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KURJER WILEŃSKI 
Doli W amen; 
  

NIEZALEŽNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

    

Czy izolacja Rosji Sowieckiej? — Ludzie genjalni. — O sprawiedliwe 
rozłożenie obciążeń podatkowych. — Klęska lawin. — Sekwestrator 
w świetle faktów urzędowych. — Ośrodek koszykarski O. M P-u 
  

Belgja przyjmuje deklarację Sprawowanie rządów we Francji 
| jest niepodobieństwem londyńską 

LONDYN, (Pat). Rząd belgijski prze- 
słał do rządu brytyjskiego notę, w któ- 
rej oświadcza, że zapatruje się życzliwie 
ua propozycję zawarcia konwencji lot- 
aiczeį w myśl uchwał londyńskich z dn. 

3. II. r. b. Rząd Belgji oświadcza w no- 
cie, że jest usposobiony przychylnie dla 
propozycji © przeprowadzeniu jednocze- 
snych rokowań w kwestji równości zbro 
jeń i bezpieczeństwa. 

Rząd niemiecki odpowie jutro 
LONDYN, (Pat). „Times* zamieszcza 

wiadomość, że doręczenie niemieckiej 
odpowiedzi na deklarację londyńską 0- 
czekiwane jest we czwartek. 

Dziennik przewiduje, że rząd niemie 
cki odpowie pozytywnie i aczkolwiek nie 

   
weźmie na siebie żadnych konkretnych 
zobowiązań to jednak przyjmie zaprosze- 
nie do zupełnie niewymuszonych roko- 
wań, w których będzie mógł wystąpić na 
stopie równości. 

Flandin szykuje się do walki z partyjnictwem 

PARYŻ, (Pat). Atmosfera wewnętrz- 
na jest w dalszym ciągu naprężona. 
Wczorajsze wystąpienie premjera Flan- 
dina wobec delegacji parlamentarzystów 
interwenjujących w sprawach - związa- 
nych z utworzeniem funduszu bezrobo- 
cia wywołało sensację w kuluarach. 

Według zapewnień 
Fiancette premjer miał oświadczyć: 
Nie zależy mj na utrzymaniu władzy, ale 
jeżeli cheą mnie obalić, niech mają od- 
wagę działać jawnie. Im dalej posuwam 

  

Zatarg włosko -abisyński 
Rzym w oczekiwaniu wypadków 
RZYM, (Pat). W Rzymie w dalszym 

ciągu panuje nastrój dość podniecony, 
jakkolwiek ogłoszony wczoraj urzędowy * 
komunikat o mobilizacji dwuch dywizyj 
wpłynął na opinję publiczną raczej us- 
pakajająco. Objaw ten należy tłumaczyć 
okolicznością, że mobilizacja przepro- 
wadzana w zupełnej tajemnicy od 5. II. 
wywołała głęboki niepokój w całem spo- 
łeczeństwie, przyczyniając się do pow- 
stawania najróżnorodniejszych a często 
fantastycznych pogłosek. Dlatego wczo- 
rajszy komunikat określający ramy mo- 
bilizacji położył kres plotkom. 

Prasa faszystowska nie ogłosiła do- 
tychczas ani jednego komentarza włos- 
kiego. W kołach dyplomatycznych i pra- 
sowych zwracają uwagę, że po lipcowych 
wypadkach w. Austrji, którym towarzy- 
szyło wysłanie dwuch dywizyj włoskich 
na granicę Brenneru, prasą faszystowska 
prowadziła energiczną kampanję, utrzy- 
mując opinję społeczną w ciągłem pod- 
nieceniu. Obecnie zaś nie można dos- 
trzec we Włoszech prasowej kampanji 
skierowanej przeciwko Abisynji. 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi z Rzy- 
mu, že opinja publiczną włoska zacho: 
wuje spokój wobec ostatnich zarządzeń. 
Dzienniki mie komentują wcałe zarzą- 
dzeń o częściowej mobilizacji, ogranicza 
jąc się do komentarzy prasy zagranicz- 
nej. 

W kołach oficjalnych potwierdzają 
wiadomość, że w okolicy Ualual Abisyń- 
czycy skoncentrowali około 40 tys. żoł- 
nierzy. Zmobilizowane dywizje włoskie 
mają być załadowane na okręty dopiero 
wtedy, kiedy zaistnieje wyraźne niebez- 
pieczeństwo wynikłe z tej koncentracji. 

Włosi mają w Erytrei ; Somalji wło- 
skiej zaledwie 5 tys. żołnierzy. 

PRZEDSTAWICIEL ABISYNJI WE 

WŁOSZECH SKONSTERNOWANY. 

RZYM, (Pat). Charge d'affaires Abi- 
synji w Rzymie odbył konferencję w pa- 
łacu Sigi, gdzie domagał się wyjaśnień iw 
związku z komunikatem ogłoszonym o 
imcydencie ma : pograniczu włosko-abi- 
syńskiem. 

Po powrocie do poselstwa charge d“ 
affaires kazał zamknąć poselstwo i nie 
przyjmował nikogo. Według krążących 
pogłosek wyjaśnienia, jakie otrzymał 

charge d'affaires w pałacu Sigi nie us- 
pokoiły go, zwłaszcza, że w godzinach 
popołudniowych ogłoszono komunikat o 
mobilizacji 2 dywizyj włoskich. 

Jak się dowiadujemy charge d'affai- 
res wysłał do cesarza Abisynji obszerny 
raport o sytuacji. 

A LIGA NARODÓW NIG NIE WIE. 

GENEWA, (Pat). Sekretarjat generał 
ny Ligi Narodów nie otrzymał żadnych 
bezpośrednich wiadomości ani z Rzymu 
ani z Adis Abbeba o zatargu włosko- 
abisyńskim. 

Koła międzynarodowe w Genewie 
wyrażają ubolewanie, że doszło do lakie- 
go zatargu po pojednawczych wysiłkach 
Ligi Narodów. 

Nie ult'matum a protest 
złożyły Włachy 

BERLIN, (Pat). Dzienniki niemiec- 
kie donoszą, że rząd włoski wręczy Abi- 
synji notę z żądaniem ostatecznego wy- 
kreślenia granie na terytorjach spornych 
oraz gwarancji rządu abisyńskiego co do 
kontroli nad szczepami koczowniczemi. 

Pozatem Włochy domagać się mają 
satystakcji oraz odszkodowania w wyso 
kości 30.000.000 lirów. Żądania włoskie 
mają być utrzymane w tonie stanow- 
czym, nie mają jednak charakteru ulti- 
matum. 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa dono 
si z Rzymu, iż nie jest prawdą, iż rząd 
włoski wystosował ultimatum do rządu 
abisyńskiego. 

Poseł włoski w Addis Abbeba miał zło 
żyć tylko taki sam protest przeciwko 
zajściom w dniu 29 stycznia, jaki złożył 
po zajściach, które miały miejsce 17 li- 
stopada w roku ub., oraz 5-go grudnia 
r. ub. 

WŁOSI NA WOJNĘ ZAMAŁO MAJĄ 

PIENIĘDZY. 

PARYŻ, (Pat). — Rzymski korespondent 
'„Matinać donosi, że zdaniem rzeczoznawców 

wojskowych jest mało prawdopodobne, aby rze 
czywista wyprzwą wojenna mogła być podjęta 
w ciągu tego reku. Przeszkody finansowe zdają 
się być jeszcze większe niż trudności militarne, 
Rzym, jak się zdaje ma zamiar działać ostroż- 
nie i cierpliwie, wyłączające wszelkiego rodzaju 
awantury i przedwczesne decyzje. 

PAPIERY PRZEMYSŁU WOJENNEGO 
POSZŁY W GÓRĘ. 

RZYM, (Pat). — Wezoraj giełda na wiado- 
mość © ostatnim incydencie w Af-Dub zareago- 
wała zwyżką papierów przemysłu wojennego 
oraz zniżką papierów państwowych. Między in. 
ukeje przemysłu wojennego Terni zwyżkowały 
z 204 na 205.5, Ansaldo z 36,25 na 37,50. Fiat 
z 285,5 do 286, 

Japońskie sympatje 
„ dla Abtsynli 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro in- 
formac. donosi z Tokio, że włoskie za- 
rządzenią mobilizacyjne wzbudzają wieł 
kie zainteresowanie w prasie japońskiej. 

Japońskie koła polityczne nie ukry- 
wają bynajmniej swej sympatji dla Abi- 
synji, gdyż polityka włoską w ostatnich 
czasach nie znajdowałą japońskiej apro- 
baty. 3 

deputowanego 

się naprzód w swej pracy, tem bardziej 
utwierdzam się w przekonaniu, że spra- 
wowanie rządów w naszym kraju jest 
niepodobieństwem. Każde działanie bez 
ukrytych myśli politycznych do oddania 
się z zapałem i dobrą wolą pracy poży- 
tecznej dla dobra egółu natrafia na nie- 
porównane przeszkody. Krytyka, intry- 
ga i matactwo podają sobie ręce. 

Oświadczenie to było przedmiotem li 
cznych komentarzy w izbie. Niektóre 
dzienniki podają je jako poważne o- 
strzeżenie pod adresem pewnych grup 
parlamentarnych. Otoczenie premjera 
mówi, że Flandin gotów jest przezwYcię 
żyć wszystkie przeszkody, choćby miał 
uciec się do radykalnych środków. 

Min. Laval wyzdrowiał 
PARYŻ, (Pat). Minister Laval wyz- 

drowiał j objął dziś urzędowanie na Qu- 
ai d'Orsay. Lesia: i 

Rząd Baldwina 
ma silne poparčie 

LONDYN, (Pat). O północy zakoń- 
czono drugie czytanie rządowego proje- 
ktu reformy konstytucji Indji. Głosowa- 
nie nad tym projektem dało wynik na- 
stępujący: za projektem rządowym gło- 
sowało 404 posłów przeciw 133. Wiek- 
szość składała się z około 50 liberałów, 
350 konserwatystów, opozycję stanowili 
50 labourzystów ; około 80 skrajnych 
komunistów z Churchillem na czele. Gło- 
sowanie wykazało niezbicie olbrzymie 
poparcie, jakie partja konserwatywna 
udziela Baldwinowi. 

Król tenisista 

  O 
Jak wiadomo król szwedzki Gustaw jest zapalonym i dobrym tenisistą. Na zdjęciu widzimy 

go razem z tenisistą niemieckim von Crammem przed udaniem się na kort w Berlinie.
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WARSZAWA, (Pat). Sejm przystąpił na 
dzisiej rnem posiedzeniu do obrad nad 
ostattn ni preliminarza budżeloweg: 

na rok 

KREDYTY NA ROZBUDOWĘ. 

prelimi-   P.seł Sancjea referował na wstępie 

  

     

     
     

    
    

  

narz budżetowy państwow funduszu budo- 

wlanego, funduszu rozbudowy miast i specjal- 

nego rachunku terenow rozbudowy n 

Mówca podkreślił m. in. dzięki skuteczn 

terw ji rządu nędza mieszkań owa niel al zu 

pełnie ustała, ca jest zash 4 dc orob- 

kiem zarówno rządów 1 jak rów- 

n kierowników tych funduszów i Banku Go- 

spodarstwa Krajowego. 

  

MONOPOLE. 

Następnie poseł Hutten Czapski 

budżet manopolłów p twowych 

że wpływy na 35-3or. prelimin 

cie zł. 630.000 000, stanowiac jedną trz 

1 dochodów państwa. 

Omawiajac działalność monopolu spirytUsn- 

west, SD wskazuje. że spadek spo- 

życia alkoholu na £ jesi bardzo znecznv. 

wynosił bowiem w r. 34 0.8 1, pode 

przed wojna sięgał 2,81. Jest to objaw p 
nia społecznego, ale 

zreferował 

zaznaczając, 

są w kwo- 
ZWY- 
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szający z punktu wid: 
fiskalnego. Sprawozdawca podkreśla natomiast 

wzrost produl nielegalnej spiryłusu. 

prawy Ioteryine, poseł zaznacza. 

t jeszcze zbył wysoka. 

niu msrepelu zanzdczanego Hut 
palniczek, wska 

Omawia 

że cena losów 

Przy omaw 
ten Czapski porusza sprawę 

zujac, iż przy produke ji roczneć ponad 200 000 

sztuk ostemplowano ieh w r. 1934 zaledwie 116. 

Domaga sie więc jaknaiszybszego uregulowa: ia 

sprawy handlu zapalniczkami. 

DŁUGI PAŃSTWA. 
ł budżet dłusów pań- 

stwowych, nacza] e w preliminarzu bud- 

żetowym przeznaczono na o* Ъ ее об waw 

netrznych kwote zł 7 401. 440 przy zadłu 

wewnętrznem, wyvkazującem na 1 styc nia 1 

q. zł. 1.346000000, a na obsługe dłuwów z 

nicznych zł. 116 293.100 przy zadłużeniu złotyc 

3.185.000000 według obliczenia na 1 styczn 

5 r. Od 1 stycznia 1926 r. do 31 marca 1 

r. spłaciliśmy zadłużenia wewnetrznego i 2 

nicznego łącznie na sumę zł. © 3.000.000. 

BUDŻET 
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MINISTERSTWA SKARBU. 

Skolei poseł Hołyński zreferował  prelimi- 

narz budżetowy ministerstwa skarb, Referent 

podkreślił na wstępie, że obecny system podat- 

kowy przedstawia się jak labirynt, w którym 

krudno się zorjentowa jem ten wym: re- 

formy, jednak w okres kiedy niema nadw 

żek budżetowych, reforma taka powinna być 

przeprowadzo z naiwiększą ostrożnościa. 

Po omówieniu podatków bezpośrednich, po- 

średnich. monopołów, ceł i opłat stemniowych 

sprawozdawca zaznaczył, że w naibl "ch 

dniach wpłynie pod obrady projekt reformy po 

datku dochodowego. 

Przechodząc do spraw wymiaru podztkowego 

mówca stwierdza, że aparat skarbowy wykazuje 
w ostalnim roku znaczne poprawy, mimo, że są 

niezbędne jeszcze ulepszenia, £ przedewszvst- 

kiem w dziedzinie kumulowania umorzeń i eg- 

zekucii. Również nteodzowne Jest uproszczenie 

w dziedzinie obliczenia przeróżnych podatków 

s dodatków. 
W dalszym ciagu sprawozdawca wskaznie na 

konieczność pewnego zw 
£ samorządu, głównie ze względów oszczędnoś- 

ciowych. 

  

    
    

   

      

  

    

    

    

    

      

  

     

  

DYSKUSJA. 

Nad sprawozdzniem rozwinęła się dyskusja. 

Pierwszy przemawiał poseł Rymar (kl. nar.). Wy 
wdził on polityka ministerstwa idzie po. linji 
nakładania nowych podatków. Możliwe są jesz- 
cze dalsze oszczędności. 

  

„KURJER% z dn. 

Poseł Zarembz 
du w kierunku zniż 
rezuitalu. Wzrostowi produk 

   

    

   

    

    

zacji produkej ji i 
dalszym © ' 

Posel I arin (kl. ży 

stem po owy fedalnym i wypowiada się 

  

najszybszem rożw 

podatkowych. 
Następnie 

niem problemu zaległości   

sprawozdawca Hołyń 

  

ki udziel2i 
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czerpano dy skusję nad budžeiem i ustaws ) 5Каг 
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stępne posiedzenie ple: sejmu odbę- 
11*lutego, st we czwartek o godz. 

rano. Ni duje się 
› anie projektu uste bowej z     preliminarzem budżelowym na r. 35-36 

Z WARSZAWY 

W Sejmie i w komisjach sejmowych 
W przyszłym tygodniu, wówczas, 

gdy Senat rozpatrywać będzie budżet, od 
bywać się będą intensywne obrady w 
komisjach sejmowych, a przedewszyst- 

    

   

  

    

  

kiem nad proj mi ustaw podatko- 
wych, które oslatnio zostały uchwalone 
przez Radę Ministrów.     

W pr „m tygodniu 
dujemy, zbierze się również sejmowa ko 

a konstytucyjna dla rozpatrzenia 
poprawek Senatu do konstytu 

Zanotować pozatem należy, że wczo- 
raj do laski marszałkowskiej wpłynał 
rządowy projekt ustawy © poborze 10%/6 

jak się dowia 

    

      

dodatku do opłat stemplowych i podat- 
ków pośrednich oraz 15%/ dodatku do 
podatków bezpośrednich, od spadkowe- 
go i od darowizn. Według art. 1 — 15% 
dodatex będzie pobierany tylko od tych 
podatków bezpośrednich, dla których о- 
becnie pobierany jest 10% dodatek. 
Projektowana podwyżka posłuży w ca- 
łośćci ma zmniejszenie deficytu budżeto- 
wego w r. 1935-36. Wpływy z tego źró- 
dłą zostały już objęte budżetem na no- 
wy okres budżetowy i figurują w ogólnej 
sumie wpływów 15%0 dodatku. przewi- 
dywane w kwocie 69.000.000 zł. 

  

      

Unieszkodliwienie wielkiej szajki 
przemytników 

Nocy ubiegłej policja stołeczna i 
pograniezna aresztów. i osadziły 

w więzieniu wielką 1 doskce nale zorgani- 
która zowaną bandę przemytników, 

    
   przemycając towary, a szczególnie 

wabie z Niemiec, naraziła skarb pz 
wa na duże straty. Ogółem osadzono 6 
głównych macherów tej bandy. 
  

Pacyfikacja stosunków japońsko-sowieckich ? 
TOKIO, (Pat). Dziennik „Niczi-Niezi“ 

że po oficjalnem podpisaniu uktadu w spraw'o 

przekaza 

donos:, 

    

nia przez Sowiely kolei północno-m: 

  

džursk 

  

tąpić w poc       rządowi     
   mu zniesienie fortyfik 

Syberji, na wschód < 

za co Ja 

    

nej Mandżurji. Dziennik podkreślu, 

owiecki propozycję te przyj- 

mie, to przyczyni się wydatnie do utrzymania po 
         

koju na Dalekim Wschodzie. 

Rzecznik ministerstwa: 

komentując artykuł „Ni 

ra spraw 

spraw zagraniczńycn,       

  

i-Nieczi* oświadczył, ż 

    dążeniem minis agr. Hiroty jest rozsze 

rzenie ducha traktatu portsmouthskiego na st0- 

sunki między ZSRR a Mandżurją. Rzecznik ten 

a uwagę na fakt, że t     

   

t, na którego za- 

sadzie utrzymana została nieufortyfikowana sire- 

fa wzdłuż granic ros jpońskiej na Sacra 

dał dobre 

    
linie i rosyjsko-koreańskiej, wyniki 

80 proc. gospodarstw w ZSRR. 
skolektywizowanych 
Nowa Ustawa 0 

MOSKWA, (Pat). Obrady kongresu udarni- 
ków krelektywów otworzył komisarz rolnictwa 
Czernow. Po uezczeniu przez powstanie pamięcż 
Kirowa i Kujbyszewa, Czernow zaznaczył, że 80 
proc. gospodarstw i 85 proc. uprawnych obsza- 
rów zostało skolektywizowanych. Stalinowski 
program o zamożności kolektywów jest pomyśl 
nie realizowany. : 

Newą ustawę ronmową 0 kolektywach zrefero 
wał naczelnik wydzizłu rolnego centralnego ko- 
móitetu pariji korunistycznej, były komisarz 
Jakowlew. Zasadniczym punktem nowej ustawy 
jest oddanie gruntów państwowych, na których 

  

  

Manifestacje komunistyczne 
w Wiedniu 

w rocznicę p 'wstanią socjal-demokr. 
WIEDEŃ, (Pat). Dzisiejsza rocznica 

rozpoczęcia powstania socjal - demokra- 
tycznego w Austrji miała, jak można s 
dzić na podstawie dotychczasowych in- 
formacyj stosunkowo spokojny przebieg. 

W 16-ej dzielnicy miasta grupa zło- 
żona z około 150 komunistów urząd 
dziś wieczorem demonstrację. W chwi 

  

  

   

gdy policją wystąpiła przeciwko demon 
strantom, doszło do ostrego starcia, pod- 

e; którego padły strzały najpierw ze 
strony komunistów a później ze strony 
policji. Przywódca demonstrantów z0: 
stał zabity, jeden policjant odniósł cięż- 
ką ranę, inny lżejszą. Rząd austrjacki po 
wziął zarządzenią bezpieczeństwa 

        

   

„Ognisko“ wilenskie 
rozgromito „Legje“ w hokeju 

POZNAŃ, (Pat). We wtorek wieczo- 
rem odbył się na torze łlodowym AZS po- 
znańceskiego mecz hokejowy dp 
wileński Ogniskiem a poz 
gją. Zwyciężyła drużyna wile 

    
     

(3:0, 2:1, 1:1). 
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Go- 

dlewski 4, Andrzejewski j Staniszewski, 
a dla Legji Kempf i Żymalski. 

kolektywizacjach 
zmejdują się kolektywy, do bezterminowego użyt 
kowania, przyczem ziemi tej nie wolno .sprze- 
dawać ani dzierżawić. Chłopi występujący z 
kolektywów nie uszczuplają ich gruntów, lecz 
mcgą otrzynać nowy nadział jedynie na wol- 
nych gruntach państwowych. Pozatem ustawa 
egran'cza rozmiar indywidualnej zagrody człon 
ka kolektywu. Mówca zapowiedział, że zagroda 
nie bedzie wielką, a rozmiar zagród ustali ko- 
misarjat rolnietwa. 

Natomiast duże ulgi przyznaje ustawa w dzie 
dzinie hodowlanej. Zscocjalizowane jedynie bę- 
dzie bydło robocze, inwentarz roboczy, nastona 

1 pasza dla bydła eraz budynki gospodarcze. Ko 
dektywy zapewnią chłopu możność korzystania z 
keni dls, potrzeb osobistych. 

Mówea oznajmił, że poza kolektywami znaj 

duje s'ę 5.000.000 gospodarstw i 25.000.000 chło- 
pów uprawiajacych gospodarkę prywatną. Na- 
leży im ułatwić wejście do kolektywów, podob- 
nie jak tym kułakom i ich dzieciom, którzy za- 

niechali wałki -z kolektywami. 
Udział kobiet w kolektywach jest wybitny, 

165.000 niewiast zasiada obecnie w zarządach 
kolektywów. 

Stwierdzaiac postep w gosnodarstwie rolnem 
mówca uiemnie charakteryzuje położenie chło- 
pów w Japonji i Niemezech, przygotowniacych 
jojnę przeciw Sowietem t wzywa chłopów do 

obrony ojczyzny w razie potrzeby. Sala odpo- 

wiedziała na to owaciamt na cześć ezerwonej 
armji, Stalina i Woroszyłowa. 

  

     

  

Obchód 13 rocznicy 
koronacji Piusa XI 

w Rzymie 
MIASTO WATYKAŃSKIE, (Pat), 

rocznicę koronacji papieża Piusa XF odbyła sie 

Sykstyńskie; 
tiarze i białych szatach pontyfikul 

Dziś w 13 

tradyc 

Pap 

nych wniesiono na sedia gestatoria, pocze'a ch: 

  

yjna uroczystość w kapliey 

  

A W 

Tu es Petrus“. 

Nasalli 

dyrygował mistrz Pe 

odśpiewał „ Mszę solenną odpra 

   

  

Chórem i orkic 

si. Obec 

korpus dyplomatyczny. 

wił kardynał „eci. 
    tych było 10   

dynałów, kawalerowie 

     
uMańscy, patr: nski i liczni przeds. twi 

   ciele dworu papieskie Po mszy papie* udzielił 

błogosławieństwa, poczem wyniesione go na sc 

dia gestatoria do prywatnych sal pałacu Watv 
kańskiego, 

Antylitewski wiec stu- 
dencki w Berlinie 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro in- 
formacyjne donosi, że słudenierją ber- 
lińska zorganizowała dziś w południe w 
gmachu uniwersytetu wiec protestacyjny 
przeciwko Litwie spowodu. wypadków 
w Kłajpedzie. Wiec uchwalił rezolucję, 
w której studenci apelują do sygnatar- 
juszów konwęncji kłajpedzkiej, wzywa- 
jąc jch do przywrócenia autonomji Kłaj- 
pedy. 

Zlikwidowanie konfliktu 
persko-afgańskiego 

TEHERAN, (Pat). 

czenia ministerstwa 

  

Wedle oficjalnego oświad 

zagranicznych Iranu 

(Persji), konflikt graniczny irańsk: 

  

spraw 

    

afgański zo 

stał zlikwidowany. Równocześnie minisierstwo 

  

spraw ranicznych Iranu oświadcza, że incy 

  

ten nie będzie miał dalszego 

i rozwój stosunków między s 

dent wpiywu na 

    
Instytut Niemiecko-Polski 

pzy wyższej uczelni 
w Berlinie 

Istnieje w Berlinie, obok uniwersy- 

tetu, półurzędowa wyższa uczelnia. I 
zw. Lessing-Hochschule. Na jej czele 
stoi prof. dr. A. von Armin. Z jego inie- 
jatywy powstał w tych dniach przy u- 
czelni Instytut Niemiecko-Polski, na któ 
rego czele stanął p. von Armin osobiście 
Delegatem polskim przy Instytucie zo- 
stał p. Juljusz Skorkowski, pierwszy "sek 
relarz Ambasady. Zadaniem Instytutu 
jest organizowanie prelekcyj miemiec- 
kich i polskich polityków, uczonych i ar 
tystów na temat życia Polski i jej spraw. 

Bunt 2.000 żołnierzy 
w Mandżurii 

SZANGHAJ, (Pat). Dziennik „Szin-Wen-Pao* 

donosi, iż 2 tysiące żołnierz 

      

      

  

  

mandżurskiego gar 

ało się spowodu złe 

    

nizonu Czin-Haien zbumto 

  

ich oficerów. 

żołnierze 

go traktowania przez japońs 

Zbuntowani zdemolowali koszary i 

schronili się w pobliskie góry. 

Samoloty japońskie i silne oddziały mamdźur 

skie zostały. wysłane w pościg za zbuntowanymi, 

lecz dotychczas mie zdołano odnaleźć ich. kry- 

jówki. 

—o0| ]0— 

Sukcesy Polski 
w ping-pongu 

LONDYN, (Pat). Na międzynarodowych 7 
wodach tenisu stołowego reprezentacja Pols 2 
ostaltnim swym meczu pokonała Anglję 5:4. 
Drużyna polska uległa w swej grupie jedynie 

      

   Gzechostowac pobiła natomiast Anglję, Indje, 
Holandję, Ulster, Irlandję, Walję i Szwajcarję 

  

Mistrzostwo świata rozegrane będzie między 
Węgrami i Czechosłowacją. Przypusz 
Węgrzy utrzymają dalej mistrzostwo ś 
takim r wicemistrzem zostanie Czechosłowa 
cja a trzecie miejsce zajmie Polska. 

   

    

Napad rabunkowy 
narodowo-socjalistów na kasę kolejową 

KATOWICE, (Pat). — Dochodzenia policji w 
sprawie napadu dokonanego 31 stycznia, r. b. na 
kasę stacji Gierałtowice doprowadziły do przy- 
trzymania kilkunastu osób. 

Do 8-miu z pośród aresztowanych sędzia 
śledczy w Rybniku zastosował areszt Śledczy. 
Przyznali się oni do zorganizowania napadu i 
pośredniego w nim udziału. Uciążliwe docho- 
dzenia doprowadziły do odnalezienia również 

    

rewolweru z którego został zastrzelony w czasie 
nipadu przetokowy Pawlak. 

Dochodzenia wykazały, że napad był dokona 
ny przez członków rozwiązanej w ubiegłym ro- 
ku narodowo-soejalistycznej partji robotniczej 
z pod znaku „Błyskawica*, na której czele stał 

Józef Grałła, urzędnik prywatny. Celem napadu 
miało być zdobycie funduszów na akcję orga- 
nizacyjną tej partji. 

 



  

  

„KURJER* z dn. 13 lutego 1935 roku. 3 

Czy izolacja Rosji Sowieckiej? 
Londyńskie porozumienie Anglji i 

Francji znalazło rozmaity oddźwięk w 
rozmaitych krajach. W Rosji Sowiec- 
kiej wywołało niepokój. 

Chociaż treść londyńskiego paktu i 
oferty adresowanej do Niemiec jest nie- 
co mglista (a może właśnie dlatego?), 
w Moskwie gotowi są w nich widzieć 
krok do oziębienią francusko rosyj- 
skiej przyjaźni. Jeżeli Francja otrzyma 
gwarancję angielskiego poparcia na wy 
padek napaści Niemiec, to ezy nie wy- 
rzeknie się probiematycznego sojuszu 
« Rosją? Tego rodzaju myśli zaprząlają 
obecnie sowieckich działaczy państwo- 
wych. 

Wprawdzie o tem czy Francja otrzy- 
ma tę gwarancję angielskiego poparcia 
w wypadku, gdy Niemcy odmówią przy 
stąpienią do paktu powietrznego, — bab 
ka na dwoje wróżyła. „Times* rezolut 
nie i wykrętnie zaznacza, że w tym wy- 
padku periraktacje wrócą do punktu 
wyjścia. W każdym razie, możliwość po 
wietrznego paktu, tak lub inaczej — z 
Niemcami lub bez Niemiec, istnieje (od 
mówić przystąpienia Niemcom nie jest 
łatwo, bowiem przez fakt odmowy oba- 
liłyby one teorję o charakterze obron- 
nym swych zbrojeń powietrznych). 

  

Tymczasem londyński pakt obejmu 
je jeszcze 4 ważne punkty: 1) równo- 
uprawnienie Niemiec w kwestji zbrojeń. 
2) dumajskj paki, 3) wschodni pakt, 4) 
powrói Niemec do Genewy. 

Jaką jest wzajemna zależność tych 
punktów? Jules Sauerwein w „Pr. rager 
Presse* utrzymuje, że na  pierwszem 
miejscu znajduje się wschodni pakt, a 
następnie dopiero idzie wszystko inne 
Czy ta interpretacja jest jednak miaro- 
dajna? Bye może: wpierw wszystko: in- 
ne, a potem pakt wschodni? Lub: wszy- 
stko inne bez paktu wschodniego? W 
każdym razie ze strony Niemiec tym- 
czasem nie widać najmniejszej chęci do 
podpisania paktu wschodniego. 

Zato niemiecka prasa, jak na obsta 
lunek, rozpoczęła ożywioną akcję prze- 
ciwko Rosji Sowieckiej, celem której 
jest, jak widać, dyskredytowanie Sowie 
tów jako partnera umów międzynaro- 
dowych. 

Ta postawa Niemiec, rzecz oczywi- 
sta, wywołuje niepokój w Rosji, gdzie 
wciąż jeszcze napróżno oczekują wyraź 
nego wyrzeczenia się przez Niemcy prog 
ramu wschodniej ekspansji, sprecyzowa 
nego w książce Hitlerą „Mein Kampf“. 
W związku z tem wypadki kłajpedzkie 
interpretowane są w Moskwie zgodnie 
z koncepcją sfer litewskich jako przygo 
towanie do tranzytowego marszu Niem- 
ców na Rosję. 

W „Vėlkischer Beobachter“ w tych 
dniach zamieszczony był artykuł wej- 

skowego specjalisty o armji czerwonej. 
Po ścisłej analizie systemu obrony Ro- 
sji ną Dalekim Wschodzie autor doszedł 

do wniosku, że armja czerwona niety Iko 
może poważnie przeciwstawić się Japon 
ji, ale nie jest wykluczona możliwość kię 
ski Japonji w kampanji sowieckiej. 

Wogóle „Vólkischer Beobachter' du 

żo uwagi poświęca japońskim poczyna 
niom mna Dalekim Wschodzie. M. in. dru 
kuje obecnie wspomnienia o bohaters- 
kich czynach Japończyków w czasie wał 
ki o Port Artura. 

To, że czerwona armja jest poważ- 
nym przeciwnikiem, wiadome jest Ja- 

  

Pizarkoda natilko (aRNEOWi i i bez wojskowego w spółpra- 
cowniką „Vólkischer Beobachter“. Slu- 
sznie też zaznacza wojskowy wspólpra” 
cownik „Vólkischer Beobachter'*, iż naj 
lepszym dowodem potęgi armji czerwo 
nej jest ta okoliczność, iż Japonja do- 
tychezas powstrzymywała się od mapa- 
du na Rosję Sowiecką. Przecie z China 
mi nie robiła tyle ceregieli. = 

Jednak sytuacja może się zmienić, 
o ile Japonja znajdzie sojusznika na za- 
chodzie ; conamniej przychylną neutrał 

SZEREBA 

Święto Morza w Gdyni 

  

Na zdjęciu moment wręczenia daru dla Gdyni od m. Littorji na ręce p. komis. rządu Sokoła. 

  

ność wielkich mocarstw. Japonja nie mo 
że sobie pozwolić na napadanie w poje 
dynkę ną Rosję Sowiecką, mając na ty 
łach taką nieprzyjazną potęgę. jak Sta 
ny Zjednoczone. 

Przed paru miesiącami krążyły upor 
czywe pogłoski o kontakcie sztabów ge 
neralnych Rosji i Stanów Zjedn., przy- 
czem, według tych pogłosek, generało- 
wie amerykańscy zalecali bolszewikom 
na wypadek wojny z Japonją taktykę 
Kutuzowa... 

Wiadomo, że ustępliwość Sow. Rosji 
wobec Japonji nie w pośledniej mierze 
wynikała z rachunku, że starcie Japon 
ji ze Stanami Zjedn. jest nieuniknione 
i że po tem starciu zwycięska lub zwy- 
ciężona, ale w każdym razie wycieńczo 
na Japonja przestanie być miebezpiecz 
ną dla Zw. Sowieckiego. 

Ostatnio jednak w angielsko-amery- 
kańskich sferach powstała nowa konce 
pcja. Jeżeli Rosja uprzejmie gotowa była 
odstąpić zaszczyt pierwszego starcia z 
Japonją Stanom Zjedn., to widocznie w 
angielsko-amerykańskich sferach pow- 
stała myśl, że możną i odwrotnie: niech 
Japonja wycieńczy swe siły w walce z 
Rosją, a wówczas przestanie być grož- 
nym konkurentem dla Anglji i Stanów 
Zjedn. w Azji j Poł. Ameryce... 

Stąd już niedaleko oczywiście do tej 
koncepcji, która, jeżeli wierzyć pismom, 
podsunęła angielskim dyplomatom myśl 
skłonienia Francji do wyrzeczenia się 
sojuszu z Rosją... Obserwator. 

  

0 sprawiedliwe rozłożenie obciążeń podatkowych 
O sprawach podatkowych wiełe 0s- 

tatnio mówiono i pisano. Kryzys przesz 
ło pięcioletni nadał zagadnieniom poda 
kowym wybitne piętno aktuńlności. — 
Państwo musj na opędzenie niezbęd 
nych wydatków rozporządzać regular- 
nymi wpływami, płainik podatków zu- 
bożał i nie może często wywiązać się ze 
swych zobowiązań. Więc wyłoniły się 
kwestje nietylko obciążeń, które pewne 
warstwy społeczeństwa, jak np. rolni- 
cy. uważają za madmierne — ale rów- 
nież j kwestje takiej reformy samego wy 
miaru podatków, aby nie utrudniał płat 
nikowj płacenią ich. Dalej kwestje bar 
dziej słusznego rozplanowania  podat- 
ków, t. j. obciążenią niemi w większym 
stopniu tych, których mniej dotknął kry 
zys, a w mniejszym stopniu tych, któ- 
rzy bardziej na kryzysie ucierpieli. Wre 
szcie kwestje „fiskalne, a więc bardziej 
humanitarnego traktowania procedury 
ściągania podatków od ludzi, których 
pomawiać nie można o opieszałość czy 
złą wolę. 

Że w tych kierunkach reforma jest 
nieodzowna, dówiadujemy się ze strony 
jaknajbardziej miarodajnej. Zarówno 
minister skarbu prof. Zawadzki stoi na 
tem stanowisku, jak i przedstawicie] 

  

większości społeczeństwa, generalny re 
ferent budżetu w Sejmie, poseł Miedziń 
ski. 

Widzimy też już pierwsze praktycz 
ne poczynania w tym duchu. 

Oto np. osłatnio uchwaliłą Rada Mi 
nistrów wnieść do Sejmu projekt usta 
wy, który bardzo wydatnie (bo zaledwo 
do 6,4 proc.) obniży odsetki, jakie płaci 
obywatel od zaległości w podatkach pań 
stwowych j samorządowych. Jest to 
wielką ulga dla bardzo szerokich rzesz, 
które popadły w zaległości często bez 
winy, często pod naporem złej konju- 
ktury — a w miarę, jak rosły zaległoś- 
ci, wzmagały się też i sumy, narastające 
z odsetek za zwłokę. Obecnie te sankcje 
niejako karne przestaną ciążyć na płat 
niku podatków. 

Większe jeszcze znaczenie ma inny 
projekt ustawy, uchwalony prze Radę 
Ministrów. Zmierza on do wytrzebienia 
lasu przepisów z różnych przestarzałych 
postanowień ; do usunięcia niesprawied 
liwości w rozłożeniu obciążeń pedatėu: 
wych. 

Mamy na myśli projekt ustawy o po 
datku gruntowym. Jest to zasadnicza re 

    

-forma tego podatku. 
Na podstawie tej ustawy zostanie 

  

LUDZIE 
GENJALNI 

Gdyby kogoś z nas zapytano, czy wie, 
co to jest człowiek genjalny? — musiał- 
by się poważnie namyśleć aby dać sen- 
sowną odpowiedź, przyczem przekonał- 

"by się, że nie jest to tak znowuż prosta 
sprawa. Zgoła inaczej rzecz się przedsta 
wia jeżeli jesteśmy zapytani, jakich to 
znamy ludzi genjalnych. Wówczas bez 
zająknienia wyliczymy tych, którzy nam 
najbardziej tkwią w pamięci. Wymieni- 
my takie np. postacie przeszłości jak So- 
krates, Caesar, Dante, Napoleon i t. p. 
z pośród współczesnych wymienimy mo 
że Mussoliniego, Kiepurę, Bernarda Shaw 
Hitlera, Skłodowską, Stalina i wielu in 

nych znakomitych ludzi. 

Pamiętać wszakże należy o tem, że 
nie wszyscy znakomici ludzie, mający 
sławę i wziętość, są genjuszami. Wielu 
już było łudzi posiadających w -swoim 
czasie sławę i szeroki rozgłos, a dzisiaj 
nikt o nich nie wie. 

Skoro więc sława nie jest dostatecz 

nym miernikiem, wykrywającym ludzi 
genjalnych, muszą być jakieś inne nieo- 
mylne znaki po których się genjalność 
poznaje. Zaimteresowali się specjalnie 
tą ciekawą kwestją dwaj uczeni, a mia 
nowicie uczony . niemiecki Kretschmer, 
który opublikował dzieło p. t. „„Geniale 
Menschen“ oraz Nicole, który napisał 
dzieło w języku francuskim p. t. „Biolo- 
gie de Vinvention*. Przyczem, rzecz wiel 
ce ciekawa, uczeni ci, pomimo iż praco- 
wali zupełnie oddzielnie, doszli obaj 
mniej więcej do tych samych rezulta- 
tów. 

Zobaczmyż przeto jak ci uczeni wy- 
jašniają genjalnošė. 

Powszechnie utarłą się opinja, że 
genjusz to coś zbliżonego do warjata tyl 
ko oczywiście w lepszym gatunku. Nie- 

wątpliwie jest w tem trochę racji, bo oto 
sam Kretschmer powiada, że na genjusz 
składają się dwa główne elementy: inte 
ligencja i psychopatja, czyli trochę war 
jata. 

„Gdybyśmy z duszy genjalnego czło 
wieka usunęli ten czynnik psychopatycz 

ny — powiada Kretschmer — który wyt 
warza ferment demonicznego niepoko- 

ju, to pozostałby tylko prosty, uzdolnio 
ny człowiek”. 

Oczywiście, tego elementu, że tak się 
wyrażę „warjactwa”, nie może być za du 
żo, bo wówczas powstałby czysty war- 
jat, nie zaś genjalny człowiek, musi go 
być akurat tyle, aby wywoływał ów 
wspomniany ferment demonicznego nie 
pokoju, pełen niezwykłych idei, niesamo 
witych namiętności. 

Czyli mówiąc językiem mniej uczo- 
nym powiemy: człowiek genjalny skła- 
da się z człowieka normalnego z dodat 
kiem warjata, tylko że ten dodatek, jak 
go nazywa Kretschmer, obłędowo-demo 
niczny, występuje w takiej ilości, aby 
pobudzał do niezwykłej aktywności, lecz 
nie doprowadził do wewnętrznej zag- 
łady. 

Ten to obłędowo — demoniczny pier 
wiastek, a jak go Nicole nazywa element 
fantastyczny, sprawia, że człowiek gen 
jalny nie mieści się w przeciętnych nor 
mach, wyskakuje z nich, pracuje w spo 
sób nieprzewidziany, jednak wszystko 
to co genjusz czyni kojarzy się z kryty- 
cyzmem, inteligencją, charakterem. 
Słusznie więc powiada Spiessbiirger: 
„Do prawdziwie wielkiego genjusza na- 

przeprowadzona nowa klasyfikacja grun 
tów. Gruntą każdego rolnika zostaną w 
ciągu 2-ch lat zbadane przez specjalną 
komisję klasyfikacyjną i zaliczone do 
nowych klas grumtów. I dopiero w za- 
leżności od zaliczenia do niższej czy wyż 
szej klasy, ustalona będzie właściwa sta 
wka podatkowa. 

W ten sposób usunie się niesprawied- 
liwość, istniejącą dziś przy poborze po- 
datku gruntowego. Dziś bowiem zdarza 
się, że grunta kiepskie, mało wydajne, 
przynoszące marny dochód, są nadmier 
nie obciążone zbyt wysoką stawką podat | 
kową. I naodwrót, grumta doskonałe, żyz 
ne, przynoszące wielkie „dochody, są za- 
liczone do „miernych* i obciążone nis- 
kiemi podatkami. 

Ważna jest przytem zasada, którą 
przyjął rząd: globalna kwota, którą daje 
Skarbowi Bicz podatek - gruntowy, 
nie może ulec zwiększeniu przez tę re- 
formę, t. J. nowe kwalifikacje gruntów, 

Rolnicy nie zapłacą więcej w ogóliej 
sumie. Tylko w ramach tej reformy kwo 
ta, kiórą płacą do Skarbu Państwa, bę- 

dzie rozłożona sprawiedliwiej, bez m 
dzenia kogokolwiek. 

Niewątpliwie wieś przyjmie tę refor 
mę z całą życzliwością. „M. 

leży prawie zawsze dobra doza filistra*. 
W życiu genjalnego człowieka ogrom 

ną nieraz rolę odgrywa czynnik eroty- 
czny, przyczem — rzecz wielce znamien 
па — nierzadko dochodzący do zbo- 
czeń, czyli do tego co nazywamy pospo 
licie zwyrodnieniem seksualnem, jak ho 
moseksualizm, infantylizm it. Pei 

Co więcej, uczeni zauważyli że. np. 
genjusze pedagogiczni mają skłonność 
do homoseksualizmu, a zaś genjalni wo 
dzowie do sadyzmu. з 

Genjusz występuje według Kretachi i 
mera tylko u mężczyzn, nigdy zaś uko- | 
biet, a jeżeli się zdarzają genjalne: ko- | 
biety, to mają one cechy męskie zarów 
no w budowie cielesnej, jak j duchowej. 
Na pociechę kobietom, które, jak widzi | 
my, krzywdzi ten uczony, dodajmy, że | 
genjusz kobiety jest w jej synach. Tem | 
się też prawdopodobnie tłomaczy, dlacze | 
go młode małżeństwa tak często pragną 
aby pierwszem dzieckiem był syn, a jeże 
li rodzą się, jak na złość, same córki, to | 
taki tatuś modli się gorąco żeby chociaż | 
wogóle był syn. Tkwi w tem podświado- 
ma chęć aby w rodzinie był chociaż je: Ч 
den kandydat na genjusza. 3 

Kobieta według Nieole'a dlątego. nie 

| 
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KLĘSKA LAWIN 
Z górzystych krain Europy Środkowej nad 

"chodzą wciąż alarmujące wieści o nieustannych 
Tawinach. Z gór południowej Austrji, Tyrolu, 

Szwajearji lecą ciągle na mieszkańców dolin, 

ma malownicze osiedla, na tory kelejowe, dro- 
gi, mosty ogromne masy Śniegu, przerywając 
komunikację, zasypując ludzi, niszcząc bu- 
dynki. 

LITANJA KATASTROF. 

Ażeby nie być gołosłownym, przytoczę po- 
"niżej serję katastrof, jakie w dniach ostatnich 
miały we wspomnianych już krajach miejsce: 
lawina przerwała komunikację kolejową w Enn- 
stal (Austrja). Pociąg ratowniczy, który ruszył 

w kierunku Einnsal, został uwięziony w miejseo- 
wości Johnsbach przez duże kolejne lawiny. 

W Biirserałm (Styrja) lawina zasypała wy- 

ciczkę narciarzy, odcinając im ponadto odwrót 
— Jedynie dzięki zapasom żywności w pleca- 
kach mogli narciarze czekać parę dnt na ra- 
tunek. 

W Planer Hiitte (Austria) zasił 60 nar- 

eiarzy do spędzenia na świeżem powietrzu 
strasznej nocy. Gdy zaś nazajutrz biedni nar- 
ciarze dowlekli sie z trudem do jakiejś samot- 
nei chatki, runęła pa nich nowa lawina, 
wsniatająe dach chatki niemal zupełnie do 
środka. 

W Salzhursu uszkodziła przewody elektrycz- 
ne, telerraficzne i telefoniczne. 

W Ferle'ten Tal zasypała eałkowicie drogę, 
łączaca miejscowość tę ze światem. 

W K*zsteinhorn uszkodziła hotel i zniszezy- 
ła hotełowe saraże, zagrażając jednocześnie in- 
nym budynkom, 

W: M'tterhers zburzyła dom. 
W Gasteiner Tal przerwała komunikację i 

uniemeżliwiła dzieciom uczęszczanie do miej- 

scowej szkały. 
W Hefer zasvnała 16-letniego chłopaka; na 

szezaście so zdołano uratować. 

W St. Wolfsane zabiła dozorcę miejscowej 

elektrowni i zasynała młodesn wieśniaka. 

Poamiedzy Irst i Landeek (Tyrol) runeła do 

rzeki Inn. zacradzajae łożysko tak, że powstało 

niebezpieczeństwo wviewu. Doniero no godzinie 

wada, zdołała sobte utorować przejście. 

W Hall uszkodziła elektrownię miejską, po- 
grążajae miasto w esipskich ciemnościach. 

W Landeck poprzerywała przewody elek- 
tryczne. 

W Wilier Tal zasypała całkowicie dwa do- 
nty, pozbawiejąe życia 27-letnieso przktykanta 

rolnego i około 30 sztuk bydła. Ofiar w ludziach 

byłoby znacznie więcej, gdyby nie szcześliwa 
okoliczność, że mieszkańcy osiedla znaidowali 
się akurat w sąsiedniej wsi na nahożeństwie. 

W Hinfertux zburzyła lawina КИКа obór i 
stajen. 

W Oetztał przerwała komunikację, odeina- 
jąe miejscowość od świata cywilizowanezo. 

W Darlberg zburzyła kilkanaście budynków 
gospodarskich. 

W Stuln oderwała część domu mieszkalnego. 
W Gargellen zasypała 3 wieśniaków i 1 wieś 

niaczkę; z trudem udało się tych ludzi ura- 
tować. 

W Zirl zasypała strzelca. 
spełzły na niczem. 

W Vorarlberg snowodowała śmierć narcia- 
rza. Zwłok nie zdołano odnaleść. 

W St. Antonien (Szwajcaria) zasypała lawi- 
na dwa domy mieszkalne i stajnię; 6 osób po- 
niosło śmierć; miejscowość została całkowicie 
odeteta od świafa. 

W Zilertal (Tyrol) zasypała lawina budynki 
miejscowej fabryki Kruppa; 1 robotnik poniósł 
śmierć. 

W Schelłenberg zburzyła 12 domów  mie- 
szkalnych, kościół, hotel i 25 budynków gospo- 
darskich. 

Możnaby tak wyliczać jeszcze bardzo długo. 
Nad Austrią, Tyrolem, Szwajczrją rozpętała 
się niszczyeielska moe śnieżnych żywiołów. 
Alarmujące wieści © katastrofalnych opadach 

śnieżnych dochodzą też z Czechosłowacji, Włoch 

   

    

  

Próby ratunku 

może być genjuszem, że związana jest 
ściśle z życiem praktycznem swej rodzi 
ny, wówczas gdy mężczyzna więcej mo 
że poświęcić czasu zagadnieniom oder 
wanym. 

Jest wszakże i przyjemna dla świata 
kobiecego wiadomość: oto obaj ucze- 
ni zgodnie stwierdzają, że chociaż ko* 
bieta nie może trafić w poczet genju- 
szów, (a zobaczymy, że niema czego ża- 
lować), to jednak inteligencja kobieca 
dorównuje inteligencji męskiej. 

Jest rzeczą powszechnie znaną. że 
genjusza nie można wyhodować, lecz 
musi się on urodzić, jest to więc właści- 

. wość wrodzona. 

Przychodzi genjusz w rodzinach sto 
jących na pewnym poziomie i dziedzi 
cznie przekazujących jakąś zdolność np. 
muzykalność, zdolność pisarską i t. p 
Otóż gdy rozwój takiej rodziny pod 
względem inteligencji dojdzie do pew- 
nego rozkwitu, z drugiej zaś strony gdy 
rodzina taka zaczyną się ciuylić do zwy 
rodnienia przez dużę domieszkę czynni 
ków psychopatycznych, w tym to czasie 
noże się zjawić genjusz. dziedzicząc in- 
teligencję tej rodziny i jej zadatki zwv- 
rodnienia. 

półnoenych, Rumunji, Bułgarji. M. in. potężna 
tawina runęła na nasze Morskie Oko, łamiąc 
grubą skorupę lodową na znacznej szerokości; 
na szczęście obeszło się bez ludzkich ofiar. 

TRZY TYPY LAWIN. 

Trzy są typy lawin, z których każdy inaczej 
się przedstawia, jeżeli chodzi o groźbę dla lu- 
dzi czy martwych ebjektów. Najniewinniejszym 
typem lawin są lawiny lodowcowe. Lawiny te 
zsuwają się zawsze w określonych i dobrze lu- 
dziom znanych łożyskach tak, że w wyjątko- 
wych tylko wypadkach człowiek doznać może 
od ławin tych szwanku. 

Groźniejszym bez porównania typem sa t. zw. 
lawiny pyłowe. Powstają one przy mroźnej po- 

godzie. Jak sama ich nazwa wskazuje, składają 

się z wielkich mas suchego pyłu śnieżnego. Ma- 
sy śnieżne, nie mogąc się utrzymać na skalnych 
sboczach spadają z całym impetem wdół, za- 
sypując wszystko eokolwiek stanie im na dro- 
dze. 

Najgroźniejszy typ lawin stanowią lawiny, 

powstałe w czasie odwilży. Śnieg tych lawin 
jest więcej zwarty, zbity, posiada, znacznie więk 
Szy ciężar, a prócz to wikszą moe niszczycielską 

zwłaszeza, że staczając się wdół lawina taka 
gwałtownie się powiększa © te masy Śniegu, 
które leżą niżej, a, które łączą stę z lawiną pier- 

wotną. Znamy to zjawisko w minjaturze skali, 

gdyż spewnością każdemu z nas zdarzało się 
toczyć, w e€zasie odwilży bryłę Śniegu. Bryła 
tośnie wtedy zadziwiająco szybko. Otóż proszę 
sobie wyobrazić taką staczającą się z wielkiej 
wysokości, z coraz większą szybkością, z coraz 
większym rozpędem olbrzymią, liczącą tysiace 

tonn bryłę, która błyskawicznie rośnie. Cóż jej 
się zdoła oprzeć? Domy, ludzie, bydło, drzewa, 

słupy telegraficzne — wszystko ulega zmiażdże- 
niu. 

   

  

WALKA Z LAWINAMI. 

Wzika z lawinami polega na zalesieniu zbo- 
czy górskieh, budowaniu potężnych tam ka- 

miennych, wałów ochronnych i t. p. Jak do- 

  

  

tychczas jednak akcja ta nie przyniosła zbyt 
imponujących rezultatów. New. 

UT 

Pierwsze z zasypanych lawiną miejscowości 

  

   

  

  Szwajca 

śniegu i lodu znis 
rską wie St. Antónien koło Prittigan niedawno zasypała olbrzymia 

czyły znaczną ilość zabudowań gospodarczych z bydłem i domów mieszkal- 

  

lawina. Masy 

nych zabijając jednocześnie siedmiu ludzi. — Na zdjęciu — oddział ratunkowy odkopuje za 
sypaną wieś, wydobywając z pod gruzów zburzonych domów zwłoki ludzkie. 

Asekuracja 
Pewne francuskie towarzystwo asekuracyjne 

zaproponowało związkowi hotelarzy i właścicieli 
pensjonatów ubezpieczenie się na wypadek desz 
czu. W razie pogód deszczowych, które są ka- 
tastrofą dla właścicieli hotelów, ponieważ frek- 
weneja w ich przedsiębiorstwach spada dotkli- 
wie, towarzysiwo to wyfpłacałoby premję ase- 
kuracyjną. Wzamian za to osoby przebywające 
w hotelu w czasie deszczu miałyby prawo płacić 

od deszczu 
tyko połowę ceny za swój pobyt. Na to jed 
nek, aby ceny uległy 50*/o-owej zniżce trzeba 
przynajmniej: dwóch dni deszczowych z rzędu, 
wówezas dopiero towarzystwo asekuracyjne wy- 
płaca premję, do której przelotne deszcze nie 
dają jeszcze prawa. Tego rodzaju ubezpieczenie 
ma skłonić do częstszych wyjazdów i zwiększyć 
trekwencję w uzdrowiskach francuskich, która 
ostatnio tak bardzo się obniżyła. 

APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA prow. farm. Wł. Na:buta 
Wilno, Ś-to Jańska 2, tel. 7-62 

z dniem 12 b. m ZOSTAŁA OTWARTA 

Życie genjusza jest bardzo ciężkie, 
jest to człowiek, który nigdy nie zazna 
szczęścia osobistego, ponieważ myśli je 
go są oderwane od spraw powszednich, 
dla tłumu niezrozumiałe. Genjusz cier- 
pi przez całe swoje życie, jest osamotnio 
ny, naiwny, często wydrwiwany przez 
tłum zą nieporadność życiową, jest ner 
wowy, drażliwy, nieprzystępny, odpy- 
chający, podlega nastrojom jak dzieci 
Człowiek genjalny uważany jest często 
przez ogół za warjata, lub szkodnika, 
poddawany bywa prześladowaniom lub 
darzony pogardą, aż dopiero polomność 
odgrzebuje go z kurzu zapomnienia i 
stawia na piedestał. 

Nie trzeba chyba się rozwodzić nad 
znaczeniem genjuszu w dziedzinie kul- 
tury ludzkiej. Postęp jemu właśnie zaw- 
dzięczamy, toteż kulturalna jego war- 
tość jest ogromna. Jeżeli zaś chodzi o 
wartość biologiczną genjusza, trzeba 
stwierdzić nikłość, ponieważ ludzie gen 
jalni są chorobliwi, niezrównoważeni, 
życiowo nieporadni. 

Ilcż to matek śpiewając kołysankę 
nad synem, marzy o tem aby wyrósł na 
genjamego człowieku, a nie wie, że ży- 

czy mu, wbrew matczynemu sercu, aby 
przez całe życie był nieszczęśliwy. 

Nie sposób jest wszystkiego omówić 
w krótkiej pogadance, co zawarte jest 
w gruby ch tomach, to też z konieczności 
musiany pominąć wiele ciekawych poglą 
dów i dowodzeń, zatrzymajmy się jesz- 
cze chwilę nad przyszłością naszej kul- 
tury zbudowanej przez ludzi genjalnych. 

Najbliższa przyszłość genjuszą ludz- 
kiego ji związanej z mim kultury w wy- 
obraźni Nicole'a, nie przedstawia się 
różowo. Widzi on szereg niebezpie- 
czeństw grożących bezpośrednio naszej 
kulturze i genjuszowi. Pierwszem z ta- 
kich niebezpieczeństw jest najazd na 
Europę ludów miecywilizowanych, jaki 
jest możliwy w czasach już niedalekich. 
Kto wie, czy uczony te nie ma racji wo 
bec rzeczy tworzących się w Azji. 

Następnym niebezpiecznym momen 
tem jest mieszanie się rasy białej z inne- 
mi rasami. 

Trzecie równie groźne  miebezpie- 
czeństwo dla genjusza łudzkiego kryje 

się pod postacią „Chłopczycy*, wyspor- 
towanej kobiety chcącej się na gwałt u- 
podobnić do mężczyzny. 

Wreszcie najgroźniejsze niebezpie- Jo 

  

UŚMIECHY I USMIESZKI. 

Tragedja z Psipsiusiem 
Wiemy, że życie jest skomplikowane i pełne 

sprzeczności. Gdy z Berlina donoszą więc o 24-let 

niej Charlotte Jueneman, która potrafiła, dyspo 

nując niezgorszą pensją, zagłodzić na śmierć aż 

troje nieletnich dzieci, ponieważ sama 

  

„nie mia 

ła czasu*, bawiąc w kawiarniach i na dancin 

gach, jakże nie wspomnieć o tej wzruszającej 

wilniance... 

Zacznijmy jednak od początku. Otóż pewna 
miła, jakkolwiek nieco starsza pani w Wilnie, 
posiadała dwa pieski, które ukochała fantastycz 

ną zaiste miłością. Gdy jeden z kundli zacho 

rował poddawała go nader kosztownemu lecze 

niu i zabiegom, nie szczędząc niczego, by pieska 

utrzymać przy życiu. 

Nie zdało się to ma nie, Mimo pielęgnacji 

mistrzów weterynarji kundys westchnął po raz 

ostatni i zakończył życie. Właścicielka ogarnięta 

rozpaczą postarała się o właściwe miejsce dla 
pogrzebania ulubieńca. Uzyskała piękny kącik 

na Zakrecie, z rozległym widokiem na Wilję. 

Pies został spowinięty w prześcieradło, a to 

owinięto w kosztowne skóry, z wwagi na panu 

jące zimno i tak złożony w ziemi. 

Gdy na drugi dzień dama w towarzystwie po- 

zostałego przy życiu pieska odwiedziła grób ulu 

bieńca „Psipsiusia*, bo tak się zapewne nazy 

у Ktoś 

rozkopał piękny „grób*, zabrał kosztowne skó 

ry, a psa bezlitośnie wrzucił do Wilji. 

  

ła na jaw rzecz niesłychana. 

„Wiszystko płynie" — jak powiedział pewien 

filozof grecki, więc pies popłynął, ale rozpacz 

damy przerodziła się w furję. Jak opowiadają 
w mieście, wynajęła ona detektywa i skierowa 
ła wszystkie wysiłki w jednym kierunku — by 
odnaleźć sprawcę czynu i pomścić zniewagę wy 
rządzoną szczątkom  „Psipsiusia”. 

Prawnicy, którzy roztrząsają ten problem, 
wychodzą z założenia, że sercowa pani nie bę 
dzie mogła pomścić się na drodze prawnej na 
tym, który zwłoki psa wykopał, okradł i wrzu- 
cił do Wilji, ponieważ miejsce, gdzie psa pogrze 
bano nie należało do niej, więc „Psipsiuś* był 

niejako rzeczą porzuconą, a zatem przestępstwo 
nie zostało popełnione i nikt mie poniósł szkody 

Skoro więc detektywowi uda się wynaleźć 

„Zbrodniarza”, który wykopał psa, pozostanie 

jego byłej właścicielce tylko prywatna zemsta, 

ale i ta „bywa słodką* — jak powiada jakieś 

obce psychice naszej przysłowie. 

Tam w Berlinie niewiarogodny wprost wy- 

padek zdziczenia z braku najprymitywniejszych 

uczuć, tutaj absurdalny nadmiar graniczący » 

obłędem. 

A zawsze przesada! WEL 

      H EMORIN: KLAWE 
SCENE usłkadoj ahioca 

  

czeństwo upatruje Nicole w dążności do 
mechanizacji życia, do zabijania indy- 
widualności. Skoro się zabije indywi- 
dualność ustanie wszelki postęp, bowiem 
właśnie jednostki prowadzą życie nap- 
rzód, masa ludzka zaś spełnia tylko fun 
kcję konserwowania już zdobytych form, 
sama nie jest zdolna do tworzenia. 

Każde więc z wymienionych niebez- 
pieczeństw prowadzi w komsekwencji 
do zaniku inteligencji, którą zastąpi ma- 
szyną pracująca dla celów wyłącznie 

zmysłowych, to znaczy dla potrzeb fizy- 
cznych. 

Nastąpi upadek kultury, zanik warto 
ści duchowych, przyjdzie ogólne cofnię 
cie się na drodze rozwoju. Jednak autor 
nie jest skrajnym pesymistą, widzj na- 
wet poprzez ten czarny obraz światełko, 
którem jest genjalny człowiek, idący na 
zwalczenie kryzysu kulturalnego, w po- 
stąci jałowej normy i tak zwanej racjo 
nalizacji społecznej. 

Dążeniem ducha ludzkiego jest ruch, 
postęp. J.-J. 
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TU_ SZARY CZŁOWIEK 

SEKWESTRATOR 
w świetle faktów urzędowych 

Skonstatowalem wczoraj, że kupiec 
wileński boi się sekwestratora skarbo- 
wego przedewszystkiem jako człowieka 
i zapowiedziałem rozmowę a raczej wy 
wiad na ten temat z samym sekwestra- 
torem. Oficjalna droga do  „poborcy 
skarbowego prowadzi įpoprzez Izbę 
Skarbową. Znalazłem się więc w pocze- 
kalni przed gabinetem Dyrektora Izby. 
Uprzejma sekretarka była urzędowo su 
cha: 

— Owszem. sądzę, że pan dyrektor 
pozwoli na rozmowę z sekwestratorem 

dla prasy, lecz przypuszczam, że w obe 
eności jednego z panów naczelników. 

Wyczułem, że pani sekretarka nie 
ma zaufania do sekwestratorów. Zresz- 
tą nie tylko ona. Jeden z naczelników 
również nie wyobrażał sobie rozmowy 
przedstawiciela prasy z sekwestratorem 
bez „urzędowego* świadka. O! biedny 
sekwestratorze! Wyczarowałem sobie w 
wyobraźni tę ewentualną rozmowę przy 
pomocy „tHumacza“. Ja chrząkam, pan 
naczelnik chrząka i pan  sekwestrator 
również. Ja nie wiem czy wolno o „to* 
pytać przy zwierzchniku, sekwestrator 
nie wie jak na „to* odpowiadać. Sło- 
wem rozmowa pełna domyślników i 
cierpienia sekwestratora. 

Obawy jednak moje prysły w gabi- 
necie dyrektora. 

— Oczywiście, niema tajemnic. — 
Można bez świadków... 

Gabinet pana dyrektora jest bardzo 
duży i pełny światła. Od drzwi wejścio 
wych do biurka — spora przestrzeń. — 
Każdy petent idzie przez nią w dużem 
świetle. Pan dyrektor ma czas i wszelkie 
warunki, aby dobrze przyjrzeć się kli- 
entowi. Pan dyrektor dobrze zna dole 

i niedole swych płatników szczególnie 
tych, którzy przychodzą ze skargami 
na... sekwestratorów. 

Ostatnio pan dyrektor zarządził wy- 
danie ścisłych przepisów dla sekwestra 
torów. Po pierwsze — przypomniano im 
znowu jaknajkategoryczniej, że nie wol 
no zajmować przedmiotów, których opi 
sywanie zabraniają zasadnicze przepisy 
— a więc przedmiotów takich jak łóżka, 
warsztaty pracy i t. p. Po drugie — przy 
pomniano im, że muszą podczas swych 
czynności służbowych w terenie zacho- 
wywać się jaknajtaktowniej, b. grze 

cznie. Po trzecie — zabroniono zajmo- 
wać takie przedmioty, których sprzedaż 
nie zwróciłaby mawet kosztów egzeku- 

cyjnych. 
— Czy ogólne narzekania na sekwe 

stratorów są słuszne? 

Pam dyrektor podzielił sekwestralo- 
rów. na dwa typy. Pierwszy — dodatni. 
Sekwestratorzy tacy rozumieją zada- 

nia swego zawodu, i spełniając polece- 
nia swej władzy, są taktowni i nie mie 
wają zatargów z płatnikami. Niestety 
istnieje jednak i drugi typ sekwestrato- 
ra — ujemny. Do wiadomości pana dy- 

„dyrektora dochodzą skargi płatników. 
Jeżeli sekwestrator naprawde  zawini, 
bywa niezwłocznie usuwany ze stanowi 
ska. Zdarzą się jednak, że płatnik skarży 
niesłusznie. W zdenerwowaniu wyol- 
brzymia wypadek, robi z niego prawdzi 
wą tragedję, a tymczasem sam zawinił. 
Lamentują naprzykład nad faktem, że 

sekwestrator opisał rolmikowi ostatnią 
krowę. I cóż się okazuje? Zajęcia doko- 
nano w porozumieniu ze starostą, który 
stwierdził, że rolnik może zapłacić podat 
ki, lecz uchyla się od tego świadomie. 
„Ostatnia* więc krowa nie decyduje o 

jego egzystencji. 
Na zakończenie rozmowy pan dyrek 

tor zapewnia, że zagadnienie właściwe- 
vo sekwestratora jest i będzie w Izbie 
Skarbowej przedmiotem największej tro 
ski. Każda słuszna skarga będzie miała 
natychmiastowy skutek, niemiły dla se 

kwestratora. 
Z podziękowaniem za pozwolenie na 

wywiad z sekwestratorem i za informac 
je opuszczam gabinet. Wkraczam do 
wydziału personalnego. 

Znowu informacje o sek'westrato- 
rach. Muszę pokonać wszystkie przesz- 

    

kody, dzielące „szarego człowieka — 
podatnika od „szarego* człowieka — po 
borcy. 

Poznaję więc sekwestratora w urze- 
dowem oświetleniu. 

Sekwestrator — jest to urzędnik prze 
ważnie kontraktowy. Spoczątku przecho 
dzi próbę trzymiesięczną. Jeżeli jest wy 
dajny i taktowny, kontrakt przedłuża 
się. Płaca? Od 140 zł. do 160 zł. i wyżej 
— do 210 zł b. rzadko. Z urzędu skarbo 
wego na miasto sekwestrator wychodzi 
o godz. 9 lub 9,30. Pracuje do 4-ej i dłu- 
żej. Ma prawo wchodzić do mieszkań 
do 7 wieczór. To w mieście. Na prowin 
cji sekwestratorzy pracują przez  eaty 
dzień. Nie mają godzin urzędowych. 

Sekwestrator musi załatwić dziennie naj 
mniej 30 tytułów wykonawczych i prze- 

ciętnie może napisać 30 proc. protoku- 
łów nieściągalności. W „pozostałych: 
70 proc. musi opisać ruchomoścj płatni- 
ka, lub pobrać gotówkę. 

— Ilu jest sekwestratorów? 
Na terenie Wilna pracuje trzydziestu 

trzech; na prowincji pięćdziesięciu czte 
rech. Razem — 87. 

Ostatnio władze skarbowe dążą du 
tego, aby stanowiska sekwestratorow 
obsadzać ludźmi, posiadającymi eonaj- 
mniej średnie wykształcenie. Są także 

  

  

  

      

zdania, że ludzie starsi nadają się o wie 
niż le lepiej, niż młodsi, a szczególnie 

studenci, którzy posiadają z reguły w 
sze aspiracje traktują zawód sekwestra 
tora jako przejściowy etap w swojem ży 

iślej karjerze. 
Na ścianach w Izbie Skarbowej wid 

nieją najprzeróżniejsze. barwne tablice. 
Zygzakowate linje kreślą czerwienią wy 
siłek finansowy płatników naszego wo 

  

   

jewództwa. Przedstawione są plastycz- 
nie wpływy. zaległości i praca urzędów 
skarbowych. Widać jak na dłoni, który 

urząd ma najwięcej wpływów. Biją w 
oczy pasywność i aktywność. Pomyśimy 
przez chwilę kto właściwie napędza płat 
nika do kasy? W jaki sposób przejawia 
się istotna, najbardz wartościowa 
czynność urzędu? Pomyślmy... Sądzę, że 
mała szara postać sekwestratora pow > 
szy się do rozmiarów... tytana. Za 
kowałbym twierdzenie, » sekwestrator 
jest istotną częścią duszy kasy skarbo- 
wej. 

Proszę 

    

  

     

    

  

    

  oto kolumny liczb dają na 
stępujące wyniki. Na terenie całego ok- 
ręgu Izby w okresie od początku bieża- 
cego roku budżetowego do 1 stycznia br 
sekwestratorzy przyjęli od płatników go 
tówiki na poczet podatków w sumie — 
2,602 tysięcy złotych. Ogólne zaś wpły 
wy Izby za ten okres wyniosły — 10,258 

tysięcy złotych. Czwarta czešč — przeż 
ręce 87 sekwestratorów! Sekwestrato- 
rzy dokonali w tymże okresie 187 tysię 
cy zajęć; spisali 49 tysięcy protokółów 
nieściągalności. Dokonali zwózek w 7 
tys. wypadków. Sekwestratorzy Izby 
przeciętnie załatwiają dziennie 32 spra- 

wy. : 
Nie jest to apoteoza pracy sekwestra 

tora. Przeciwnie — liczby te z pewnego 
względu są smutne. Wskazują jednak 
wyraźnie na to, że zagadnienie właści 
wego sekwestratora jest b. poważne. 

Konstatuję. że dziś znowu nie 
doprowadzę do rozmowy -z sekwestrato- 
rem. Dobrze jednak, że już skończyliśmy 
z „przeszkodami*. Jutro będzie czas na 

rozmowę. 
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Jeden z widoków powstającego na osuszonych błotach Pontyjskich miasta Littoria, 
które ofiarowało Gdyni dar w postaci pięknego puharu z onyksu. 

Kresztowania w Ubezpieczalni Społecznej 
pod zarzutem zdefraudowania 22 tysięcy złotych 

Wczoraj wśród urzędników Ubezpieczalni 

Społecznej wywołało wielką sensację aresztowa- 

nie kasjera Ubezpieczalni Społecznej, Stanisła- 
wa Sokołowskiego oraz kontrolera Ubezpieczal- 

ni Kazimierza Borowicza, pod zarzutem zdefrau 

dowania na szkodę Ubezpieczalni blisko 22 ty- 

sięcy złotych. 

W sprawie tej zdołaliśmy uzyskać następują 

ee szczegóły: 
W czasie sporządzania bilansu rocznego bu- 

chalter naczelny  Ubezpieezalni stwierdził w 

sprawozdaniach kasjera Sokołowskiego pewne 
niedokładności i luki, które wydały mu się po- 

dejrzane. Buchalter badając w dalszym ciągu 

szezegółowo księgi kasowe przyszedł do przeko- 
nania, że ustalone przez niego niedokładności, 

kryją popełnione nadużycia. 

Q spostrzeżeniach swoich powiadomił swego 

bezpośredniego kierownika, który niezwłocznie 

zameldował o tem dyrektorowi Ubezpieczalni. 

Kasjera natychmiast zawieszono w urzędowa- 
niu, poezem zarządzono ponowne badanie ksiąg. 

Wyniki dochodzenia były wręcz nieoczekiwane. 

Ustalono, iż Sokołowski systematycznie dopusz 

ezał się nadużyć. 

Dyrekcja Ubezpieczalni powiadomiła o spo- 

strzeżeniach prokuraturę. Nastąpiła ingerencja 

policji śledczej, W wyniku dochodzenia stwier- 

dzono, iż kasjer Stanisław Sokołowski dopuścił 

się systematycznych defraudacyj, ogólna suma 

których, według dotychczasowych danych, sięga 

sumy 21.728 zł. 

Wczoraj wieczorem w mieszkaniu Sokołow- 
skiego przy ulicy Ogińskiego 14 przeprowadzona 

została rewizja, która przyniosła kompromitu- 

jące Sokołowskiego dowody. 

Jednocześnie zresztowany został kontroler 

Ubezpieczalni Bronisław Borowicz, który miał 

pozostawać w ścisłym kontakcie z Sokołowskim. 
Obu zatrzymanych osadzono narazie w areszcie 

centralnym do dyspozycji władz sądowych. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIII Kiasy gimnazjum, 

  

(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

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

ze wszystkich przedmiotów, |- 

Dar m. Littorji dla Gdyni 

  

Piękny puhar z onyksu dar miasta Littorji 
dla Gdyni wręczony w ub. niedzielę w ramach 
obchodu 15-lecia odzyskania przez Polskę mo- 
rzą. Na podstawie puharu, między oznakami lik- 
torskiemi mieści się tablica z dedykcją w języku 
polskim o następującej treści: „Littoria Gdyni". 
Tysiącletni onyks z góry Circeo. z symbolem 
żyźności zwróconej mej ziemi przez Faszyzm— 
niechaj ci powie, o Gdynio, że wiara narodów 
i genjalność wodzów — zawsze osiągają zamie- 

rzone cele“. 

Wzdłuż i wszerz Polski 
— NOWA UCZELNIA W ŁODZI. -— 

Tow. Szerzenia Wiedzy Językowej w 
Krakowie otwiera w Łodzi studjum ję- 
zykowe, w którem wykładane będą wszy 
stkie języki zachodnio-europejskie, ję: 
zyki Bliskiego Wschodu oraz języki sta 
rožytne. 

Początek wykładów w połowie lute- 
go. Bliższych informacyj udziela sekre- 
tarjat Stadjum (Piotrkowska 108, tel. 
106-85). 

—NAJWIĘKSZY W POLSCE GMACH SZKO- 

ŁY POWSZECHNEJ. W Częstochowie ks. biskup 

Kubina poświęcił onegdaj drugą część gmachu 

szkoły powszechnej przy ul. Narutowicza. Budo- 

dowa szkoły rozpoczęła się w r. 1927 i koszto- 

wała 1.200.000 zł. Gmach szkoły, obliczony na 

2.000 dzieci, jest największym gmachem szkol- 

nym w całej Polsce. 

—LÓD NA RZEKACH GRUBIEJE. Wobec 
nieustających mrozów Centr. Biuro Hydrogra- 
ficzne notuje stały wzrost grubości lodu na rze- 
kach. 

Grubość lodu na Wiśle pod Warszawą osiąg- 

nęła 21 em. w górnym biegu najgrubszy jest 
lód pod Zawichostem (38 cm.). Pod Krakowem 
grubość lodu wynosi 12 cm. pod Nowym Są- 
czem 18 em. Również w dolnym biegu Wisły po- 
włoka lodowa jest dość znaczna: pod Toruniem 
29 em. pod Płockiem 18 cm. 

Na *Dźwinie, nienia grubość 
50 em. 

— SPRZECZKA © IGŁĘ SPOWODOWAŁA 
2 ZGONY. W Kielcach mała sprzeczka o» igłę 
między Stanisławem Kardynałem i Francisz- 

kiem Gugałą w warsztatach krawieckich przy. 
ul. Głowackiego, wywołała, takie zacietrzewienie, 
że w pewnej chwili Kardynał strzelił z rewol- 
weru do Gugały i położywszy go trupem, uciekł 
i ukrył się w mieszkaniu swego kuzyna. Gdy 
policja przybyła w celu aresztowania zabójcy, 
Kardynał strzelił sobie z rewolweru w skroń, 
a przewieziony do szpitala zmarł. 

— ZAGROŻONA KUŹNICA. Gwałtowna bu- 
rza, jaka przeszła nad polskiem morzem znisz: 

czyła na pewnym odcinku pod kąpieliskiem 
Kuźnica na Helu wał wydmowy, powodując jego 

usunięcie się i niebezpieczną wyrwę, powstałą 

ż podmycia wzburzónych fal. Natychmiastowa 

akcja ratunkowa z ramienia Urzędu Morskiego 
uszkodzenia na wydmić naprawiła, wzmacniając 

zarazem wał faszynami i odpowiednio wbija- 

nemi palami. 

Kąpielisko Kuźnica leży w najwęższym pasie 

półwyspu helskiego, a odległość od wydm pa 

stronie otwartego Bałtyku do brzegów zatoki 

nie przekracza w niektórych miejscach 150 met 

rów. W związku z tem w Kuźnicy stale się znaj. 

duje kilkaset worków napełnionych piaskiem, a 

dostarczonych przez Urząd Morski, które w ra- 

zie grożącego niebezpieczeństwa przerwania 

wydm przez morze, mogą służyć do wstrzymania 

wód przed wtargnięciem wgłąb mierzei. 

— EPIDEMJA GRYPY NA PÓŁWYSPIE 
HELSKIM. Od kilku dni szerzy się w poszcze- 
gólnych miejscowościach półwyspu Helskiego 
grypa, która jak w żadne lała daje się we znaki 
ludności. 

Rybacy są zaskoczeni tym niezwykłym obja- 
wem, gdyż najstarsi z pośród nich nie pamiętają 
tak wielkiej ilości zachorowań. 

   

  

  

lodu: sięga 

   

 



Mistrzowie polscy 
w łyżwiarstwie 

EITI 

   
    

į rskie mistrzo- 
stwa. Polski w jeździe szy Wielki sukces 
odniosła p. Nehringowa, która ustanowiła dwa 
nowe rekordy światowe i cztery rekordy polski 
Wśród panów mistrzostwo zdobył Kowalski. 

INa zdjęciu — pp. Nehringowa i Kowalski. 

  

     
  

    

Bilans międzypaństwowych 
meczów bokserskich Polski 
Jak już zaznaczyliśmy, mecz z Węgrami. był 

jubileuszowy. Dotychczas Polska rozegrała 25 
spotkań międzypaństwowych, z tego 6 z Niem- 
cami, 5 z Austrją, Czechosłowacją i Węgrami, 
2 z Szwecją, 1 z Ameryką i 1 z Włochami. 

Ogółem odnieśliśmy 10 zwycięstw, zremiso- 
waliśmy 6 razy ż przegraliśmy 9 razy. Stosunek 
pkt. wynosi 196:204 na naszą niekorzyść. 

razy. Stosunek punk- 
na korzyść naszych przeciwni 

Wyniki naszych pięściarzy z Węgrami 
przedstawiają się kolejno następująco: 5:11, 8:8, 
10:6, 6:10 i 

        

  

TEATR NA POHULANCE 

Dziś i Jutro o godz. 8 ej wiecz. 

TEN, KTÓRY WRÓCIL 

  

  
  

! 

Cykoryjne perspektywy 
Spółdzielnia Rolnicza Handlowo — 

Przemysłową w Wilnie przeprowadziła 
doświadczalne badania nad uprawą ko 
rzenia cykoryjnego w pow. wileńsko — 
Irockim, oszmiańskim i lidzkim. 

Gleba tych powiatów jest jakoby 
wprost idealną do uprawy cykorji. Zbio 
ry jakie uzyskano w ub. roku są impo- 

nujące. 3 
W związku z pomyślnemi wynikami 

prób Spółdzielnia Rolnicza Przemys 
łowo — Handlowa w Wilnie postanowi 
ła uruchomić w roku bież. kilka plan- 
tacyj cykoryjnych. Zarysowują się moż 
liwości wyrobu konserw kawowych dla 

wojska. 

Nie tak łatwo em'grować... 
Do Syndykatu Emigracyjnego często składa- 

ne są grupowe memorjały osób, pragnących wy- 
jechać w celach zarobkowych gdzieś zagranicę. 
Grupy te wyszukują na mapie rozmaite kraje 

lub wyspy, które nie mają znaczenia pod wzglę- 
dem emigracyjnym lub są wogóle niedostępne 
ze względu na obostrzone przepisy wjazdowe. 

Ostatnio zwróciła się do Syndykatu Emigra- 
cyjnego grupa młodzieży, która prosi o pomoc 

jeździe do Eretrei, kolonji włoskiej, poło- 
nad morzem Czerwonem. Zwracają się w 

4 u z wyjazdem do Syrji lub na wyspę 
Cypr i innych miejscowości. й 

Z chęcią emigrowania do Eretrei Syndykat 
tyka się po raz pierwszy w 

. Wyjaśnia on, że wjazd na tę 
kolonję może nastąpić jedynie za specjalnem 
zezwoleniem gubernatora. Obywatele włoscy 
chcący przybyć do Eretrei musza również po- 
siadać zezwolenie gubernatora. 

Ruch emigracyjny 
Przez Syndykat Emigracyjny wyjechało do 

krajów zamorskich w m-cu styczniu 1935 r. 
532 osoby, do krajów zaś kontynentalnych zaled 
wie 70 osób. 

W. Jutym daje się zauważyć spadek cyfrowy, 
ze względu na ograniczenia wjazdowe rolników 
do Brazylji, oraz z powodu znacznego wstrzy- 
mania wyjazdu robotników do Francji. 

  

  

  

  

  

   

  

   
  

   

  

„KURJER“ z dn. 13 lutego 1935 roku. 

KURJER SPORTOWY 
Przed wyjazdem hokeistów Wilna 

do Królewca 
Za kilka dni wilnianie wyjadą do 

Prus Wschodnich, by w Królewcu i w 
Rastenborgu rozegrać dwa towarzyskie 
spotkania z reprezentacją hokejową 
Prus Wschodnich. Dwa występy pol- 
skich hokeistów mają ogromne znacze- 
nie sportowe. Będą to bowiem pierwsze 
występy sportowców polskich w Pru- 
sach Wschodnich. Odpowiedzialność, ja 
ką na siebie wzięli wilnianie, jest wiel- 
ka, ale wszyscy zdają sobie doskonale 
sprawę z tego, że Niemcy w Królewcu, 
a raczej w Rastenborgu posiadają jedna 
z najlepszych drużyn hokejowych Rze- 
szy. Wystarszy przypomnieć, że Rasten- 
borg zdobył trzecie miejsce. w Garmisch 
na mistrzostwach Niemiec, że w skład 
drużyny Prus Wschodnch wchodzą zna 
ni gracze na czele z reprezentantem Nie 
miec Schubikatem. 

  

  

  

Niemcy do spotkań tych przywiązu- 
ją rówmież wielkie znaczenie sportowe. 
Jak wynika z nadsyłanych stale do Wil 
Okr. Zw. Hokeja korespondencyj mecze 
w Prusach Wschodnich obudziły ogrom 
ne zaciekawienie, zwłaszcza, że przed 3 
tygodniami hokeiści Królewca pokonali 
reprezentację Łotwy. 

Drużyna Wschodniopruska wystąpi 
w sobotę o godz. 20,00 na lód w Królew 
cu w następującym składzie: Kollek, 
Steinorth, Zube, Knewitz, Didschuhn. 
Kaundt, Witt, Baks j Gutzeit. Drużyna 
NRERGARĄ 

PANTI 
Żyjemy obecnie pod znakiem karnawału i 

sportów zimowych. Najaktualniejszą więc spra- 
wą z dziedziny mody jest wybór sukni wieczo 
ty. Suknia wieczorowa w tym roku podlega fan- 

Suknia wieczorowa w tym roku podlega fan- 
tazjom i metamorfozom. Czystość linji, przy nie 

hanym przepychu barw i odcieni, pomysło- 
ozdób obok fantazji połączeń, różnorod- 

ność i bogactwo materjałów, wszystko to przy- 
czynia się do tego, że suknia wieczorowa zajmu 
je poczesne miejsce w subtelnej sztuce jaką jest 
moda. Na pierwszem miejscu należy wymienic 
powłóczyste aksamitne toalety, _ mieniące 
się dwoma tonami, lub bardziej sztywne z „cre 

pe albine*, Wiele zwolenniczek ma tak zwaną 
stylową suknię, o bardzo szerokiej spodnicy. — 
Najodpowiedniejszym na tego rodzaju toalety 
jest gruby atłas „duchesse* w kolorze pastelo 
wym. 

Dla pań sprawiających tylko jedną 
wieczorową, najodpowiedniejszą będzie 
suknia czarna, gdyż taka najlepiej się nadaje 
na wszelkie metamorfozy. Powłóczysta toaleta 
z czarnego jadwabiu lub aksamitu bez rękaw i 

z głębokim dekoltem na plecach, wygląda równie 
ładnie przybrana błyszcząca klamrą i klipsem, 
jak też kolorową szarfą i kwiatem. Dłuższy luh 
krótszy kasak ze złotej czy srebrnej lamy, z dłu 
giemi rękawami, włożony na tą suknię zmienia 
zupełnie jej charakter, a krótkie bolerko z pail- 
letów zapięte na guzik z tyłu, pod szyją i odsła 
niające plecy daje jeszcze jedną transformację 
tej samej toalety. 

Ostatnim krzykiem mody są toalety pokryte 
pailletami. Paillety te układają się w przeróżne 
desenie, lub też są drobne i regularne. 

Największem powodzeniem w bież. sezonie 
cieszą się suknie wieczorowe i balowe ze zło- 
tej, lub srebrnej lamy, z stalowego, srebrnego i 
złotego sukienka, błyszczącego celophanu, dają: 
ce ładne kontrasty przy zestawianiu matowych 
i połyskujących powierzchni. 

Spódnice nosi się powłóczyste i ozdobione 
trenami, wąskie i rozcięte z boku do połowy łyd 
ki. Przez twór widać spód harmonizujący z ko- 
lorem sukni, 

Dekolty w sukniach balowych są z tyłu bar- 
dzo głębokie, lub na odmianę, stanik jest mało 
wycięty, a okienka umieszczone w innych miej 
scach stanika, ukazują „dozwolone powierzch 

nie ciała. 
Przylegająca ściśle do bioder spódnica, przyt 

rzymana jest węzłem aksamitnym, tren przecie 
ty do połowy łydki. Drapowanie znajdujące się 
przodu łączy stanik ze spódnicą. Zamiast os 
rych kantów, ramiona otrzymały obecnie zaokrą 
gloną formę, i wogóle zaokrąglonie linij jest w 
sukni balowej ważnym nakazem mody. 

Mówiąc o modnych  drobiazgach, należy 
zwrócić uwagę na drogie kamienie i klejnot; 
które zresztą zawsze były ozdobą toalet. Od 
kilku już lat, tę samą dekoracyjną rolę odgry 
wa t. zw. „fantazyjna bižuterja“, której stosunko 
wo niska cena jest dostepna, a rozmaitošė kolo- 
rów i fantazyjne ksztalty pozwalają na harmo 
nizowanie tych ozdób z każdą toaletą. 

Kryształ, drzewo, kość słoniowa i różne ma 
sy, zamieniły się w walce, kwadraty, trójkąty 
1 kule, stanowiąc broszki, klipsy, bransolety i 
naszyjniki. Pewna prymitywność wyglądu i ma- 

Dla 

  

   

  

suknię 
zawsze 

  

   

  

džteci ona Toa 0 zębów 
PRZE WRÓT 

ta składa się z 7 graczy z Królewca a z 
3 z Rastenborgu 

W niedzielę zaś w Rastenborgu bę- 
dzie mecz o wiele trudniejszy. Przeciw 
ko nam grać będzie pełny skład klubu 
RSV.: Werther, Niederstrasser, Zube, 
Prenzel, Schibukat. Unger, Knewitz, Did 
schuhn, Wonigeit. 

Wilmianie, rzecz oczywista, jadą w 

w swoim najsilniejszym składzie na 
czele z Godlewskimi, Staniszewskim, O- 
kułowiczem, Wiro-Kirą i prof. Wayssem 
hoffem. Jako kierownicy do Królewca 
jadą: Kisiel i red. J. Nieciecki. 

Willnianie wyjadą najprawdopodob- 
niej w piątek w mocy. W Króleweu bę 
dą w sobotę o godz. 9 z minutami. 

Do Wilna gracze powrócą w ponie- 

działek rano. 
Jeżeli chodzi o rewanż, to wczoraj 

Konsulat Generalny R. P. z Królewca 
nadesłał list, że Niemcy chcą rewanż 
przesunąć na 2 i 3 marca. Sprawa ta zo 
stanie na miejscu w Królewcu omówio 
na z prezesem Wil. Okr. Zw. Hokejowe 
go red. J. Niecieckim. 

Trzeba przypuszczać, że gracze nasi 
dołożą wszelkich starań, by godnie za- 
prezentować się zagranicą. Drużyna K. 
P. W. Ogniska, która reprezentuje w da 
nej chwili całą sportową Polskę jest w 
dobrej formie. Potwierdza to ostatni su 
kces odniesiony w Poznaniu nad mist- 
rzem Polski AZS. 

MODA 
sywmność kształtu nadała im nazwę „barbarzyń 

skiej bižuterji“. : 
Niesłychanie modne są również dzisiaj na 

szyjniki ze strusich piór. Nosi się je do slroj 
szych sukien wizytowych i do gładkich wie 

czorowych. Pióra długości 5—6 cent. są przymo 
cowane do jedwabnego sznura, a naszyjnik spa 
da z ramion do połowy piersi. 

Należy pamiętać, że wszelkie pikowania są 
także modne. Stosuje się je nawet jako przybra- 
nie do sukien wieczorowych, a pikowane maa 
kiety i kołnierzyki z tafty są ładnem wykończe 
niem mniej więcej strojnych sukien z wełny | 
jedwabiu. 

Powrót do dawnych czasów, w których sta 
ranność wykonania i drobiazgowe wypracowanie 
było nieodzowną cechą mody. zaznacza się nie- 
tylko w strojach. Najnowsze uczesanie odznacza 
się również trudnościami technicznemi. Krótkie 

lekko zaondulowane włosy doskonale harmoni- 
zowały z noszoną dawniej prostą koszulkowej 
formy sukienką. Dzisiaj oryginalne wycięcie de- 
koltu, bogactwo materjałów i linji, pikowane 
ściegi zdobiące suknie, kamizelki, guziki, klam- 
ry, żaboty, kołje i inne akcesorja — ystko to 
wymaga bądź długich włosów upiętych w wę 
zeł nisko na karku, bądź też strojonej główki, 

ondulacji bogatej w połyski i cienie, misternych 
pukli, lub też loczków i grzywki pokrywającej 
czoło. 

Do wieczorowych toalet zdobi się głowy w 
przepaski z lamy, związane nad czołem, albo w 
misternie wykonane djademy. Niemniej modne 
są kwiaty i pióra „paradis”* wpięte w pukle lub 
otaczające główkę. 

Jeśli chodzi o mody sportowe, to dzielą się 
one na dwie kategorje. Cechą pierwszej, jest 
nadmierna bujność pomysłów i famtazji, przy 
forsownym stylu i barwności kolorów, to wszyst- 
ko idzie zwykle w parze z brakiem poczucia te- 
go, czego sport wymaga. Taki strój noszą panie, 
które nie uprawiają żadnych sportów, a jedynie 
korzystają z okazji do pokazania się w ekscen- 
trycznym stroju. Т 

Moda niewiele ma do dodania w dwóch naj- 
popularniejszych sportach zimowych —  łyż- 
wach i nartach, gdyż mają one ściśle ustalone 
kanony stroju. Co najwyżej, pewne nieznaczne 
zmiany szczegółów i kombinacje kolorów przy- 
brania, Co do linji zasadniczej to od wielu lat 

pozostaje ta sama. 
Do ślizgawki nadaje się krój dwojaki. Spod- 

nica i sweter, albo całość „princesse“. Posuwi- 

sty ruch na łyżwach wymaga spódniczki kloszo- 

wej, która daje ładne linje i pięknie faluje. Ści- 

śle obowiązującego koloru niema — jest nato- 

miast kolor niedopuszczalny — biały. Biały za- 

wsze na lodzie wygląda brudno, i pogrubia, a 

przy możliwościach upadku nabiera niepożąda- 

uego wyglądu, — wiemy wszak, że niema nic 
brzydszego jak kolor „ciemno-bialy“. 

Najmožliwiej jak zwykle wygląda kolor czar- 

ny, ale może być granatowy i ciemno-bronzowy. 

W wyborze swetra dopuszczalna jest pewna fan- 

tazja, trzeba jednakże do niego dopasować szal, 

rzapeczkę, pończochy i rękawiczki. 

Drugi rodzaj — to stylowa suknia na lód, 

której krój jest zawsze jednakowy. Obcisły sta- 

nik z czarnego aksamitu, zapinany sprzodu lub 

styłu na rząd małych guziczków. Stanik ze spód 

  

  

  

   

    

   

      

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś po cenach propagandowych 
ORŁOW 

Jutro po cenach propagandowych 
L w SAVOY į 
  

Pomarańcze w... urzędzie 
meldunkowym 

Życie codzienne pełne jest paradoksów. 
Optymista śmieje się z nich, pesymisla 
klnie. My nie jesteśmy pesymistami, wie 
rzymy, że wszystko idzie ku lepszemu. 
Naszym czytelnikom też radzimy trzymac 
się tej zasady. Po tem zastrzeżeniu dru- 
kujemy jeden z otrzymanych wczoraj ii- 
stów. (Red.) 

Jestem stałym czytelnikiem pisma WPanów 
i z dużem zainteresowaniem śledzę wysiłki 
WiPanów zmierzające do obrony słabszych, 
przed wyzyskiem i zachłannością silniejszych, 
np. obrona konsumenta w sprawie pomarańcze- 
wej, obrona najbiedniejszych przed wyzy 
ze strony właścicieli lombardu „Kresowia* i 
t d. 

Chcę tutaj poruszyć kilka spraw, * które 
WiPan6w zapewne zainteresują, a tem samem 
przez WiPanów poruszone zostaną. 

Monopol Spirytusowy w swem dążeniu do 
jak największego zbytu denaturatu obniżył ceny 
i jednocześnie wyprodukował maszynki spirytu- 
sowe t. zw. „Emesówki*. Nie wchodzę teraz 
w analizę, czy opłaca się używać „Emesówki* 
it. d. Przytoczę jednek kilka cyfr, któreby naj- 
dobitniej świadczyły o „pseudokupieckiej* kal- 
kulacji monopolu. 
2 (dwa) litry spirytusu denaturowanego 

w blaszance bez opakowania kosztuje zł. 1.90 
1/2 litra denaturatu kosztuje zł. 0,85 
2 (dwa, litry denaturatu w opakowaniu 

po 1/2 litra kosztuje 

   
  

  

zł. 2.80 

4 (cztery) flaszki 1/2 litrowe z etykietami 
i4 kami zł 0,70 

ielem huty nie jestem, ale zdaje mi 
że cztery butelki 1/2-litrowe plus etykiety 

į 4 (cztery) korki, aż zł. 0,70 kosztować nie po- 

winny, tembardziej, że to wynosi około 40% 
ceny sprzedażnej, przyczem monopol spirytuso- 
wy w swej polityce „pseudokupieckiej** dochodzi 
do wyników wprost śmiesznych, bo flaszka iitra 
wa kosztuje taniej niż 1/2 litrowa. 
2 (dwa) litry denaturatu w blaszance bez 

opakowania 
2 (dwa) litry denaturatu w opakowaniu 

     

    

zł. 1.00 

po 1 (jeden) litra 1,10 zł. 2.20 

zł. 0.30 
4 flaszki litrowe zł. 0,66 

Do wydziału meidunkowego Magistralu m. 
Wilna zgłasza się studentka i prosi urzędn* 
o informacje, co ma zrobić, ponieważ odcink: 
z miejsca wymeldowania nie posiada, a chcia- 
łaby zameldować się na stałe w Wilnie. Urzęd- 

nik na to: „Zameldować Pani nie mogę hez 
odcinka”. Rezolutna studentka informuje się jed 
nak dalej, czy może zameldować swój przyjazd 
na pobyt tymczasowy i to bez posiadania ad- 
cinka. Urzędnik: Tak. Studentka: Czy będąc za- 
meldowana jako tymczasowa mieszkanka m. 
Wilna będę mogła zameldować się jako stała 
mieszkanka m. Wilna? Urzędnik: Tak i ta na- 

stępnego dnia. 

   

Dużo się pisało, dyskutowało, pisze i dysku- 
tuje w Polsce w sprawie ustawy bibljotecznej. 
O jednej rzeczy jednak zapomniano, a miano- 
wicie o tem, czy wogóle ludzie chcą czytać. 
Ciekawa byłaby uczciwa ankieta przeprowadzo 
na wśród studentów, urzędników, wyższych woj- 
skowych i nauczycieli, czy wogóle czytają. Mnie 
się zdaje, że wyniki tej statystyki byłyby dla nas 
tak samo kompromitujące, jak i fakt, że w Pol- 
sce mamy tyle, a tyle (6 miljonów — of'ejalnie) 
analfabetów. Stały Czytelnik. 

Pozamarzały drzewka 
owocowe — 

Ostatnio sfery ogrodnicze przeprowadziły 
próbne badania drzewek owocowych w pow. 
wileńsko-trockim, oszmiańskim i święciańskim. 

Lustracja wypadła niezbyt pomyślnie. Stycznio- 
we mrozy poczyniły poważne spustoszenia w 
sadach. 

Niektóre badania w pow. wileńsko-trockim 
wypadły wprost katastrofalnie. W, wielu sadach 
drzewka jabłoni, śliw i wisien powymarzały w 
70—809/0. 

TEATRAS DRT TVO AAB 

  

Pamiętaj o funduszu 
Obrony Morskiej! 

Tin ASA SDA K ai KZ TZ 
\ 2 у 
niczką stanowi calošė „princesse“, mocno klo- 
szowa. Wysokie sznurowane buciki, biała cza- 
peczka z futra lub włóczki i takież rękawiczki, 
Jest to strój „łyżwiarki - mistrzyni”, 

Strój na narty to norweski klasyczny kostjunt 
składający się z długich spodni wpuszczonych w 
trzewiki. Do tego jedno łub dwurzędowa kurtka 
z szerokim męskim kołnierzem i paskiem, Ca- 
łość z wełny impregnowanej nieprzemakalnej w 
kolorze czarnym, ciemno-bronzowym lub grana- 
towym. Sophie. 

W HYGJEN IB 

Bebedont-Szofmana 
o z i ACKA 

 



„KURJER“ z dn. 13 lutego 1935 roku. 

Ośrodek koszykarski 0. M. P-u w Wilejce 
Nowy warsztat pracy bezrobotnej 

| Największą ilość młodzieży bezro- 
botnej naszych ziem skupią w sobie Or- 
ganizacja Młodzieży Pracującej, powoła 
na do walki z bezrobociem. Wśród do- 
rastającego pokolenia O. M. P. interesu 
je się przedewszystkiem młodzieżą bez 
pańską — elementem, który ma naj- 
mniej widoków na znalezienie  jakiej- 
kolwitck bądź pracy zarobkowej. Człon- 
kowie O. M. P-u a także młodzież, która 

szukała w tej organizacj; pomocy, zasili 
li kadry znanych nam drużyn junackich, 
pracujących « owocnie w cieple i sy- 
tości w Grodnie i innych ośrodkach Pol- 
ski. 

Organizacja M. P. szuka stale możli 
wości zatrudnienia młodzieży. Ostatnią 
imprezą na większą skalę oddziału wi- 
leńskiego jest ośrodek 'wikliniarsko-ko- 
szykarski w Wilejce Powiatowej, Ośro 
dek pierwszy w Polsce. 

W Wilejce Powiatowej istniały od 
dawna sprzyjające warunki dla rozwoju 
koszykarstwa. Wpobliżu miasteczka znaj 
„dują się nieużytki, które w swoim cza- 
sie były zasadzone wikliną. Na terenie 
zaś powiatu istniały plantacje wiklino 
we i dobre warunki dla powstawania no 
wych. Nie było jednak rynku zbytu na 
wiklinę. O. M. P. w porozumieniu z wy 
działem powiatowym i zarządem miej- 
skim postanowił zorganizować ośrodek 
wikliniarsko-koszykarski, któryby stwo 
rzył ten rynek zbytu na wiklinę i jedno 
cześnie zatrudnił kilkadziesiąt chłop- 
«ów. 

Przedewszystkiem _ zorganizowano 
warszłaty. Sprowadzono odpowiednie 

| narzędzia. Na kierownika kursu zaan- 
gażowano mistrza Szczucińskiego, bieg- 
łego w sztuce wyrabiania galanterji ko 
szykarskiej. Do pomocy mistrzowi do- 
<dano dwóch czeladników. W warszta- 
tach znalazło zatrudnienie dwudziestu 
chłopców. 

Następnie odremontowano budynek 
po koszarach wojskowych.  Zorganizo- 
wano bursę dla pięćdziesięciu chłopców. 
W niedalekiej przyszłości będą urucho 
mione roczne kursy koszykarskie. 

Czy ośrodek ma zapewniony zbyt 
swoich wyrobów? 

Tak. W koszykarstwie. konjunktura 
jest dobra. Istnieje duże zapotrzebowa- 
nie zagranicy, szczególnie na komplety 
aumeblowań. Ośrodek jest najlepszej my 
Śli i będzie dążył do rozszerzenia war- 
sztatów tak, aby 'w niedalekiej przysz- 
+łości możnaby było w nich zatrudnić do 
dwustu chłopców, a bursę powiększyć 
«lo stu miejsc. 

Na kurs koszykarsko-wikliniarski 
przyjmuje się chłopców w wieku conaj 
mniej osiemnastu lat. Po trzech latach 
nauki i po złożeniu egzaminu mistrzow- 

    

  

  

sną spółdzielnię i stanąć na własnych no 
gach. O. M. P. dopomoże im usamodzieł 

nić się. 

'_ Ośrodkiem koszykarsko - wikliniar- 
skim w Wilejce interesują się również 
władze miejskie Wilna. 

  

Zarząd Magistratu zamierza wysłać 
tam około 20 chlopcėw. 

10-go lutego br. nastąpiło uroczyste 
otwarcie ośrodka j bursy. Z okazji tej 
ośrodek zorganizował wystawę  włas- 
nych wyrobów koszykarskich. Liczni 
goście, przybyli z Wilna i Warszawy. — 
i] 

młodzieży 
stwierdzili wysoką jak tych wyro- 
bów. Po zwiedzeniu wystawy, którą ot- 
worzył p. starosta Henszel, z wielką ży- 
ezliwością popierający akcję O. M. P-u, 
udano się na akademję do sali zarzą- 
du miejskiego. Zarząd miejski Wilejki 
z całem uznaniem witą poczynania oś- 
rodka — podarował ośrodkowi 6 ha zie 
mi, na której zapoczątkowamo już plan 
tację wikliny. 

Ośrodek koszykarsko-wikliniarski w 
Wilejce Powiatowej jest nowym bardzo 
pożytecznym  dorohkiem Organizacji 
Młodzieży Pracującej. (w). 

    

  

Dydaktyczna wystawa morska 

  

W, ub. niedzielę w jednej z sal Muzeum Narodowego została uroczyście otwarta dydaktyczna 
wystawa morska, urządzona staraniem Sekcji Nauczycielskiej Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 

Na zdjęciu — ogólny widok wystawy. 

Pomarańcze 
Pomarańcze! W ubiegłym roku Wilno kon- 

sumowało bardzo mało południowych złotych 
kulek. Wysokie ceny zniechecaly. Normalnie 
sprowadzano do Wilna w ciągu miesiąca wagon 
pomarańcz. Oczywiście, jest to średnia ilość. 

Gdy pękły barjery celne, konsumcja poma- 
rańcz w Wilnie wzrosła odrazu dziesięciokrotnie, 
Od chwili obniżki cen do dziś sprowadzono już 
do Wilna daleko więcej niż dziesięć wagonów. 
Dowiedzeliśmy się przy tej okazji wiele cieka 
wych rzeczy. 

A więc po pierwsze: zaczęła się spekulacja 
w Hiszpanji. Tak w Hiszpanji. W Walencji 
naprzykład za skrzynię pomarańcz żądano iS 
'pesetów, dostawa do Gdyni wyniosła coś około 
2 pesetów od. skrzyni. Zdawałoby się więc, że 
w Gdyni można kupić skrzynię za 21, 22 pesety. 
Tymczasem nasi kupcy hurtownicy muszą płacić 

  

* hiszpańskim kupcom. hurtownikom po 30, 31 pe- 
setów. 

O spekulacyjnych apetytach hurtowników pol 
skich wiemy b. dobrze. Obecnie władze admin'- 
stracyjne nie ingerują w sprawy cen na pomarań 
cze. Bo nie mają podstawy! Niema bowiem usta- 

  

hiszpańskie 
ne do ustalania cen maksymalnych. Kalkulacj 
cen przekazana jest dziś Izbom Przemysłowo- 
liandlowym, które dyskutują na ten temat z 
kupcami, nie mając również prawa do zastoso- 
wania żadnych sankcyj. 

Hurtownik ma dziś pełną swobodę i korzysta 
z niej w pełni — można dodać... w granicach 
„uczciwości kupieckiej”. Kupiec detalista rów 
nież ma wolną rękę. A więc hurtownik ustala 
swój zysk na 10 lub 15%. Detalista zaś kalku- 
luje 6% manco, 20 lub 25% zysku. Konsument 

za wszystko płaci! 
Wczoraj naprzykład do Wilna nadeszły nowe 

transporty pomarańcz — hiszpańskich. Kilku 
kupców detalistów sprowadziło wagon. Wszędzie 
jednak pomarańcze szły w cenie conajmniej po 
160 zt. X klg. Spółdzielnie tylko sprzedawały 

pomarańcze taniej. 
Wilnianie mogą być już spokojni. Poma 

rańcz hiszpańskich w Wilnie nie zabraknie. 
W dniach najbliższych nadejdą nowe transpor- 
ty. Należy też spodziewać się, że w niedalekiej 
przyszłości spadną ceny. Stępieją apetyty huc 
towników i detaliści będą kalkulowali bardziej 

  

Polskie wagony 
dla Jugosławjii Bułgarji 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra“, dwie naj- 
większe w Polsce wytwórnie wagonów prowa- 
dzą w chwili obecnej rozmowy z zarządem koleś 
jugosłowiańskich w sprawie dostawy wagonów 
osobowych. Tranzakcja ta, w razie jej zawar- 
cia, będzie jedną z większych, jakie przepro- 
wadziły dotąd nasze fabryki wagonowe. ‚ 

Według informacyj, zasięgniętych w sferach 
przemysłowych dostawa wagonów polskich dla 
Jugosławji ma mieć charakter kompensacyjny. 
W razie uzyskania tej dostawy nastąpiłoby spro- 
wadzenie z Jugosławji szeregu artykułów pro- 
dukcji jugosłowiańskiej, między innemi, podob- 
no również tytoniu. 

'Te same wytwórnie prowadzą obecnie roz- 
arządem miejskim Sofji. Przedmiotem 

wa dostarczenia stelicy Bułgarji 
większej ilości wagonów tramwajowych. 

   

  

   

RADJO. 
W WILNIE 

ŚRODA, dnia 13 lutego 1935 r. 

6.46: Piaśń; 6.488 Muzyka; 6.52: Gimnasty- 
ka; 7.07: Muzyka; 7.15: Dziennik poranny; 7.25: 
Muzyka; 7.35: Chwilka pań domu; 7.40: Program 
dzienny; 7.50: Audycja Iniarska; 7.55: Giełda rol- 
nicza. 11.67: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. 
met. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Koncert Ze- 
społu salonowego Arkadi Flato. 13.00: Dzien. 
połud. 13.05: Wiedeńska operetka. 15.30: O ek- 
sporcie. 15.45: Mała skrzyneczka. 16.00: „Czar- 
ni* — audycja muzyczna. 16.45: Audycja dla 
dzieci. 17.00: Alfredo Casella — Sonata d-dur. 

    

     

  

    

  

17.25: 6 rstwo domowe w nowoczesnem 

ujęciu. 17. Piosenki w wyk. Ireny Karskiej 
Łuczyńskiej. 17.50: Poradnik sportowy. 18.00: 
Koncert reklamowy. 1805 Przegląd litewski. 
18.15: Chóry szkolne. 18.35: Utwory organowe. 
18.45: O kooperatyzmie — odczyt. 19.00: Muzy- 
ka. 19.20: Pogadanka aktualna. 1930: Utwory na 

klarnet. 1945: Program ma czwartek. 19.50: 

Wiad. sportowe. 20.00: Bal radiosłuchaczy. 
2045: Dzienik wieczorny. 21.00: Koncert Cho- 
pinowski 21.30: Spojrzenie w przeszłość. 21.40: 
Recital Spiewaczy Edwarda  Bendera: 2200: 
Wernyhora i jego proroctwa w świetle kryty- 
ki. 22.15: Muzyka taneczna ze studja. 23.00: 
Kom. met. 2305: Orkiestra Whitman na pły- 
tach. W godz.22.15—23.00: przewidziane re- 

  

CZWARTEK, dnia 14 lutego 1935 r. 

6.45: Pieśń. 6.4 fuzyka. 6.52: Gimnastyka. 
1.07: Muzyka. : Dziennik por. 7.25: Mu- 
zyka. 7.35: Chwilka pań domu. 740: Program 
dzienny. 7.50: Koncert reklamowy. 7.55—8.00: 
Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 1200: Hejnał. 12 03: 
KKom. met. 1205: Przeglad prasy. 12.10: Polska 
pieśń żołnierska i ludowa. 12.30: XV-ty koncert 
szkolny z Filharm. 1300: Dziennik połudn 
13.05: Z rynku pracy. 13.10—13.45: D. c. po- 
ranku szkolnego. 15.30: O eksporcie. 15.36: Od- 
cinek powieściowy. 15.45: Muzyka lekka. 16 45; 
Lekcja jęz. francuskiego. 17.00: Zaczarowane 
kuranty — słuchowisko. nagrodzone na kon- 
kursie dram. na scen. słuchowiskowy Janusza 
Stępowskiego. 17.50: Skrzynka pocztowa mu- 
zyczna. 18.05: Litewski odczyt. 1815: Kwartet 

smyczkowy. 18.46: Co czytać? 19.00 Koncert dla 
młodzieży. „Jak tańczono dawniej”. 19.20: Felje- 
ton aktualny. 19.30: Kwadrans piosenek Janiny 
Romanówny. 19.45: Program na piątek. 19.50: 
Wiadomości sportowe. 20.00: Koncert solistów. 
20.45: Dziennik wieczorny. 20.55: Jak pracuje- 
my w Polsce. 21.00: Konkurs zespołów satono- 
wych P. R. 21.15: Dogmatyk i sceptyk. 22.30: 
Praca społeczna dziewcząt w szkole. 22.45: Kon- 
cert reklamowy. 23.00: Kom. met. 23.05—23.30: 
Nowości taneczne (płyty). 

  

   

  

  

  

  

    

skiego chłopcy będą mogli stworzyć wła 
p ZY 

šERZY MARJUSZ TAYLOR 70 

Ma Czerwonej Przełęczy 
W chwilę później, gdy karczmarz w ogólnej iz- 

die raczył już gorącą herbatą nowych gości, jeździec” 

_ w szerokoskrzydłym kapeluszu mknął wśród poto- 

| ków ulewnego deszczu. Ominął przezornie gościniec, 

-_ zmusił konia do skoku poprzez rwący, rozlany szero 

| ko strumień i sadził dalej przez las naprzełaj, a rączy 

mały konik, chociaż częściej chadzał w zaprzęgu niż 

pod wierzch, wyrywał tak ochoczo i z taką pewno- 

ścią, jakby niejeden raz już przebywał tę drogę. Wy: 

«© mijał ostrożnie zdradliwie powalone pnie, na które 

niebezpiecznie jest stąpnąć, bo spróchniała kora za: 

padnie się, drzazgami raniąc boleśnie nogi. Cwałował 

przez polany leśne, zarośnięte rozłożystemi, wielkie- 

mi, jak krzaki, paprociami i piął się zgrabnie pod gó 

rę, osypiskami, gdzie spod kopyt waliły mu się wdół 

bryły ziemi, zmieszanej z drobnym żwirem. ® 

Jeźdźca tego, który wypadł z bramy podwórka 

karczmy, nie spostrzegł nikt w Bylicy, bo ulewa za: 

Pędziła wszysikich ciekawych mieszkańców wsi do 

domów. Nie zauważył go też Montecervi, brnący wraz 

Je żoną błoinistą i śliską drożyną górską w kierunku 

samotnej swej leśniczówki, gdzie czekały pozostawio- 

he na niepewnej opiece Petra dzieci. 

   

  

wy, któraby upoważniała władze administracyj- spokojnie. 

XI. 

Zwarjowana wyprawa u kresu. 

W chwili, kiedy niezbyt odważny businessman 

amerykański, drżąc jeszcze z emocji, leżał skulony 

pod pierzyną w łóżku karczmarza, obawiając się ru- 

szyć, aby jakie skrzypnięcie nie zdradziło jego obec- 

ności, Brachwicz wraz z towarzyszami badał jego nie- 

mniej zalęknionego kuzyna. 

— Więc nie wie pan, jak się jedzie na Czerwoną 

Przełęcz? — pytał, kręcąc głową z niedowierzaniem. 

— To szczególne doprawdy. Przecież pan chyba mie 

szka tu nie od wczoraj. 

Karczmarz bardzo pracowicie przecierając szyj- 

ki różnobarwnych butelek, stojących w pięknym 

szeregu na półkach, obrócił się natychmiast do mó- 

wiącego. 

— Tak to już jest u nas, proszę pana — odpe 

wiedział grzecznie. — W całej Bylicy nie znajdzie pan 

ani jednego człowieka, któryby chodził w góry. 

— To tacy leniwi są u was wszyscy — zauważył 

Władek Bujny. 

Siedzieli wszyscy trzej przy stole. zajadając 

smacznie jajecznicę z kiełbasą, której Fedor Kramar 

nie zapomniał suto okrasić skwarkami. Popijali gorą- 

cą herbatę z niezłym arakiem i przegryzali świeżym, 

jeszcze ciepłym chlebem, nabierając coraz więcej a- 

(w) 

nimuszu do dalszego ciągu swej niecodziennej eska- 

pady. ; 
IW drodze mieli się dobrze ma baczności, do któ- 

rej ciągle nawoływał Brachwicz. Nigdzie jednak nie 

napotkali żadnych podejrzanych twarzy. Nigdzie na 

postoju, w tłumie ludzi, co jak zwykle zbierali się 

zawsze koło auta, czy przy stacji benzynowej, czy też 

pod sklepem, gdzie chcieli zaopatrzyć się w papierosy, 

nie mignęła im żadna z tych posłaci, które tak upar- 

cie śledziły Brachwicza we Lwowie. Tomek Poskrob- 
ko i Władek Bujny wprost nie posiadali się z ucie 

chy, niby uczniaki, którym udało się spłatać dosko- 

nałego figla. Wymknąć się tak niepotrzeżenie z lud- 

nego Lwowa, ujść spod tego niewidzialnego nadzoru, 

to przecież był pierwszorzędny kawał. * 

Im więcej zbliżali się do cełu wyprawy, tem 

mniej o nim myśleli, tem więcej wycieczka nabierała 

w ich oczach radosnych cech spóźnionej majówki, 

tem więcej opanowywała ich wesołość i skłonność 

do żartów 

Drogę teraz często skracali sobie śpiewaniem 

wesołych piosenek, albo opowiadaniem przeróżnych 

anegdotek, niekiedy tak zabawnych, że niwe' żamy- 

śłony wiecznie Brachwicz, słuchając ich uśmiecha 

się czasami. Cieszyii się z wszystkiego jak dzieci i о- 

kowiązki swe spełniali jak dzieci na wesoło, żartem, 

bez cienia powagi. Zdarzyło się kilka razy, że Brach- 

wicz znużony ustąpił któresiaś z nich kierownicy,
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> Dzisna 
-- HENRYK ZABIELSKI zastępcą 

starosty pow. dziśnieńskiego. — Zastęp- 
cą Starosty powiatu dziśnieńskiego ma 
miejsce p. Kowalewskiego, który odszedł 
na stanowisko Starosty w Kostopolu zo 
stał mianowany p. Henryk Zabielski z 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Grodno 
Poświęcenie Kasyna Oficerskiego. W dniu 

9 b. m. oddany został do użytku wspaniały 
lokal kasyna oficerskiego w nowym pięknym 
gmachu. Aktu poświęcenia dokonał ks. kanonik 

* Kuryłłowicz w asyście ks. ppłk. Kristena w 
obecności licznie zebranych przedstawicieli 
wojska i miasta z gen. Liłwinowiczem _ na 
<zele. 

Gen. Kleeberg dokonał odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej z następującym napisem: „Gmach 

łen wzniesiony dla rozwoju życia towarzyskie- 
go oficerów, powstał z inicjatywy i troskliwo- 
ści gen. bryg. inż. A. Litwinowicza, dowódey 
Qkr. Korpusu Nr. III. Dla upamiętnienia jego 
twórczych zasług w tem dziele Korpus Oficer- 
ski Garnizonu Grodno uchwalił umieścić ni- 
niejszą tablicę”, 

Brasław 
- Ceny w Brasławiu. Pod AUR 

M Wł. Górskiego odbyło się 8 b. 
posiedzenie Komisji do badania cen Abi o 
pierwszej potrzeby. 

Po przeprowadzeniu kalkulacji cen miej- 
scowych i wypowiedzeniu się producentów i 
konsumentów Komisja postanowiła) że po- 
cząwszy od 15 lutego mają na terenie powiatu 
no obowiązywać następujące ceny: 

80% — 20 gr. i 
35% — 30 gr., 1 kg. pieczywa pszennego I g— 
55 gr., II g. — 50 gr., 1 kg. mięsa wołowego— 
70 gr., cielęciny — 40 gr., baraniny — 50 gr., 
wieprzowiny — 70 gr., słoniny — 1.20 zł., bo- 

  

                    

„KURJER% z dn. 13 lutego 1935 roku. 

Wieści i obrazki z kraju 
ub. nawiązał kontakt z oddziałem L. O. P. P. 
i zorganizował w Brasławiu pokaz ataku gazo- 
wego z udziałem wojska i organizacyj społecz- 
nych — uruchomił apteczkę na przystani Ligi 

Morskiej i Kolonjalnej oraz 8 apteczek przy 
kołach szkolnych; zorganizował kurs sióstr mi- 
łosierdzia, który ukończyło 11 słuchaczek. Po- 

zatem przy pomocy okręgu P. C. K. w Wilnie 
został zorganizowany w Turmoncie punkt sani- 
tarno-żywnościowy dla robotników i robotnic, 
powracających z Łotwy. Uruchomiono nadto 
przychodnię lekarską w Słobódce oraz zorgani- 
zowano rozdawnictwo tranu dla dzieci szkol- 
nych. Ze sprawozdania kasowego wynika, że 
Oddział miał w roku 1934 wpływów—1278,42 zł., 
wydatków — 490,12 zł. Wysokość budżetu na 

rok 1935 ustalono na 1.673 zł. 

Postawy 
— Zjazd lekarzy rejonowych. 9 lutego b. r. 

obradował w Postawach, pod przewodnictwem 

starosty W. Niedźwieckiego, zjazd lekarzy те- 
jonowych pow. postawskiego. 

Sprawozdania pięciu lekarzy rejonowych 
oraz lekarza powiatowego uwydatniły znaczne 
sukcesy, jakie ociągnięto w walce z choro- 
bami zakaźnemi. W ciągu 3-h lat pracy dra 
L. Paczyńskiego na stanowisku lekarza powia- 
towego ilość zachorowań na tyfus zmniejszyła 
się o 60%, jaglica, zaobserwowana wśród po- 

borowych, spadła г 8% @о 4%. а wśród dzial 
wy szkolnej х 16% do 8%%. Wszyscy lekarze 
stwierdzili skuteczną pomoc. nauczycielstwa 
obwodu postawskiego w podniesieniu stano 
sanitarnego i higjeny wśród szerokich mas lud- 
ności. 

INa zebraniu tem wygłosił inspektor szkol 
ny postawski, p. Wł. Radyski, referat o współ: 
pracy nauczycieli z lekarzami, a p. dr. Hetman 
z Wilna o sposobach walki z chorobami zakaź- 
nemi. R. 

Glebokle 

      

— SKUPY PŁÓTNA WIEJSKIEGO. Miejseo- 
we Okręgowe T-wo Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych w porozumieniu z Bazarem Przemysłu 
Ludowego w Wilnie ustaliło na rok bie: 

  

miny skupów płótna wiejskiego. Skupy będą 
się odbywały w dwóch punktach: w Głębokiem 
i Parafjenewie, w każdej miejscowości po 2—3 
razy w miesiącu. 

Pracująca od szeregu miesięcy na terenie po- 
włatu instruktorka tkactwa inż. Klejewska, ©b- 
jeżdżając wszystkie miejscowości powiatn za- 
znsjamia gospodynie wiejskie z najdogodniej- 
szymi sposchami tkactwa oraz informuje o wy- 
maganiach rynku i jego zapotrzehbowaniaeh, 

Przedstawiciel Bązaru w określonych termi- 

nach skupuje najrozmaitsze gatunki płócien, a w 
szczególności kużełne, workowe (zgrzebne) i ręcz 
nikowe. Największym pepytem cieszą się płótna 
szerokie (podwójne). Obroty gotówkowe przy 
jednorazowych skupach wynoszą od 700—1.30 
zł Pod tym wzsłędem powiat dziśnieński zaj- 

muje jedne z pierwszych miejse. 

—  Wymówienie pracy agronomom. 

Wileńska Izba Rolnicza wymówiła z dniem 1-go 

kwietnia pracę 3 agronomom, którzy byli opła- 

cani z subsydjów Funduszu Pracy. Wymówie- 

nie to pozostaje w związku z odmową Fundu- 

szu udzielania dalszych świadczeń na wiejską 

akcję agronomiczną. Wileńska Izba Rolnicza 

oraz urząd wojewódzki czynią usilne zabiegi o 

utrzymanie dotychczasowego stanu. 

  

— Kurs dla przodowników P. R. W okresie 
od 26 do 30 stycznia odbył się w Głębokiem 

5-ciodniowy kurs dla przodowników przyspo- 
sobienia molniczego. Udział w kursie wzięło 
143 uczniów przysposobienia rolniczego, w tem 
104 przedowników, reprezentujących zgórą 

800 uczniów z różnych krańców powiatu Wy- 
kładali na kursach miejscowi  agronomowie 
oraz prelegenci Wiłeńskiej Izby Rolniczej. Sta- 
cji Ochrony iRoślin i Stacji Doświadcjzalnej 
w Berezweczu. Mieszkanie i wyżywienie otrzy- 
mali uczniowie bezpłatnie. Znacznem ułatwie- 

niem była dalekoidąca pomoc ze strony do- 
wództwa K. O. P. 

—OGROMNY POŻAR W MAJ. PORPLISZCZE. 
W nocy z 10 na 11 b. m. z przyczyn dotychczas 
nieustalonych w zabudowaniach majątku Porp- 
liszcze, pow. dziśnieńskieso wybuchł pożar. 

Spłonął spichrz z tegorocznemi zbiorami, stajniz 
z imwentarzem żywym i martwym oraz kilka 

mniejszych zabudowań gospodarczych. Ponadto 
pastwą płomieni padły 3 konie, 10 sztuk hydła 
i ptactwo domowe. Straty są ogromne. Straty 
właściciela Jana Rudzika powiększa fakt, iż cały 
spalony inwentarz i zbiory nie były ubezpie- 
ezene. 

Smorgonie 
— Akademja morska. Staraniem od niedawus 

w naszem mieście założonej Ligi Morskiej i Ko 
lonjalnej odbyła się u nas poraz pierwszy aka- 

demja morska w dniu 15-lecia zaślubin Polski 

z Bałtykiem. W po brzegi wypełnionej sali Inter 

natu Żydowskiego zebrała się tłumnie bez róż 

nicy wyznań i narodowości cała ludność miej- 

scowa. Wielka sała oraz korytarze pomieścić 

nie mogły, przysłuchiwali się przeto dźwiękon: 

orkiestry na ulicy, mimo dotkliwego zimna, 

Program akademji był nadspodziewanie ob 

fity a jej organizatorowie z prezesem L. M. i K 

p dr. Wargo — postarali się o to aby słucha- 

czów nie znudzić. 

Po treściwym i rzęczowym referacie p. Sas: 

na temat morza i Pomorza i rocznicy odzyska- 

nia wybrzeża występował na gustownej scenie 

chór Koła Młodzieży Wiejskiej, który wykonał 

nadzwyczaj udatnie na cztery głosy szereg utwo- 

rów poczem odbyły się występy solowe przy 

akompanjamencie cytry i gitary p. Baniczówny 

i Wysockiej oraz duet p. Baniczówny i p. Woł- 

kowskiego wykonały efektowny 

uarski. Na zakończenie akademji odegrała or 

kiestra dęta miejscowej Straży Ogniowej szereg: 

utworów muzycznych, które wypadły nadzwy- | 

czaj udatnie. 

— Świetlica ZPOK. Związek Pracy Obywatel 
skiej Kobiet w Smorgoniach, który prowadzi 
przedszkole oraz zajmuje się dożywianiem dziat 

taniec mary- | 

czek wędzony — 1.70 zł., szynka 2.30 zł. Kieł- 
basa zwyczajna 1.30 zł. 

— Akcja pomocy powodzianom na terenie 
powiatu brasławskiego dobiega końca. Ogólne 
wyniki akcji przedstawiają się następująco: Ze- 
brano żyta 89.472 kg. z czego 46.666 kg. już wy 
słano na teren Małopolski, a pozostałe 42.806 kg 
zostanie przesłanych w najbliższym czasie. Po- 

zatem zebrano 54.585 kg. ziemniaków, 2.118 kg. 
owsa, 388 kg. jeczmienia, 178 kg. pszenicy i 

"605 zł. gotówką. Tak pokaźne wyniki zbiórki 
należy zawdzięczać intesywnej działalności Ko- 
mitetu. Powiatowego i Komitetów Gminnych 
oraz przychylnemu ustosunkowaniu się do tej 
akcji ludności wiejskiej. 

— KURS DLA KIEROWNIKÓW BUDOWY 
DRÓG. 11 b. m. rozpoczął się w Brasławiu kurs 
drożników gminnych, na który uczęszcza 23 
słuchaczy. Kurs otworzył starosta powiatowy 
St. Trytek, podkreślając znaczenie budowy dróg 
dla życia gospodarczego powiatu. 

Kurs odbywa się pod kierownictwem inž. 
pow. Józefa Chmielewskiego. 

— Z działalności P. C. K. Dnia 10 b. m. 
odbyło się w Brasławiu, pod przewodnictwem 
p. Jana Lelejki iw obecności delegata okręgu 
P. C. K. plk. Kosiorowskiego, walne zebranie 
członków IP. C. K. 

5 Sprawozdanie z dotychczasowej działalności 
oddziału złożył prezes oddziału p. starosta Try- 
tek. > Vrancuski wynalazca Guillaume skonstruował nietonącą łódź ratunkową. Na zdjęciu — 

Ze sprawozdania wynika, że oddział w roku 

aby zdrzemnąć się trochę w głębi samochodu. Wów- 

czas maszyna zaczynała szaleć, przelatywała w pod- 

„skoach po drewnianych mostkach, brała zawadjacko 

, zakręty i gładkim gościńcem mknęła, niby błyskawi- 

; ca, płosząc chłopskie szkapiny, które stawały dęba na 

„ widok pędzącego wprost na nie samochodu, 

Nieliczne zresztą wypadki, jakie spotkały wy 

'prawę po drodze, też były dziełem wesołości dwóch 

jej uczestników. Przejechali kilka kur, ale jedna tyl- 

ko sprawiła im trochę kłopotu. Zdarzyło się to jak 

"na złość, mie w pólu, ani na wsi, lecz ma rynku jedne- 

“go z małych miasteczek, pełnego Żydów, rozwrzesz 

*czańych bachorów i nawet prosiaków. Wogóle cały 
inwentarz mieszkańców żerował zdaje się na tym 

rynku, przy szybkości więc, jaką rozwinął Władek 

« Bujny, siedzący wówczas przy kierownicy, nietrudno 

' było 6 wypadek. Kura została uśmiercona — też jak 

na złość — niemal u stóp jedynego zapewne w całem 

+ mieście policjanta, który wyszedł na sam środek ryn 

ku, aby popatrzeć, co to za samochód wyprawia ta- 

kie harce. Nachmurzony i surowy dał niefortunnemu 

„kierowcy znak, aby się zatrzymał, i, nie ograniczy: 

wszy się do sprawdzenia legitymacji oraz prawa jas 

dy — na szczęście Władek je posiadał — zdrałził 

szczerą chęć dokonania gruntownej rewizji wnętrza 

auta, które niewiadomo czemu wzbudziło w nim ja 

*ieś podejrzenia. 

«6; «>= Go tam panowie mają w tem pudle? — za- 

. 

Nietonąca łódź 

  

— A 

wynurzająca się z wody, na niej wynalazca. 

gadnął urzędowym tonem. 

Tomek Poskrobko, do którego obowiązków na- 

ieżała między innemi i piecza nad bronią, oświadczył 

bez zająknienia. 

— Aparat filmowy, panie komisarzu. 

Nachmurzone oblicze przedstawiciela władzy 

wypogodziło się natychmiast. Może był wielbicielem 

kina, a może pochlebił mu tytuł komisarza. Dość, że 

protokół, wiszący nad głową zabójcy nieszczęśliwej 

kury, mie został sporządzony, a trzy karabinki my- 

śliwskie, spoczywające we wnętrzu futerału, w któ- 

rym normalnie mieścił się statyw od aparatu do 

zdjęć filmowych, pozostał nadal bezpiecznie w swem 

ukryciu. 

Policjant zapomniał o rewizji i protokóle, gdyż 

zainteresowanie jego skierowało się całkowicie w 

stronę treści nowego obrazu, jaki miał być sfilmowa- 

ny przez wyprawę. Otrzymawszy w tym względzie 

avyczerpu jące, choć nieco fantastyczne informacje — 

udzielał ich Władek Bujny, bo Brachwicz przez cały 

cząs indagacji majstrował coś przy mechanizmie sa- 

mochodu — policjant wskazał im dalszą drogę i jesz 

cze zasalutował grzecznie na pożegnanie. 

Bylicę obaj akademicy powitali głośnymi okrzy- 

kami radości, wiedząc, że jest to jeden z ostatnich e- 

tapów ich podróży. Dalej zaczynał się już nieznany 

kraj przygody, do której rwały im się serca i śmiały * 

oczy. Wprędce jednak miny obu przyjaciół zrzedły, 

. mochodu, obracających się z trudnością w tej żółtej, 

wy szkolnej uruchomił od niedawna świetlicę 
W świeltlicy zbierają się dwa razy tygodniowo 
dorastające panienki i w miłym nastroju spę- 
dzają pożytecznie wieczory. 

      

    

                      

     
    

    

   
   

                  

   

  

   

   

   

    

  

   

      

— Kursy wieczorowe. Przy szkole powszech 
nej uruchomiono kursy wieczorowe dla dorasta 
jącej młodzieży. Cieszą się oneliczną frekweneję 

młodzieży w wieku pozaszkolnym. Kierowni- 
kiem tych kursów został p. Sar. 

— Zabawy. Miasto nasze wpadło w „szał 
karnawałowy. W takiej ilości nie-notowano za- 

baw już oddawna w Smorgoniach. Widocznie 
kryzys już minął. Należy więc w pierwszym rzę 
dzie zanotować częste czarne kawy Zw. Pracy 
Obyw. Kobiet w salach Śr. Szkoły Handlowej, 
Bal Bratniej Pomocy tej szkoły oraz zabawę 

Zw. Nauczycielstwa Polskiego w najodpowied- 
nieiszym dla tych celów lokalu Śr. Szkoły 
Handlowej. W przyszłym tygodniu обЪейте - 
się łam również Bal Morski, który ma stano- 
wić clou karnawału smorgońskiego. AH.. 

Mołodeczno 
— SAMOBÓJSTWO MIESZKAŃCA LŁEBIE- 

DZIEWA. Duia 4 b. m. Zienowicz Jan, lat 68, 

(maj. Lebiedziewo) we własnem mieszkaniu po- 
pełu.ł samobójstwo przez powieszenie się. Przy- 
czyną samobójstwa jest prawdopodobnie roz- 
strój nerwowy. 

łódź 

bo zaczął padać gęsty deszez, który prawie w oczacls 

zamieniał gliniastą wprawdzie, lecz wygodną, gdyż 

suchą drogę, w grząskie bajoro, dobre dla okutych 

żalazem kół chłopskich wozów, ale nie dla opon sa- 

tłustej mazi. Z satysfakcją przeto skierowali auto kw 

karczmie, nie rozumieli tylko, dlaczego Brachwicz 

marszczył brwi, odcyfrowując nabazgrane na spo- 

rządzonym domowym sposobem szyldzie, nazwisko 

właściciela. 

Gościnny karczmarz Fedor Kramar, podobny na” 

pewno kubek w kubek do dwudziestu innych Krama- 

rów czy Czuchrajów, przyjął ich czem mógł, policzył 

za to przyjęcie nie za tanio, ale też i nie za drogo, 8 : 

byt przytem grzeczny prawie po miejsku. Jeśli za? 

nie mógł udzielić im takich informacyj, jakich żąda” 

li, to już nie jego wina. 

Tak sądzili obaj akademicy. Zdziwili się też nie 

zmiernie, że Brachwicz pożegnał się z karczmarzea 

tonem lodowatym, który, gdy zapowiadał, że wrócą| 

tu jeszcze, miał brzmienie wprost pogróżki. I to już 

było dziwne, że nie chciał pozostać na nocleg, jak 

proponował mu gościnnie karczmarz, lecz ledwie zdą: 

żyli przełknąć herbatę i przekąsić, załadował ich na 

tychmiast do auta i ruszył w dalszą podróż. ch 

deszcz wzmógł się jeszcze. 

(D. c. n.).



  

  

= Žyvo 

Manewry zimowe 
we Francji 

    

Wie Francji odbywają się obecnie wojskowe ma- 

newry zimrowe. (Na ilustracji kawalerja motó- 
rowa w marszu. 

DET ZZOZ YZ STATE 

Z życia b ałoruskiego 
— Prace białoruskiego katolickiego wydaw- 

mietwa. ż b. m. odbyło się walne doroczne ze- 

branie „Białoruskie; go Kz go Wydawnicze- 

go Towarzystwa”. Jak wynika ze sprawozdania, 
T-wo w ubie głym roku zdobyło się 

wydawnictwa: niu 
książkę do. nab. 

ie broszurki 

  

   

           

      V: Goi 
“ Dubiej owski     cowski oraz pp. i L. 

1. Czzntarycka. 

Skazanie redaktora „Nowego Szlachu*. 

Wł. Kozłowski, redaktor odpow. miesięcznika 
„Nowy £ h* -— organu białor. narod. socja- 
listów został skazany na 3 tyg. ztu i 15 zł. 

mie artykułu 

   

    

   

  

      

      

grzy za umieszczenie w p 
twierdzącego, iż Kościół polonizuje Białorusi- 
nów, a Cerkiew ich rusyfikuje. 

- Z życia białoruskiego w Łotwie. Jak do- 
nosi ełar, Krynica', władze łotewskie zaka- 
zały wygłoszenia w Rydze w dniu 27 ub. m. 
białoruskiego referatu na nauczycielskich kur- 
sach. 

Również na zorganizowanej 2 b. m. w Rydze, 
przez białoruską wieczorową Alo zabawie, 

władze na / usunąć z programu śpiew bia- 

žoruskich piešn Wobec tego chór odśpiewał 
tylko pieśń łotewską na cześć wolnej Łotwy. 

    

    

      

  

KOEDUKACYJNE 

KURSY MATURALNB 
z progr. gimn. państw. 

im Komisji Eduk. Narod.* 

w Wilnie, Mickiewicza 23 

Przyjmują zapisy na Ile 
półrocze r. szk. 1934—35 

do klas IV—VI—VIII 
Kanc. czynna od g. 16-20 

  

    
'Giełda zbożowo -towarowa 

d Iniarska w Wilnie 

B za tower šredniej Readlowej jakości, pa- 
qytet Wilno, ziemopłodv — w ładunkach wa- 

|gonowych, mąka i otręby — w mniejsz. ilośc, 
w złotych za 1 9 (100 kg) 

   

| standart 700 g/l 14.35 14.50 
- - 670 . 12.50 13.25 

„Pazenica | - Уа 18.50 18. — 
ZEIT я 720 с “ 17— 18— 

Akežmies 1] 655 16*0 1750 
” n ° 625 1450 

Owies | ь 490 . LA 

- 470 -. 11— 
Gryka IS 630 .. 1450 15.— 

li 600 ,. 1400 1450 
Mąka pszenna ga zek 1[-C — — 

w » * UE — — 
и ы » I—G 22.25 —22 50 
- Ą я 1 —А 1850 19,50 
= 2 HI-=B 13 —. 1350 
s SR do 55% 23— 23.50 
4 do 65% 19— 10.50 
Р +  sitkowi 15—. 15.59 
- «  Tazowa 15.-= ' 15:50 

do 82% (typ wojsk.) 17— 17,50 
Otręby a przem standart. 750 8— 

„ przenne miałkie przem. st. 10 — 10 50 
Siano 675 725 
Słoma 4— 425 
Siemię lniane b. 90% f-co st. załad 43.50 46.50 
Len czesany Horodziej basis I 

    

sk. 303 10 2340.— 2300— 
Kądziel Horodz. b. I sk 21650 1640.— 1600.— 

% maszynowa Nr. 16 1540.— 1500 — 
Len standaryzowany: 

'trzepany Wołożyn basis | 1820.— 1780.— 
a Miory sk. 216.50 1600.— 1560.— 
ю Trabv za 1000 kg. 1820.— 1780.— 

Horodrioj 1950.— 1910— 
Targaniec got. | 1225— 11£5— 

  

„KURJER* z dn. 13 lutego 1935 roku. 

Znowu zatarg w „Tommaku” 
Jak się dowiadujemy, we wtorek 12 

  

  

b. m. odbyła się w Inspektoracie Okrę- 
gowym Pracy konferencja pomiędzy 
przedstawicielamį robotników  zrzeszo- 

nych w Z. Z. Z. a dyrektorem „Tomma- 
ku“ p. Jankowskim. Chodzi mianowicie 
o przyjęcie do przedsiębiorstwa 7 zwol- 
nionych pracowników, wywieszanie 
przez Związek ogłoszeń na terenie zak 
ładu i potrącanie skadek na rzecz Związ- 
ku przez kasę przedsiębiorstwa. Należy 
zaznaczyć, że p. dyr. Jankowski niedaw- 

no przychylnie odniósł się do postula- 
tów wysuniętych przez Z. Z. Z. Konfe- 
rencja jednak żadnych rezultatów nie 
dała. Dyrektor Jankowski ma żadne us- 
tępstwa nie poszedł, stwierdzając przez 
to jeszcze raz brak dobrej woli. 

   

    

    

Przedstawiciele robotników złożyli 
oświadczenie. iż wobec takiego stanowi 
sak dyr. Jankowskiego, są zmuszeni roz 

  

począć ostrą walkę w obronie swych 
praw. 

Należy podkreślić, iż dyr. Janskow- 

  

ski ciągle groził zamknieciem przedsię 
biorstwa. Po raz pierwszy groźba ta by 
ła użyta w czasie zatargu z Inpekeją Pra 
cy o kożuchy, obeenie historja się pow- 
tarza. Pan Jankowsk; wierzy w skutecz- 
ność metody zastraszania opinji społecz 
nej i robotników... 

Związek Zawodowy 
Z. Z. Z. ponownie wezwał swych człon 
ków do ścisłego przestrzegania  zarzą- 
dzeń Dyrekcji, oraz do niewywoływania 
żadnych zatargów na terenie prac 

    

Automobilistów 

    

  

    

  

KRONIKA 
jena | Dziś: Jena i Dobrosława 

Środa Jutro: Walentego i Zenona 

13 Wschód słońca — godz. 6 m. 49 

Luty | Zachód a'ońca — godz. 4 m. 13 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 
» Wilnie z dnia 12/11 — 1935 roku. 

iśnienie 762 

Temperatura średnia —7 
Temperatura nCajwyższa —t 
Temperatura najniższa —ll 
'Opad ślad 
Wiatr płd.-zachodni 
'Tend.: lekki spadek 
Uwagi: pochmurno, śnieg. 

  

— Przepowiednia pogody według PIM-a do 
południa 13 lutego do wieczora: Zachmurzenie 
przeważnie duże i miejscami opad. Nocą naogół 

umiarkowany, dniem lekki mróz, przechodzacy 
w dzielnicach zachodnich i częściowo Srodko- 
wych w odwilż. 

Umiarkowane wiatry z południa i południo- 
zachodu, potem z zachodu. 

   

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Miejska — ul. Wiileńska 23 (telef. 2-90), suke. 

Chomiczewskiego — ul. W. Pohulanka 19 (tel. 

16-92;, Filemonowicza i Maciejewicza — ul. 
Wielka 29, I. Chróścickiego Ostrobramska 

26, oraz wszystkie na przedmieściach, prócz Śni- 
piszek. 

     

    

OSORISTA 
Prof. Ferdynand Ruszezye po diužszej 

chorobie opuszcza już mieszkanie. Onegdaj wi- 
dzieliśmy go na specerze na ul: Ad. Mickiewicza, 
wczoraj zaś odwiedził wystawę młodych arty- 

stów-malarzy. Wielce szanownemu rekonwales- 
centowi życzymy jak najprędszego powrotu do 
pełni sił. 

— Kazimierz Leczycki, wbrew pierwotnym 

zamierzeniom powrołu do Wilna w styczniu, 
zdecydował się pozostać w Buenos Aires do 

czerwca r. b. Jak' wiadomo, p. Leczycki 'belni 
tam funkc'e redaktora pisma emigracji polskiej 
„Glos „Polski“. a 

  

„ADMINISTRACYJNA 
— Rejestracja księgarni i czytelni. Starostwo 

Grodzkie przypomina, iż księgarnie, czytelnie 
i biblioteki muszą w myśl przepisów prawnych 
zarejestor się w Starostwie. Pozatem każda 
księgarnia, telnia i biblioteka obowiązane są 
posiadać odpowiedzialnego, zarządzającego. 
° — Za handel niestemplowanem mięsem. 
W Starostwie Grodzkiem w trybie karno-admi- 
nistracyjnym odbyła się rozprawa przeciwko 
Lejbie Kacewowi (Kalwaryjska 54) pociągnięte- 

mu do odpowiedziałności za wprowadzenie w 
obrót niestemplowanego mięsa. Po rozpatrzeniu 
sprawy Starosta Grodzki skazał Kacewa na 100 
zł. grzywny z zamianą na 20 dni aresztu. 

Tak wysoka kara zastosowana została przez 
Starostę ze względu na to, iż 'Kacew za handel 
niestemplowanem mięsem karany był już ośmio 
krotnie. 

    

  

MIEJSKA 
— Z powodu braku bucików... Ostatnio na 

peryferjach miasta zauważono coraz częściej 

zdarzające się wypadki opóźnień niektórych 

dzieci do szkół. Sprawą tą zainteresowano się 
Jak stwierdzono, część opóźnień spowodowa- 
na jest tem, że dzieci nie posiadają obuwia. W 

niektórych rodzinach na kilka dzieci jest tylko 

jedna para bucików. Matka więc odprowadza 

jedno dziecko do szkoły, zabiera następnie jego 

buciki, zostawiająć mu wzamian jakieś panto- 

fle domowego wyrobu, a następnie wraca do 

domu i oddaje buciki drugiemu dziecku, które 

zkolei idzie do szkoły... 

   

Z KOLEI 
— W Dyrekcji Kolejowej edbywają się kon- 

ferencje, poświęcone sprawom taryfowym. W 
konferencjach tych biorą udział przedstawicie- 
le kolejnictwa niemieckiego, czechosłowackiego 
i polskiego. Potrwają one do końca bież. m-ca. 

GOSPODARCZA 

— Podażek wojskowy. W marcu zostanie 
wznowiona akcja ściągania zaległych należności 
z tytułu podatku wojskowego. Jak obliczają, w 
Wilnie znajduje się około 2000 zalegających 
płatników tego podatku. 

— Badania ksiąg kasowych lekarzy. Władze 
skarbowe zarządziły, że a ksiąg przycho- 
dowych i rozchodowych l prz prowadzać 

naczelnicy urzędów s Eos ch lub kie- 
rownicy oddziałów wymiaru podatków. 

WAJSKOWA 
— ćwiczenia rezerwistów. W roku bież. w 

lutym i marcu odbędą się ćwiczenia rezerwi- 
słów. W okresie zimowym na ćwiczenia powoły 
wani są przeważnie rzemieślnicy, a to w tym 
celu by nie odrywać ich od prac w sezonie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Środa L iteracka, P: 
e mówił o S 

u z rehabilit 
krytyka. Początek o godz. 

SPRAWY LITEWSKIE 

— Akadem'a ku ezci Piusa XI. W ub. nie- 
dzielę w lokalu gimnazjum litewskiego stara- 
niem miej ych Łitwinów odbyła się uroe 
słą akademja ku uczczeniu Papieża Piusa XL. 
Akademie otwor: »„rezes litewskiego związku 
akademickiego „Viltis* (Nadziejał stud. L. Go- 
łubicki. Następnie wspólny chór studentów i 
rzemieślników odśpiewał: „Tu es Petrus“. Dalej 
wygłoszono dwa referaty, deklama iewano 
solo i chóralni Referaty wyełos stud. L. 

Gołubicki — o wcieleniu królestwa niebieskiego 
ua ziemi i mer. J. Macej — o działalności 
społecznej dzisiejszego Papi Deklamowala 
stud. Lemaszysowna, solo śpiewała stud. Wł. 
Filipowiczówna przy akompanjamencie prof. 
GaŁkowskiego. Chórem dyrygował J. Sinius. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Otwarcie wystawy ohrazów B. Cukierma- 
na w Wilnie w lokzllu Automatu na II p. odbyło 

się w niedzielę w obecności artysty malarza, 
przedstawicieli stowarzyszeń kulturalno-oświa- 
towych i szeregu zaproszonych gości. Wystawę 
otworzył w imieniu Żyd. Tow. Popierania Sztuki 
dr. Jedwabnik, w imieniu Gminy wyznaniowej 

        

   
       

   

[. Klinger z Poznania 
e Brzozowskim w 

nakomilego pisarza i 
7.45. 

   

  

   

    

      
      

  
    

  

  

  

      

     

    

    

         

  

    wileńsk ł artystę dr. Wygod: imie- 
niem z2$ PEN-Clubu red. Z. Rejzin. (m). 

— Jednodniówka wileńska rzemieślników 
informuie o potrze- „Der chaluc bazł mtocho“ 

i rzemieślników, bach i dażeniach rzemiosł: 
przygotowujących się do zdu do Palestyny. 

Organizacia „Chaluc baał młocho* zapowiada 
na najbliższe dni, w zwiazku z proklamowanym 

miesiacem propagandy jej celów, wiee, na któ- 
rym inż. Krakowski opowie swoje wrażenia z 
Palestyny, Kac zaś wygłosi referat n. t.: 
„Przysnosobienie rzemieślników do emigracji do 
Palestyny”. 
— № „Felkstestr wysławia obecnie zespół 

„Jidisze Gwardie* z Warszawy bardzo szlachet- 
ną w intencjach i budującą sztukę melodrama- 

zna J. Kalmanowicza n. J złodzie- 
jeś. Na widowni morze łez — u kobiet. Do- 
prawdy, szkoda tak zdolnego aktora, jak Sand- 

ler. dla takich amerykańskich melodramatów. 
„Jidisze Gwardje* pozostaje w Wilnie jeszcze ty 
dzie 3 (m) 

-— Komisja Opieki Społecznej Gminy Wvzna 
niowej wvasygnowała na ostatniem swem posie 

dzeniu 600 zł. @1а 10 chaluców i.900 zł. dla 40 
innych netentów na wyjazd do Palestyny. 

— Kilku skreślenych studentów USB. zwró- 
ciło sie wczoraj do Gminv o subsydjum na opła 

cenie czesnego. Podania ich zostały: pózytywnie 
uwzelednione. Wiekszość jednak studentów nie 
załosiła się po subsydia uchwalone przez Radę 
>miny i postanowiła datoj prowadzić zbiorowa 

akcję. (m) 

    

    
    

    

   
    

  

  

    

    

RÓŻNE. 

—jileść derożek saneczkowych zwiększyła się. 
iPodezas przeprowadzonego ostatnio przez Sta- 
rostwo Grodzkie przeglądu sanek dorożkarskich 
stwierdzono. iż na terenie Wilna znajduje się 
583 sanek. Ww porównaniu z rokiem ub. liczba 

sanek do skich zwiększyła sie o 22. 
— Podziekewanie. Zarzad Oddziału Wileń- 

skiego Ligi Morskiej i Kolonjalnej składa niniej- 

    

- sentymiemt uk 

9 

szem podziękowanie Komitetowi Wydawnicze- 
mu Uczestników Wialk o Niepodległość, który 
wydał okolicznościowe pismo p. 1. „XV-Iecie 
Odzyskania—Mo i tytułem. dochodu z tego 
ydawnictwa wpłacił na Fundusz Obrony. Mor- 

j 100 zł. w Obligacji Pożyczki Narodowej 
2446828 jako I-szą ratę. 

p. < »kretarz 

Gr>howski Stefzn. 

    

  

    

  

Mgr. 

Prezes 

adu Oddziału Wileńskiego L. M. 

Filipkowski Władysław płk. 
RACK e Do recenz Audycje Wi- 

szym n-rze, wkradł się bład. 

go? — pytanie zbiorowe było 
winno być „afektowane*, co zre 

a ze zdania poprzedzającego te słowa. 
— Wezoraj na rynkach w ich dokona- 

ne Ioincį lustraeli sanitarnej. Zbadano kilkaset 
próbek nabiału i. innych produktów. W. kilku 
wypadkach stwierdzono sprzedaż fałszywego 
mleka, masła i śmietny. Wfnni zostaną pociąg- 
nięci do odpowiedzialności. 

Teatr | muzvka 
" TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w środę dn. 13 b. m. o godz. 8 w. 
się na scenie- Teatru M iejskiego. na Pohu- 

r sztuka współczesna w 3-ch ak- 
Bemmnaria p. który: wrócił'* 

Ści osnutej na tnika wiel- 
kiej wojny. W! roli głównej T Baca 

Ceny propagandowe. 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA*. . 
— Występy J.. Kulezyckiej. „Orłow* po ce- 

nach propagandowych. Dziś jubileuszowe przed- 
stawienie melodyjnej op. „Orłow*, która się 

po raz 50-ty. W rolach głównych J. Kul- 
czycka i K. Dembowski — tworzą pra awdziwy 
koncert gry. Udział w przedstawieniu bierze 
cały zespół artystyczny teatru. Ceny propagan- 
dowe od 25 gr. 

— „Bal w Szyoy*. Jutro grana będzie po raz 
43-ci słynna op. Abrahama „Bal w Savoy* w 
prem jerowej obsadzie. 

Demek z kart“. W piątek najbliższy uj- 
ostalnią now świetną komedję mu- 

ną Granichstaedtena „Domek z kart*. Sie- 
dem barwnych, pełnych pogody i słońca obra- 
zów — składa się na całość tego uroczego wi- 
dowiska, które wszystkich scenach europej- 
skich cieszyło się niebywałem powodzeniem. 
W rolach głównych wy : J. Kulczycka i K. 
Wyrwicz-Wichrowski. 

„DEFILADA“ 
„Rewja* w Sali Miejskiej 

Teatrzyk „Rewja* w Sali Miejskiej, mający 
zo różnorodną publiczność, musi się sporo 

biedzić z układaniem programu, aby: zada- 

wolnić te tak niejednolite upodobania. A więc 
musi wesołe niewybredne bujdy obliczone na 
gusta szerokiej publiczności, przeplatać warto 
ściowymi numerami i splatać w cał skecze, 
wodewile jedno i dwuaktowe, z tańcami, insce- 
nizecjami piosenek, obrazkami groteskowymi, 
akrobatycznymi napisami i satyr: nemi aktu- 
alnościami na dobitkę kierownik programów 
musi się jeszcze liczyć z możliwościami częste 
zmienianego zespołu. Nie dziw więc, że w tych 
warunkach, chęć zadowolenia w. kich spala 

czasem na panewce, nie zadawalniając nikogo. 
Do takich słabszych nieudanych programow 

zaliczyć można „bDetiladę*. Pnzerobiony ua 

skecz film „X 27*, mógłby być. bardzo dobry, 
pod warunkiem, żeby był dobrze zagrany, ta 

co nam w „Rewji* pokazano, było ni to nastro- 
'jowe, ni to oteskowe. Rownież ostatni dwu- 

aktowy wodewil, osnuty na temat znanej - 

senki, w której porucznik wolał 5раё х lešii- 
czym niż z Dzidzią przez wstręt do dzieci, jest 
stekiem nonsensów, z których najjaskrawszy jest 

ainskiej dziewoi Małaszki do au 
strjackich ułanów „a zwłaszcza do żydka-ordy - 
nańsa porucznika. Przyczem szmoncesy p. Dar- 

skiego nie znalazły wśród stałych bywalców „Re- 
wji* ani zrozumienia ani oddźwięku. 2 

Przechodząc do dobrych numerów programu 
na pierwszem miejscu wymienić należy półfina» 
„Defilada marynarzy, która była i aktualną 
i dobrze wykonaną. Bardzo dobrym był grotes 
kowy obrazek „Dozorca i stara panna* w wy: 
konaniu Żukowskiej i 'Niksarskiego, doskonałe 

padły występy Wygłędowskich, tak chorea- 
graficzne jak i akrobatyczne. Żejmówna miie 
odśpiewała parę piosenek, a zwłaszcza „„Mamę''. 
Jaksztasowi również udało się klika: dóbrych 
dowcipów przy konferencierce otaz zabawnie 
wypadła piosenka: „Jak śpiewają o' miłości 
przedstawiciele rozmaitych narodowości. z. Kal. 

Za 

  

  

   
   

   
   

        

miast 

b. efek wnet, 

  

    

  

   

  

   

      

  

    

                

rzyn 

      

       
  

    

    

    

    
      

  

   

        

  

   

     

  

    

  

   

   

  
EAS SSE 

Ostrożny czy pesymista?



10 „KURJER* z dn. 13 

Petarda na ul. Mickiewicza 
Wezoraj o godz. 8 min. 40 wiecz. na ul. Mie 

*iewicza, rozległ się nagle silny wybuch. Jedno- 
<ześnie w kamienicy nr. 17 posypały się szyby. 
Detonacja była tak silna, że słyszano ją nawet 
w gmachu sądów. 

Jak się okazało, był to wybuch petardy, która 

podłożona została przez nieustalonych narazie 
sprawców, do framugi piwnicy, mieszczącej się 
pod sklepem materjałów piśmiennych A. Hel- 
tera przy ul. Mickiewicza 17. Siłą wybuchu rama 
okienna została wyrwana wraz z framugą. Po- 

Aresztowanie na 
Plebanja kościoła Serca Jezusowego w Wił- 

nie była wczoraj widownią niecodziennego zaj- 
ścia. W godzinach popołudniowych w kościele 
tym miał się odbyć Ślub niejakiego Pucza z 
mieszkanką Wilna, panną Jadwigą Miszkielów- 
ną, młodą, przybyłą niedawno ze wsi służącą. 

O oznaczonej godzinie do kościoła zajechały 
trzy taksówki, z których wysiadła para narze- 
czonych, drużbowie i goście. Jak zwykle bywa, 
w kościele zebrało się sporo znajomych i przy- 
godnych przechodniów, szczególnie kobiet. W 
chwili, kiedy para stenęła już na ślubnym ko- 
%iercu i kapłan miał błwgosławić nowy związek 

małżeński, do kościoła weszło nagle parę poli- 
ejantów, którzy odrazu zwrócili się do księdza: 

— Proszę nie udzielać temu panu ślubu. Na- 
rzeczony zestaje aresztowany! 

Jednocześnie jeden z wywiadowców zbliżył 

się do pana młodego, który stał trupio blady i 

Ze Związku Cechów 
11 b. m. odbyło się zebranie Związku Cechów. 

Przewodniczył prezes P. Hermanowicz. Po wy- 

słuchaniu sprawozdań delegatów poszczeg. ce- 

chów i krótkiej dyskusji p. W. Jankowski wy- 

głosił referat p. t. „Czy jest poprawa w rze- 

miošle“, ! х 

Prelegent krótko, lecz wyczerpująco omówił 

wszystkie zagadnienia z rzemiosłem ązane 

i stwierdził, iż potrzeb rzemiosła wileńskiego, 

%tóre nie może się wypłacić z długów, podatków 

i świadczeń socjalnych za małemi wyjątkami 

nie uwzględniają ani ordynacja podatko ani 

reformy instytucyj ubezpieczeniowych. Nie zdzia 

łano nic pomimo wielu chęci, by rzemieślniko- 

wi naszemu ulżyć, by temu z niewielu czynni- 

ków twórczych społeczeństwa przyjść z pomocą. 

Organizacyj rzemieślniczych jest dużo, lecz mo- 

nej niema żadnej. 
Mówca przytacza słowa b. ministra Kwiat 

kowskiego i senatora Abramowicza, obrazujące, 
jak wielkim ciężarem społeczeństwa jest biuro- 

kracja. Zdaniem mówcy biurokracji zawdzięczać 
należy, że rzemiosło w Polsce jest zaniedhane. 

Analizując stan rzemiosła prelegent nie widzi 
polepszenia w rzemiośle i twierdzi, iż na zapy- 
tanie, czy jest poprawa w rzemiośle — należy 

odpowiedzieć „poprawy w rzemiośle niema“. 
Prelegenta nagrodzono oklaskami, poczem 

.przystapiono do dyskusji. Zabierali głos A. Slu- 
-sarski, L. Siemaszko, F. Pieślak, W. Piotrowski, 

I. Drewnik i inni. 

Wśród pism 
— CIEKAWE PISMO. Z przyjemnością bierze 

„się do ręki nowy, lutowy numer miesięcznika 
-„Tęcza*, wydawanego przez Zakłady św. Wojcie 
"cha w Poznaniu. 

Układ numeru estetyczny, dobrze zmonto- 
wany, obejmuje szereg dziedzin naszego życia 
źntelektualnego, podając z zagadnień religijnych 

- społecznych, kulturalnych i ekonomicznych cie- 
kawe i poważne prace znanych publicystów i li- 
teratów. Obok tego znajdujemy bogaty dział 
$iteracki (zwłaszcza świetny wiersz Iłłakowi- 
<czówny z „Opowieści o moskiewskiem męczeń- 
stwie*) i ciekawie pomyślany cykl „przeglądów' 
życia wydawniczego, religijnego, naukowego, 
artystycznego i t. d., dający nam w oryginalnej 
formie syntezę nowych zdobyczy i aktualnych 
„przemian w tej dziedzinie. 

„Tęczę* nabyć można w kioskach, księgar- 
niach, u kolporterów lub w administracji 
Poznań, Al. Marcinkowskiego 22. 

— 8-STRONICOWY Nr. 6 „WIADOMOŚCI 
LITERACKICH* przynosi rozstrzygnięcie ple- 
biscytu „Akademja Niezależnych, nowele Gon- 
rada „Tremolino* w przekładzie Zagórskiej, ar- 
tykuł Boy-Żeleńskiego o reformie ortografji, 
«Stempowskiego o „„Nudzie i pracy*, Morstino- 
wej o ustawie bibliotecznej, całą stronę recen- 
zyj z książek (Hulka-Laskowski, Breiter, Par- 
„nicki, Marjusz, Dawn, Dudziński,, recenzje fil- 
mowe Zahorskiej, muzyczne Stromengera i ma- 
tarskie Wallisa, kronikę tygodniową.Słonimskie- 

go oraz kolumnę Satyry (Topolski, Gombrowicz, 
"Tuwim, Hemar, Szymon Pigwa, Pluciński, Pacz- 
%owski, Magdalena Samozwaniec). 

"OFIARY 
Wileński Prywatny Bank Handlowy $. A. 

komunikuje, że na r-k Nr. 1354 Wileńskiego 
Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom Po- 
"wodzi ogółem: wpłacono do dn. 6.II 1935 r. 
zł. 44.396,49. й Я 
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zatem wypzdłe kilka szyb w pobliskich domach, 
jak również parę szyb w hotelu Georges'a. 

Na ulicy utworzyło się zbiegewisko. Wkrót- 
ce na miejsce wypadku przybyli przedstawiciele 
władz sądows śledczych oraz władz policyjnych, 
które zarządziły dochodzenie. 

Gdy mew», o petardach, warto zaznaczyć 

że jutro znajduje się na wekandzie Sądu Okrę- 
gowego sensacyjna sprawa Wardejna i kolegów, 
oskarżonych o podrzucenie petardy do lokalu 
bożnicy żydowskiej przy ul. Popławskiej. (e). 

  

Ślubnym kobiercu 
«świadczył, że zostaje aresztowany. Narzeczona 
padła nawpółprzytomna na ręce drużek. Zatrzy 

manego niezwłocznie wyprewadzano z kościoła 
i edstawiono do Wydziału śledczego. 

Jak się okszało poli 
wać w chwili, kiedy usiłował popełnić przestęp- 
stwo biganji. Jak stę okazało, zatrzymany Pucz 
pochodzi z Połukni, gdzie ma żonę i troje dzie- 
ci. 

Przebieg wypadków peprzedzających zdarze 
nie wczorzisze był nastepujący. Pucz poznał w 

Wilnie Jadwigę Miszktelównę, zaczał asystówać 

įei, a nastepnie po ebietnicy ©żenku pohierać 
pieniadze. Ze ślubem wetaż zwlekał. Gdy jednak 

miarka cierpliwośe* Miszkielówny przebrała sie, 
postanowił pójść do ołtarza. W ostatniej jednak 
chwili o tem dowiedz'eła stę przybyła z Pełuk- 
ni żena, która niezwłocznie złożyła odpowiednią 
skargę w polieji. (e). 

  

  

Na „Kazluka“ 
z całej Polski 

4 marca r. b. do Wilna przybywają pociągi 

popularne z Katowic, Warszawy, Mołodeczna, 

Nowogródka, Wołkowyska, Wilejki, Wołożyna 

i in. Celem wycieczek ma być przedewszystkiem 

zwiedzenie kiermaszu kaziukowego. 

  

  

40 Propozycyj 
małżeńskich 

w ciągu jednego miesiąca 

  

Dlaczego mężczyźni 

szaleją za tą dziewczyną 
Dziesięciu solidnych młodych ludzi starałe się 

w ciągu ostatnicgo miesiąca o rękę panny | 
Na wywiadzie, jaki z nią uczyniono, powiedziała 
„Jestem sprzedawczynią w magazynie bławatnym 
Sądzę. że głównym powodem tych licznych pre 
pozycyj małżeńskich, jest to, że zawsze .poświę 
cam dużo uwagi mej cerze. Doszłam do wniosku 
že stosowanie zwykłych pudrów do twarzy wy- 
suszało mą skórę i czyniło ją szorstką, chropo- 
watą. i nieczystą. Dlatego też używam Pudru' 
Tokalon preparowanago Piance Kremowej 
Puder ten nietylko udelikatnia, chroni i upiększa 
skórę, lecz także nadaje mi piękną cerę, która 
ozostaje przez cały dzień powabna i świeża. 

Faktem jest, że nie jeden z moich konkurentów 
wyznał mi, że przedewszystkiem został oczaro- 
wany. moją świeżą, dziewczęcą cerą". 

Pianka Kremowa, zmieszana specjalnym spose- 
bem z doskonałym paryskim Pudrem Tokalon, 
chroni skórę przed wysuszeniem i czyni puder 
przylegającym, pomimo deszcżu i wiatru lub 
nawet tańca w dusznej sali balowej. aje tę 
$udownie piękną eerę, którą uwielbiają wszyscy 
mężczyźni. 

WERSIE DIETA TIESTO 

ISTOTNA PRZYCZYNA. 

— Qjcze, dlaczego buduje się teraz tyie do- 

mów o płaskich dachach? 

— Aby hipoteki mogły pewniej ua nich :spo- 

czywać. PE „Le Rire). 

      

CASINO| 

lutego 1935 roku. 

Jak dożyć stu lat? 
Żyjemy dzisiaj dłużej niż ongi. Ale to jesz- 

cze nie wystarcza wielu łudziom, którzy chcie- 

liby osiągnąć wiek matuzalemów, nie tracąc 
wiele z siły żywotnej, energji, świeżości umysło- 
wej. Medycyna stara się przyjść tym ludziom z 
pomocą, lekarze zalecają rozmaite metody. środ 
ki, chemja dostarcza różne preparaty mniej lub 
więcej zawodne czy skuteczne, jak się zdarzy. 

Naogół jednak przeważają wśród lekarzy 
zwolennicy metod naturalnych, t. j. prowadze- 
nia takiego trybu życia, który w najmniejszym 
stopniu szkodzi organizmowi, przyczynia się do 
szybszego wyczerpania sił żywotnych człowieka 
i postarza go. Wszystkie te rady t zalecenia są 

zupełnie racjenalne t słuszne, ale mają jedną 
zasadniczą wadę, jak to wkrótce zauważymy, tę 

mianowicie, że stoją w sprzeczności z trybem 

pracy i życia, narzucanym ludziom współczes- 
nym przez samo życie. 

Tak więc jeden z najlepszych internistów wie 
deńskich, prof. dr. Szrek, radzi szanować przede- 
wszystkiem serce, najważniejszy ergan, ». w tym 
celu zaleca unikanie przepracowania, irytacji, 

zmartwień, prowadzenie spokojnego trybu ży- 
cia. unikanie zbyt silnych używek, jak zlkohol, 
nikotyna, spożywznie ow*ców, jarzyn cte. ete. 
Owszem, zurełna racja, ale ilu ludzi żyjących 
z pracy w dzisiejszych miastach może sie zasto- 
sewąć do rady szanowne”so profesora? Kto w 
tym ekresie szalonego tempa i osólnego nieno- 
koju meże pozwolić sobie na życie w <ichym 
„zakatkn? 

Rardziei praktyczne są wskazówki prot. 
Cchiiliera, który widzi w używksach takich, jak 
alkohol. nikotyna, narkotyki iedną z słównych 

przyczyn starzenią się orranizmu, zwannienia 
arterii. chorób serca, zapalenia nerwów ete. 
ete. Tutaj umiarkowanie ew. abstynencia zu- 
pełna moca dużo zrobić i nie są niemożliwe w 
zastosowaniu. 

Inny znów poslad na kwestie starzenia sie 
i chorób późneso wieku ma prof. Głaessner, któ 
ry sadzi, że wstrzemieźliwość w jedzenin. a 
zwłeszcza w spożywaniu mięsa i notraw hiałko- 
wych orsz estrych przypraw nrzyczynia sie zna- 
cznie da wveliminowanią różnych zachorowań. 

Natomtast dr. Donnler donatrnie sie głównej 

przyczyny starzenia sie w nerwie f. zw. svympa- 
tycznym, który reguluie działanie t. zw. naczyń 

REWJA | 

  

PER wyr 

Występy: Kwaitetu Wyględowskich, 
bierze cały zespół. 

Codziennie 2 przedst. o g 530 i Bej 

Powodzenie kolosalne! 
P A R Dia młodz. dozwolony 

BALKON 25 gr. 

DEFILADA 
Jerzego Darskiego; 

krwionośnych. Nerw sympatyczny pod wpły- 
wem różnych podniet reaguje hamująco, a a le 
longue przyczynia się do zwężenia naczyń i ar- 

teryj, przez co depływ krwi do różnych części 
ciała staje stę słabszy £ powolniejszy. Dr. Dop- 
pler stosował też swoją własną metodę prze- 
cinania nerwu sympatycznego, co wywoływało 
ecprzwda pewien efekt dodatni, nerw zrastał się 

jednak po pewnym czasie I uzyskana poprawa 

stanu znikała. Dr. Doppler zaleca to samo co 
dr. Sack: unikać zmartwień, stlnych wzruszeń, 

irytacyj etc., gdyż wpływają one na skurez na- 
czyń krwionośnych via nerwy. 

Słowem — wszystko byłoby debrze. gdyby 
życie było tak łatwe i idyliczne jak w raju. 

  

  

    
Kapitol Waszyngtoński w szacie śnieżnej. 

  

Kto się chce zapisać ma członka Ku- 

ratorjum nad Ociemniałymi może to zro- 

bić w Kancelarji Zakładu na Małej Po- 

hulance Nr. 20. 

  

Program Nr IX 
Zimowa sałatka rewiowa, sprepa- 
rowana z przeboiowych melodyj. 
Operetki. akrobatyki tan i bumorw 

Duetu: Żukowska Niksarski. Udział 
Szczegółowy program w aliszach. 
W niedzielę i święta 3 przedstaw.: o g 4.6.30 i 9-ej. 

MŁODY LAS 
Bogoa, BRO 21SZ, SAMBORSKI, STĘPOWSKI, Cybulski, WALTER, Jaracz, Zacharewicz. 
Trapszo, Turkow, Znicz, Balcerkiewiczówna i inni. 
Uprasza się o przybycie punktualnie na pocz. seansó 
  

HELICS| 
Gigantyczny, czo- 
łowy flim 1935 r. 

Reżyserji tworcy sOwieCnsegu cnianu 
W rolach Harry Baurr i Annabella, głównych 

      
CHÓR ROSYJSKI pod dyrekcją DMITRIEWICZA. - 

NAJNOWSZY TYGODNIK PARAMOUNTU. 

Najnowszy film p. t. 

„MOSUEWIKIE ET: 

HOPLA 

WSPANIAŁY NADPROGRAM 
: 4,6. Bi 10,30 g. — Sala dobrze ogrzana    

1 sceny AI/ENSGNAfA LNANU WZ ILGU 

Słynna kapela cygańska Alfreda Rodę 
(pamiętna z filmu „Romanse Cy, ле 

  

Poczatek o godz. 4—6—8—10.15 

CLARA BOW 
Popular. gwiazda i największa uwodzicielkw 

W roli 

główn. 

Erotyka! —  Pikanterjal — Režyserja znakomitego Franka Lloyda, twórcy „KAWALKADY” 
Nad program: Aktualja. Seanse: 4—6—8—10, w sobotę i niedzielę od 2-ej 3 

WKROTCE: Niesamowity i tajemniczy 

OGNISKO | 
dają mistrzowski 
koncert gry w naj- 
nowszym filmie p.t. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

MIESZKANIA 
jedno, dwu i trzyizbowe 

  

KTO CHCE 

CZTERY ASY: JANET GAYNOR, 
— LEW AYRES, WiLLI ROGERS. 

JARMARK MIŁOŚCI 

w nowowybudowanym 
domu, okolica Legjo- 

nowej — Wilczej Lapy 
do wynajęcia po ce- 
nach b. przystępnych. 
Wiadomość: Bank Gos- 
podarstwa  Kruiowego, 
w godz urzędow:ch. 

  

WINIARZA 
poszukuje specjalistę 

wytwórnia 
'wvch Zglas: 
ułek Bernardyńs 

m. 3 od g. 5—7 w. 

  

   

  

mieć na własność 

mieszkanie 
(2, 3 i 4 pokoje z kuch- 
nią) w nowoczesnym 
nowym domu w cen- 
trum miasta ze wszel- 
kiemi wygodami (cen- 
tralne ogrzewanie, gaz, 
woda, telefon. światło, 
winda). Oferty proszę 
nadsyłać do Admistr. 
„Kurjera Wileńskiego” 
ul B skupia 4—7, po 

„Inžvnier“ х 

film p. t. „ZEMSTA PANA X* 

SALLY EILERS, 

Początek seansów codz. o godz. 4-ej po pał. | 

AKUSZERKA 

Śm:ałowska © DOKTOR 
przeprowadziła się Blumowicz 

na ul. Wielką 1 
tamże gabinet kosmet. Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry | Wielka 21, tel. 3-21 

Przyjm. od 9—1 į 3-8 

MASŁO * AKUSZERKA vlon šamas | Mana LBROPTOW 1 * 
Mi 0 D Iezsiesy Przyjmuje od 9—7 w. 
po 2.20 kg. — poleca | ul. J. Jasińskiego 5-28 
Wł. Czerwiński „róg Ofinrnej (ohok Sądu) 

Wileńska 4 | EN 
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4, Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppot. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł 
Administracja czynna od godz. 9'/,—37/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydzwnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 91/,—3'/, i 7 — 9 ее` 

3 “ Konto czekowe P.įK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupia 4. Teleion 3-40, 

UENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkcwym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zi. CENA OGŁOSZEŃ: Za wierzę 

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm, jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dólicza 

* ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedz elnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%, Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 315 gi 

Utład ogłoszeń w tekście”4-'0 łamowy,' za tekstem 8 m6 łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu d'uku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 
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4 Kiziauniciwo „Kurjer Wilefski“ S-ka z ogr. odp, 

  

Wilno, Biakupia 4, te! 3-40, Redaktor odpowiedzialny Witold Kisrkis


