatym w skarby przyrody*. 

Nie spotkałem dotąd, podczas licz- 
nych podróży, kraju w Europie o równie 
żyznej ziemi rodzącej bez większego wy- 
siłku i wkładu zboża pierwszorzędne, ku 
kurydzę i pszenicę. Prawie, że niewyczer 
palne są źródła naftowe, nie brak lasów 
i kopalń złota, a jednocześnie największa 
nędza panuje wśród szerokich rzesz lud 
ności. 

Odziedziczono jpo Węgrach nieźle roz 
winięty przemysł, który przy odpowied- 
nio prowadzonej polityce gospodarczej 
stać by się mógł podstawą dobrze roz- 
winiętego przemysłu rodzimego. Nieste- 
ty błędna, zwalczająca kapitał zagranicz- 
ny i jednostronnie własny przemysł kosz 
tem rolnictwa, popierająca, polityka go- 
spodarczą zmarłego leadera liberałów 
Vintili Bratianu odstraszyła kapitalistów 
zagranicznych od inwestycyj i stoczyła 
wreszcie Rumunję na dno kryzysu gospo 
darczego. Bez pomocy zewnętrznej i in- 
westycyj zagranicznego kapitału trudno 
będzie Rumunjj wydźwignąć się do lep- 
szych form bytowania. 

Zniknęła wprawdzie z widowni poli- 
tycznej reprezentująca interesy ziemian 
partją konserwatywna, jednakże dosta- 
tecznie silna rodzima klasa śrędnią nie 
zdążyła się jeszcze wyłonić. Rażąca jest 
nadel niespotykana poza carską Rosją 
wielka rozpiętość między klasami posia 
dającemi a ludem. 

Miejsce na prawem skrzydle zajęli 
liberałowie, skrzydło lewe objęła w swe 
posiadanie, powstała po przyłączeniu się 
Siedmiogrodu do królestwa, partja na- 
rodowo-chłopska (t. zw. zaraniści), po- 

czem życie polityczne wróciło do swych 
starych norm, a grasujące w starem kró- 
lestwie korupcja i łapownietwo ogarnę- 
ły także nowe dzielnice. 

Chociaż stara, 139 tysięcy km? liczą- 
ca Rumunja, przekształciła się w 296.142 
km“ „Romania Mare* odporność zewnę- 
trzna państwa nie wzmogła się w rów- 
nym stopniu. Przybył bowiem Rumonom 
cały wielki kompleks mniejszości naro- 
dowych z których najliczniejsj to Wę- 
grzy, w żaden sposób nie mogący pogo- 
dzić się ze swoim obecnyin losem. 

Zamim przybyłem do Bukaresztu wie 
le ciekawych rzeczy usłyszałem od ru- 
muńskich sąsiadów o tarapatach finan- 
sowych potomków starożytnych Daków. 
O słuszności wielu wywodów miały mnie 
niebawem przekonać statystyki rumuń- 
skie jak i ogłoszony na jesieni raport rad 
cy technicznego przy Banku  Narodo- 
wym Królestwa Rumunj; p. Rogera Au- 
boin'a. 

„Rozpaczliwy stan budżetu i skarbu 
zagraża wciąż państwu j całemu życiu 

   

  

    

ekonomicznemu*, pisze p. Auboin. Zwal- 
czany od pięciu lat deficyt budżetowy o- 

   siągnął w r. 1933-34 rekordo sumę 
2.855 miljonów lei. Skąd wz pokry- 
cie na chroniczny deficyt przy jednoczes 
nym braku jakichkolwiek rezerw? Stwo- 
rzomo więc dość oryginalny .,budżet nad- 
zwyczajny”, który obejmuje zaległe wpły 
wy i wydatki. W budżecie ub. roku pod 
tą pozycją figuruje suma 1.458 miljo- 
nów lei, część tej sumy przeznaczona zo- 
stałą na zbrojenia. reszta poszła na po- 
krycie deficytu budżetu zwyczajnego, 
czyli nieznacznie zmniejszyła się łączna 
suma 12.843 miljonów zaległości. 

Mimo wszystko, zaobserwować moż- 
na zdaniem .p. Auboina od czasów zała- 
mania się finansowego Rumunji w r. 
1932 (co pociągnęło za sobą wstrzymanie 
przez szereg miesięcy wypłaty poborów 
funkcjonarjuszom państwowym)  pew- 
ną poprawę ogólnej sytuacj; ekonomicz 
nej w r. 1934. „Rok ten obfitówał w sym 
ptomy zwiastujące poprawę sytuacji eko 
EJ 

    

    

  

nomieznej j finansowej jak np. stosuan- 
kowo niewielką liczbą bezrobotnych, ak- 
tywność przemysłu pracującego dlą bie: 
żących potrzeb konsumcji. bardziej regu 
larne wypłaty, konsolidacja systemu ban 
kowego, znaczne pokrycie kruszcowe 0- 
biegu biletów Banku Narodowego i t. p. 
objawy”. Przekroczenie punktu kulmina 
cyjnego kryzysu, w znacznej mierze spo 
wodowanego dotychczasową gospodar- 
ką, oraz porównywanie obecnego bud- 
żetu Rumunji z niewiele mniejszym 
przedwojennym nasunęło p. Auboinowi, 
stojącemu widocznie na straży ka 
łów francuskich, dość ciekawą mj 
Rumunja przy bardziej racjonalnej go- 
spodarce, większych / oszczędnościach 
(szczególnie kosztem zbyt rozbudowane- 
go aparatu administracji państwowej) i 
jednoczesnem powiększeniu podatków 
byłaby właściwie w stanie spłacać zobo- 
wiązania zaciągnięte zagranicą. 

Długi są prawdziwą zmorą Rumunji. 
Łączna ich suma (wewnętrzne i zewnę- 

      

    
   

    

Min. Beck w kamisji spraw zagranicznych 

  

Minister Józef Beck podczas wygłaszania exposćse na posiedzeniu sejmowej 
Zagr. w dniu 1i-go lutego br. 

komisji Spraw 

  

32 LOTERJA PAŃSTWOWA 
GŁUWNA WYGRANA 1.000.000 zł. 

Losy do nabycia w najstarszej kolekturze 

zamkowa s $, GORZUCHOWSKIEJ zawkowa s 
1/4 losu 10 zł., 1/2 — 20 zł, cały los 40 zł. 

W zeszłej loterji padło 10.000 zł. i wiele innych wygranych. 

  

  

trzne) wynosi 127.897.711.410 stabilizo- 
wanych lei. : 

Chociaż dzięki osiągniętemu z zagra- 
nicznemi wierzycielami porozumieniu w 
budżecie r. 1934-35 udało się skreślić po- 
ważną kwotę przewidzianą na obsługę 
zobowiązań zaciągniętych zagranicą. 
budżet Rumunji po stronie wydatków 
nadal zamykał się w granicach 22,512 
miljonów lei. 

Zalecane _ powiększenie podatków 
przy specjalnych stosunkach rumuń- 
skich gdzie obywatele zamiast opłacać 
wszystkie podatki, wolą każdorazowo 
$dy korzystają z usług przy pomocy pań 
stwa wynagradzać urzędników nie od- 
niesie pożądanych skutków, tembardziej 
że w teraźniejszych czasach rolnictwo 
nie wytrzyma wysokich świadczeń na 
rzecz skarbu, a sfery miejskie przeważ- 
nie z powodzeńiem 'wymykają się kón- 
troli odpowiednich organów. Gdy zapyta 
łem kompetentnych Rumunów 0 właści- 
wy powód nierealności wszystkich bud- 
żetów i niezwykle wielkich zaległości w 
rubryce podatków otrzymałem lakonicz- 
ną odpowiedź: „„On tiche de s'arranger*. 

Ghwycono się zatem innego, skutecz- 
niejszego środka celem pokrycia bieża- 
cego stanu zadłużenia. Rozpisano wew- 

nętrzną pożyczkę narodową która całko- 
wicie się udała, subskrybowano ja bo- 
wiem z nadwyżką. Zresztą udana wew- 
nętrzna pożyczką nie może być mierni- 
kiem sytuacji gospodarczej jakiegokol- 
wiek kraju. Czy słyszał ktokolwiek o 
nieudanej pożyczce narodowej? 

Wreszcie słów kilka warto poświęcić 
zagadnieniom rumuńskiego handlu za- 
granicznego, którego bierny bilans po- 
ciągnął za sobą taki brak dewiz, że im- 
porterzy rumuńscy nawet przy najlep- 
szej.woli nie w stanie byli spłacić swych 
zobowiązań wobec zagranicznych ekspor 

    

   

  

terów przez co należności tych ostatnich - 
prawie, że w całości zostały zamrożone. 
Troska .o utrzymanie równowagi. bilan- 

"su płatniczego zmusiła rząd rumuński do 
nałożenia kagańca na własny handel z-za 
granicą i przejście całkowite do handłu 
kompensacyjnego — clearingowego (je- 
dynie w stosunkach z Polską obowiązu- 
je jeszcze tymczasem system kontyngen- 
towy). 

Rumunja dokonać zatem będzie mu- 
siała wysiłków prawie, że nadludzkich 
aby swoje życie ekonomiczne doprowa- 
dzić do równowagi. 

Na szezęście zarówno niedołężna go- 
spodarką jak i zła wola ludzka nie w sta- 
nie będą wyczerpać bogaetw naturalnych 
tego kraju. A zatem spodziewać się mo- 
żna kiedykolwiek odrodzenia ekonomi- 
cznego j dobrobytu szerokich mas, lecz 
ostateczne zwycięstwo „lepszych cza- 
sów'* może być okupione ciężkiemi ofia= 
rami. N. Ż. 

LISTY Z WARSZAWY 

Wobec nówej 
ordynacji podatkowej 
Zapowiedź reformy w dziale wymia- 

ru podatków bezpośrednich poruszyła ży 
wo umysły. Przeważają głosy zaniepoko- 
jenia i krytyki. Jest to zjawisko u nas 
zwykłe. Oto, wszyscy narzekają na jakąś 
instytucję, wytykają jej niezliczone wa- 

dy. Skoro jednak powstaje projekt na- 
prawienia jej zmodyfikiwania. następu- 
je raptowna zmianą frontu i obrona po- 
tępianego stanu rzeczy. 

Dziś np. budzi niezadowolenie likwi- 
dacja komisyj szacunkowych. A przypo- 
mnieć sobie tylko, czego'my się o tych 
komisjach nie nasłuchali. Odmawiano 
im wszelkiej wartości. Sam kiedyś zasia 
dałem w takiej komisji i przekonałem 
się, jak słuszne były narzekania. Komi- 
sja, w której brałem udział, miała wyro- 
kować o wiarogodności zeznań literatów 
i dziennikarzy warszawskich. Składała 
się, o ile pamiętam, z pięciu osób: był tu 

Na 

jeden drukarz, jeden księgarz, jakiś ma- 
ło komu znany dziennikarz, ja i ktoś je- 
szcze. Wszyscy razem pojęcia nie mieliś- 
my o dochodach poszczególnych ludzi 
pióra i orzeczenia nasze nie mogły mieć 
żadnej realnej wartości. Ja osobiście gło- 
sowałem stale za dawaniem wiary zezna 

niom; jest to bowiem, mojem zdaniem, 
pierwszy warunek zmuszania ludzi do 
mówienia prawdy. Podejrzewanie w każ 
dym oszusta mnoży kłamców. 

Znam taki oto wypadek. Ktoś w r. 
1921 zwrócił uwagę urzędowi skarbo- 
wemu, że — wobec spadku waluty — po 
winien zapłacić większy (podatek, niż 
mu wymierzono. Efekt tej deklaracji był 
zdumiewający. Urzędnicy, nie mogący 
wyobrazić sobie, by ten ktoś kierował się 
tylko uczuciami obywatelskiemi, jęli do 
szukiwać się w jego postępku jakiejś pod 
stępnej kalkulacji. Zaczęto odtąd gnę- 
bić biedaka podwajaniem i potrajaniem 
zeznawanych przezeń dochodów. A po- 
nieważ odwołania z reguły pozostawiano 
bez uwzględnienia, więc machnął ręką i 
deklarował odtąd stale dochody swoje 
cztery razy mniejsze, niż posiadał. „Po- 
większajcie sobie teraz*! 

Wobec takich stosunków, czyż nie 
należy powitać z zadowoleniem zapowie 

dzi opierania wymiaru podatków na ma- 
terjale faktycznym? й 

Wedle okólnika p. ministra skarbu, 
„każdy wymiar podatkowy wimien być 
zgodny z rzeczywistym obrotem lub 
dochodem płatnika j opierać się na ta- 
kich danych informacyjnych, któreby 
istotnie uzasadniały uskutecznienie wy- 
miaru w wysokości, przez władze wy- 
miarowe przyjętej”. 

Pismo ministra zaleca jednocześnie 
przyjmowanie ksiąg handlowych (oczy- 
wiście, prowadzonych dobrze 1 uczciwie) 
za podstawę wymiaru. Jest to w zasa- 
dzie bardzo słuszne. Niestety jednak, spo 
ro musi upłynąć czasu, zanim ludzie u 
nas nauczą się prowadzić jako tako re- 
jestry swych dochodów. Toć mamy na- 
wet kupców, którzy robią duże interesy, 
a nie posiadają żadnych ksiąg handlo- 
wych, buchaltera i buchalterję uważają 
za zbytek. Niema tego w Wielkopolsce, 
ale na terenie b. zaboru rosyjskiego — 
zjawisko powszednie. Dopiero w ostat- 
nich latach zaczęło to się zmieniać, ale 
jeszcze bardzo, bardzo powoli. Zaprowa- 
dzanie buchalterji w rozmaitych przed- 
siębiorstwach jeszcze wciąż traktowane 
bywa, jako coś zbędnego, nie dającego 

kupcowi korzyści. Wiem o istnieniu w 
Warszawie specjalistów, którzy pod ka 
niec roku gospodarczego preparują róż- 
nym przemysłowcom księgi — na pokaz, 
żeby było co przedstawić urzędowi w ra- 
zie potrzeby. 

To też zupełnie słuszne jest żądanie 
ministra, aby — niezależnie od badania 
ksiąg — urzędnik wymiarowy starał się 
poznać stosunki majątkowe i czynności 
gospodarcze płatnika. | 

Rodzi się tylko pytanie, czy w urzę- 
dach mamy ludzi, zdolnych sprostać te- 
mu zadaniu?... Wypadek, który wyżej o- 
pisałem, a który spotkał zbyt uczciwego 
podatnika, zdaje się dowodzić, że całe 
nastawienie personelu urzędów skarbo- 
wych powinno być gruntownie zrewido- 
wane. Prof. Michalski, b. minister, któ- 
remu poniekąd zawdzięczamy skład o0- 
sobisty owych urzędów i ich ustosunko- 
wanie się do obywateli, występując obec 
nie z krytyką nowej ordynacji podatko- 
wej na łamach „Ruchu Prawniczego* 
zwraca uwagę na fakt bardzo nieprzyje- 
mny. Okazuje się, mianowicie, że na 349 
naczelników urzędów skarbowych jest 
183, nie posiadających mawet średniego 

wykształcenia. Cóż tedy dziwnego, że u- 
rzędy te w ogromnej swej części pracu-



Człowiekiem, noszącym piękne to nazwisko, 
vezwisko bizantyjskica cesarzy, których wałe- 
ezny przedstawiciel! Konstantyn padł, broniąe 
swej stolicy przed turecka nawała dY b. 
srobasador francuski w carskiej Rosji. Mau 

rycy Faieolog zajmował to stan” 
rycznym okresie wybuchu wojny < i 
czlewiekiem, ktėry Się zbliska przyglądał brze- 
mieunym w następstwa wydarzeniom z czerw- 

ca i lipca 1914 r. Zresztą sam w tych wydarze- 
nisch brał duży udział. 

Z powyższych względów zarówno pamięt- 
niki Paleologa, jak też drobniejsze jego przy- 
tzynki, odnoszące się do tej epoki, mają kapital- 

me dla historyków znaczenie. Niedawno np. 0- 
ułosił Paleolog na łamach „Revue des Deux 

Mamndes* tekst depesz, jakie wymienili ze So- 
bą w przeddzień wybuchu wojny ostatni eesarz 
niemiecki i ostatni car rosyj ne te 

      

   

        

nia sprawy odpowiedzisino: i czołowych jedno- 
stek w połityce europejskiej z 1914 r. za wy- 
buch wojny. 

  

WILHELM ZWIEDZA FIORDY. 

W Ietnich miesiącach 1914 r. zwiedzał Wil- 

helm II na swym luksusowym jachcie norwes- 
kie fjordy. W tym właśnie czzsie zaszły wy- 
radki, które wywołać miały burzę: strzały w 
erajewie, ultimatum Austrji; odpowiedź Serbji. 
gorączkowa wymiana depesz między rządami 
vuropejskiemi. 

końcu lipca Wilhelm decyduje się prz p 
wać sw; morską wilegjaturę. 27 lipca jacht ce- 

sarski przybywa do Kilonii. 

  

QPINJE DWÓCH CESARZY CO DO WOJNY. 

28 Hpca Austije wypowiada Serbji wojnę 

Fakt ten oburza Mikołaja Il-go. W swej depeszy 

do Wiihelma nszywa wojnę austrjacko-serbską 

„gucrre ignoble“ — wojną niegodną, podłą. Wil- 

helm nie podziela jednak zdania „drogiego kuzy 

na“: 
„Przyłuczam sią de Twei opinji odnośnie 

utrzymania pokoju — pisze cesarz niemiecki— 

lecz nie nregę uw ackiej wobec 

Serbii za podłą wojnę. Wiedeński gabinet mi- 

nistów oświadczył, że nie żywi żadnych zabor- 

czych zamirrów. Resja mogłaby przeto zachować 

się jedynie jako widz względem konfliktu au- 

strjacko erhskiego. nie wciągając Europy w naj 

straszliwszą wsinę, jaką kiedykoiwiek widziano. 

Rząd mój w dalszym ciągu dokłada wysiłków w 

kierunku doprowzdzenia do bezpośredniego po- 
rozumienia między Rosią a Austrja“. 

Jak widzimy, pr oj 
skiego wzdrygała się na myśl o wojn 

helm natomiast maskuje swe tendencje military- 

styczne, przybierając pozę pacyfisty. 7 depeszy 

wynika też, iż pe doskrnałe zdawał sobie 
slna wojna ouropejska 

będzie jętras ha narodów, jaka 

kiedykolwiek w historji miała miejsce. Tem 

większa spada nań odpowiedzialność za to, iż 

rzezi tei nie zapobiegł. W tym samym dniu 28 

lipca. kiedy Wilhelm zapewnisł Mikołaja © 
swych tendencjzch  pacyfistycznych, kaneierz 

8ethmonn-Hollweg i sz”f szłabu głównego Molt- 

ke (wały brafanek wielkiego st ja z 1870 r.) wy- 

stali do Brukseli na ręce tamtejszego posła nie- 

micekiego tekst ultimatum, które w 4 dni po- 
tem miało być ratyfikewzne rządowi holgijskie 
mu. Obłudna taktyka Hohenzollerna widniej* 
więe jak na dłoni. 

      

    

  

   

        

       

     

    

    

STOSUNEK WILHELMA DO TRYBUNAŁU 
HASKIEGO. 

Drugą ekoliczności 

cytizm“ Wilheima jes 

    

do rozstrzygania skemplikowenych kwestyį pra- 
wne-pelitycznych w stosunkach międzynarodo- 
wych. Mikołaj I, zafrasowany wypadkami bał- 
kańskiemi i wejennemi krokami potężnej Au- 

  

streji w stosunku do małej Serbji, proponuje Wil- 

ja fatalnie, a ich funkejonarjusze często 
nie zdają sobie sprawy ze swojej roli?... 
Cóż dziwnego, że niekiedy. przybierają 
manjery władców i to władeów nieomyl- 
nych, podczas gdy wciąż popełniają o- 

      

  myłki. Jak mogą uczyć obywateli do- 
brego prowadzenia rachunków ludzie. 
kt 

  

y sami ksiąg prowadzić nie umieją? 

'Poć ma porządku dziennym są narze 
"na publiczności na dwu i trzykrolne 

Żądanie jednego i tego samego podatku! 

Że te skargi są słuszne, wie k 

  

żdy z 
nas. A w jakiej formie owe żądania wy- ° 
stępują. sam się niedawno przekonałem. 

Oto dowiaduję się, że w czasie mojej 
' nicobecności w domu, był egzekutor u- 
rzędu skarbowego z Grodziska Maz.. do- 
magając się zaległości jakichś 80 zł. za- 
ległych rzekomo z r. 19 Miał jedno- 
cześnie oświadcz e jeżeli następnego 
dnia o 8 rano nie zjawię się z pieniędz- 
mi w gminie, gdzie pan egzekutor bę 
dzie mnie czekał — to przyjedzie z wo 
zem i zabierze mi biurko. 

: Nazajutrz telefonuję do gminy. 
egzekutor jest. Płumaczę mu, że taką su 
ma należeć się odemnie nie może. Poda- 
tek, zgodnie z nakazami płatniczemi, w 
całości wniosłem przez P. K. O. Może 

   

   
       

  

Pan 

  

„KURJER% z dnia 3-go lutego 1335r. 

Żmija Paleologa 
helmewi w jednej ze (ch lipcowych di:pesz 

się do Trybunsłu Haskiego z prośba o 
rozstrzygnięcie. W odpowiedzi Wilhelm depe- 
szuje do swego posła w ł efersburgu: „Koncep- 

Haskicgo posieca się pan natural- 
nie cdsuna Już na wiele iat przed wybuebein 
wojny akcentowal Wilhelm - wedłe słów Pale- 
oioga — swój pogardliwy stosunek do Trybuna- 

łu Haskiego. „Cóż muie mogą obchodzić te 
„głapstwa? — mawiał Kajzer — W dalszym cią- 
gu będę liczył w przyszłości tylko na Boga i na 

swój miecz. Ce do protokułów hzskich, mam je.. 
gdzieść, 

Oczywista, przy taki*m pojmowaniu przez 
Wilkiolma wyższych instancyj sprawiedliwości 
międzynsredowej trudnoby było pokojowo na 
strojonemu carowi ze swym „drogim kuzynem* 
berlińskim się dokadać. 

  

    

    
      

      

  

   

  

OBOJĘTNOŚĆ WILHELMA NA LOSY 
„DROGIEGO KUZYNA*.    

Wojna wybuchnąć musiała, gdyż ludzie 
odpowiedzialni, ludzie dzierżący w swych dło- 
niach losy narodów nie wykazali dostatecznej 

wsli pokojowej lub też wręcz (jak Wilhelm) 
do wojny parii, licząc na miecz i armaty. Prze- 
bieg wojny jest znany. Rosja pierwsza odpadła 
wycż.rpana paroletnią masakrą, podkopana, de- 
stlrukcyjną robotą żywiołów rewolucyjnych. 
Przyszedł honiebny dia Rosji pokój brzeski. Peł 
nomoentk cesarza niemieckiego gen. Hoffman 
dyktewał w Brześciu bolszewikom twarde wa- 
runki. Zgadzali się na wszystko, nie mogąc | 

i nie chcąc prowadzić wojny. Jednak wśród 

różnorakich warunków, podyktowanych dele- 
gacji bolszewickiej przez Wilhelma nie było je- 
dnego, nakazywanego przez elementarne poczu- 
cie przyzwoitości względem „drogiego kuzyna 
Mikołoja* warunku: zwolnić z więzienia i wy- 

puścić z granie Rosji (lub zapewnić bezpieczeń- 
stwo) Mikołaja II i jego najbliższą rodz. Bolsze- 
wiry z łatwością zgodziliby się ne ten warunek, 
gdyby go Wilhelm był kezzał Hoffmanowi wy 

sunąć. Wilhelm jednak tego nie uczynił. Cóż go 

cebchedził „drogi kuzyn* pozbawiony tronu i 
у ny przez bolszewikow? Wilhelm z lek- 

kiem sercem pozwolił mu zginąć wraz z rodzina 

w piwnicy domu Ipatjewa w Ekaterynburśgu. 
NEW. 

  

    

  

AINA, TE IS TOS IEP PENTA 

Niebywąła śnieżyca w Beigli 

  

w 1 dniach górną Belgję nawiedziła 
stwą śniegu niebywałej grubości 

„sypany 

    

  

na drodze 

gwałtowna 

adczy o tem p 

śniegiem niemal do połowy. 

żna, pokrywając ziemię war- 
wiające samochód 

burza šni 
zdjęcie       nasze     

SPADEK DOCHODÓW KAS CHORYCH 
W T półroczu 1934 masiąpił silny spadek 

dochodów uphezpieczenia na wypadek choroby. 

wywołany już nie przy 

mi, lecz specjalnemi. 

Wchodziły tu w 

  

ynami konjunkturalne- 

grę momenty wynikające 

ze zmiany przepisów ustawowych i ogranicze 

mie zakresu osób, podlegających ubezpieczeniu 

mianowicie zwalnidnie od ubezpieczenia pra- 

cowników reinych z dniem 1.X 1933 r. or: 

składki za ubezpiecz. 

1934 r. (50/0 zamiast 

  

    zmniejszenie wysok 

nie chorcbowe z dniem 1 I. 

4, 50/0). 

Liezba ubezpieczonych na w 

NA w PL. 1534 r. 

lėk choroby 

      

pi w Różżnieć anų, kto 

re przedtem ubezpieczaly pracowuikow rolnych 

$kładka ubezpieczeniowa w roku 193t przypa 

а na jedną wykazała silny skok 

w dół. Gdy w I-szem półroczu 1932 r. wynosiła 

zł. 49,6 i w I półroczu 1933 r. obniżyła się do 

  

osobę 

   42.52 to w I półroczu 1934 spadła aż do zł 

29,62, czyli o 30,8%/0 w stosunku do 1933 r. 

kas 

w I półroczu 1934 w porównaniu z 1933 wynosi 

29,87%. Ogólna suma dochodów kas chorych wy 

1933 mr. 

1934 1. 

36,2 milį 

Sradek ogólny dochodów b. chorych 

nosiła w 91.115 miljcnów a w I 

54,867 

nów mniej 

  j poło 

wie milojnów zł czyli około 

ubytek docho- 

dów na tak dużą sumę było rzeczą trudną i dla 

tego w I-ej polowie 1934 r. okazał się niedobór 

w sume 8,1 móllonów A (es) 

  

„ Wyrównać 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE 

TELEFONICZNE WARSZAWA—RYGA. 
Jak się dowiadujemy w dniu 26 b. m. na 
stąpi uruchomienie bezpośredniego poł: 
czenia telefonicznego pomiędzy Warsza- 

wą a Rygą. 
— BUDOWA ZAMRAŻALNI RYB w 

porcie gdyńskim została zdecydowana. 
Rozpisano już przetarg. Zamrażalnia 0- 
bliczona jest na zamrażanie 20%ionn ryb 

ną dobę. 
POKŁADY KAOLINY NA WO- 

ŁYNIU. Wkrótce ma być podjęta na Wo- 
łyniu eksploatacja znaczniejszych pokła- 
dów cennej glinki kaolinowej, służącej 
do wyrobu porcelany i częścj potrzeb- 
nych w elektrotechnice. Pokłady kaolinu 
znajdują się na terenie powiatu kosto- 

polskiego. 
-— CIEPŁE KĄPIELE NA HELU. Z та 

h, dz 

na którem 

  

   

          

nia różnych organizacyj społecz 

cych na Helu, odbyło się zebranie, 

omówiono bardzo aktuatną dla dalszego rozwo- 

ju Helu, jako kąpieliska nadmorskiego sprawę 

budowy ciepłych kąpieli morskich. Ze wzgłędu 

na to, że czynniki państwowe niezwykle p'zy- 

chylnie się do projektu odnoszą, a władze ką 

pieliska są za natychmiastową budową kąpielo. 

spodziewać się można, że jeszcze w roku bież 

Helu gmach dla ciep- 

  

wybudow 

Ji morskich. 

zostanie 

łych kąp 

- HURTOWNIK POMARAŃCZ POD KŁU- 

CZEM. Z polec:nia prokuratora aresztowany zo- 

sts) we Lwowie hurtewnik pomarańcz dyrek- 

ter firmy „Centrcowoe*, oskarżony 0 pebiera- 

nie wyższych cen za pomarańcze, niż te jakie 

wyzraczyły władze. 
Z. STRYJEŃSKA PRZYARESZTOWAŁA 

DEKORACJE PARNELLA. Na dziwną przesz 

kodę uniemożliwiają 

wyjazd na tournee artystyczne po Europie, na- 

wafił popularny w Warszawie tancerz, p Par- 

nell, który 

(negdaj opuścić Polskę. 

„Przeszkodą* tą okazała się znana artystka 

malarka p. Zofja Stryjeńska. W dekoracjach 

baletowych Parnella artystka dopatrzyła się pla- 

gjatu szeregu motywów ze swoich dzieł i zwró 

du, prosząc o zabezpie 

zatrzymania 

ay w 

      

       
ą, przynajmniej cawilowo 

   
razem ze swoim zespołem miał į 

cia się ze skargą do 54 

drodze 

  

czenie pretensji w całego 

keri rekwizytów. 

"esztował dekoracje do czasu rozstrzy-     
  

gnięcia sporu, a tymczasem Parnetl zmuszony 

jest przebywać w Warszawie razem z zespołem. 

— 152 BOBRY W POLSC 

tów dyrekcji lasów pa ych, 
, przeprowadzał od kilku lat prace 

obliczeń tych wynika, że nnjwi 

skupienia bobrów ą na gruntach pry» 

nych nad Horyniem. gdzie znajduje si około 

100 sztuk. W lasach państwowych istnieją na- 
stępujące ośrodki: nad zarą i jej dopływami 

oraz nad kanałem Ogińskiego około 30 sztuk. 

Nad Żegulanką około Berezy Kartuskiej 8 sztuk 
w nadniemeńskiej wsi Rybaki pod Grodnem 
14 sztuk i nad Berezyną w puszczy Nalibockiej 

  

        

  

     

    

  

  

ilość nieustalona. 
W Mosłach nad Niemnem dyrekcja lasów 

państwowych założyła rezerwal o pow. 400 ha. 
Rezerwat jest ogrodzońy drutem kolczastym, a 
dozorcy nie wpuszczają 'doń obcych. Pozatem 
wszędzie, gdzie istnieją rezerwaty, wszelkie po- 
lowania są wzbronione. 

    
    

       

OD LATJ5 W/ŁUŻBIE DZIECKA-PUDER BEBE SZOFMANA 

być tylko jakaś drobna należność za 
zwłokę. 

-— To mnie nie nie obchodzi — sły- 
szę odpowiedź. 

— Mam kwity. 
—- Nie mnie nie obchodzą pańskie 

kwity. 
Dzwonię więc do samego urzędu w 

Grodzisku. Każą mi przybyć z kwitami. 
Jadę. Zjawiam się w urzędzie. Kierują 
manie do wydziału egzekucyjnego. 

— Gdzie to jest? 
Naprzeciwko 

nie tej samej ulicy. 
Idę tam. Przedstawiam kwity. 

My nie nie wiemy. Niech pan się 
zwróci do buchalterji. 

"— Gdzie to jest? 
-- Naprzeciwko — 

nie ulicy. 

   

   po drugiej stro- 

    

po drugiej stro- 

Wracam. skąd przyszedłem i po 20 

minutach sterczenia w ogonku docieram 
do pana buchaltera. Sprawdził kwity. 
Okazuje się. że wszystko było zaksięgo- 
wane. „Co się więc ode mnie należy?* 

pytam. 

-— Pięć złolych i dziewięćdziesiąt 
trzy grosze — słyszę odpowied 

— Więc dlaczego żądano 80 złotych? 
— Abo ja wiem? 

   

  

Płacę owe zł. 5 gr. 
wydziału egzekucyjnego. Pokazuję. 
le się należało, tyle zapłaciłem. 

— To mało — odzywa się urzędnik. 
ech panu w buchalterji napiszą, że 

pan nie nie winien za r. 1933. 

Uzyskałem to zaświadczenie i jesz- 
raz wracam na drugą stronę ulicy. 

93 i idę znów do 
Ty- 

  

cze 

—— A teraz — mówi urzędnik — niech 
pan poszuka egzekutora i jemu także to 
pokaże. 

Tu już moja cierpliwość się wyczer- 
pała. Powiedziałem tym panom kilka 
słów prawdy, że na to, aby się dowie- 
dzieć ile jestem winien, nie trzeba było 
sprowadzać mnie do Grodziska i używać 
za posłańca z jednej strony ulicy na dru- 
gą. Możną to było załatwić przez woźne- 
go. Byli bardzo zdziwieni moją hardoś- 
cią. ° 

  

A teraz przypuśćmy że to się zdarza 
nie mnie. człowiekowi, mającemu tele- 
fon, segregatory z kwitami etc. i umie 
    icemu się bronić — ale prostemu chło- 
pu, który nie potrafi nawet wyrozumieć 
urzędowego stylu nakazów i upomnień. 
Wystraszony, prawdopodobnie zapłacił- 
by owe 8 zł., bo inaczej — wóz i graty 
z chaty. 

W tym samym urzędzie byłem świad-: 
ikem lamentów jakiegoś włościanina. 
któremu egzekutor, nie zasławszy gospo- 
darza0, wyważył drzwi i zabrał rzeczy. 
Chłop zapewniał, że wszystkie podatki 
zapłacił. Urzędnik twierdził, że niepraw - 
da. 

Kto miał rację? — niewiadomo. 

Bardzo więc słusznie w piśmie swem 
p. minister zaznacza, że nowa ordyna- 
cja podatkowa wymaga od urzędów prze 
jęcia się jej duchem, a nie tylko formą. 
Duch ten, istotnie, musi być radykalnie 
zmieniony. Czy jednak może to nastąpić 
bez przesianią obecnego personelu — 
wydaje się rzeczą wątpliwą. Wiadomo: 
najdoskonalsze prawa nic nie pomogą. 
o ile ich wykonawcy stać nie będą na od 
powiednim poziomie. Obecny zaś poziom 
charakteryzuje przeszło połowa naczei- 

ników, mie posiadających średniego wy- 
kształcenia. A podobno mamy... nadpro- 
dukcję inteligencji ?... 

Benedykt Hertz. 

GE 
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KOLUMNA LITERACKA 
pod redakcją Józefa Maślińskiego 

  

ist z Paryża 

  

Valery i miłośnicy 
    te'mikom naszym, a zwłaszcza tym, 

brali udział w dyskusji na wieczo- 
rach poetyckich Zagórskiego, Putramenta i 
Rymkiewicza, chcielibyśmy zwrócić uwagę 
na pokrev stwo zjawisk. Oto Valė 
Faryżu musi słuchaczom swoim wyj 
o poezji te same rzeczy, które tak opornie 
są przyjmowane w Wilnie. Ta powszech- 

nieporozumień jest trochę — m>lan- 
cholijna... Red. 

  

    

    
      

    

Niedawno powstało nowe stowarzyszenie fi- 

  

    yckie. ociete de 

Komitet honorowy: de Rćgnier, Valóry, 

Bounard, Mauriac, Claudel — Komitet K 

czy — same mesdames z dobrych arystokratycz 

Tantropijno-poe' Nazywa sie 
  

  Poesie 
  

   erowr 

  

nych rodzin, ałbo wsławione artystyczną działal- 
  

nością, albo zaszcz nazwiskami mężów 

  

ycone 
  

  „Służyć poezji we wszystkich dziędzinach gdzie 

    

się ona przejawia” olo naczelne hasło programu 

Pierwszy wieczór wypełniało przemówienie Pa 

wła Valćry, „poezja, muzyka i łaniec*. (cytuję 

według tekstu zaproszeń), Valćry — jest genjusz, 

    

jedyny poeta Francji dla jednych, omal że nie 

hochsztapler literacki dla innych — w każdym 

  

zie nazwisko znane na paru kontynentach, wy- 

wczem obni 

  

mawiane ze słodyczą i porozumiew 

żeniem głosu nawet przez tych, którzy nie zdo 

będą się nigdy na heroizm przeczytania „Młode! 

Parki* czy „OCmentarza morskiego". Nic dziw 

dy Konik trojański dla 

elnie zamkniętych 

  

  

nego, że snobizm, ten jedy 

  

wprowadzenia poezji do s. 

mieszczańskich domów. przyciągnął mnóstwo pu- 

hliczności do sali Rameau. Oto i sam wielki aka 

ywy. z gładko zaczesanemi siwe- 

ipo 

ając szkła nerwową rączką odczytuje swo 

Sądząc z jego pracy, 

sdemik: mały. ż 

mi włosami, mówi o sobie „vótre serviteur 

    

praw 

je „propos sus la poesie“ 

powinien być mgl: 

zmów. Sądząc z a 

    

ty i pełen magicznych afo- 

ien być     aków pism, pow 
        Nic z tego Vałćry mó 

podejrzanem 

atelyczny i niezrozumiały. 

jasno, ściśle bez bawienia się 

achowując matematyczny rygor 

i 

wi ji 

pięknem zdań, 

F 

go języka na świecie - 

nie, że wogóle do poezji się nie nadaje. Samiśmy 

my Framcuzi winni. Zatraciliśmy poczu 

<ie różnicy pomiędzy poezją i prozą, na 

uczą młodzież pogardy dla zalet prawdz 

brego wiersza, każą uczuciom szukać w poezji 

ną mu- 

  

  

ancuski język ma opinję najmniej poetyczne- 

- stwierdza — istnieje zda 

    

temu 

  

ze licea 

vie do- 

    

    

pozostawiając jedynie wa    sensu treści 

zy wiersza na uboczu. 

  

To błędne wychowanie odbij» się na jakości 

Proza jest tylko środkiem dla wy- 

działalności ludzkiej, która 

samej poe 

wołania 

  

obrazów 

znajduje się poza mią. Poezja natomiast jest sa- 

ma w sobie działalnością, celem, ona nie potrze- 

buje fermentacji w umyśle czytelnika. ona jest 

i na 

  

tem jej rola się kończy, tak samo jak ut- 

wór muzyczny nie potrzebuje tłumaczenia na 

język uczuć i wyobrażeń. Ale tak samo jak mu- 

ja jest tyłko zespołem nut. Żeby istnia     a, poe: 

ła naprawdę, musi b 

ji i ` 
jak „Societć de Poesie*. Tyle 

  

rė wykonana. Stąd znacze 

    

nie sztuki recyta przed takie- 

  

ogrom pr: 

   
  

mi organizacj 
  

      Valćry część „wokalną, przygoło- 

wujemy się na wzruszenia artystyczne. Zupełne 

  

    rozczarowanie. Aktorzy .„Komedji Francuskiej 

mówią wiersze i przewracają białkami, pięćdzie- 

sięcioletnie weteranki sceny fruwają jak ptasz- 

ki, pulchnemi łokciami robią skrzydeł stare 

   

  

draby krzyczą i szłochają aż czerwone apoplekty 

  

czne szyje wylewają się ze sztywnych erzy 

ków: Znany to świetnie. Powtarza się zmora 

wszystkich poetyckich wieczorów, któreśmy wi- 

  

Niema     dzieli w kochanej stolicy świ: 

umie najwy     ki kogut nie umie mów ej piać 

Biedny Valėr 

Francji mówi się z zamkniętemi oczami i z trem< 

  

! Nie wiem dlaczego wiersze we 

  

landem w głosie. Przypuszczam, że to wpływ tra 

dycji. wpływ patosu Klasycznej Trage 

dziwniejsza, autorzy czytając swoje wiersze za- 
    

tak samo i nikogo to nie śmieszy 

cichego męczennika 

tem większe brawa 

chowu ją 

Prze 

im więcej omdlewania - 

    

wnie, im więcej pozy 

  

tem większy sukces. M tradycj 

prostu niezdolność do gry tragicznej, hfak odr 

biny głęboko pod skórą siedzącego kabotynizmu 

który innym rasom — choćby Żydom czy Ros 

janom daje umiejętność targania bebechów pu- 

i. Z pierwszego wieczoru „Societć @: 

a, a może p       

  

blicznoś 

Poesie* wychodziliśmy niezbyt zbudowani. Żeby 

trzeba było dopiero 

  

  poprawić złe samopoczucie. 

teatru Jerzego i Ludmiłły Pitojewych, Tam sły- 

szy się wielkich recytatorów, widzi się wielkich 

  

   

aktorów. 

Ale to już inny gatunek, to już poezja sceny. 

A wykonawcy poezji „golej“, tej poezji — mu- 

i o której woła Valćry — gdzież są? W Pa-      
ja jakoś ich niełatwo odszu 

Czesław Miłosz. 

  

Jeszcze w sprawie Karłowicza 
     W związku z artykułem „Zaprasza 

zaklinami („Kol. Lit.'* z dnia 24 sty 
mał autor jego p. Tadeusz 

list, który jest przekonywują- 
cą ilustracją związków :Karłowicza z Wi- 

leńszczyzną, zarazem oddaje atmosferę 

j młodości kompozy- 

       

   

  

  

lat najwezešniejs 
tora. 

  

(Red.). 

Wilno, 24 stycznia 1935 r. 

Szanowny Panie 

  p Karłowi- 

  

jąc Pana wzmiankę o muzy 

  

cza, stwierdziłam, że Pan to samo pisze co ja 

energicznie wmawiałam p. Chylińskiemu zeszłej 

zimy, gdy ze mną korespondewał. Że musi pr 

    

4. Do 

przykra wycieczka, bo tam ruina wojenna niczem 

nie zosłała pokryta, ani nową kulturą, ani odbu 

  

Wiszniewa to m« a by 

  

samego 

  

dowano coś dawnego; ale posłuchać zanikają- 

cych, wskutek szkół, pieśni, odwiecznych, tesk- 

nych pieśni białoruskich. za któremi ja tak prze 

sław, lo 

  

padam, jak przpadał za niemi Miec 

trzeba, One są tak nierozłączne z tęsknotą, prze 

ą lud tutejszy, krajobraz, dusze nasze, tu- 

tejsze. A Miecz. przez Matkę, przez kontakt z ta 

ziemią, bo przecie od czasu gdy miał jakieś 15— 

16 lat, przyjeżdżał prawie co wakacje do Karoli- 

sami do Wiszniewa i włó- 

  

nikają 

  

    

    

   nowa, do nas, a © 

  

    ył się z leśnikami, po lasach, kniejach, wsłu- 

i ak koło żyta 

Me- 

Państwa 

      ileż razy to bywało, 

  

chiwał się 

chodząc, Śpiev 

lodje litewskie śpiewane przez niańkę 

  

wieczorami dziewczęta 

  

  czy są litewskie, czy białoruskie? One są tak róż- 

  

ne te tematy. Rapsodja wydała mi się 

mimo tytułu, stuprocentowo białoruską, nie li- 

tewską. Niania Mieczysława była z okolic Wisz- 

niewa, czysto białoruskich; był to typ do opi 

nia; Janowa, nazwiska nie pamiętam, umiała wie 

le cudnych bajek. które nam, przędząc kądziel. 

opowiadała w dużym pokoju dziecinnym w Wisz 

niewie, o zmierzchu kiedy futa zima trzaskala 

mrozem za gotyckiemi oknami tego pięknego, 

wielkiego dworu, a nas bębnów, straszyły starsze 

dzieci, że po wyższem piętrze chodzi w kaszmt 

    
    

     

  

rowym szalu na białej koszuli nasza prababka 

b. piękna i płocha szambelanowa Karolina Su- 

listrowska. Mimo że nie znałam trwogi dygota- 

łam, gramoląc się z Mieczkiem na to mroczne 

piętro, nawet w dzień. Janowa śpiewała przewle- 

kłe pieśni swoje przy kądzieli godzinami; jes 

cze mam w uszach te usypiające, doskonale ko 

„ tęskne, rzewne melodje, zapach mo- 

  

  

jące nerw: 

  

  

0 reorganizacji studjów literackich * 
1I. Reorganizacja studjów pałonistycznych ze 

Stanowiska. naukowców 

  

Dzisiej program uniwersyteckich  stu-    

  

djów połonisty jako kompro- 

naukowych i pedagogiczno-nauczyciels 

nych „stworzony 

    

mis kich 

celów nie dogadza nietylko tym studentom. któ- 

skiej, ale też i tym 

  

rzy myślą o pracy nauczy 

którzy mają zamiar poświęc 

na terenie 

  

się wyłącznie na- 

ukowej pracy literatury. Wpraw 

dzie ta druga kategorja studentów jest dziś prze 

jąco znikoma, ale jest to wynikiem z jedsej 

strony obecnych szczególnie trudnych warun- 

ków bytu, zmuszających każdego do szukania 

w sludjach pzzedewszystkiem: opareia materiał 

nego na przyszłość, a z drugiej strony — braku 

odpowiednio uposażonych stanowisk w 

i społecznem, 

cujących naukowo na te 

ani stanowiska profeso 

    

raż   

      

państwowem zarezerwowanych 

| wyłącznie dla osób p 

renie literatury, gdyż 

rów docentów, lub asystentów uniwersytetu, ani 

tembardziej dorywczo. uzyskane stypendja К 

nie mogą tu w rczyć. 

    

    

jowe i zagraniczne 

Mówimy tu oczywiście o słanowiskach, związa- 

nych o wiele ściślej z istotną, naukową pracą 

badaczy literatury, niż zawód nauczycielski, a 

więc takich np. jak niektóre stanowiska pr 

chiwów, zbiorów ręko 

        

cowników bibljotek, 

piśmiennych. instytucyj bibljograficznych, wy- 

х     dawniczych i t. p. Zjawisko powszechnej ucie 

ki od wyłącznie naukowych studjów literackich 

nale zatem traktować jako nienormalny i 

przemijający objaw współcze: 

lego w ewentualnej reorganizacji dzisiejs 

słudjów polonistycznych nałeżałoby również u- 

    

nego życia i wobec 

ch 

  

względnić i te żądania, jakie mogłyby im być po- 

AE 

*) Patrz „Kol. 
  

Lit * z.dnia 27 stycznia hr 

  

stawione przez przyszłych naukowych badaczy 

titeratury. . 

Pierwsze z nich dotyczyłoby rozszerzenia 

   dzisiejszej polonistyki uniwersyteckiej do za- 

kresu najogólniej pojętej nauki o literaturze, 

obecny bowiem system egzaminów magisterskich 

nie obejmuje bynajmniej równomiernie wszy 

stkich jej gałęzi. Przewiduje on dwa egzaminy 

z historji literatury i jeden z badań porównaw- 

czych oraz dziejów literatury powszechnej lu- 

śnie jedynie doczepiając do pierwszego, histo- 

ryczno” - ckiego egzaminu  lekceważoąne 

przeważnie w praktyce wymagania podstawo 

Auka TTT edit T MARE GII ISTAT k AIK . 

Jalu Kurek iaureatem 
„Zwrotni- 

    

Członek zespołu awangardowej 

cy*, rzdaktor awangardowej ..Linji*, 

nych wierszy, powieści i filmów eksper: 

nych, otrzymał wysokie odznaczenie państwowe 

Nagrodę: Młodych Polskiej Akademji Litera- 

  itor Iez-       
  m=ntal-       

    

tury. Cieszy nas to nietylko dlatego, że nagro- 

dzono członka grupy nowatorów krakowskich. 

  

którymi łączy nas przyjaźń osobista i ponie- 

  

kąd „braterstwo broni*, nietylko dlatego, że na- 

sie 

  

   

  

grodzonego pisarza, którego talent rozwi 

że decyzja Akademi 

gardy. 
    pięknie, ale i dlatego także, 

ludzi,    jest oficjalną nobilitacj. 

ba autorytetu, by się dali p 

Jedni z pierwszych dru 

zekonać.   którym 17 

Oto przemówił autory 

nzję nagrodzonej ksi 

      

kowaliśmy rece! = 

Lit.“ z dnia 13 stycznia rb. — „Dobra powies 

W recenzji tej pisze kol. Pirmas:- s 

czytając lę pow uwisrzyłem 

Oczywiście ucieszę 

        

się ucieszy 

    

w sensowność awangardy. 

  

że teraz, po nagrodzie, uwierzą 

Józef Maśliński. 

się. I z tego te 

i inni. 

wych wiadomości z zakresu teorji literatury, po- 

etyki i stylistyki. Tymczasem z dzisiejszego sta- 

łoby sla- 

jmniej równoupraw- 

  

nowiska wiedzy o literaturze nale 

o domagać się con 

  

nowe 

    

nienia wszystkich jej gałęzi t. j. wprowadzenia 

do obecnego programu polonistyki oddzielnych 

studjów tak z zakresu teorji literatury, 

i estetycznych badań nad poszczególnymi 

ytem ostateczny eg- 

polskiej 

      

te 

poetyckimi. Pir: 

  

utworami 

zamin z zakresu „historji 

ze szczególnem uwzględnieniem jednej z epok* 

by spełniać roli synte- 

tycznego zakończenia studjów literackich, gdyż 

wypełnia on zadanie kryterjam wiadomości eg- 

ylko bynaj- 

ackich. 

literatury 

  

ajmniej nie może dziś 

    

zaminowanego w zakresie jednej t 

mniej nie nadrzędnej gałęzi badań lite 

racjonalnie pojętą dy 

mini pracy magister- 

    

    Zastąpienie go pz 

kusję nad g mi tez; 

skiej oraz zagadnieniami z nią związanemi jest 

tu — jak sądzę — bardziej wskazane. 

Niemniej niewłaściwe wydaje się ogranicze- 

nie wyboru dziedziny specjalnych zainteresowań 

studenta do zakresu (historji literatury pol- 

iej z całkowitem w) zeniem teorji literatu- 

ry i zagadnień. związanych z estetyczną 

iza poszczególnych utworów (poetyckich. Tru 

dno bowiem sobie wytłumaczyć, dlaczego stu- 

  

ÓW:      

   

  

     

  

na- 

  

          

  

dent, piszący np. na temat kompozycji nowel 

Prusa ma w sposób szczególnie dokładny i 

wszechstronny poznać właśnie epikę pozytywi-     

jne zagadnienia in- 

  

u, a nie np. kempozycj 

nych rodzajów literackich, lub budowę nowel 

wogóle. Wniosek jaki stąd należy wyprowadzić 

jest jak sądzę — jedyny 

specjalizacji stadenta nietylko do wyboru tej 

innej epoki historyczno - literackiej ale też 

Czesław Zgorzelski. 

    

    

(Dokończenie art. na str. 6-eį) 

    

czonego naślinionemi palcami lnu i postać : 

nowej w czepku, i jej głos nosowy: 

    teczki, śpij katoczek, przyłoż gło: 

  

Śpiewała też 

A u wdowy 

pokłada- 

  

szeczki i śpij, pośpiewam tobie". 

„teksty ślecheckie* i gdy wyciągała 

serdca 

  

  

  

chlieb gotooowyyy. 

  

liśmy się ze śmiechu. 

[Ten p. Kę 

nizinach z Karłowicza 

rozstroju nerwów u Mieczysława pamiętam do 

skonale. Nikomu z pewnością prócz może dok 

   
rozpisuje się o „łęku w 

  fantazjuje, ja te czasy 

torowi, mie zwierzał się tak, jak mmie, Bo bytam 

pewna do sekretu, i dziwy jakie mi opowiadał, 

z pewną lubością i zapatrzeniem się w sieb'e, ja- 

kie miał, wskutek rozpieszczenia przez Ma! 

kochającą go fanatycznie i bezkrytycznie, przej 

mowały mię zbożnym podziwem i lękiem. Miaf 

znaną i łatwo uleczalną fobię;: obawę przestrzeni, 

nie trwało to długo, ale pamiętam doskonale jak 

ył że i Prus tak samo cierpi, tak sa- 

mo nie może się zdobyć na przejście przez ulicę, 

a widok placu go przeraża i przykuwa dd móejs 

razem na łe 

  

   
  

   

  

   

  

mi tłumac 

      

cal Wiem też, że wychodziliśmy 

eksperymenty, aż mi się to wydało pieszczeniem 

się i dziwactwem, i nawymyślałam mu. że się 

wsłuchuje w siebie i nie panuje nad wrażeniem. 

On był bardzo pieszczony i wszystko w domu, 

przez wolę Matki, podporządkowywalo si: jega 

chęci, a ja, choć byłam jedynaczką, byłam cho 

wana twardo i nikt nie uwzględniał jakiegoś od- 

od programu starszych. Dlateg> ja nie 

    

  

  

chylen 

mogłam „ocenić* jego nerwów. 

  

Tych parę szczegółów rzucam Panm do użyt- 

ku w razie potrzeby, bo dałam co mogłam p. 

Chylińskiemu zeszłego roku, ale uważam, że bro- 

szura Kęckiego jest „obea”, a to, co Z. Wasi 

lewski insynuował, że Mieczysławowi groziła ja- 

kaś choroba to 1) nieprawda. ba 

wiedziałby o tem jego brat, doktór, 2) za dużo 

miał projektów, 3) bał się jak ognia wszystkie- 

go co by mogło zaszkodzić zdrowiu jego, które 

sobie żelazną wołą poprawił w wieku starszym. 

Łączę uprzejme wyrazy 

Helena Romer - Ochenkewska. 

  

nieuleczalna 

  

Korespondencja 

Do Redaktora „Kolumny Literackiej“ 
Szanowny Kolego Redaktorze! 

W „Kolumnie* z dnia 27 stycznia br. u- 

ł Kolega pseudodowcipny „reportaż* - 

Pirmasa pt zterowiersz na warsztacie. 

ijamy całkowicie niechlujny i niesmaczny 
styl tych wypocin; pomijamy dziwną poufałość 

pana P. w stosunku do na której nikt z nas 

go nie upoważniał; pomijamy wzeszcie niesły- 

chane kpiny w żywe ос poważnego bądź 

   

  

          

   
    

     

  

    
co bądź dorobku poetów z kilkuletnim gem 

žagarowym ( czemże legitymuje się p. A. 

Pirmas. z litości niemał przygarnięty w swoim 
Nie-te rzeczy nas balą. 

osunzk p. Pirmasa do 
tkie wróble na dachach 

   
   

  

czasie do    

    

  

Wilna kim mowa) do Cze- 
sława Miłosza, nieobecnego w Wilnie, a zatem 
pozbawionego możności zwykle stosowanej 

ez niego reakcji (Ciekawi jesteśmy, yby 
napisać o Miłoszu. 

      pr 
ośmialił się p. Pirmas tak 
gdyby ten był w Polsce?). 

Wystęj 

Połs 

ując tedy w obronie godności Lite- 
iego piętnujemy z całą stanowczością 

niesmaczny wybryk” pana, którego. jak widać 
skusiły nietwy y Uniłowskiego. 

Racz Pan, Kolego Redaktorze, i t. p. 
Teodor Buinieki, Jerzy Putrement 
Aleksander Rymkiewicz, Jerzy Zagórski 

P. S. Zapomnieliśmy napiętnować również 
umieszczenie w dedykacji nazwis Mistrza: Tu 

wima. co jest ju zczytem w 

  

    

  

  

  

    

       

Przyp. r — Doprawdy najchętniejbym 
lego listu nie wydrukował. Jakkolwiek i mnie 

w inkryminowanym artykule sporo nie konwen- 
jowało, to przecie zbyt sobie cenię talent kol. 

Pirmasa. oraz parodję jako gatunek, by nie przy 
znać „Czterowierszowi* poważnych wartości li- 
terackich. I właśnie dlatego, że sam tam=byłent" 
sparodjowany najmocniej, wydrukowałem rzecz 
w imię bezstronności. W imię bezstronności ież 
drukuję obecnie list mych kolegów. 
żam że wprowadza on zadrażnienia zbyteczne. 
Zresztą — sprawa otwarta. J. M. 

    

    

  

   

    
    
   

  

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

NOWA 

WROCE 
OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 
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KOLUMNA LITERACKA 
  

„KURJER* z dnia 3-go lutego 1935 r. 

O reorganizacji studjów literackich 
do pewnych ogólnych zagadnień, związanych z 

innemi, równorzędnemi gałęziami kadań literac- 

kich nap. jak teorja literatury, cz 

  

też estety- 
czne badania poszczególnych utworów poetyc- 

kich. 

WI ścisłym związku ze sprawą wyboru za- 

kresu specjalnych zainteresowań studenta poświę 

cającego się pracy naukowej pozostaje kwestja 

studjów pomocniczych. Że taki tylko charakter 

mogą mieć dla naukowca gramatyczne studja 

językoznawcze, to już w sposób 

przekonywujący udowodnił w wyżej wspomnia- 

nych artykułach prof. Kołaczkowski. Podkreś- 

łam jednak, iż mam tu na mvś 

językoznawstwa, alle te dziedziny, których przć- 

studjowanie. obowiązuje dziś każdego studenta 

polonistyki, a więc; opisową czy też historycz- 

ną gramtykę języka polskiego, lub staro-cerkiew- 

no-słowiańskiego. Nie ulega bowiem wątpliwości, 

że studja nad szeregiem zjawisk języka poetyc- 

kiego i stosunkiem jego do języika potocznego, 

jak np. badania stylu w ściślejszyem tego słowa 

znaczeniu, rytmu, rymu, czy też słownika po- 

elyckiego —dziś przez językoznawców polskich 

całkowicie niemal zaniedbane —- miałyby cha- 

rakter i znaczenie istotnych badań literackich i 

w takim wypadku owe „małżeństwo jezyka 

znawstwa i nauki o literaturze, o którem tak 

pięknie pisze prof. Kołaczkowski, byłoby cał 

kowicie usprawiedliwione. Niemniej jednak ję- 

zykoznawstwo tego typu, jaki dziś się powszech 

nie w naszych uniwersytetach coraz chlubniej 

rozkrzewia, może dla naukowego badacza lite- 

ratury spełnić rolę jedynie nauki pomocniczej o 

uprawnieniach bynajmniej nie większych, niż 

np. estetyka ogólna, historja, etnologja, socjo- 

łogja i t. p. Możnaby tu nawet zaryzykować ta 

kie przypuszczenie, że — jeśliby już koniecznie 

należało pozostać przy współzależnem połącze 

niu kilku dziedzin badań naukowych, jako cał- 

kowicie równorzędnych to o wiele praktyczniej- 

sze rezultaty mogłaby wydać ściślejsza współ- 

praca ze sobą z jednej strony literackich — 

z drugiej zaś — językoznawczych studjów po- 

tonistycznych, germanistycznych, romanisstycz- 

nych, slawinistycznych i t. p. niż istniejące dziś 

sztuczna zespolenie gramatycznych i literackich 

zagadnień w obrębie poszczególnych systemów 

językowych, gdyż tak ze względu ma  przed- 

miot, jak też cele i metody badań o wiele wię- 

dostatecznie 

  

i nie ogół spraw 

  

  

  

  

(Dalszy ciąg art. ze str. 5-ej) 

Wracając zaś do sprawy przedmiotów po- 

mocniczych i biorąc pod uwagę niesłychanie 

szybki rozwój dzisiejszej nauki. nieunikniona 

wydaje się konieczniość nietyle szerokiego u- 

jęcia mmóstwa. wiadomości z zakresu różnych 
  

dziedzin nauki, ile raczej głębszej specjalizacji 

w ramach obranego przez się zagadnienia. To 

też w związku z tem należałoby zostawić stu- 

dentom całkowitą wołność wyboru tak rodza- 

ju, jak też i zakresu studjów nauk pomocniczych 

zależnie od wybranej przez nich specjalizacji 
  w obrębie badań literackich. Tak więc specjali- 

zacja w zakresie badań teoretyczno-literackich 

zmusi studjującego do we 

  

  

a w bliższy kon* 

takt z miektóremi naukami filozoficznemi, ana- 

poetyckich zet- 

knie go bliżej z estetyką, badania historyczno- 

i'terackie sprowadzą go niejednokrotnie na te- 

ten studjów ściśle histo ch, lub historycz 

ro-kuluralnych i t. p. Spra aś całą uregu- 

towałyby ostatecznie odpowiednic stosowane 

liza poszczególnych utworów 

   
   wę z   

wymagania przy końcowej dyskusji nad tezami 

i zagadnieniami rozprawy magisterskiej“*). 

IV. Wzajemny stosunek obu rodzajów studjów 

polonistycznych. 

Jeśli teraz na zakończenie spróbujemy zesta- 

wić ze sobą przedstawione powyżej postulaty re- 

formy studjów polonistycznych, wysunięte z 

jednej strony ze wzgłędu na nauczycieli szkół 

średnich, a z drugiej — ze stanowiska nauko- 

wych badaczy literatury, to dojdzemy do wnio 

sku, że postulaty te, chociaż nie są. w stosun- 

ku do siebie sprzeczne, lub wykluczające się 

wzajemnie, niemniej jednak różnią się dość zna- 

cznie. Różnice te tkwią po pierwsze w zakresie 

i stopniu poszczególnych gałęzi studjów lite- 

rackich i nauk pomocniczych 

  

- a powtóre 

w ich ugrupowaniu i wzajemnem uzależnieniu 

  

*+) Aby zadośćuczynić postulatom wszyst 
kich trzech, wyżej wymienionych kategoryj stu- 
dentów polonistyki, powinnoby się jeszcze przyj- 
rzeć dokładniej nieco zadaniom, jakie należałoby 
może postawić owej ewentualnej reformie stu- 

djów polonistycznych również i ze stanowiska 

pisarzy — literatów. Żądania te jednak musiały: - 
by być opracowane przez nich samych i dlatego 
autor niniejszego artykułu nie czuje się powo- 
łany do zabierania głosu w tej sprawie i ogra- 
nicza się jedynie do ogólnej uwagi, iż — jak się 

   

odpowiednio do różnej nieraz wagi i znaczenia 

Eoszczególnych dziedzin studjów litezackich dla 

przyszłej pracy bądźto nauczycielskiej, bądź też 

badawczo-naukowej. Tak więc niejednokrotnie 

to, co dla nauczyciela będzie przedstawiało spra; 

wę pierwszorzędnej wagi, dla naukowca może 

się okazać w pewnych wypadkach całkowicie 

zbędne — i odwrotnie. Podczas gdy studja hi- 

storyczne, historyczno-kulturalne, lub gramaty 

czno-językoznawcze dla polonistów-nauczycieli 

szkół średnich posiadają niemal takie same zna- 

czenie, jak i studja ściśle literackie i powinny 

wykraczać daleko poza zakres jakichkolwiek 

innych studjów pomocniczych, -— to niezbędność 

ich przy pewnego rodzaju naukowo-badawczych 

pracach na terenie literatury wydaje się nisraz 

wątpliwa i ściśle uzależniona od zakresu zain- 

teresowań i specjalizacji danego badacza. 

Ściśle, organizacyjne połączenie obu rodza- 

jów studjów polonistycznych mogłoby zatem 

nie dogadzać tak przyszłym nauczycielom szko- 

ły średniej, jak też naukowym pracownikom 

na niwie literackiej, gdyż z jednej strony zbyt 

szkodliwie krępowałoby naukowców zbędnemi 

nieraz wymaganiami egzaminacyjnemi, a z du- 

giej postawiłoby niewłaściwe czasem żądania 

naukowo-badawczej pracy w stosunku do nau- 

czycieli szkół średnich. Jeśli bowiem zgodzimy 

się z tem, że naukowe zainteresowania nauczy- 

<cieli są objawem wielce dodatnim i pożądanym, 

to niesposób przecie zarpzeczyć, że w równej — 

jeśli nie większej -- mierze mogą one FViero- 

wać się ku zagadnieniom ściśle pedagogicznym 

i w tych wypadkach stawianie nauczycielom w 

magań twórczej, naukowej pracy na terenie | 

teratury jest wysoce niewłaściwe, gdyż w dzi- 

siejszych warunkach pracy nauczycielskiej prze- 

poowadzanie badań naukowych na dwóch fron 

jest całkowicie - wykluczone. 

Z drugiej jednak strony nie ulega watpli- 

wości, iż cele obu rodzajów studjów połonistycz- 

nych możnaby osiągnąć w cbrebie jednego za- 

kładu naukowego i zapomocą jednakowych wy- 

kładów, ćwiczeń i seminarjów, należałoby je- 

dynie studja fe ująć w różne, odrębne przepisy 

organizacyjne, odpowiednio regulujące tak za- 

kres wymagań, stawianych podczas egzaminów 

i wobec prac seminaryjnych, jak też wzajemną 

współzależność i hierarchję poszczególnych ga 

łęzi studjów literackich — inną w stosunku do 

    

tach nara? 

  

wo- 

RADJO 
WILNO 

NIEDZIELA, dnia 3 lutego 1935 r 

    

  

   

9.00: Czas i pie: 
nastyka; 9. 

; 9.03: Muzyka; 9.07: Gim- 

          
     

    

  

9.40: Muzyka; Chwilka 
Program dzienny; 10.00: Muzyka (płyty); 10.30 
Transm. nabożeństw: 11.40: Drobne utwory 
wielkich kompozytorów (płyty); 11.57: Czas; 
2.00: Hejnał; 12.03: Kom. met.; 12.05 o sły- 

  

chać na naszych rynkach zbożowych — 
czyt; 12.15: Poranek muz. z,Filh. Warsz.; 14.00- 
Godzina życzeń (płyty): 15.00: Gawęda o łnie— 
K. Pietraszkiewic 15.1: Audycja «Па wszyst 
kich; 16.00: Audycja poświęcona Ignacemu Kra 

siekiemu; 16.20: Polskie drobne utwory fort. 
: Opowiadanie dla dzieci „Przygoda Misia 

z ogrodu zoologicznego; 17.00: Muzyka do tań- 
ca; 17.50: Polska na morzu; 

słuchowisko; 18.45: Ży 2 
Muzyka lekka — Ork. P. R.; 19.45: Prog'am 
na poniedziałek; 19.50: Feljeton aktualny; -20.00: 
Koncert ork. symf. P. R.. 20.4: Dziennik wie- 

; 20.55: JJak pracujemy w Polsce; 21.00: 
sołej lwowskiej fali; 21.30: Międzynaro- 
awody narciarskie; 22.00: Ze świata rad- 

Jowego — pog. wygł. Alfred Daun; 22.15: Okres 
kolendowania skoń felj.; : Wiado- 
mości sportowe zbiorowi: 2.4: fuzyka tanecz 
na: 23.00: Kom. met.; 2 Muzyka taneczna 

  

    

   

        

  

     

       
    

   

  

   

  

Poniedziałek dnia 4 lutego 1935 r. 

645 Pieśń. 6.48 Muzyka 6.52 Gimnastyka 7.07 
Muzyka. 7.15 Dziennik poranny. 725 Muzyka 

35 Chwilka pań domu. 7.40 Program dzienny 
50 Koncert reklamowy. 11.57 Czas. 12.00 Hej- 

nał. 12.03 Kom. met. 12.05 Codz. przegląd prasy 
polskiej. 12.10 Muzyka satonowa. 13.00 Dziennik 
południowy. 13.05 Muzyka operetkowa (płyty) 
15.30 Wiad. o eksp. polskim. 15.35 Codz. ode 

powieściow 15.45 Serenada. romanse, humo- 
reski. Wy Jonasėwna, A .Dobosz, T. Kowal- 
ski 16.45 Lekcja języka niem. 17.00 Orkiestra 
Wiiktora Tychowskiego. 17.25 „100 kim na go- 
dzinę“ felj. J. Umiastowskiego. 18.05 Z litew- 
skich spraw aktualnych. 18.15 Koncert kame- 
ralny w wyk. Warsz. K tetu smyczkowego. 
18.45 Zagadki muzyczne. 19.00 Audycja żołnier 
ska 19 Chwilka strzelecka. 19.30 Polacy z 

nad wielkich jezior. 19.45 Program na wtorek 

19.50 Wiadomości sportowe. 19.56 Wil. wiad. 
sportowe. 2000 Od piosenki do piosenki. 20.4% 
Dziennik wieczorny. 20.55 Jak pracujemy w Pol- 
sce. 21.00 Koncert symfoniczny. 21.45 Odczyt: 
z cyklu ,„Dziwy ciała ludzkiego” 22.00 Skrzynka 
pocztowa muzyczna. 22.15 Koncert życzeń (pły- 
ty). 23.00. Kom. met. 23.05 Orkiestra Hotel Sa- 

voy (płyty). 

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

ki pod gwarancją. awe zgłoszenia; 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 13. 

        

   
   

    

  

    

  

    

   

  

    

  

  

  

cej wspólnego mają ze sobą studja literatur po- ae niewiele ok różnie a, L kandydatów na nauczycieli, a inną znów 
sa AE (RZ tei: Р edstawionymi postulatami naukowych ha- EE ” szczególnych narodów, iż, literackie i języko daczy Arab, dba pisarzy 2 Kae hec przyszłych badaczy naukowych. 

znawcze prace w zakresie jednego języka. tów. Czesław Zgorzelski. 

EIK 

JERZY MARJUSZ TAYLOR 62 którego fantazji zawdzięczała swą posadę dzisiejszą, 

№ Czerwonej Przełącz 
To już nie był deszcz, ale prawdziwa ulewa. Na- 

wałnica od wielu dni szalejąca nad Kamiennym Hor- 

bem, nadciągnęła wreszcie i tutaj. Zacinała pasmami 

trzaskiem łamiąc gałęzie, dzwoniła grubemi kroplami 

wody po wierzchołkach drzew, chyląc je ku ziemi i z 

niby gradem ołowianych pocisków po drewnianym 

tekkim dachu schroniska i spływała z jego ścian obfi- 

cie, tworząc strugi i całe potoki, uciekające w mgnie- 

niu oka wdół po wyżłobionych od lat krętych ścież- 

kach leśnych, Raz i drugi zajaśniała na czarnem nie- 

bie jaskrawa błyskawica i gdzieś wpobliżu zahuczał 

ponury, głuchy łoskot grzinotu, powtórzony natych- 

miast przez echo. Nad Czerwoną Przełęczą rozpętała 

się nareszcie, grożąca od dłuższego czasu burza, praw- 

dziwa burza górska. 

Przy takim akompanjamencie Irena wysłuchała 

wieści, jakie jej przyniósł Petro. Brzmiały dziwnie. 

* Chłopak po raz pierwszy wywnętrzył się wobec niej 

i wyspowiadał z wszystkich wątpliwości, jakie nurto- 

wały go oddawna. Mówił o srebrze, o grubych, błysz- 

czących bryłach srebra, które porą nocną nieznani lu- 

dzie przymosili do leśniczówki z wiedzą doktora Ne- 

treby, o szczególnym wpływie, jaki kierownik obser- 

watorjum wywierał na panu Montecervi i o tem wre- 

szcie, że doktór Netreba więzi swą siostrę w kryjówce 

podziemnej, a sam ma wyjechać lada dzień, lada 
chwila, aby spotkać się z jednym bogatym panem. 

z Ameryki, co łoży pieniądze na obserwatorjum, a te- 

raz przybył tu aż z za morza i mieszka u swych krew- 

rych w pobliskiej wsi. 

| Irena słuchała tego zpoczątku jak bajki. Jakto? 

Mac Cramer — ten legendarny miljoner z Ameryki, 

  

miałby mieć tu krewnych? A w ustach Petra jego cu- 

dzoziemskie nazwisko brzmiało Kramar — wcale po- 

spolicie i bardzo po swojsku. Wiedziała przecież, że 

są w okolicy chłopi 6 podobnych nazwiskach. Jadąc 

do leśniczówki, minęła karczmę, na której szyldzie 

zdążyła przeczytać nazwisko właściciela.  Brzmialo 

tak samo. 

A to srebro? Marusia też wspominała coś o sreb- 

rze. Czyżby doktór Netreba naprawdę miał odkryć 

w głębi rzekomej siedziby smoka jakąś zapomnianą ży- 

łę srebra i eksploatować ją bezprawnie pod niewinną 

pokrywką celów przyrodniczych. To już groziło suro- 

wą odpowiedzialnością i Irena zaniepokoiła się poważ- 

nie. Przecież w razie wykrycia takiej rzeczy, część od- 

powiedzialności musiała spaść i na nią. Teraz dopiero 

przyznała w duchu rację Brachwiczowi, ale zamiast 

wdzięczności za ostrzeżenie, poczuła do niego żal. 

— Jeżeli wiedział to wszystko, to dlaczego mówił 

tak mgliście? Dlaczego nie sformułował swego ostrzeże- 

nia wyraźniej? 

Mimowili poszukując jakiegoś oparcia, poleciła 

chłopcu opowiedzieć zaraz pani Montecervi wszystko, 

co zauważył. Ta kobieta nie mogła chyba należeć do 

spisku. Pamiętała jej dobre, poczciwe oczy, pełne troski 

o męża i dzieci. Niechże teraz uczyni coś, aby zmusić 

męża do opuszczenia bandy. co opanowała Czerwona 

Przełęcz. 

Po odejściu chłopca nie zmrużyła już oka do sa- 

mego rana. Przez całą noc śniła na jawie. W plusku 

ulewy wydawało się jej, że słyszy kroki nieznanych lu- 

dzi, uginających się pod ciężarem brył kradzionego 

srebra. I tu Irena. pomimo całego swojego gniewu i za- 

niepokojenia, nie mogła powstrzymać się od śmiechu. 

Doktór Netreba w tym swoim stroju nawpół meksy- 

kańskim, nadawał się jak nikt inny do roli przywódcy 

bandytów. 

Ledwie przez szyby okienka zajrzał szary Świt, 

  

  

Irena zerwała się z pościeli, przekonywując się z ra- 

dością, że deszcz ustał. W chwilę później, ubrawszy się 

pośpiesznie, wybiegła ze swej izdebki, a niebawem zna- 

lazła się nad brzegiem Czerwonego Jaru, w tem samem: 

miejscu, gdzie przed kilku dniami spotkała po raz 

pierwszy Marusię. 

Nie bez pewnego lęku spojrzała w głąb przepaści. 

Było jeszcze bardzo wcześnie, a całe niebo przytem zaś 

ciełały gęste chmury, głęboka wyrwa więc, którą jakiś 

żywiołowy kataklizm wyżłobił niegdyś w jednolitej 

skale, tonęła w mroku. Dopiero po pewnem natężeniw 

wzroku Irenie udało się spostrzec wiodące wgłąb stop* 

nie. W prostopadłej niemal ścianie, porosłej mchem 

i drobnemi roślinami, widniały wyraźnie wgłębienia, 

wykute niewątpliwie ręką ludzką. Ale zstępowanie po 

tych stopniach musiałoby być zbyt niebezpieczne, jeśli 

wogóle mogło być możliwe. Odruchowo więc rozejrza- 

ła się za liną i znalazła ją. Leżała zwinięta w kłębek tuż 

obok, na krawędzi przepaści. Drugi jej koniec był przy- 

wiązany do grubego pnia rosnącego opodal: świerku 

Irena, bez chwiłi namysłu. pochwyciła ten gruby, 

mokry od deszczu zwój i, trzymając się oburącz zbaw- 

czego sznura, poczęła opuszczać się wdół. Stopy jej 

odnajdywały omackiem wykute w skale wgłębienia, 

na których zatrzymała się raz i drugi dla nabrania 

tchu. 

Metr za metrem rozwijała się mokra, śliska lina. 

Jeszcze chwila, a dotknie dna podziemnej jaskini Za- 

trzymawszy się na jednym z wgłębień, tak obszernem 

i wygodnem, że mogły się na niem pomieścić obie sto- 

py. Irena spojrzała wgórę i teraz dopiero uświadomiła 

sobie, na jakiej głębokości się znalazła. Brzegi przepaści 

majaczyły gdzieś daleko, nie większe od otworu studni, 

przez który niby szara plamka zagląda zachmurzone 

niebo. Powrót musiał być o wiele trudniejszy niż zstę- 

powanie do tej otchłani. ' ` 

  

(D. c. n.) 

 



  

  

Ubezpieczen 
Wczoraj rozpoczęły się w Wilnie 

obrady IV-go Zwyczajnego Zjazdu De- 
legatów Związku Zawodowego Pracow- 
ników Ubezpieczeń Społecznych w Pol- 
sce. Na zjazd przybyło około 140 delega- 
tów z terenu całej Polski. 

O godzinie 10-ej J. E. Arcybiskup 
Jałbrzykowski odprawił nabożeństwo w 
Ostrej Bramie oraz poświęcił sztandar 
Zarządu Głównego Związku. Rodzicami 
chrzestnymi sztandaru byli pani prem- 
jerowa Janina Prystorowa i p. wójewoda 
Władysław Jaszczołt. 

Obrady plenarne zjazdu rozpoczęły 
się w sali Śniadeckich USB. o godz. 11 
min. 45. Na przewodniczącego zjazdu zo 
stał obrany prezes Związku p. Juljusz 
Domański, który otworzył obrady, wita- 
jąc przybyłych na Zjazd delegatów oraz 
przedstawicieli władz i orgamizacyj. 

Przemówienia powitalne z życzenia- 
mi owocnych obrad zjazdu wygłosili pan 
wojewoda Władysław Jaszczołt, p. dyrek 
tor Zakładu Ubezpieczeń Balcerski, p. 
dr. Safarewicz — przedstawiciel Zarządu 
Głównego Związku Lekarzy, p. Witold 
Bielecki — przedstawiciel sekretarjatu 
generalnego BBWR. ; wicedyrektor Ub. 
Społ. w Wilnie p. Arciemonowicz. 

Na ręce 'prezydjum Zjazdu nadeszła 
znaczna ilość depesz gratulacyjnych, a 
między innemi od p. ministra Paciorkow 
skiego. p. ministra Piestrzyńskiego, p 
wiceministra Jastrzębskiego, p. wieemi- 
stra Dolanowskiego į innych wybitnych 

osobistości. 
Zjazd uchwalił wysłać depesze hoł- 

<downicze do Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej Profesora Ignacego Mościckie- 
go — treści następującej: 

„Zebrani w dniu dzisiejszym na IV Zjeź- 

dzie Związku Zawodowego Pracowników Ubez- 

  

TEATR NA POHULANCE 
Dziś o g. 1 w poł. Jasełka Polskie 

o 4e-j Rozkoszna dziewczyna 
o 8-ej MAGJA 1 

į Cenv propsg n» wszystkie przedstw. 

Kina i Filmy 

„ROZKOSZNE KŁOPOTY* (Kino Apollo). 

Lekkoduch-miljoner (Maurice Chevalier), wra 

©ając z długiej podróży spowrotem do Paryże 

ęrzywozi do domu wraz z licznym bagażem — 

odrzucone do jego auta małe, kilkumiesięczne 

dziecko. Pod wpływem litości dla podrzutka — 

zatrzymuje go u siebie i chce sam wychować 

maleństwo. Nie obchodzi się przy tej okazji rów 

* nież i bez szeregu komicznych sytuacyj. Wikoń- 

<u, pod wpływem „życia domowego" — świa- 

towiec i birbant makłada wieczorem od lat nie 

noszone, domowe pantofle, ustatkowuje się i re 

wygnuje z dotychczasowego trybu życia. Poma 

ga mu w dokonaniu tej przemiany — urocza 

pielęgniarska (Helena Twelvetrees) oraz rozkosz 

ny Baby Le Roy, -miesięczny bobas. Pomysł te- 

go filmu nie jest nowy. Był on już wykorzysta- 

my jeszcze w czasach filmu miemego, w jednym 

2 obrazów z popularnym wówczas komikiem — 

Reginaldem Denny. „Rozkosme klopoty“ to bar 

dzo miła komedja. Maurice Chevalier w roli 

przypadkowego tatusia jest przezabawny, ale nie 

może tu wykorzystać swych majwi ększych va 

torów — piosnki sztuki uwodzicielskiej. Ko- 

łysanki, które wykonuje mie są fortunne pod 

«względem dźwiękowym. Helena Twelvetrees, bo 

haterka filmu „Wszyscy ludzie są wrogami” — 

dobrze gra i ładnie wygląda. W rolach epizo- 

dłycznych występują Rosemavie Ames oraz Glo- 

rja Stuart, i 

Film ten, starannie wyreżyserowany, jest 

mocno starszej daty, i był już w Wilnie wyświet 

Запу: 3 

Jako nadprogram — nieciekawy dodatek pro 

dukcji t. zw. „Awangardy*, oraz rysunkowa gro 

teska Fleischera „Kubuś u Indjan“, jak zaw- 

sze, bardzo dowcipna A. Sid. 

     

  

  

  

„POCO PRAGOWAĆ?* 

(Kino „Casino*). 

Program ten składa się z 9 przygód popu- 

łarnej pary komików — na i Hardy (Flip   

i Fłap). Pierwsza przygoda opowiada o nieu- , 

danem małżeństwie Flapa, drugie dwie — ilu- 

strują nieudolne wysiłki zawodowych niedołę- 

ów i pechowców —usiłujących abiać pracą 

cie. Mimo iż obraz ten naszpikowany jest 

starymi kawalami, nie jest pozbawiony dow- 

cipu. Publiczność, zwłaszcza dzieci — bawią się 

dobrze. Ostatnie jednak filmy tej „spółki akt 

skiej ustęp stanowczo „Bratu djabła'* który 

zdobył (w swoim wyjątkową popular- 

ność 

   
   

    

   

     

  

  

    

Jako nadprogram — film krajoznawczy pro- 

*lukcji krajowej: ciekawie ujęty trening czoło- 

wych zawodniczek polskich oraz mały repor- 

taż o pamiątkach po królu Stefanie Batorym. 
A. Sid. 

  

„KURJER* z dnia 3-go lutego 1935 r. 

Obrady IV-go Zjazdu Pracowników 
Społecznych 
pieczeń Społecznych w Polsce ślą Panu Prezy 

dzntew e z głębi seres, wyrazy hołdu i ezei 
zapewnisjąc © stałej gotowości do wiernej służ- 
by dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej*. 

oraz depeszę do Pana Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego treści następującej 

„Wierni przewodniej idei Fana Marszałka 
nad rozbudową mocarstwowego stanowiska na- 

szej ojezyzny zehrani w prastarej streżnity poł- 

$ /iłnie — delegaci Związku Zawodo- 
wego Pracewników  Ubszpieczeń Społecznych 
w Polsce meidują posłusznie Panu Marszałkowi 
swą gotowość ku wspólnym czynom, zdążającęym 
do urzeczywistnienia uświęconych cech żołnie- 

rza i_obywateła*. 

Na wczorajszych obradach ustępu ja- 
cy zarząd główny złożył sprawozdanie z 
działalności Związku za okres swej ka- 
dencji i otrzymał absolutorjum. 

Dziś dalszy ciąg obrad. 

    

  

       

  

  

Lustracja przedsiębiorstw 
Wkrótce urzędnicy skarbowi rozpo- 

czną lustrację przedsiębiorstw celem ze- 
brania materjału faktycznego dla wy-. 
miaru podatków. Lustracje zostaną prze 
prowadzone we wszystkich przedsiębior- 
stwach, nawet w tych, które opłacają pe 
datek przemysłowy od obrotu ryczałtem 
mimo to że obrót przedsiębiorstw któ- 
rym podatek zryczałtowąno nie będzie 
szacowany. 

W wypadku. gdy zostanie zebrany 
odpowiedni materjał faktyczny, na pod- 
stawie którego będzie można wywnios- 
kować, że dane przedsiębiorstwo robi 0 
wiele większy obrót władze wymiarowe 

  

  

     

„będą mogły wymierzyć dodatkowy po- 
datek i ewentualnie cofnąć przedsiębior- 
stwu ryczałt. 

Lustracje będą 
przeprowadzane, 
wiali kupcom różne pytania, 

bardzo szczegółowo 
lustratorzy będą sta- 

oszacu ją 
BUMSAS TIT TIA TA PAST TUTIS RITA 

Vanderwelde na czele delegacji bezrobotnych 

  

W tych dniach król belgijski przyjął delegację bezrobotnych z przywódcą socjalistów Vander- 
veldem na czele. Na zdjęciu — delegacja z Vanderveldem i posłem Pierardem na czele w 

drodze do pałacu królewskiego 

  

towar znajdujący się w sklepie oraz na 
podstawie innych cech i informacyj zo- 
stanie uchwycony obrót danego przed- 
siębiorstwa. (es) 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś o g. 4ej po cenach propagand. 
„FIJOŁEK Z MONTMARTRE" 

o godz 8.15 wiec-orem 

į „WIKTORJA i JE! HUZAR” Į 

a 
BBWR. na terenie pow. 

dziśnieńskiego 
Nowoutworzone Prezydjum Powiatowe BB. 

W. R. prowadzi energiczną pracę w kierunku 

podniesienia stanu organizacyjnego Bloku na 

  

terenie powiatu. 

W] ostatnich tygodniach zostały powołane 

komitety gminne w Zalesiu, Łużkach, Рготхото- 

kach, Plissie, Jaźnie i Hermanowiczach. 

Ponadto utworzono komitet miejski w Głę- 

kiem. Przy Prezydjum zorganizowana została 

sekcja gospodarcza, na czele której stanął p. 

Romuald Fryzicki. 

Burza śnieżna 
nad Wiinem 

Wczoraj w godzinach 

  

popołudniowych nad 
Wilnem i powiatem i powiatem  wiłeńsko-troc- 
kim przeszła niebywałych rozmiarów zamieć 

śnieżna. Zwały śniegu zarówno w mieście jak i 

na prowincji zatorowały drogi i szosy, utrudnia- 

jąc w znacznym stopniu komunikację. 

Z prowincji donoszą, iż skutkiem silnego wia- 

tru zerwano w kilku miejscach przewody telefo- 
niczne, które jednak zostały szybko naprawione, 

dzięki czemu nie było dłuższych przerw w komu- 

nikacji. 

  

Przy zaburzeniach w trawieniu, bólach żo- 

łądka nat. woda gorzka  „Franciszka-Józefa* 

KURJER SPORTOWY 
Doskonałe wyniki AZS. wileńskiego w Rabce 

W międzynarodowych zawodach nar 
ciarskich młodzieży akademickiej o mi- 
strzostwo Polski doskonałe wyniki osią- 
gnęli narciarze wileńskiego AZS. 

M. Starkiewicz w biegu slalomowym 
zajął 4 miejsce. Starkiewicz w biegu ot- 
wartym na 15 klm. zajął również 4 miej 
sce na 73 startujących. 

Starkiewicz przyszedł za Kanupsem 
Łotwa, Kochem i Lankonem. 

  

  

  

Wyciąg z pomorończy idealnie 

odświeża jamę ustną. dajcie więc 

dziecku specjalna smaczną pomo- 

eańczowąa poste do zębów dla dzieci 

BEREDONT 

Rewelacyjnie zakończył się bieg pań. Na 
12 startujących pierwsze miejsce zdobyła 
narciarka AZS. wileńskiego Postępska, 
która dotychczas była nieznaną narciar- 
ką na gruncie wileńskim. 

Dziś dalszy ciąg zawodów. AZS wileń 
ski zdobędzie prawdopodobnie puhar 
przechodni dla najlepszego AZS. Puhar 
ofiarowany jest przez płk. Kilińskiego. 

Brawo akademicy wileńscy! 
L >] 

    

  

SZOFMANA 
DRZEWNGT WHIGJENIE DZIECKA 

Sportowiec ze złamanemi nogami 
pod całunem Śniegu 

Wczoraj w godzinach poobiednich, wraca- 

jąc o zmroku z miasta wieśniak, w chwili gdy 

ł. letnisko p. Puszkinowej na Belmoncie, 

posłyszał dochodzące od strony ietniska, prze- 

raźliwe jęki ludzkie. 

Zaintrygowany wieśniak niezwłocznie udał 

się w kierunku skąd dochodziły te jęki wkrótce 

tuż obok letniska spostrzegł ieżącego na ziemi. 

nawpół zasypanego Śniegiem nieznajomego meż- 

ezyznę. 

Nicznsjemy był widocznie ciężko ranny, nie 

mógł się poruszyć, a przy najlżejszem dotknię- 

ciu stękał z bólu. Temniemniej wieśniakowi u- 

dało się przenieść go do furmanki i przewieźć 

do Wilna do ambulatorium pogotowia ratun- 

kowego. 

  

  

    

    

Jak się okazało był nim niejaki Jerzy Ka- 
wecki zamieszkały przy uł. Belwederskiej 16 
Kaw.cki jeżdżąc na nartach z gór na Belmoncie, 

  

      

  

tak nieszczęśliwie upadł obsk letniska Puszki- 
nowej, że złamał sobie obie nogi i upadł bez- 
włedny na ziemię. Podczas wypadku nikogo 

  

ckeło niego nie było przeto sportowiec pozostał 
na ziemi, nś: mogące się nawet ruszyć. Panująca 
zaś w tym czasie zawieja przysypała go Śnie- 
głem. 

Na szczęście jęki zamarzającego sportowca 
pesłyszał przejeżdżzjący wieśniak, który w ten 

sposób uratował mu 7 
Pogotowie ratunkowe, po udzieleniu niesz- 

    

   czę emu pierwszej pomocy przewiozło go w 
stanie ciężkim do szpitala Św. Jokóba. (C). 

Postrzelony w bramie 
j około godziny 9 wieczorem, w bra- 

44 przy ulicy Wielkiej, postrzelo- 

jaki Jan Berodowski (ulica Su- 

   
  

ny został nie, 

bocz 5). 
Kula trafiła Boredowskiego w*brzuch i wy- 

szła na, wylot; w stanie bardzo ciężkim przewie- 

ziono go do szpitala Św. Jakóba. 
Wobec ciężkiego stanu Borodowskiego, nie 

można go było wczoraj zbadać. Osoba spraw- 
cy postrzelenia, który nizzwłocznie po dokona- 
niu swego czynu zbiegł, pozostaje narazie nieu- 
staleną. 

  

Przybyli na miejsce wypadku funkejonarju- 
sze Wydziału śledczego wdrożyli energiczne 
dochodzenie. (C). 

SŁABE WYNIKI MISTRZOSTW 

ŁLŻWIARSKICH WILNA. 

Wczorajsze wyniki mistrzostw łyżwiarskich 

Wilna dały nam b. słabe wyniki techniczne. Ogó- 
łem w zawodach brały udział 2 zawodniczki i 5 

zawodników, przyczem 2 łyżwiarzy wycofało się 

po pierwszej konkurencji, wobec nieporozumie- 

nia z komisją sędziowską. 

Wyniki techniczne są następujące: 500 mtr. 

pań; Andruszkiewiczówna 1 min. 25 sek. 5 mtr. 

panów Burzyński -55,7 sek. . 

1000 mir. pań Andruszkiewiczówna: 2 m. 12,3 

sek, 1000 mtr. panów Gutowski 2 min. 11,8 sek. 
3000 mtr. Purzymski 6 m. 58 sek. 

Wyniki są jak widzimy b. słabe. Szkoda, że 

na starcie stanęło tylko 7 łyżwiarzy, czyżby w 
Wilnie było tylko 7 zawodników. Ciekawi jesteś- 

my ilu członków liczy Wil. Tow. Łyżwiarskie, 

które jest w Wilnie jedyną organizacją lyžwi 

ską.” 

  

BR. CZECH 8-y W KOMBINACJI. | 

Bronisław Czech zajął w kombinacji 8 miej- 

sce w zawodach o mistrzostwo Niemiec. 

Przed Czechem znalazło się 3 Norwegów, 2 

Finnów i 2 Niemców, a za Bronkiem na miej- 

seu słynny narciarz Barton (Czech) i Simonek 

(Czechy). 

Marusarz skoczył na małej skoczni olimpij- 

skiaj i ustanowił rekord skokiem 55 mtr. Jest 

to oficjalny rekord skoczni. 

POGÓŃ LWÓW — OGNISKO KPW. 

1:0. 

Wczoraj we Lwowie odbył się mecz hoke- 
jowy między Pogonią, a wileńskiem Ogniskiem 
KPW. Wygrała Pogoń 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Po- 
goń była drużyną lepszą. Bramkę strzelił Bereza. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

   

  

` 

Pozwalam sobie za pośrednictwem  Pań- 

skiego. pisnaa złożyć serdeczne podziękowanie 

Komitetowi Pogrzebowemu, Gminie Żydowskiej, 

Zarządowi Miejskiemu oraz wszystkim stowarzy- 

szeniom i osobom w Wilnie i poza Wiilnem, któ- 

re uczciły pamięć d-ra Cemacha Szabada. 

Z poważaniem 

S. Szabadowa 

Wilno, 2 lutego 1935 r. į
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——=—— | Dziś: Błażeja B. M. 
Niedziela | „o, Ansgarego i Andrzeja 

3 | wachód słońca — godz. 7 m. 09 
Luty | Zachód słońc» — godz. 3 m. 57 

tno 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

» Wlinie z dnla 2/11 — 1935 roku. 

Ciśnienie 738 

Temperatura średnia — 3 

Temperatra najwyższa — 2 

"Temperatura najniższa — 8 

Opad 2,0 
Wiatr: południowy 
Tendzncja: Silna zniżka 
Uwagi: rano pochmusno, wieczorem śnieg, 

zawieja. 

— PRZEPOWIEDNIA POGODY Według PIM 

Pogoda zmienna z opadami. Śnieg na wschodzie. 

deszcz na zachodzie i w środku kraju. Na wscho 

dzie kraju jeszcze lekki mróz, pozatem ойу @ 

Temperatura dochodzi do 5 stopni poniżej zera 

Dość silne porywiste wiatry w kierunku zachod 

nim. W górach wiatr halny. 

DYŻURY APTEK 

Dziś w nocy dyżurują mastępuj: 

Rostikowskie; i jska 4; Wys 

Wielka 20; Frumkina — Niemiecka 

stowskiego — Stefańska róg Kijowskiej. 

ADMINISTRACYJNA 
— 1212 kolizyi z przepisami administracyj: 

įnemi. Rekord biją pijacy. W ciągu ubiegłego 

miesiąca organa policyjne sporządziły 1212 pro- 

tokułów za wykroczenia przeciwko przepisom 

administracyjnym. Najwięcej kolizyj z temi 

przepisami notują na swem koncie pijacy, któ- 

rzy dopuścili się zakłóceń porządku publicznego 

przeszło 70 protokułów sporządzono za przekro- 
czenia przepisów o ruchu ulicznym. 

"Wszyscy, przeciwko którym sporządzono 

protokuły, ukarani zostaną przez władze admi 
nistracyjne grzywną względnie aresztem. 

MIEJSK 4 
— Lustrzcja w ubezpieczałni społecznej. W 

Wilnie z ramienia władz centralnych bawił de- 
legat, który przeprowadził lustrację wileńskiej 
ubezpieczalni społecznej. Delegat ministerstwa 

* zlustrował poszczególne rejony lekarskie. 
— Wpływy podatkowe Zarządu miejskiego 

w ciągu ub. miesiąca uległy nieznacznej zwyż: 
ca. W styczniu do kas miejskich z tytułu sa- 
moistnych podatków komunalnych wpłynęło 65 
procent sum preliminowanych na ten okres. 

Wogóle w ostatnich miesiącach wpływy po- 
datkowe uległy nieznacznej zwyżce, co tłumaczą 
łekką poprawą sytuacji w niektórych dziedzi: 
nach gospodarczych. 

._ Przed egzekuelą podatku wojskowego. 
7 końcem grudnia upłynął termin uiszczenia 
z tytułu podatku wojskowego za rok 1934 i lata 

atbiegłe. Wydział podatkowy Zarządu miejskiego 
pszystępuje obecnie do sporządzania wniosków 

egzekucyjnych. Wsz im więc zategającym 

głatnikom grozi w na szym już czasie wy- 

egzekwowanie tego podatku wraz z doliczaniem 

kar za zwloke i koszt6w egzekucy įnych. 

— PLAN ROBOT INWESTYCYJNYCH. Za 
rząd miasta opracowuje szeroko zakrojony plan 

zobót inwestycyjnych na rok 1935-36. W opraco- 
wanym planie robót przewiduje się między in- 

nemi przeprowadzenie kanalizacji i wodociągów 
ra przestrzeni 25 glm. oraz wyłożenie 5 główniej. 
szych ulic klinkierem. Niezależnie od tego na 15 
ulicach wyłożone zostaną nowe chodniki. 
› 

4 RÓŻNE. 

—- POCIĄG POPULARNY. Dyrekcja Kolei 

Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości, 

że odjazd wycieczkowego poc'ągu popularnego 

Nr. 1 z Wilna do Białegostoku nastąpi w niedzie 

łę 3 b. m, o godz. 17.10. 

Na wileńskim bruku 
PRZYPŁACIŁA SWOJĄ DOBROĆ. 

Marjana Urhanowiczowa zam. przy ul. Pił 

sndskiego 37, jak sama to twierdzi padła ofiarą 

«wego dobrego szrea. 
Gdy Urbanowiczowa w godzinach wieczor- 

nyeh wyszła na podwórko domu w którym mie- 

szka, poslyszala jakieś podniecone głosy. W. ro- 

gu dziedzińca trzech osobników brało się za ba- 
ry. Gdy Urbanowiczowa zbliżyła się do nich, 

vauważyła, jak jeden z osobników wybrał z kie- 

azeni nóż usiłując zadać nim etos swemu prze- 

etwnikowł, 

Urbanowiezew?, nie cheąe dopuścić do prze- 

tewu krwi, zapomniawszy o własnem bezpieczeń- 

stwie, pochwyciła nożownika za rękę. Nożownik 

srażony nieproszoną interwencją, szybko od- 
wrócił się i niechcący wbił nóż Urbanawiczowej 

w rękę. 
Kobieta z krzykiem wybiegła na ulicę. Z za- 

danej rany obficie spływała, krew. 
Ranną przewieztono do ambulatorjum pogo- 

towia ratunkowego, skąd po udzieleniu fej pier- 
szej pomocy skierowano ją do szpitała. (C) 
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RONIKA 
Teatr | muzyka 

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Poranek. — Dziś w niedzielę dnia 3.11 o 
godz. iej w poł. odegrane zostaną „Jasełka Pol- 
skie* — przez Salezjańską Szkołę Rzemiósł. Ce- 
ny propagandowe. 

— Popołudniówka — Dziś 3.II o godz. dej 
ukaże się na przedstawieniu popołudniowem 

przemiła, pełna humoru i dowcipu komedja mu- 
zyczna „Rozkoszna dziewczyna'* — po cenach 

propagandowych. Jest to ostatnia popołudniów 

ka tej einej komedji. 
— Wieczorem © godz. 8-ej — przedstawienie 

wieczorowe wypełni doskonała komedja angiel- 
skiego pisarza G. K. Chostertona pt. „Magja* — 
w przekładzie W. Ha jubilatem Leo- 
nem Wołłejką w roli głównej. Ceny propagando- 
we. 

   

          

-——Jutro w poniedziałek dnia 4.11 o godz. £ 
wiecz. „„Mecz małżeń 

— Najbliższa premjera na Pohulance. W- 
wtorek dnia 5-go lutego odhędzie się premjera 
współczesnej sztuki psychołogicznej Bommarta 
p. t. „Ten który powrócił'* — w režysezji Jana 

Boneckiego zarazem wykonawcy roli głównej. 

TEATR MUZYCZNY -„LUTNIA* 

— Występy J. Kulczyckiej. Popoładniówka 

dzisiejsza w „Lutni*. Dziś o godz. 4 pp. ukaże 
się po cenach propagandowych pełna czarow- 

nych mełodvj świetna op. Kalmana „Fijołek z 
Montmartre z J. Kułczycką w otoczeniu całegn 

    

        

«zespołu: artystycznego. Ceny - propagandowe od 

25 groszy. 
—. „Wiktoria t Jej huzar*. Dziś o godz. 815 

w. grans będzie no raz 3-ci efektowna i wiełce 

melodyjna op. Abrahama „Wiktorja i jej huzar* 

    

   

  

— Jutrz“!sze widowisko propagandowe w 

„Lutni“. Jutrzeisze przedstawienie z cyklu pro- 

pagandowych wypełni wartościowy utwór mu- 
zyczny J. Straussa „Zemsta nietoperza” w obsa- 

  

dzie premierowej. Ceny propagandowe. 
— Daiś świsto tańca w Sali Kons?rwatorjum 

Dziś w niedzielę o sorz. 8.30 odbędzie się wielki 

wieczór choreoerafii w wykonaniu laureatów 

I-go konkursu międzynaroda o w Warszawie 

Ruth Sorcl Abramowicz (naeroda P. Prezyden- 

ta R. P) i Gen Greke (złoty medal). Biletv 

do nabycia w kasie Konserwatorjum (Końska 1) 
od i1-ei rano. 

    

   

   

  

Maturyczne i Dokształcające Kursy 

„WIEDZA“ 
Kraków, ul. Bron. Pierackiego 14. 

przygotowujące na lekcjach zbiorowych w Kra 

kowie oraz w drodze korespondencji, zapomocą 

przystępnie i wyczerpująco opracowanych 

skryptów, programów i miesięcznych tematów, 

przyjmują wpisy na 
II. półrocze r. szk. 1934/5 na 

. Kurs materyczny gimn. 

Kurs maturyczny półroczny repelitoryjny 
. Kurs średni (5—6 kl. gimn.,. 

. Kurs niższy w zakresie 4-ch kl. gimn 

‚ 5. Kurs z 7-miu klas Szkoły Powszechnej. 

Uwaga: Uczniowie kursów korespond. otrzy- 

mują co miesiąc oprócz całkowitego materjału 

naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmio- 

tów do opracowania. Nadto obowiązkowe kol. 

łokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku 

szkolnego postępy uczniów. . 
Opłaty b. niskie. Wykładają 

Prospekty darmo. 
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wybitne siły, 

ORYGINALNE PROSZKI 
„MIGRENO-HERVOSIN 

R.m.s.w. N* 1599 

SY s z KOGUTKIEM 
ELL LO 
i GŁOWY 

ZASTOSOWANIE 

TT Za 
"ARIGRENA, NEWRALGJA 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE,. 

STAWOWE KOSTNE i T.P. 

ZĄDAJCIE W APTEKACH. PROSZKÓW 
RAZOWA LA ALASLLLJ 
w ORYGINALNEM OPAKOWANIU GINALNEM OPAKOW: 
PG 5 PROSZKÓW W PUDEŁKU 

  

    

REWJA 
  

HEŁIOS | 

CASINO| 
  

OGNISKO | 
  

  

      

A GĄSECKIEGO 

Odmrożenie! 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

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

dy apteczne, 

  

Rządca gospod. 
28 lat, wzorowy rolnik, 
obeznany z wszelkiego 
rodzaju księgowością— 
poszukuje od kwietnia 
posady żonatego, ew. 
złoży kaucję 2000 złot. 
Krzywicze, poste-rest.   dla Rządcy. 

w kinematografii polskiej. 

„dgfra Marta jest Szpieg 
Epos filmowy przewyższający „X-27* 

mówiony w języku polskim W roli gł. CONRAD VEIDT. 
W nadprogramie najnowsze dodatki. Bilety honorowe i bezpłatne nieważne 

NASZA PARADA 
18 obrazów przebojowych sketchy, fars i rewji 

NIKSARSKI oraz całego zespołu. 

PANKRATOW 

podaje do ogólnej wiadorności, 

pp. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykupion. 
i nieprolongowanych zastawów od Nr. 1 do Nr. 56.670. 

Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyj- 
nych lombard nie będzie przyjmować. 

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

Wielki marsz w krainę śmiechu, tańca i piosenki. 
przy współudziale nowopozyskanych kwartetu WYGLĘDOWSKICH oraz duetu ŻUKOWSKA— 

Codziennie 2 przedst. o g. 5.30 i B-ej. Szczegóły w afiszach. 
W niedzielę i święta 3 przedstaw.: o & 4, 6.30 i 9-ej. 

Ogromne powodzenie ! 
Dziś gigantyczny film 

CÓRKA G 

Ostatni dzień. Najweselszy 
Kičlowie 
šmiechu 

sezonu | 
władcy 

program 
komedji 

„POCO pracować?" 

Reż. Miecz. 
Ney, Kaz. Jun. Stępowski, Marja 

Bogda, Fr. Brodniewicz, Miecz. Cybulski. Muzyka Henryka Warsa. 
Piosenki J. Tuwima. Nad progr.: Najnowszy tyg. Paramountu. Pocz o 2-ej. 

Flip i Flap 
$ Najzdrowszy smiech płynie z ekranu całe- 

Flip i Flap dla wszyetkich £ 
Najnowsze aktualja. 

POLSK! prod. 1935 r. 

ERERAŁA 
Znamierowski. Nora 

mi strugami 1 
Nad program: 

i wszystkie inne. — Film calkowicie 

P A N| Dwa miesiące szlagierów! 
PREMJERA. Dziś początek o 12-ej. — Drugi zkolei przebój. Przewrót 

Pierwszy polski „Dubbing” artystyczny 

  

w długometrażowej 
najnowszej i najwe- 
sełszej komedji p. t- 

Seanse: 4—6—8—10, w sobotę i niedzielę od 2-ej 

Dz ś monu- 
mentalny 
film p. t. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

że Il i 12 

  

Dyplomy 
zagraniczne legalne. 

Studja korespondencyj- 
ne. Różne dziedziny. 
Informacje bezpłatne. 
Warszawa, Śliska 10 

Józef Frenkiel. 
Do poniedziałku włącz- 
nie informuje w Wilnie 

Hotel „Belgja“ Szope- 

nowska 10 — 12 rano 
i4—5 pp. 

Pokój 
wynajęcia, 

być obiady. 

Jagiellońska 7 — 8 od 

4-tej _ oglądać. 

  

do mogą 

Jutro premjera! CLARA BOW w najnowszym filmie „HOPLA“ 

POŻAR NAD WOŁGĄ 
‚ М rolach głównych: A. Prejean, Kowańko, Inkiszyniew. 

Wspaniała ilustracja muzyczna oparta na najpiękniejszych motywach roryjzkich 
Początek seansów codz. o godz. 4-ej po poł. 

  

LICYTACJA ====— 
Wileński Lombard „KRESOWJA* 

Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tei. 7-22 
lutego r.b. o g. 4-ej 

  

  

KAWA MROŻ,, 
PŁOMYCZEK, 
CHIŃCZYK 

(sztuka 5 gr.) 
to są ostatnie szlagiery 

fabryki czekolady 

„FORTUNA 
Wilno, Metropolitalna 5 

tel 19.19 

TAR KMI RAA 
DOKTOR 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, syfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 

AKUSZERKA 

Maja Laknerowa 
Przyjmuje od 9 — 

ul. J. Jasińskiego 5-20 
róg Ofiarnej (obok Sądu! 

    

DOKTÓR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
|Szopena 3, tel. 20-74 
| Przyjmuje od8—1 i 4—8 

    

DR. MED. 

CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Mickiewicza 12 róg 

Tatarskiej, telef. 15-6% 
przyjm. od 9—2i5—7!/ 
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 1 
tamże gabinet kosmet,. 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

    

DOKTÓR 

Kenigsberg 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 

Mickjewicza 4, tel. 10-96 
Przylm. od 9—12 i 4—8 
  

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skėrne, wene+ 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, tel. 10-67 
Przyjm od 9—1 i 4—8- 
  

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow.. 
od godz. 9—1 i 5—8 .. 

DOKTÓR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, wederyczne, narzę” 

dów moczowych 
od godz.12—2 i 4—7 w. 
wileńska 28, tel. 2-77 

  

LEK.-DENTYSTA 

GOLD3BARD 
ul. Wielka 26 

przyjmuje od 10—7 w, 
Tel. 19.96 

Poradnia 
naukowa 

specjalność matema- 

tyka i fizyka w zakre- 
sie średnim i wyższym. 
Lekcje  systematyczn= 
i doraźne — pojedyń- 

czo lub zboirowo. 
Godziny przyjęć od 14 
do 21, ul. Wileńska 37 

mieszkanie 3 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4, Telefony: Redakcji 79, Administracji 99, Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł 

Administracja czynna od godz. 9!/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 91/,—3'/, i 7 —9 wieer* 

= Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupia 4. Telefon 3-40, 2 
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4 Mydanuleiwo „Kurjer Wileński" S-ka u ogr. odp 

  

      

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-49. 

zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia 
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