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KURJER WILEŃSKI 
_В W nnerze: 
  

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

Niemcy wyrażą zgodę 
na deklarację londyńską? 

PARYŻ. (Pat). Korespondent berliń- 
ski „L'Intrasigėant“ twierdzi, że nota nie 

miecza zostanie doręczona rządewj fran 

cuskiemu i angielskiemu mie weześniej 
jak we czwartek wieczorem lub w pią- 
tek rano. 

  

  

Jak ośw iadcz :zono korespondentowi w 

kołach dobrze poinformowanych. 
zredagowana jest w sposob pozwa 
wszeząć niemal niezwłocznie negoc 
polityczne. 

nota 

  

      

  

Nota kładzie nacisk na równość praw 
jako na niezbędny warunek przy oma- 
wianiu wszelkiego rodzaju układów mię 
dzynarodowych, peczem zawiera w za 
dzie zgodę na udział w konwencji loini- 

tzej, której główne wytyczne ustalono w 
Londynie. : 

  

‘ 

Do rozmów Szczegółowych w spra- 
wie kermwencji lotniczej delegowany bę 

dzie minister lotnictwa Rzeszy Goerińig 

  

Zagadnienie „przybyszów”*. 
językowe w aptece żydowskiej. — 

  

Ś.p. 

  

Podróż do wnętrza ziemi. — Zajście 
prof Bolesław Bałzukiewicz. — 

Dekwestrator we własnem Źwierciadie. — KURJER OŚ WIA. 1: SZKOLNY 
  

Prof. Bałzukiewicz nie żyje 
Wezoraj w nocy w Wilnie zmarł nag 

le na udar serca artysta- -rzeźbiarz, zastęp 
ca profesora wydziału sziuk pięknych 
na uniwersytecie Stefana Batorego Bo- 
lesław  Bałzukiewicz. Niespodziewana 
śmierć prot. Bałzukiewicza wywołała w 
mieście, gdzie miał mnóstwo przyjaciół, 

wrażenie. 

   

   

      

zwłok Ś. p. prot. Bałzu- 
kiewi icza nastąpi w piątek 15:b. m. z do 
mu przy ul. Kalwaryjskiej 77, o godz. 17 
do kościoła Św. Jana. W sobotę 16 b. m. 
odbędzie się o godz. 10 nabożeństwo ża 

  

  

  

Kto zawinił w zatargu 
Mussolini przyjął posła Abisyniji 

RZYM. (Pat). Mussolini przyjął dziś 
posła Abisynji, który mu przedstawił sta 
nowisko rządu abisyńskiego w zatargu 
z Włochami. Koła urzędowe włeskie wy 
rażają opinję. że rokowania będą zakoń 

    

czone w drodze polubownej. 
W. Brytanja zaproponowała stronom 

aby pozostały na zajętych stanowiskach 
i nie wzmacniay ich strategicznie aż do 

załatwienią zatargu. 

    

Abisynįia 
nie poczuwa się do żadnej winy 

i liczy na Ligę Narodów 
RZA M, (Pat). Tutejsze poselstwo isyńskie 

sło prasie zagranicznej następujący komu- 

  

raz 

nika! 
i) Nigdy garnizon etjopski w Chzlogubi nie 

dokonał żadnego wypadu, ani nie usiłował okrą- 
żyć posterunki w Af-Dub. 

2) De kenfliktu w dn. 29 stycznia doszło w 
i Chalogubi pomiędzy pa- 
cym 25 ludzi i oddziałem 

y aatakował patrol etjopski. 
ał włoski uzbrojony był w karabiny ma- 

szynewe. Starcie nastąpiło pe dokonaniu kilku 
lotów wywiadowczych przez samoloty włoskie 
@г@ Chalevubi. 

2) Af-Duh zostało ewakuowane przez od- 
dział włoskł 29 stycznia. Żadne usiłowania do 
<К posterunku w Af-Dub nie mosły na- 

stąpić 2 luteso. Mimo opuszczenia Af-Dub przez 
posterunek włeski, żołnierze etjopsčy nie zajęli 
Af-Dub. 

4) Rezperzątzenie dane przez cesarza Etiopii 
z ostatnio nonow'nne i npetwierdzone w nastęn- 

stwie prrezumien*a zawartego w Genewie zostało 

wiernie | nunktualnie wykonane i patrole niedy 
nie oddsliły stę więcej jak na 3 km. od miejsca 

     

  

   
  

  

    

pestcju oddziału, da którego należą. Etjopski 
charge daifaires w Rzymie przyjął dziś jedne- 
go z dziennikarzy zagranicznych, któremu za- 

s t nji wobee zarzadzeń 
pobilizacy jnych Włoch, oświadczył, że Etjopja 

żywi zaufanie do Ligi Narodów oraz do zapew- 
nień pokejcwych króla włoskiego. złożonych w 

styczniu podcząs audjencji udzielonej przez kró- 
lą etjopskiemu charge d'affaires. 

   
   
     

  

Ponadto etjopski charge d'affaires oświad- 
czyl, že Etjopja nigdy nie atakowała Włochy i 
że dotychczas stroną stao rc były oddziały 

włoskie. 

Włoski komisarz 
spraw kolonjalnych na Afrykę 

Wschodnią 
RZYM, (Pat). Dziennik urzędowy zamieścił 

wczoraj rozporządzenie mocą, którego ustano- 
wiony został urząd wysokiego komisarza rządu 
На spraw kolonjalnych w Afryce: Wschodniej. 

    

Angija pośredniczy 
RZYM. (Pat). Podsekretarz stanu Su 

vich konferował dziś z charge d'affaires 
aji i zapewnił go, że rząd włoski 

y do z: ipew nienia pokoju a ądze 
nia jego mają na celu zabezpieczenie pa 
siadłości włoskich. 

Właściwe rokowania toczą się w Aa 
lis Abeba pomiędzy posłem włoskim a ee 
sarzemą Abisynji. 

Zachecają do zajęcia 
nieprzejednanego 

Stanowiska 
PARYŻ. (Pat). Londyński korespondent ‚ 

de Paris“ 

  

  

     

„Echo 

  

uwa za piemaGiS že pewni 

agenci państw zag 1ych wywierają nacisk 

  

     na przywódców abisyńskich, a nawet na same- 

go cesarza, aby nakłonić Abisynję do nieprzejed 

nanego stanowiska, co uczyniłoby nieuniknionem 

konflikt z Włochami, 

Mogłyby na tem skorzystać Niemcy, gdyż w 

ten sposób działalność Włoch byłaby zwrócona 

Afryki 

  

w. kierunku 

- my dziś na'str. 5 

łobne, a następnie pogrzeb na cmentarzu 
Rossa. 

Wspomnienie o Zmarłym zamieszcza 

  

—o|lo— 

Amb. Raczyński 
u min. Simona 

LONDYN. (Pat). Ambasador Raczyń 
ski odwiedził dziś popołudniu m 
spraw anicznych Simona i odlył z 
nim dłuższą rozmowę, która dotyczyła 
żarówąno sytuacji „mię dzynarodowej w 
związku z deklarae 1 
ską ki aktualny: -h zagadnień polska 

brytyjskie :h. 

Potiomkin bedzie 
konferował z Lavalem 

o pakcie wschodnim 
PARYŻ. (Pat). Prasa zapowiada roz 

mowę ambasadora sowicćekiego Potiom- 
kina z ministrem spraw zagraniczn 
Lavalem. Rozmowa dotyczyć ma spr: 
paktu wschodniego. 

Obchód rocznicy walk 
w Wiedniu 

WIEDEŃ. (Pat). Dziś odbyła się tu 
oficjalna uroczystość poświęcona pamię 
ci powsłanią socjal - demokratycznego: 
Kardynał wiedeński Innitzer odprawił 
requiem, poczem odbyła się uroczystość 
żałobna na grobach zabitych funkejonar 
juszów władz bezpieczeństwa. Wzięli w 
niej udział prezydent Austrji Miklas, 
członkowie rządu i przedstawiciele kor 
pusu dyplomatycznego. 

   

      

  

     

      

  

   

  

Przygotowania włoskie 
PARYŻ, (PAT). — Korespondent Ha 

уаза donosi z Rzymu: W tutejszych ko 

ach wyjaśniają, że w związku z ostat- 
nim incydentem włosko-abisyńskim z 29 
stycznia rząd włosk; mie ma zamiaru for 
mułować pod adresem rządu abisyńskie 
go jakichkolwiek nowych żądań, zada- 

BOLESŁAW BAŁZUKIEWICZ 
ARTYSTA RZEŹBIARZ 

Zastępca profesora rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. 
urodzony 12 lutego 1879 r. zmarł nagle 13 lutego 1935 r. 

Eksportacja z domu żałoby przy ul. Kalwaryjskiej 77 do Kościoła św. Jana 
odbędzie się w piątek 15 b.m. o g. 17-ej. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 

„ w Kościele św. Jana w sobotę 16 b.m. o godz. 10-ej, poczem nastąpi odprowadzenie 
zwłok na cm_ntarz Rossa. O tych żałubnych obrzędach zawiadamia 

REKTOR I SENAT 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie   

walając się jedynie poparciem swega 
poprzedniego wystąpienia, które amba- 

   
   sador włoski poe ł w Adis Abbeba po 

pierwszym incydencie w Ualual 5 grud- 
nią ubiegłego roku. 

   O ile zaś chodzi o sprawę wysłania 

przez rząd włoski ultimatum do Abisyn- 
ji, to pogłosce tej oficjalnie zaprzeczono. 

  

Według informacyj włoskich kół urzę 
dowych zmobilizowane dywizje włoskie 
zostaną wysłane do Abisynji o ile wypad 
ki związane z koncentracją oddziałów abi 
synskich przybiorą charakter niebezpie 
czny. Z drugiej strony, w kołach rzym 
skich obiega niesprawdzona  pogłoska. 
że dywizje te oddane będą pod dowództ 
wo gen. Graziani, znanego ze swej dzia 
łalności na terenie kolonizacy jnym. 

Należy podkreślić, że wiadomości a 
wysyłce  materjałów wojennych do 
Eritreji i Somaljj nie zostały zaprzeczone 

Teren najdogodniejszy 
do walk 

LONDYN, (Pat). 
panuje tam przekonanie, ż ie na odcinku 
Ual-Unl może dojść do poważniejszych starć, 
ponieważ ten ekrąg obfituje w wodę i produkty 
relnieze. 

Zd»niem znaweów miejscowych stosunków 
nie może być mowy © wo na pograniczu Ery 

trei, w której krak wody i żywności. Obecnie 
zurmja włoska w Erytrei i Somalji liczy około 
34.006 żołnierzy, a siły zbrojne Abisynji ohli- 
czają na 200.000 ludzi. 

Reuter donosi -z Adenu, że 
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MICHAŁ GALINSKI 
(GRA NAT) 

KAPITAN 
Członek Związku Strzeleckiego w latach 1912—1914 w Krakowie, Podoficer |-ej Brygady 

Legjonów Polskich, Oficer 1-go pułku piechoty Legjonów, odznaczony Orderem Virtuti 

Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi i wielu innemi, 

czterokrotnie ranny w bojach 1 p. p. L. 

Zmarł w dniu 12 lutego 1934 r. w Warszawie. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 14.11.1934 r. ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. 

W. zmarłym tracimy jednego z najdzielniejszych kolegów - żołnierzy bojowników 

o wolność. 

    

wo-budż 
Popławski 
siedzeniu  budź: min 
i handlu, który zreferował 
Evert z PBWR. 

Po przemówieniu sprawozdawcy  rozwineła 
lyskusja, w której erali głos senatorka 

yńska (PPS,, Rdałtowski (BBWR.), Pa 
r. lud.) i Głąbi 

owa pod pr: 
rozpatry 

    

przemysłu 

obszernie senator 

    

    

poruszone przez senatorów odpo- 
wiedział minisler przemysłu i handlu Floyar 
Reiehman. 

Przemówienie 
" ministra Reichmana 

Odpowiadając senatorce Kłuszyńskiej, mini- 
ster zaznaczył, że istotnie podkreślił powciasli- 
wy optymizm, lecz nie przeprowadził żadnej te- 
zy, z której wynikałoby pełne zadowolenie z 
obecnego stanu rzeczy. 

Jeśli chodzi o zagadnienie miast i przemysłu, 

to nie ulega wątpliwości, że dzięki ogólnej po- 

  

lityce rządu, stwarzającej warunki zaufania g0- 
spodarczego, pełności waluty i poprawy w róż- 
nych dziedzinach oraz dzięki polityce cen prze-. 
mysłowych w miastach widzimy bardzo silny 
wzrost, detezauryzacji. Jest to zjawisko, które 
usposabia do ceptymizmu w stosunku do tej częś 
«i objswów życia. 

    

INTERWENCJONIZM. 

   sakiai ai że ifzika 1 ws ys 
wzrosło. Minister zgadza się, że istnieją w wi 

lu dziedzinach istotnie pewne niedomagania- 
My ry wchodzi i drogę KE. zerze    

    

Tasai a. M 
li przede tkiem wtedy, kiedy ch 
teresy socjalne. Interwencjonizm pa 
pobiega w pewnych wypadkach w sposób bar- 
dza skuteczny klęskom społeczeńst- 

owi państwowemu w 

    
   

    

   

  

   
   

    

o Śląsk, to również 
adnienie socjaln: 

hwili riajważniej 

ciło pracy. Jeśli chodz 
ną rolę odgry' wało tu 

  

Kar- 
rolę 

Inych w zagadnieniu u- 

A 
gdyby nie ten instru- 

ie. móżna traktować tysiecy 
rchotników jako materjał eksperymentalny . dla 

     

trzymania w. 

Jakby wygła 

ment interwencį 

dektryn ekonomicznych. Nałomiast, gdyby orga 

  

   
    

   

  

    

KOMENDA KOŁA 
1-go P. P. LEGJONÓW 

Przemysłu I Handlu 

  

   nizacja ta nie sprzyjała zatrudnieniu robotni- 
/, nie sprzyjała wywozowi i nie szła po linji 

obniżki cen, rząd znalazłby niezbędne środki dla 
jej rozwiązania tak, jak rozwiązuje i będzie roz- 
wiązywał złe kartele. 

     

W zakresie een akcja nie jest ukoronowana 
pełnem powodzeniem, ani zakończona w wielu 
dziedzinech, ale, jak pewiedziałem w Sejmie, 

ta ESS różne Vėlania, które pow- 
Byłoby źle 

jedynie probie- 
mem wyrównania stosunków ze wsią. Jest rów- 

nież potrzebne i dla miast. Nie można sobie wy- 
cbraziė, aby budownietwo objęło te rozmiary, 
jakie widzieliśmy w r. 34, gdyby zagadnienie cen 
stało na poziomie poprzednim. Jeśli prowadze- 
nie akeji obniżki een w stosunku do rolnietwa 

nie jest kompletne, to byłoby gorzej, byłoby 
wprest grzechem, gdybyśmy mieli ceny prze- 
mysłowe z r. 32 i ceny rolnicze z r. 35. 

    

    

   

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. 

senackiej komisji budżetowej 
ROLNICTWO. 

Pczwoię sobie parę słów powiedzieć na te- 
mat rolnictwa. Nie trzeba trąc : czasu na, stud- 
ja, žeby się zorjentowač, * na w: si niema po- 

prawy i przedewszystkiem tej 
trzeba poświęcić najwięcej. uwag! 
dzić że dotychczasowe przce w tej d 
szły już bardzo daleko i dalsze prace są w toku. 

Pod tym względem niema żadnych rozbieżności 
ani jakiehś względów, któreby mogły ię pracę 

opóźnić. 

  

      

      

Rok ubiegły był rokiem wałki. Na wiełu od- 
cinkach wałka ta, dała pewne zdobycze pozytyw- 
ne, gdzieniegdzie utrzymaliśmy się na poprzed 
nim poziomie i oczywiście, zachodzą także pew- 
ne niepowodzenia. Prace rządu są skierowane 
ku wzmocnieniu słabych punktów, które ujaw- 
nizją się w tej wałee o lepsze jutro. 

   

    

Z WARSZAWY 

Projekt znowelizowania ustawy 
o biletach skarbowych | 

Ustawa z marca 1933 0 wypuszeze- 
niu biletów skarbowych w serjach z ter 
minami płatności nie dłuższemi, niż 1 
rok, przyczem ogólna suma, jednocze- 
śnie znajdujących się w obiegu biletów 
skarbowych nie mogła przekraczać su- 
my 200.000.00Q zł., ma być  znowelizo- 

  

: stale wzmagającego s 
tu na bilety * skarbowe, 
kiem zaś wzrastającego 

  

popy 
przedewszyst- 
zapotrzebowa- 

nia rynka na bilety o dłuższym, niż rocz 
ny terminie, Radą Ministrów uchwali- 
ła ostatnio projekt noweli do tej ustawy, 
który przewiduje podwyższenie granicy 
obiegu biletów do 300.000.090 zł. oraz 
skreślenie rocznego terminu * płatności 
biletów, upoważniające jednocześnie Mi- 
nistra Skarbu do normowania tego termi 
nu. 

Projekt tej noweli wpłynął de Sejmu. 

  

Zmiany na placówkach zagranicznych 
Radca Stanisław Baliński mianówa- 

ny został sekre 
penhadze; dotychczasowy sekretarz tego 
poselstwa Jarosław Iwaszkiewicz prze- 
chodz; na takie same stanowisko w po- 

selstwie w Brukseli; dotychczasowy sek 
retarz poselstwa w Brukseli Ksawery 

      

zem poselstwa w Kó-_ 
Zaleski odwołany został do centrali; wre 

  

  

    

szcie dotychczasowy, kierownik referatu 
szo jnego w wydz. prasowym M. 

S. Z.'p. Jan Sławiński 1owany został 
  

ORA w konsulacie 

w Lille. 

generalnym 

Hitler przyjedzie 
do Saary w marcu 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa donosi z Saar 

bruecken, że w kierowniczych kołach frontu nie 

mieckiego spodziewają się przyjazdu Hitlera do 

Saarbruecken około 7 marca. Kanclerz Hitler za 

bawić ma w zagłębiu Saary kilka dni. 

Katastrofa największe- 
go sterowca Świata 
LONDYN, (Pat). Z Ameryki donoszą, że naj- 

sterowiec na świecie „Macon* uległ 
u na wybrzeżu Kalifornji. 

Macon* został wybudowany przed dwoma 

laty i dekonał pierwszego lotu w kwietniu 1935 
roku, w parę tygodni po katastrofie słynnego 
siatku „Akronuć, Sterowiee „Macon* miał 775 

stóp długości, posiadał 8 motorów i zdolność kra 
żenia na 11 mił. 

Załoga wynosiła 80 ludzi. Wszysey jednak zo 
stali uratewani przez będące w sąsiedztwie stat 
ki wojenne, które zostały przez „Maeon* w porę 
zaalarmowane drogą radjową i zdołały wysłać 
łodzie ratownicze, które wydobyły z morza zało- 
se „Macon“. 

Przyczyna katastrofy nie została: dotychczas 
ustałona. 

Zawody o mistrzostwo 
narciarskie Europy 

PRAGA. (Pat). Dziś rozpoczęły się w Tatrach 

Wysokich, w Łomnicy Tatrzańskiej, mistrzostwa 

narciarskie Europy, zorganizowane przez czeska 

słowacką federację narciarską. 

Pierwszego dnia rozegrano bieg sztafetowy 

4x10 km. Pierwsze miejsce zdobyła Finlandja 

w czasie 2 godz. 30 minut, 2) Norwegja, 3) Szwe 

cja, 4) Niemcy, 5) Czechosłowacja, 6) niemiecki 

związek: rArciarski w Czechosłowacji HDV., 7) 

Polska w 3 godz. 26 sek, a potem idą jeszcze 

Austrja. Jugosławja, Rumunja. Łotwa i Węgry. 

© ° - 

Polska na 3-em miejscu 
"w ping-pongu : 

LONDYN, (Pat). We wtorek późnym wiecze 
rem odbył się finałowy mecz w tenisie stołowym 
o drużynowe mistrzostwo świata w konkurencji 

panów pamiędzy Węgrami a Czechosłowacją. 
Po 4gcdzinnej walce Węgry pokonały Czecho 
słow 3. Ostatecznie pierwsze cztery miejs- 

ca zajęły: 1) Węgry, 2) Czechosłowacja, 3) Pol- 
ska, 4) Anglia. Wśród drużyn skich kolejność 

jest następująca: pierwsze miejsce Czechosłowa 
cja łącznie z Węgrami, 3) Niemey. 4) Francja 

   

      

  

   

  

  

  

  

  

  

    

      

255 III» | Auglja lacznie, 6) Walja,
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ZAGADNIENIE „PRZYBYSZÓW” 
  

Zamieszczamy poniższy artykuł jako w 
własnych poglę nownej Autork zdzi 
my, že dlu wyjaśnienia, co jest istot ‚ ро- 

ruszonem tam zagadnieniu ze stanowiska inte- 
resu publicznego pożytecznem byłoby różno- 
stronne oświetlenie. Chętnie przeto zamieścimy 
również inne głosy i opinje na ten temat, rezer- 

c sobie zrekapiłulowanie ewent. dyskusji 
i zajęcie własnego stanowiska. (Red.) 

  

   

  

ах     

     

  

Regjonalizm ciągle jeszcze niby mod- 
ny,praktycznie przejawia się bardzo nie- 
wiele, jako tryb życia społecznego zhar 
monizowarty z rzeczywistemi potrzebami 
i realnemi wartościami, czy możliwości 
mi danego regjonu nie kał właściwie 
nigdzie prawa obywatelstwa. We wszyst 
kich dzielnicach mniejsze ośrodki starają 
się wzorować na większych, a większe 
na stolicy, co, oczywiście, jest nieosiąga] 
ne i prowadzj tylko do niepotrzebnych 
rozczarowań. Konsekwentnie j zdecydo- 

wanie przejawia się regjonalizm na jed- 
nym punkcie: jeśli chodzi o tak zwanych 
„przybyszów. 

  

        

To ciekawe zjawisko powojennego 
życia polskiego zaznaczyło się bezpośred 
nio po odzyskaniu niepodległości. Tłu- 

maczono je odrębnemi warunkami ży- 
cia w trzech zaborach, zmianami psychi 

cznemi, które się dokonały pod presją 

tych warunkach i pocieszano się, że to 

minie, jak tyle innych cudactw i ano- 

malij, jak tyle innych skrzywień życia 

społecznego, smutnych pozostałości nie 

woli. 

Jednakże z biegiem lat zagadnienie 

przybyszostwa, zamiast zmiknąć z po- 

wierzchni Polski zaostrzyło się jeszcze, 

gorzej, jakgdyby poszło wgłąb. "Teraz nie 

wygląda już na jakąś niechęś między- 
dzielnicową, sle na wrogość w stosunku 

do człowieka nowego, człowieka zzew- 

aątrz, który przychodzi i zabiera miej. 

sce. Jeszcze jeden konkurent przy uciąż 

liwej, kryzysowej konkurencji do pracy. 

zarobku, znaczenia. 

Obecna, kryzysowa niechęć do przy- 

byszów przypomina ogromnie stosunek 

pasażerów, stłoczonych w ciasnym prze- 

dziale wagonu do tego nowego, który 

wsiada po drodze i powoduje zwiększe- 

nie ciasnoty, a tem samem wywołuje 
przeciwko sobie solidarną wrogość wszy 
stkich, siedzących tutaj od początku po- 
dróży. 

Wzajemne przenikanie się, poznawa 
nie się, zżywanie się rozdartych niegdyś 
dzielnie Polski jest hasłem oficjalnem. 
W myśl tego hasła rząd konsekwentnie 
przetasowuje jak może, to przynajmniej, 
eo mą w ręku: wojsko i urzędników. Nie 
wiele to pomaga. Wojsko tworzy wszę- 
dzie odrębny, zamknięty klan, a urzędni 
cy muszą odcierpieć swoje „„przybyszost 
wo* mniej lub więcej gorzko, zależnie od 
temperamentu dzielnicowego. 

Zagadnienie „przybyszostwa” jest ak 
tualne wszędzie, w całej Połsce. Na jgo- 
rzej podobno dzieje się na Pomorzu i Ślą 
sku (rzadkie wyjątki potwierdzają tylko 

regułę). W Wielkiej i Małej Polsce też 
nie najlepiej. Stosunkowo liberalne jest 
Mazowsze i Małopolska Wschodnia, 
gdzie element polski jest w tej chwili 
zbyt cenny, by można było komukolwiek 
wymawiać „przybyszostwo*. Warszawa, 
z natury rzeczy, stoi ponad tem zagad- 

nieniem. Stosunek „autochtonów* do 
„przybyszów* na Polskiej Litwie jest 
podbarwiony specjalnemi różnicami psy 

chieznemi i etnograficznemi, których, ja 

ko ogólnie znanych, charakteryzować 

nie będę. Stwierdzę tylko,.że to podbar- 
wienie nie jest rzeczą nową, że pewne 

specjalne antagonizmy pomiędzy „Lit- 

wą” a „Koroną” egzystowały przez cały 
czas trwania Unji, że w społeczeństwie 

naszem zawsze nurtował pewien prąd se 

paratystyczny (coś podobnego jak W 
Szkocji w stosunku do: Anglji), ale te 

sprawy z omawianem zagadnieniem 
„przybyszostwa* niewiele mają wspól- 

nego. 
Powojenny kryzys kulturainy i etycz- 

ny spowodował ogólne cofnięcie się mo 
ralno-obyczajowe. Pomimo radja i samo 
lotów, pomimo olbrzymiego rozwoju wie 
dzy ścisłej i techniki, niektóre przejawy 
życią społecznego ukształtowały się w 

Z cyklu: „Narowy ducha czasu“ 
sposób przypominający dawne czasy. 
światopoglądy i uczucia. Niegdyś człe- 

   wiek wędrowny, obcy — gość, przybysz. 

bywał niechętnie widziany. Wietrzono 
w nim włóczęgę, awanturnika, poszuki- 
wacza przygód, kto wie? może kącerza. 
albo przestępcę wygnanego z rodzime- 
go miejsca? Były przecież czasy, kiedy 
włóczęgom odmawiano chrześcijańskie- 
go pogrzebu! 

Człowieką wędrującego przyjmowa- 
no chętnie w gościnę. Dobrze było posły 

szeć od niego co się na szerokim świecie 
dzieje. Ale jeżeli zechciał osiąść na sta- 
łe — osiadli, solidni obywalele przypa- 
trywali mu się dlugo i nieufnie, zanim 
przypuścili go do swego grona. Musiał 

  

przejść czas próby; musiał przebrnąć 
przez tę nieufność, a jeśli był zdolny, 

  

przedsiębiorczy i. miał nieszczęście zać 
mić kogoś z miejscowych — to brnął 

przeż niechęć; a jeśli był żądny władzy, 
jeżeli wysuwał się na:czoło nowego & 
dowiska — wzbudzał nienawiść, która 
ucichła czasem dopiero po jego śmierci, 
gdy następne pokolenia objektywnie oce 
niły zasługi wielkiego przybysza.  Ins- 
tynkt zasiedziałych z dziada pradziada 
obywatelj burzył się przeciwko przyby- 
szom, którzy zazwyczaj bywali przedsta- 
wieielami ducha awaaturniczej przedsię 
biorczości, ryzyka, a co za tem idzie 
byli także elementem: ruchu. Tak się bo- 
wiem najczęściej zdarza, że wędrują lu- 
dzie energiczni i przedsiębiorczy, a рохо 
stają na miejscu flegmatyczni, solidni, 
trochę leniwi. 

Coś podobnego obserwujemy dzisiaj. 
Utrudniona walka o byt pchnęła ludzi 

do ruszania się, skupianią się, zwierania 
w ciasne koła, które bardzo niechętnie 

rozwierają się, by dać komuś nowemu 
miejsca. 'Na innych zasadach, na inny 
sposób wznawiają się klany, cechy; kor- 
poracje i bractwa średniowiecza. W а- 
kiem towarzystwie źle się czuje człowiek 
nowy, człowiek, na którym osobiście ni 
komu jeszcze nie zależy, który nikogo so- 
bie jeszcze nie zobowiązał oddaną przys 
ługą, nikogo przed nikim nie obronił, z 
uikim nie wypił bruderszaftu. Człowiek, 
nieobeznany z miejscowemi warunkami, 
niezorjentowany w miejscowych wal- 
kach, nienawiściach i zasługach. Każda 
mafja, każdy klan, ma swoje tajemnice; 
trzeba zasłużyć na to, by zostać jednym 
+ wtajemniczonych, trzebą znaleźć „wła 
ściwe podejście* — nie każdy to potrafi. 

Niezależnie od tych jakichś nawro- 
tów mw przeszłość -— zupełnie współczes 
ne, nowe warunki życia społecznego po- 
wodują może ten kierunek „antyprzyby- 
szowski*. Jak niegdyś tak j dzisiaj prze 
siedlają się z miejsca na miejsce raczej 
ludzie przedsiębiorczy i rzutcy, lubiący 
ruch i zmianę (nie tyczy się to oczywiś- 
cie przeniesień służbowych). Ludzie ta- 
cy bardzo często są dobrymi organizato- 
rami, a dzisiejszy rozrost (może nawet 
przerost) życią organizacyjnego, daje im 
wdzięczne pole działania. — Przedsię- 
biorczy przybysz znalazłszy się ną no- 

    

  

  

   

wem miejscu, przedewszystkiem rozglą-. 
da się za organizacją, w której mógłby 
się wygodnie i z pożytkiem dla siebie u 
RRSO 

lokować. Oczywista, że grają lu rolę 
czynniki przekonaniowo-ideowe, w du- 
żej ilości wypadków czynniki te mogą 
mieć znaczenie decydujące, ale istnieje 
także z drugiej strony dobrze zrozumia- 

  

  

ny interes życiowy, który w naszych 
czasach, nie wymagających od nikogo 
romantycznego heroizmu, mikomu też 
nie ubliża. 

Niewątpliwe upośledzenie jednostki 
na rzecz zespołu, zbiorowości, zmusza je 
dnostkę do oparcia się o jakąś zbioro- 
wość, do znalezienia sobie miejsca w ja- 
kimś zespole. 

(Stąd inflacja organizacyjna, która 
niedługo stanie się już klęską. Tej klęski 
nikt nie zwalczy tak długo, jak długo je 
dnostka sama przez się nie będzie nie 
znaczyła, jak długo jedynie poprzez or- 
ganizację będzie mogła dobić się uzaa- 
nia dla swoich wartości i zdolności). 

Przeciętny obywatel wchodzi do os: 
ganizacji na szeregowca, co najwyżej —- 
mało aktywnego członka zarządu i to 
mu wystarcza. Ludzie silni, zdolni i am: 
bitni wysuwają się na stanowiska kie- 
rownicze, albo nawet starają się zawład 
nąć organizacją. Zapewniają jej tem 
niekiedy świelny rozwój, ale jednocześ- 
nie uważają ją za narzędzie swoich oso- 
bistych celów i naginają niejednokrot 
nie jej działalność do swoich osobistych 
potrzeb. Zaznacza sie to tem wyražaioj 
im mniejsze jest dane miasto," dana 
część kraju, zasięg działalności organi- 
zacji. 

Jeżeli wpływowy działacz jest 

im człowiekiem* — darowuje sie mu 
jako tako.. jego wielkość, chociażby 
dlatego, że zwykle w takich razach pocią 
ga za sobą do góry całą plejadę krew- 
nych, powinowatych i dobrych znajo- 
mych, co mu zapewnia przychylność du 
żej części miejscowej opinji publicznej. 

Gorzej z przybyszem. Tego rodzaju 
wyniesienie nie na wiele się przyda miej 
scowemu społeczeństwu. Wręcz przeciw 
nie. Rozłokowany już wygodnie nowy 
potentat Ściąga krewniaków i znajom- 
ków z Pomorza czy innej „Galilei* i ob 
sadza nimi co lepsze posady przed no- 
sem rozgoryczonych „autochtonów”. Na 
dalszą metę jest to niewątpliwie usługa, 
zasila się bowiem kraj, dzielnicę nowym 
€lementem, a to zawsze dobrze robi. — 
Ale „miejscowe społeczeństwo patrzy 
na sprawę wyłącznie pod kątem konku 
rencji stanowiskowo — zarobkowej i 
gniewa się. 

Pozatem przybysz z innej dzielnicy 
z konieczności wnosi ze sobą trochę in- 
ne formy i metody pracy, nieco odmien 
ne obyczaje, a jeżeli się wybił — to tę 
admienność poniekąd otoczeniu narzu- 
ea. Robi to nieraz mirzowoli, podświado- 
mie, a zawsze w najlepszej wierze. Niem 
niej draźni tem i rozgorycza, a rozgory 
czenie przesłania ludziom doniosłe i waż 

kie strony działalności przybysza. 

Ale zdarza się i tak, że przybysz obox 
niezaprzeczonych zalet, ujawnia pew- 
ne skazy charakteru, pewne niedociąg- 
nięcia etyczne, które właśnie utrudniły 
mu życie w rodzinnej dzielnicy i zmusi 

„SWO- 
   

  

  Port wojenny w Breście (Francja) rozbudowuje się 

"PZ 

  

ły do szukania szczęścia. gdzieindziej. 

Nieszczęściem współczesnego życia jest, 
że tego rodzaju typy garną się rade do 
pracy organizacyjno-społecznej. Ludzie 
zdolni, ruchliwi, a niewykwalifikowami, 
wykolejeńcy ambitni o giętkiem sumie 
niu, od których roi się powojenne, «ryzy 
sowe życie w pracy organizacy jno-spo- 
łecznej najłatwiej znajdują odskocźznię 
do jakiej takiej karjery. Brak kwalifi 
fikacji zamyka im tak zwane posady. — 

  

Kryzys zmniejszył ogromnie nieogra 
nieczone możliwości przemysłowo-hand- 
lowe. Pracą społeczna urosła natomiast, 
nabrała wielkiego znaczenia i otworzy- 
ła z kolei nowe perspektywy. 

Organizacje społeczne, poza pracow- 
ńikami  ideowymi, bezinteresownymi, 
potrzebują dzisiaj wszystkie ludzi, któ- 
rzy im cały czas poświęcają, więc ludzi 
płatnych. Wytworzył się nowy zupełnie 
lyp zawodowca — społecznika na sta“ 
tej gažy. Jest to stanowisko bardzo pocią 
gające. 1) Nie wymaga żadnych papie 
rowych kwalifikacyj, wystarczają kwali 
fikacje faktyczne i t. zw. stage organi- 
zacyjny. 2) Wobec scharakteryzowane- 
go powyżej rozrostu i znaczenia organi 
zacyj — daje duży prestige w terenie. 
3) Otwiera dalszą drogę, przy większych 
zdolnościach i dobrej konjunkturze -— 
do wyboru na posła włącznie, 

Nie dziwnego, że „niebieskie ptaki” 
zlatują się do takiej gratki nieraz z bar 
dzo daleka, olśniewają odpowiedzial- 
nych kierowników organizacj; niezaprze 
czonemi zdolnościami, energią, iniejaty- 
wą, a potem psują opinję ludziom zdał 
nym i wartościowym, nadając całemu 
rodzajow; nieprzyjemną, a niezasłużoną 
markę. 

  

  

  

  

Tego rodzaju przybysze powinni być 
tępieni, ale stanowią oni nieznaczny tyl 
ko procent ludzi wędrujących w tych 
ciężkich czasach, kiedy trzeba gonić za 
pracą, szukać jej długie miesiące i chwy 
tać w lot każdą — jakakolwiek, gdzie- 
kolwiek się nadarzy. 

Są także bardziej powierzchowne ce- 
chy naszych czasów, które nie przyczy- 
niają się bynamniej do załagodzenia sy- 
tuacji. Nasze cofnięcie się obyczajowe i 
kulturalne ku czasom dawniejszym spa 
tęgowało jakoś bezpośredniość naszych 
odczuwań. Staliśmy się o wiele mniej 
opanowani. Demonstrujemy  bezcere- 
monjalnie nasze zawody, rozgoryczenia, 
sympatje i antypatje. Nie krępujemy się 
w naszych polemikach prasowych, agi- 
tacjach przedwyborczych, lansujemy pe 
wne metody zwalczania się wzajemnego, 
„wykańczania* tych czy innych ludzi. 
Nie krępujemy się także 'w codziennem 
życiu: zupełnie otwarcie okazujemy ko 
mu wypadnie: znudzenie, lekceważenie, 
antypatję i t. p. Dawniej całą niechęć 
do przybyszów [przesłonięta byłaby jak 
gazą, dobrem wychowaniem. Toby łago 
dziło zderzenie, zacierało ostre kanty. 

Zagadnienie rzybyszostwa* jest 
bolączką. Do czegóż dojdziemy w koń- 
cu? Do absurdalnego hasła: Wilno dla 
Wilnian? Pozostanie już tylko otoczyć 
się murem i postawić straż przed brama 
mi! Wzajemne przenikanie się ludzi z 
rozmaitych dzielnic jest konieczne dla 
zdrowia całego organizmu Polski jak 
swobodna cyrkulacja krwi. Nie można 
tego ruchu utrudniać. Sami sobie nie 
wystarczymy w żadnym wypadku. Dop 
rawdy pora skończyć z tym  śŚrednio- 
wiecznym podziałem ludzi na swoich i 
cudzych. Czyż nie jest jedynie ważnem 
jakie wartości wnosi dany człowiek w 
dane środowisko? 

Najlepszym dowodem szkodliwości 
antyprzybyszowskich nastrojów jest 
fakt, że nie zostały one nigdzie publicz 
nie sformułowane. Unoszą się 

poprostu w powietrzu, są w atmosferze. 
Należy je uwydatnić nawet w tym wy- 
padku, jeżeli istotnych przyczyn zjawi 
ska usunąć się nie da. Może się to przy 
czynić do częściowego przynamniej u- 
nieszkodliwienia tych tendencyj niebez- 
piecznych dla harmonijnego współżycia 
bardzo jednak różnorodnych dzielnic 
Polski. Wanda Dobaczewska. 
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Podrož 
iniejatywa tej podróży wyszła od uczonego belgij 
skiego prof. Kaisin, podobnie jak inicjatywa 10- 
tów stratesierycznych wyszła od innego prafe- 
spra helgijskiego, dobrze nan: znanego prof. Р1е- 
cardz, Jak widać, Belgja dzierży prym w po- 
-szerzaniu naszej wiedzy zarówno wzwyż jak 
wdół. 

Można wiele zarzucać czasom @ 
Niepodobna jednak zarzucić im stłagn cji W za- 
kresie ryzykownych, nieraz szaleńczych badań 
naukowych, © jakich dawnym uczonym zeledwie 
ię meże śniło, Zresztą poco sięgać 2ž do daw- 

ch adeptów wiedzy? Nie dalej jak pół wieku 
temu koncepcje Juljusza Verne'a uważane były 
za płód fantazji, za ehimerę zdolną karmić ео- 
najmniej hezkrytyczne umysły młodzieży szkol- 
nej. Dzisiaj chimery te w znacznej mierze stały 
się rzeczywistością. Verne'owski „Nautilus“ 

przycblekł realny kształt łedzi podwodnych i 

hermetycznych, odpornych na ciśnienie głehi- 
newe gendeł, w których się bada na wielkich 
ułębokościach życia eeesnicznej flory i fauny. 

Verne'pwsk? kapitan Nemo inkarnował sie w ad- 
mirała Byrda samotnika — ryzykanta, który na- 

raża życie pedezas dłusich spędzonych pod bie- 
sunem miesiecy. Verne'owski tajemniczy . Ro: 
bur, wynalazea wehikułu, który mócł jeździć, 

pływać i latać neteleśn*! sta, wynajduiae auto, 

równie przydatne de jeżdżenia po ladzie jak 

i pa wodzie. brak tyłko skrzydeł. Verne'owscy 

badacze snnszezał e wsłab krateru įedneso 

z wulkanów islandzkich a wynurzaiący się z 

skanų Stromboli na wysnach Linaryiskich 

Włochy) natehneli šmialkė skich do od- 

bycia analosicznej podróży wsłab jednego z 

płonacych kraterów Nipneuu. Qbeenie zaś ru 
sza wgłąb ziemi uczony belgijski. 

  

   

  

   

   

  

    

      

   

  

   

PLAN PROF. KAISINA. 

Prei. Fel'ks Kaisin jest kterownikiem Insty- 
tutu Gertegicznego przy uniwerytecie w Lou- 

Przed kilku mies 
projekt zapuszezenta się wgłąb kuli zżem- 

skiej w celach naukowych. Projekt prof. Kaisi- 
na, nader kosztowny jeżeli chodzi © realizację, 

znalazł w Beleji nadspodziewanie ż e echo + 

рерэгейе. Szereg hełgijskich instytucyj nauko- 
wych efiarowało prof. Kaisin + pomoc ma- 
terjałna, tak, że wkrótee już uczony przystą- 

pi do dzieła. 

  

       
    

  

      

    

TEQRJE BUDOWY KULI ZIEMSKIEJ. 

Nsihardziej popularną od czasów przy     
  

hipotezy kesmogonicznej Kanta i Laplace'a — 
teeriz odnośnie budowy kuli ziemskiej jest 
teorja (a raczej hipoteza) n ująca: kula 

  

     ziemska jest masą rozrzadzeną, gazowo-pły 
»ą, o cienkiej zastygłej skorupie. Ta ostałn 
sianowi t. zw. litosferę, podezas gdy rozżurzi 
ue jądro — pyrosterę, wraz z barysterą. Za ta- 
ką hipotezą pr jawiaią: z jednej strony po- 
chodzenie ziemi (oderwanie się nlanety od mgła- 
wtey—słońca), z drugiej — takie zjawiska, jak 
irzesienia ziemi, czynność wulkanów i t. p. z 
trzeciej — stały wzrost temperatury, w miarę 

zogłebienia się w ziemię. 
Poza powyż naibardziej bodaj  rozpo- 

wszechnieną teorja istnieje teorja zbliżona, któ- 

ra głosi, że kuła ziemska jest zastygła nazew- 
natrz „ postadn — jeżeli można się tak wy- 

  

   

  

      

      

rzzić — neniska zapałne. [nnemi słowy, w li- 
tesierze istnieją „wtręty pyrosieryczne*, miej- 

  

sea, zawierające lawę it gazy. 
Prof. Kaisin wysuwa trzecią teorję czy hipo- 

tezę: niema weale pyrosfery, jest tylko litosfe- 
ra; kuła ziemska jest nawskraś zastygła: jej sko- 

  

_TEATR NA POHULANCE 
  

Dziś i Jutro o godz. Bei wiecz. 

; TEN, KTÓRY WRÓCIL ; 

Zajście „językowe' 
w aptece żydowskiej 

Z rzeczywistości wileńskiej 
po Powstaniu Styczniowem 

Ё S 

/Tłumiąc powstanie 1863 r. na Lit- 
wie, Murawjew nie poprzestał na krwa 
wym porachunku z uczestnikami pow 
stania i ich rodzinami oraz na konfisko 
waniu ich majątku. Obawiając się. aby 
czyn rewolucyjny się nie powtórzył i 
chcąc temu po swojemu zapobiec, roz 
począł krwawy satrapa okres wzmożo- 
nej rusyfikacji, zmit jącej do zupełne 
go wykorzenienia z tych ziem języka i 
kultury polskiej. 

      

       Nie uwagi Murawjewa w tej 
mierze także ludność żydowska. 

  

Ogłosiłem swego czasu w „Kurjerze 
Wil im* okólnik Murawjewa z dnia 
12-go stycznia 1865 r., dotyczący rusz- 
czenią Żydów litewskich. w którym m. 

    

do wnętrza ziemi 
rupa jest jakgdyby rybią łuską, powstałą ze 
skał i lasów. 

TRZEBA TO SPRAWDZIĆ. 

Prof. Kaisin jest zbyt szenującym się uczo- 
rym na io, by mówić na wiatr. Hipotezę swą 
wysunął belgijski po 25 latach żmudnej pracy 
gecloga.Lekceważyć więc jego nie wolno. 
Temniemniej najgenjalniejsza nawet hipoteza 

nie przestanie być hipotezą, o ile nie zostanie 
petwierdzena przez fakty. Na to, by hipoteza 
prof. Kaisina nabyła praw obywatelskich, sta- 
ła się teorją we właściwem tego słowa znacze- 

niu, musi znaleźć swe uzasadnienie. Idealnem 
bezapelacyjnem uzasadnieniem byłoby przewier- 
cenie kuli ziemskiej nawyłot w kilku kierunkach 
i przekonanie się, że istotnie wszędzie jest tylko 
masyw litosfery. Niestety, taki sposób w prak- 
tyce nie da się zastosować, przynajmniej przy 
dzisiejszym stanie techniki wiertniezei. Mima 

całevo szacunku dla hipotez prof. Kaisina, nie- 

podebna zaprzeczyć, że w miarę zagłębiania się 
do litostery temperatura wzrasta tak, że na 

pewnej głębokości dałsza praca staje się nie- 
możliwa, a dalszy pobyt wykluczony. W naj- 

głębszych na całym świecie kopałniach di: 

mentów w Kimberley (Afryka płd.) czarny pr: 

zwyczaiony do afrykańskiesn żaru robotnik w 

trzymać może tylko 2 godziny i to przy użyciu 
nowoczesnych elektrycznych wentylatorów. Mak 

symalna głehokość osiasana dotyehezas przez 

świdry wiertnicze wynosiła 3—3!/> klm. Cóż 

  

    

     

  

to znaczy wobec przeszło 6 tys. klm., stanowia- 
cych średnicę kuli ziemskiej? 

SZCZEGÓŁY ZAMIERZONEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Rebety wiertnicze zamierza prot. Kaisin 
podjąć wpobliżu miejscowości Dinant na brze- 
ku Mozy (Belgja połudn.). Średnica otworu wy- 
niesie 1'/» mt. Użyte będą masz, nowszej 
kenstrukeji. Cbliczono, że zesłębienie się. na 
3 kim. wgłąb ziemi potrwa prawie 3 lata. Ma- 
szyny wiertnicze zaopatrzone będą w przyrzą- 
dy, rejestrujące automatycznie temperaturę na 
różnych głębckeściach otworu. 

Wydobywaną na wierzch ziemię, kamienie 

r. d. Padač kędzie uczony belgijski wraz z 
asystentami jaknajgruntowniej: Być może, iż 
wykryje się przytem jakieś bognetwa kopalne. 

Gdy świdry osiągną głębokość 3 kim. zamie- 
rza prof. Kaisin opuścić się specjalną windą aż 
na dno otworu. Prawdopodobnie zaidzie potrze- 
Po zaevatrzenia sie przytem w strój nurka i 
zbiernik tlenu, a te ze wzeledu na nieznośną 

temperaturę. O ile się da, założy prof. na głę- 
bokości 3 klre. lakoratorjum geołosiczne, by ba- 
dać tajemnice litostery bezpośrednio na miej- 
SE. 

Mimo wszystkie trudności, badania uczonego 
btlsijskiego wnieść mosą wiele świałta do 
kwestvj, mało dotychczas znanych. Z tego 

wzełedu imprezę prof. Kaisina powitać należy 
7 całem uznaniem, New. 

  

   

Pogrzeb ofiar lawiny 

  

W St. Anthónien (Szwa 

dniach pochłonęła wiele istnień ludzkich. 
saniach zawieźli trumn. 

    

  

*arja) onegdaj odbyl się pogrzeb pięciu ofiar lawiny, któr 
Sąsiedzi 

„e zwłokami na pobliski cmentarz. 

a w oslatnich 
zniszczonej wsi, na 

  

zmarłych, mieszkańcy 

  

  

Moda i postęp 
Pewien wielki magazyn londyński urządził 

nio interesujący pokaz swych modeli za 
poniocą.. aparatów telewizyjnych. Manekiny, 
prezentujące nową kolekeję wiosenną, defilowa 
ły kolejno w stadjo, podczas gdy zaproszeni 
goście, wśród których znajdowała słę również 
księżna Kentu, przygłądali się pokazowi w odle- 
głej od studja o 10 km. sali, zaopatrzonej w 
ekran kinematograficzny. Rewja mody zorgani 

      

  

  

    in. w punkcie 3-im było powiedziane *): 
„Celem ostatecznego zlikwidowania 

wszelkiego niewłaściwego mówienia po 
polsku (,polski gowor*) wśród ludno- 
ści żydowskiej, nie będącej pochodzenia 
polskiego i która jest obowiązana odczu 
wać wszystkie dobrodziejstwa, okazywa 
ne jej przez Rząd, i wyrażać takowe u- 
czucia nie czczemi tylko słowami lecz 
czynem — polecić reprezentantom ży- 
dowskim i rabinom, aby rozciągali nies 
łabnący nadzór nad wykonaniem niniej 
szego rozporządzenia z uprzedzeniem ta 
kowych, że w razie najmniejszego osłąb 
nięcia nadzoru z ich strony, oni sami 
również będą podlegać karze grzywny 

Ze swej strony, jnteprełując a ceont- 
ranio okėlnik Murawjewa, Gubernator 
Wileński zarządził, „aby Żydzi mówili 
po rosyjsku pod groźbą zapłacenia grzy 
wny”. 

Nad wykonaniem osławionych prze- 
pisów „językowych* czuwała policja i 
pomiędzy nią a ludnością musiało docho 
dzić na tem tle do różnych incydentów. 

Dane o jednem takiem zajściu, będą- 
cem jaskrawym obrazkiem z życia wileń 

        

   
   

  

( „Kurjer Wileński” z dnia 12 sierpnia 1935 v. 

  

zowzna w tak oryginalny sposób zdobyła wiel- 
kie powodzenie, a zgremadzone klijentki maga- 
zynu poczyniły liczne zamówienia, wybierające 
kapelusze według przedstawionych na ekranie 
modeli, W przyszłości technika pokazów mode- 
Ji pójdzie zapewne jes: bardziej naprzód i 
hędzie można zamawiać nowe toalety demon- 

strowane nx domowym ekranie telewizyjnym. 

      

skiego w owym czasie, zawiera fascykuł 
wspóczesnych akt z kancelarji Polic- 
majstra Wileńskiego, znajdujący się obe 
cnie w archiwum prywatnem znanego 
wileńskiego literata żydowskiego i dzia 
łacza społecznego p. Mojżesza Szaliła. 

11 

Terenem zajścia i popełnienia „prze 

  

stępstwa” językowego była apteka Żyda 
Eljaszewa Wilnie, zaś głównymi wi- 

   nowa jcami, oprócz samego właściciela 
apteki, także zatrudnieni w niej pomoc 
nik aptekarski Żyd (brat właściciela) i 
uczeń apłekarski Polak, wreszcie klijent 
ką Polka. Bohaterem. który „kramote“ 
ujawnił, był zastępca prystawa porucz- 
nik Szczedrin. Czas wiosenny. 
dzień 1869 r. 

Opis całego zajścia znajdujemy w ra 
porcie Szczedrina, złożonym tegoż same 
go dnia Policmajstrowi Wileńskiemu 
„eelem pociągnięcia winowajców do od 
powiedzialności według prawa*. Elabo- 
rat ten, stylistycznie nieudolny i urąga- 
jący nadto elementarnym zasadom gra 
matyki i ortografji języka rosyjskiego, 
opowiada (w formie poprawionej) co na 
stępuje:   

UŚMIECHY |! USMIESZKI. 

H storja z pieprzem 
— Śliczny jest 

młodzian na balu. 

ten pieprzyk pani — mówi 

  
-— [Mam jeszcze. jeden, ale- ten' widać 

wtedy, 

tylka 

gdy jestem w kostjumie kąpielowym 

odpowiada zarumieniona panienka. 

Ma swój pieprzyk ta historja... stwi 

    

dza jedna z dam, po wysłuchaniu interesując 

łce. 

  

opowieści o swej przy 

  

Szalenie lubię pieprzne kawały zwie 

rza się inna. 

—- Uciekł, gdzie pieprz rośnie żali się 

bankier, myśląc o złodzieju kasjerze. 

-— Proszę o trzy większe z pieprzem od 

zywa się w barze przy bufecie jakiś ochrypły 

głos. 

z grypy 

   wierząc św że to właśnie wleczy go 

    

oraz innych dolegliwości. 

  

To, co tutaj zebrałem, to są mniej więcej 

wszystkie encyklopedyczne wiadomości Polaka 

na temat pieprzu, tej rośliny z dalekich Indyj 

Wschodnich i Chiń. 

Tymczasem z Anglji nadchodzą doniesienia 

jak bajkę: 

dzi od Łondynu po Szanghaj. W 

setki 

Dotąd sześciu re 

  które czyta się rozpacz ogarnęła lu 

Azji 

mniejszych 

szereg 

banków zawiesiło wypłaty, 

firm zbankrutowało w Anglji. 

kinów spekulacji popełniło samobój ty 

    

siącom ludzi z rasy żółtej grozi śmie: 

Wszystko z powodu tej małej kułki: pieprzu 

Oto jakiś Armeńczyk, 

zwisku Karapet Bishirgain, dostawszy się do Pa 

ryża awansował z biegiem łat z ehłopca do po 

tarza dyrekcji Credit 1 

  

o dziwacznem na 

ronnais 

  

syłek na se 

Stad przeniósł się do Londynu, 

1iwszy udał się 

  

gdzie założył 

  

wielką firmę handlową. fo uczy 

do Indyj wschodnich oraz Chin i powiedział 

tam zdumionym Indom i Chińczykom: 

  

Jiali was oszuku 

  

przedawajcie pieprz 

tylko mnie, a będziecie bogaci. 

Po trzech latach niegłupi Karapet miał wszy 

stek pieprz w swoich rękach i tysiące agentów 

Stworzył oczywiście trust w Loadynie, « 

pieprz sprytnie schował na składach. Po dalszych 

  

dwuch latach cena pieprzu wzrosła trzykrotnie, 

zaš il 

  

č pieprzu na skladach miljonera 7 daw 

2000 ton wzrosła do 20.000 tonn. 

Ten teleg 

nych 
wam zada pieprzu” — owali 

ni konsulowie z Indyj i Chin do swoich mi 
    

ró: 

ministrów. Ci jednak mieli ważniejsze sprawy na 

  

głowie, niż” pieprzez 

Machali rę 

o zwalczania kry 

e się z jakimś Karapetą 

mowy 

    

i przygotowywali wielkie 

u. 

ksze firmy poszły po rozum 

  

    Tymczasem co w 

-— Go jest, 

  

do głowy co z tym pieprzem? 

powiedzieli sobie ich właścieiele. Nie damy 

się tak pieprzyć bez końca. Prawda, że £ zw 

„biały* pieprz jest lepszy, ale jest i „czafny* 

  

    
a w czł y tańszy” 

„Czarny „pieprz, a 

odrobinę gors 

Zmówili się i zamówili 

Karapeta został na lodzie z całym swoim tru 

tysiącami białego 

     

stem i dwudziestoma tonn 

pieprzu. e 

Zapasik ten starczy podobno na 10 lat całej | 

każdy jej. mięszkaniec furopie, nawet gdyby 

sypał drugiemu codziennie po. garstce. pieprzu 

w oczy. 
  

iągu paru 

  

pet Bishirgain stiacil w prz 

  

   
    

  

cidy jego pieprzyk na składach. 

Ze szkółki idzie mały berbeć i;z dumą po 

wtarza popularne, ale niełatwe do powtórzenia 

zdanie: 

Pietrze 

  

wieprza pieprzem, bo 

Weł. 
„Nie pieprz 

przepieprzysz pieprzem wieprza“. 

  

„1869 r.. dnia 4-go kwielnia. Pełnią- 
na podstawie rozporządzenia p. Pa 

licmajstra Wileńskiego obowiązki zastęp 
cy prystawa 1-go komisarjatu policyjne 
go w Wilnie, porucznik Szczedrin, wcho 
dząc do apteki, znajdującej się w domu 
p. Białego, a której. właścicielem jest p. 
Eljaszew, zauważył że sprzedawanie le- 
karstw różnym qsobom odbywa się przy 
pomocy pytań i odpowiedzi pe polsku 
Wobec tego w ypowiedziałem. uwagę, że 
po polsku mówić nie wolno i że nie na 

ży także wydawać lekarstw. Na to od 
powiedział mnie jakiś młody człowiek. 
że w aptece można mówić po polsku z 
tej przyczyny, że wielu Polaków umiera 
i mówić po rosyjsku nie chce lub nie u- 
mie. Zwróciłem się do niego tedy z za- 
pytaniem: „Kim Pan jest? jak nazwiska 
i jakiego wyznania?*, na co nastąpiła 
odpowiedź, że to jest nie moja sprawa. 

Następnie wszedł do apteki aptekarz p. 
Eljaszew, który również oponował prze 
ciwko moim „czynnościom i posłał po 
swoich krewnych. Między innymi przy 
były kupiec 2-ej gildji Winawer również 
począł się rozwodzić, że nie jest moja 
rzeczą, kto mówi po polsku, poczem uk- 
tył się przez tylne wyjście z apteki. Nas 

         



„KURJER“ 7 dnia 14-g0 lutego 1935 r. 
  

  

    Š. p. prof. 

Bolesław Bałzukiewicz 

Ubiegłej nocy zmarł nagle w swem 
mieszkaniu przy ul. Kalwaryjskiej zna 
ny prof. Wydziału Sztuk Pięknych Bole 
sław Bałzukiewicz. Śmierć lak niespo- 
dziana 4 cicha, jak cichą i skromną by 
ła duchowość tego artysty, napełni głę- 
bokim smutkiem szerokie sfery Wilna i 
odbije się żywem echem niezawodnie aż 
po przeciwległe krańce Polski, gdzie 

jak n. p. w Krakowie ś. p. Bałzukiewicz 
od czasu współpracy z Wiwulskim oko 
ło pomnika Grunwaldzkiego był postacią 

znaną i otoczoną powszechnym szacun- 
kiem. 

Wilnianin z krwi i kości, wyrósł Śp. 
Bałzukiewiez, także jako artysta, z gle 
by tutejszej, bo z domu rodzinnego wy 
niósł talent i czyste a gorące ukochanie 

sztuki. Ojciec jego zadziwiał w swoim 
czasie jako samouk-rzeźbiarz niepow- 
szedniem poczuciem plastyki, mistrzem 
był mu barok wileński, odczuty głębowo. 
Z pracowni ojca wyszedł znaczny zastęp 
figur świętych a zwłaszcza Ukrzyżowa 
nego i Matki Boskiej, zdobiących niema 
ło wileńskich kościołów oraz  okolicz- 
nych kaplice i kapliczek przydrożnych 
jak np. na Antokolu gdzie po dziś dzień 
wzbudzają one respekt ekspresją odda- 

ną z dużą samorodną intuicją i wiedzą 

fachową. 
Wyrosły w tej atmosferze syn, Boles 

ław, od najmłodszych lat marzył o sztu 
ce i oddał się cały studjom artystycz- 
nym już od 15 roku życia. Księga pa- 

miątkowa USB. podaje nam w skrócie 

pracowity żywot Zmarłego. 

Bolesław Bałzukiewicz, ur. 12 lutego 

1879 r. w Wilnie. W r. 1894 wstąpił do 
Państwowej Szkoły Rysunkowej w Wil 
nie, jednocześnie też uczęszczał do szko 
ły rzemiosł, Obie ukończył w r. 1897. — 
Następnie udaje się do Krakowa, gdzie 

jako uczeń Akademji Sztuk Pięknych 
pracuje pod kierunkiem rzeźbiarzy: — 
prof. Dauna i prof. Laszezki do r. 1901. 
W końcu 1902 r. wyjeżdża do Paryża, 

gdzie odbywa studja w Ecole des Beaux- 
Arts pod kierunkiem A. Merciera. W pis 

mach francuskich ukazują się reproduk 

cje jego prac: popiersia Mickiewicza, 
„Emigranta, oraz in. Lata 19041907 
spędza w Wilnie, pracując nad wykona- 
niem grupy dzieci dr. Miekiewicza, me- 

daljonu ks. Zawadzkiego dla kościoła 
św. Piotra i Pawła, medaljonu Józefa 

Montwiłła i p. Chomińskiego, odlanych 

w bronzie, kilkunastu figur kościelnych 
w drzewie, biustów i grupy Sieroty”, 

przyjętej do Salonu Artystów Francus: 

kich w Paryżu (obecnie w zbiorach Tow. 

Przyj. Nauk w Wilnie). W r. 1908 wy- 

jeżdźa do Petersburga. Po ukończeniu 

lam kilku rzeźb jak: „„Małego skrzypka”, 

„Wojny*, zostaje wezwany przez A. Wi 

wulskiego do 'Paryżą dla współpracy 

przy budowie pomnika Grunwaldzkiego 

dla Krakowa. W r. 1912 wystawia prace 

liais R EKT 

        

  

   

  

tępnie przyszłą do apteki szlachcianka, 
panna Amelja Czerniawska, która także 

prosiła o wodę selcerskę po polsku i 
moje pytanie co do tego Czerniawska po 
zestawiła bez odpowiedzi. Wtedy zapy 
tałem Aptekarza, kim on jest, z jakiego 
rodu pochodzi, to ma moje pytania nie 
chciał mówić, a na pytanie, jak jego 
imię, odpowiedział, że nie pamięta a w 

końcu odpowiedział, że Józef syn Micha 
ła Jocz. Jednem słowem, ustaliwszy ca 

łą arogancję („dierzosti*) i samowolę ży 
wiołu polskiego podczas, gdy Aplekarz 
Żyd Eljaszew popiera polską mowę, po 
stanowiliśmy zapisać wszystko w niniej 

szym akcie i, po stwierdzeniu podpisa 
mi wszystkich, zameldować o tem p. Po 

liemajstrowi Wileńskiemu celem pociąg 
nięcia winowajców do odpowiedzialno 
śc według prawa”. 

Przy sporządzeniu protokułu, który 
autor szumnie zatytułował „aktem* byli 

także obecni jakiś niższy funkcjonar- 
jusz policji i kilku stróży. Wszyscy ci 
byli jednak niepiśmienni i na ich prośbę 
w ich imieniu podpisał się sekretarz gu 
bernjalny Butkiewicz, który, 
dzieć skąd się tu wziął, -_./ ——- 

Szczedrin, przesyłając „akt*  polie- 

nie wie- 

w Paryżu w Socićtć Nationale des Beaux 
-Arts, w r. 1914 w Salon des artistes 
franę.: głowę kobiety (marmur), portret 
p. Dowoyno, głowę Miekiewicza (obec- 
nie w Muzeum Mickiew. w Paryżu). W 
r. 1918 wraca do Wilna, zaproszony 
przez wydział sztuk pięknych U. 5. В. 
do prowadzenia pracowni rzeźby. Po ro 
ku zostaje zastępcą profesora. W Wilnie 
wykonywa tablicę marmurową z medal 

jonem Marszałka Piłsudskiego w bron- 

zie dla kliniki ocznej USB. oraz takiż me 
daljon dla Senatu Rzeczypospolitej. Na 
konkursie projektów na pomnik ks. ar- 
cybiskupa Cieplaka projekt jego zostaje 

odznaczony i przyjęty do wykonania. 
Pomnik odlany w bronzie pod jego kie 

rownictwem w pracowni U. S. B. zostal 

odsłonięty w bazylice wileńskiej 18. 6. 

1929 roku. 

W ostatnich latach wykonał między 

innemi pomnik J. Montwiłła przy koście 

le Franciszkańskim, wykazując przytem 

rzadkie uzdolnienie do pokonania trud 

ności lokalnych w realizacji skompliko 

wanych czynności odlewniczych i toru 

jąc w ten sposób drogę do stworzenia w 

Wilnie zakładu odlewnictwa w bronzie, 

jakiego dotąd miastu brakuje. Pozatem 

zaznaczył się szczególniej dodatnio w 

upiększeniu miasta przez osłatnie swoje 

większe dzieło, przez pomnik Lelewela 

na Rossie, który pociąga zarówno monu 

mentalnością, jak i siłą wyrazu niepospo 

litej głowy wielkiego historyka. 
Człowiek gołębiego serca, najgoręt- 

szy patrjota, najlepszy kolega, najoddań 

szy młodzieży artystycznej pedagog, ską 

py w słowa, a uderzający w rzadkich 

momentach wywnętrzeń głębią przemy 

śleń ; odczuwania, — wzór sumienności, 

szczerości i powagi w twórczości i w 

spełnaniu wszelkich zadań — odchodzi 

od nas $. p. Bolesław Bałzukiewicz jako 

człowiek rzadki, wyjątkowo drogi ser- 

   

    

com licznych znajomych, — pozostawia 

jąc po sobie żal najgłębszy. 
M. M. 

DSG i S 

Poszukiwania zaginio-“ 

nego lotnika Gołubiewa 
'MOSKWIA, (Pat). Z Archangielska donoszą, 

że oprócz samołotów, 100 narciarzy udało się na 

poszukiwania zaginionego pilota Gołubiewa. Wy 

konano dotychczas około 50 lotów ponad rzeką 

Onegą. Jak dotąd wszystkie poszukiwania są 

dokona ją 

  

bezskuteczne. I cztery samoloty 

ponownej inspekcji wybrzeży Morza Białego. 

Zabił brata o 13 groszy, 
1i pół roku więzienia 

TARNÓW, (Pat). Sąd okręgowy w Tarnowie 

rozpatrywał sprawę niejakiego Stanisława Ku- | 

lisia, który w czasie kłótni o 13 gr. przy podzia- 
le zarobku zabił swego brata, Franciszka. Sąd 

skazał bratobójcę na półtora roku więzienia. 

  

majstrowi, dodał jeszcze osobno, że w 
nieprawomyślnej aptece rodzony brat 
właściciela Eljaszewa rozmawiał także 
po polsku z różnemi innemj jeszcze oso 
bami. 

ш. 

Złożenie powyższego raportu grozi- 
ło oczywiście „winowajcom w szczegól 
ności aptekarzowi j jego personelowi po 
ważnemi konsekwencjami. Toteż nie na 
leży się dziwić, że ci nie założyli rąk i 
zostało spowodowane, iż „wyższa wła- 
dza” t. j- sam prystaw, przełożony Szcze 
drina, już nazajutrz złoży policmajstro- 
wi uzupełniający raport, łagodzący in- 
kryminowany stan faktyczny. 

Prystaw wyjaśnił, że młodym czło 

wiekiem, o którym Szczedrin pisał w ra 
porcie był pomocnik aptekarski Rafał 
syn Nauma Eljaszew, brat właściciela 
apteki, zaś uczniem aptekarskim — Jó- 
zef, syn Michała Jocz. Z tej dodatkowej 
relacji wynika, iż cały incydent sprowa 
dza się tylko do tego, że przybyła panna 
Amelja Czerniawska, rodzoną siostra bu 

chaltera Wileńskiej Dumy Miejskiej, is- 
.totnie prosiła o. wodę selcerską po. pol- 
sku, ale, jak twierdzi prystaw, ani El- 

Dzisiejsze obrady Sejmu 
WARSZAWA. (Pat). Czwartek poświę 

cony będzie w Sejmie na załatwienie trze 
ciego czytania preliminarza budżetowe 
go na rok 1935-36, oraz uslawie skarbo- 

wej. 
Ponadto na porządku dziennym znaj 

duje się pierwsze czytanie rządowy 

projektów ustaw dotyczących reform; 

państwowego podatku gruntowego, zmia 

ny przepisów o opłatach stemplowych. 

zmiany ustawy o państwowych podat- 

kach dochodowych i daninach publicz- 

nych. Posiedzenie rozpocznie się o go- 

dzinie 10. 

Uchwały Rady Ministrów 
WARSZAWA. (Pat). Rada ministrów 

na ostatniem posiedzeniu uchwaliła pro 

jekt ustawy w sprawie zmiany przepi- 

sów o opłatach  stemplowych. Projekt 

ten będzie rozważany w pierwszem czy 

taniu na posiedzeniu sejmu 14 b. m. 

Zbrojenia litewskie 
według danych prasy 

niemieckiej 
KROLEWIEC, (Pal). „Preussisehe Ztg.* do- 

nosi, że wślad za przegrupowaniem wojsk litew 

skich na granicy niemieckiej, Litwa zakupiła w 

ub. tygodniu w firmach angielskich i francu- 
skich większą iłość samolotów wojskowych. 

Dziennik podkreśla, że tranzzkcje te nastą- 

piły nie jak zwykle przez rozpisanie przetargu, 

lecz w tempie przyśpieszonem bez zbierania 

ofert od dostawców. 

  

        

    

  

     

Kapliczka kurpiowska 

tow 

  

» 

i 

Ė Kapliczka ze Świątkami, patronami Kurpiów 
przy Muzeum w Nowogrodzie nad Narwią. 

Mecz bokserski Polska- 
Łotwa w Wilnie 

RYGA. (Pat). W kwietniu odbyć się 

ma w Wilnie mecz bokserski Polska — 

Łotwa, na który Łotysze wyrazili już de 

finitywnie zgodę. 

Wybory w izbie Lekarskiej Wileńsko- 

' Nowogródzk 
Dnia 30 grudnia ub. r. odbyły się, jak wia- 

domo, wybory w Izbie Lekarskiej Wileńsko-No- 
wogródzkiej. Zgłoszone były 3 listy, z których 
przeszli poszczególni kandydaci. 18 członków 
Izby złożyło protest, wnosząc rozmaite zastrze- 
żenia, przedewszystkiem co do formalności wy- 
borów. 

iej zostały unieważnione 
Zarząd naczelnej Izby Lekarskiej w Warsza- 

wie protest ten uwzględnił i wybory do Wileń- 
sko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej unieważnił, 
w myśl przepisów par. 38 ordynacji wyborczej 
zarządzając przeprowadzenie nowych. Wykona- 
nie tego zarządzenia polecono dotychczasowemu 
zarządowi Izby. Szczegóły podamy jutro. am. 

  

Miliony! 
Miljony! 

  

Słychać ostatnio tu i tam! 

A to czemu? 

Bo już 19 LUTEGO rozpoczyna się ciągnienie 
1 klasy 32 Lot 

To też każdy, kto chce być w posiadaniu 

MILJONA ZŁOTYCH 
niech bezwzgiędnie kupi 

Ww SZCZĘŚLIW 

erii Państwowej. 

LOS 
EJ KOLEKTURZE 

„DROGA » SZCZĘŚCIA” 
WIELKA 44 

Oddziął: GDYNIA, 

  

  

jaszew ani Jocz nic jej na to nie odpo 
wiedzieli. Podali jej wodę, — milezac, 
i nie więcej nie było. 

Wyjaśnienie nie zadowoliło  polic- 
majstra, który tuż na marginiesie skre 
ślił ołówkiem: „Poufnie, do prystawa I 
Kom. Dostarczyć mnie bardziej szcze- 
gółowych informacyj w tej sprawie, a 
w razie potrzeby przeprowadzić formal 
ne śledztwo”. 

Dochodzenie było zatem dalej pro- 
wadzone. Po miesiącu prystaw zakonu 
nikował poliemajstrowi wyniki docho 

dzenia, osiągnięte po zbadaniu przez nie 

go świadków, którzy podpisali pratokół 

oraz osób, które były obecne w aplece 

w czasie incydentu. 
Ostatnia relacja prystawa wypadła 

dla Szczedrina jeszcze mniej pomyślnie. 

Zostało bowiem stwierdzone, że Szczed- 

rin wstąpił do apteki po magnezję, bę- 

dąc trochę podchmielonym („niemnożko 
wypiwszym'*). Pozatem żostała potwier 
dzona wersja, że Czerniawską sama tyl- 
ko zwracałą się po polsku, ale ani pomoce 
nik aptekarski, ani też uczeń aptekar- 
ski nie jej nie odpowiedzieli, lecz podali 
jej wodę, o którą prosiła. Niemniej Szcze 
drin począł krzyczeć na Rafała Eljasze- 

    

    

WILNO MICKIEWICZA 10 

Ś-to Jańska 10. 
Ati 

  

wa, dlaczego pozwala w aptece prowa 
dzić rozmowy po polsku. Na to zainda 
gowany Eljaszew, nie znając osobiście 
Szcezedriną, odpowiedział mu, że nie zna 
go i nie ma obowiązku tłumaczyć się 
przed nim. To wytrąciło Szczedrina z 
równowagi i ten sporządził protokół, 
wzywając jako przybranych świadków 
kilku stróżów i stójkowych, którzy 
świadkami samego zajścia wcale nie by- 
li. Szczedrin ponadto zatrzymał w apte 
ce, wszystkie osoby, które tam zastał aż 
do zakończenia protokółu, co potrwało 
dłuższą chwilę i właściciel apteki w to 
ku dochodzenia złożył z tego powodu 
skargę policmajstrowi. 

Jak widać, późniejszemi zeznaniami 
zajście zostało zatuszowane i sprawa już 
mie miała dalszego biegu. 

Tak się zakończyła burza w szklance 
wody (sodowej) — w smutnej rzeczywi- 
slości popowstaniowej w Wilnie. 

P. Kon. 

2
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TU SZARY CZŁOWIEK 

„KURJER“ z dnia 14-g0 lutego 1935 r. 

SEKWESTRATOR 
we wlasnem Zwierciadle 

Pokonalem wreszcie piramidė wladzy 
zwierzchniej sekwestratora į znalaztem 
się przed obliczem jego bezpośredniego 
przełożonego — kierownika egzekucji. 
Musiałem znowu opowiedzieć wszystko 
prawie od początku — a więc — skąd, 
poco, naco i t. p. Pan kierownik wysłu 
chał mnie z uśmiechem zrozumienia i od 
powiedział bardzo uprzejmie: 

— Ma pan rację. Bez świadków sek 
westrator będzie się czuł swobodniej, wy 
powiadając swoje zdanie, a powie panu 
wszystko to, co stale mówi nam. Znamy 
dobrze niedolę zawodu  sekwestrator- 
skiego. 

Byłem trochę zażenowany 'uprzej- 
mością kierownika. Czułem się jak zło- 

dziej — jakbym kradł tę uprzejmość 
zatroskanym peteniom urzędów skarbo- 
wych, mających na karku sekwestrato- 
rów. 

Przyszedł wreszcie sekwestrator pier 
wszy. Spojrzałem na niego uważnie. — 
Atmosfera poprzednich rozmów z klien 
tami urzędów skarbowych ; ogólne nas- 
tawienie do poborcy skarbowego wytwo 
rzyły w mej wyobraźnj; ponurą sylwetkę 
sekwestratora. Spodziewałem się widoku 
niezwykłego a więc jakieś przykre 
spojrzenie, sadystyczne zacięcie ust. aro 
gancja wrodzona itp. itp. A tymc m 
stał przedemną najzwyklejszy człowiek 
0 dobrodusznej twarzy, trochę onieśmie 
lony, trochę zażenowany. 

— Hm... dzień dobry... 
—- Dzień dobry... 
Patrzyłem i rozmyślałem 

mienią tego poczciwinę w człowieka 
ogólnie nielubianego. w człowieka, któ- 
ry się cieszy opinją... sekwestratora? 

Rozmowę rozpoczęliśmy od wzajem 
nych wyjaśnień. 

— (Chciałem z panem pogawędzić 
bez świadków nie poto, aby wydobywać 
podstępnie tajemnice, lecz poto, aby ta 
rozmowa nie miałą charakteru urzędo- 
wego, Niech się panu wydaje, że jestem 
dobrym znajomym. — Powiedz pan czy 
telnikom „Kurjera* jak pan pracuje, co 
pana najbardziej boli... 

— Będę mówił szezerze tak, jakbym 
10 mówił swej władzy. Jestem sekwestra 
torem skarbowym od wielu już lat... 

Jak czytelnik widzi, początek jest 
oficjalny. Mógłby być przedłożony na- 
czelnikowi urzędu skarbowego i znalazł 
by aprobatę. Będę jednak pisał trochę 

  

  

      

  

    

co prze- 

  

  

  

sprawy. 

inaczej. Wydobędę sens z półsłówek, z 
trwożliwych niedomówień, z lojalnego 
milezenia..- Jestem pewien, że i ten dru 
gi tekst, uzupełniony memi spostrzeże- 
niami, zostałby również przyjęty, nie 
cheę jednak odpowiedzialnością za nie 
go obarczać bezpośrednio sekwestrato- 
ra. 

   

      

— Zawód sekwestratora jest bardzo 
ciężki, a niema komu stanąć w jego ob- 
ronie. 

W obronie sekwestratota?! 
— A tak... Społeczeństwo patrzy na 

sekwestratora nieprzychylnie. 

Proszę bardziej szczegółowo... 
— Są dwie kategorje płatników. — 

Pierwsza jest pasywna. Przyjmuje wizy 
tę sekwestratora jako zło konieczne i 
pozwala mu” bez sprzeciwu wykonywać 
obowiązki. Druga natomiast może bar- 
dziej liczna jest stale usposobiona wro- 
go i jest aktywną. Płatnicy drugiej kate 
gorji rekrutują się ze wszystkich sfer. 
Najliczniej zaś z inteligencji. Nikt nie 
wymęczy j; nie wydręczy tak sekwestra 
tora jak obznajmiony z przepisami pra 
wa. Sekwestrator bardzo niechętnie idzie 
do adwokała, wyższego urzędnika, boga 
tego kupca i t. p. 

— Jak się przejawia ta aktywność? 
— Zamykają drzwj przed nosem, nie 

wpuszezają do salonu, do gabinetu... w 
rezultacie zaś składają skargi do urzędu 
na niewłaściwe zachowanie się sekwe- 
stratorów. I najczęściej przyczyną zatar 
gu jest jakiś drobiazg. 

Naprzykład pewien docent na ul. Mi 
ckiewicza nie zapłacił należności w su 
mie półtora złotego. Przychodzę i dzwo 
nie. Drzwi na. łańcuchu. Ktoś wyjrzał 
przez szparę i ną widok mej czapki za 
trzasnął znowu drzwi. Przychodzę po 
raz drugi. Tłumaczę. Napróżno. Wiem że 
przysługują mi sankcje karne. Mogę wez 
wać policję, ślusarza i drzwi otworzyć 
przemocą. Nie chcę jednak wywoływać 
zbiegowiska i skandalu. Nie załatwiam 

A tymczasem w urzędzie kierow 
nik mówi mi: 

— „Cóż to pan — dziesięć lat pracu 
je już i nie potrafj sprawy załatwić! — 
Nie mógł nan wezwać policji?* 

A takich spraw jest dużo... 
— Ile spraw wogóle dostaje pan co 

dziennie? 
— Trzydzieści kilka tytułów wyko- 

nawczych. Zdarza się, że na jednego płat 

    

      

  

  

  
    

W EGIPCIE 

—-- TYDZIEN 
Wszystkie towary białe, bielizna, firanki i-t. p. (poza okaz 

KOSZULA 

(norm. 4.25) 

MOTYLKI jedwab. 

dzienna z aa: 

z trykol. 
dobrym gat. (okazja, norm. 4:50, 

BLUZKA z pięknego mat. 107 
jkotu jedw w kolor. (norm. 12.80) 

nika przypadnie kilka spraw. Przecięt- 
nie jednak mam dziennie nie mniej niż 
25 płatników. 

To znaczy w ciągu dnia musi pan 
być w dwudziestu pięciu mieszkaniach 
i wszędzie, albo opisać ruchomości albo 

pobrać gotówkę? 
— Tak. W tej POZIE jest jeszcze 

ka zwózek. To z 

muszę zabrać opi 
chomoścj i zawieść 
Niemiecką. 

— I zdąży pan zawsze... 
— Muszę. Pracuję bez przerwy do 5, 

do 6 a często i do 7 wiecz. Śpieszę zaw 
sze. Zdarza się nieraz, że muszę biegać... 

— Jakto biegać? 
— Zwyczajnie. Przecież każdą wizy- 

ta to prawie gra na loterji. Nigdy nie 
wiadomo czy zastanę kogo w domu. — 
Jeżeli jest tylko służąca, są zawsze trud- 

ności. Nie chce podpisywać protokółu za 
jęcia. Jeżeli jest żona, trzeba przekonać, 
że muszę nawet w nieobecności męża za 
jąć ruchomości. Wszędzie trzeba mówić, 
tłumaczyć, czekać i tracić czas. Spostrze 
gasz wreszcie, że czas upływa a spraw 
nie ubywa. I wtedy zaczynasz biegać. — 
Pędem po schodach w górę, pędem po 
schodach na dół, pędem od mieszkania 
do mieszkania. Nigdzie niema czasu na 
rozmowę. wszędzie krótko, lakonieżnie 
i najczęściej w granicach możliwości 
ostro, Wtedy już nie myśli się o tem, że 
płatnik będzie źle usposobiony, że bę- 
dzie źle sądził o sekwestratorze — wte 
dy myślisz tylko o tem, że według instru 
kcji trzeba załatwić trzydzieści spraw 
dziennie. 

—- А о co prosi pana najczęściej płat 

  

  

  

    

ane już przedtem ru 
je na skład na ulicę 

  

  

nik? 
Sek westrator — nie, raczej sekwestra 

torzy — wszyscy z terenu całego mia- 
šlą zaśmieli się prawie histerycznie w 
odpowiedzi na moje pytanie. Smiech 
ten był pełen goryczy... 

— Panie, płatnik prosi najczęściej, 
nie — płatnik błaga prawie zawsze, 
abyśmy czekali, abyśmy zaczekali godzi 
nę. Każdy płatnik wmawia nam. że mo- 
żemy zaczekać, że „co to znaczy dla was 
godzina*. I każdy płatnik twierdz 
my tylko i wyłącznie przez złośliw. 
nie czekamy. 

Ujrzałem piekło špieszącego się sek 
westratora. Zrana na miasto z pełną te 
czką pod pachą. Prędzej, prędzej bo czas 

  

   

DLA PANÓW 
15 

trykot. 2" 

235: 

KALESONY długie z mocnej 

4.20) 

sy (15.50)   

KOSZULA zefir. biała z 2 kołn. 

| ładnej dymki w paski (norm. 

PIŻAMA z pięknej popel. w pa- 

KOŁNIERZYKI sztywne wykła- 
dane w ładnym fasonie (90 gr.) 

„Współczesny „alchemik” 

  

Sprawa Dunikowskiego, rzekomego fabrykanta 
sztucznego złota, która ucichła po procesie ska- 

= zującym Dunikowskiego na więzienie, obecnie 
znowu wypłynęła we Francji w związku z twier- 
dzeniem Dunikowskiego, iż potrafi on wydoby 
wać złoto z mułu. Na zdjęciu Dunikowski 

w swej pracowni. 

   

  

  
  

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

NOWA 

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

OSTATNIE NOWOŚCI. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

  

upływa, a trzeba załatwić trzydzieści 
spraw. Wszędzie niechęć, wszędzie utrud 
iani amknięte, sprzeczki, po 

szukiwanie kwitów. Czas płynie... Dwa- 
dzieścią minut na każdego płatnika — w 
tem droga, schody, dzwonek, rozmowa, 
zwózka, poszukiwanie kwitów, sprzecz 
ka, irytacja... 

— Musisz załatwić trzydzieści spraw 
dziennie — mówi gos Izby Skarbowej... 

— Zaczekaj pan godzinę, a zapłacę 
pieniądze. Bądź pan człowiekiem! Co 
dla pan znaczy godzina — błaga sekwe 
stratora płatnik, któremu ten może po- 
święcić tylko dwadzieścią minut czasu... 

I czyż w takich warunkach sekwe- 
strator może być człowiekiem spokoj- 
nym, zrównoważonym? Czyż w takich 
warunkach płatnik, błagający o zwłokę 
jednej godziny, może obdarzać sekwe- 
stratora... daleko idącą sympatją? 

Sekwestrator mówił (dalej... 

Włod. 

                   

  

Dopóki zapas starczy! 
DLA PAN; DLA DOMU 
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„KURJER“ 7 dnia 14-go lutego 1935 r. 
  

Kurjer Oświatowy i Szkolny 
pod redakcją Jana Dracza 

  

Przeciw podporządkowaniu Szkolnictwa 
władzom administracyjnym 

W dniach 12 i 15 stycznia b. «. odbył się 
il (XIV) Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związ- 

ci 0, w obecności Pana 
Jędrzejewicza. 

ku kol. Jan 

    

  Ministra w. R. 1 0. 'P. 

W I dniu obrzd a 
wygłosił ref na temat: „Obecna 

a szkoły i nauczyciela". Z referatu tego 
> o stosunku naucz 

cielstwa do kwestji podporządkow ania szkoli 
iwa władzom administracyjnym (Głos Nauczy- 
cielski-Nr. 17 z dn. 20.1 19% r.j. (Red.) 

  

    

        

    

    

Jak przy rozpatrywaniu syluacji szko- 
ły, starałem się wskazać zarówno na świa 
tła, jak i cienie tej sytuacji, podobnie 
pragnę uczynić, rozpatrując sytuację na- 
uczycielstwa. Ponieważ w ostatnim cza- 
sie jest nauczycielstwo ogromnie zanie- 

pokojone pogłoskami o zamiarach Rządu. 
idących w kierunku podporządkowania 
szkolnictwa władzom administracyjnym. 
sprawę tę wysuwam na czoło naszych 
postulatów zawodowych. 

Gdy w 1932 r. aktualną była sprawa 
podporządkowania, ówczesny - Minister 
Oświaty a zarazem Premjer. p. Janusz 
Jędrzejewicz, w przemówieniu swojem 

na 1 (XII) Zjeździe delegatów Z. N. P. 
30.1V 1982 r. złożył następujące oświad- 
czenie w tej sprawie: 

   

  

     

„Jeśli nie jestem w stanie połepszyć 
materjałnych warunków nauczyciela. je- 
śli nie mogę zmniejszyć mu nadmiernie 

niekiedy dużych godzin pracy lub zmniej 
szyć ilości dzieci, przypadających na jed- 
nego nauczycieła, te przynajmniej jestem 
w stanie zapewnić mu'w pracy tej nieza- 
leżność i swobodę, bez której trudno so- 

bie wyobrazić istotnie twórczego stosun- 
zawodn. Chcę fu mówić o t. zw. 
ządkowaniu szkolnictwa władzom 

ndministracyjnym. 

    

    

O ile jest rzeczą dla każdego zrozu- 
miałą. że praca całego «parału państwo- 
wego, którego i Wy. Koledzy. cząstką 
jesteście, musi oyć należycie uzgodniona, 
zharmonizowana i podporządkowana 
współnej myśli państwowej, 

połską racją stanu, znajdującą swój peł- 

ny wyraz we wszelkich poczynaniach 
rządu, o tyle rzeczą zarówno zbędną, jak 

według mego przekonania, szkodliwą dy. 
doby podporządkow: nie szkołnictwa wła- 
dzom; administracyjnym. których zada- 
nień, jesł między innemi doraźne ingero- 
wanie w życie polityczne społeczeństwa 
(oklaski) ć Sżkoła słoi zdala od rozgwaru 

walk politycznych, ma cele dalsze, mniej 
związane z tem, co się aktualnie dzieje, 

    
  

  

    

      

   

  

   
Olbrzymi posąg Chrystusa 

w RZEK : 

  
  

  
  

y religijnej, koło wej W Hiszpanji, kraju rzeżby 

zosta ście jednego z kościołów harcelońskich, 

ustawiony olbrzymi posąg Chrystusa, największy 

iem. (Posąg, cały 

+ bronzu, mierzy 26 stóp wysokości. 

  

w całem państwie hiszpań 

która jest 

i dlatego kierować nią powinni nie woje- 
wodowie i starostowie, ale inne organy 
władzy państwowej, uzależnione od mi- 
nistra oświaty. Nie uchyla to w żadnej 
mierze ścisłego współdziałania wojewody 
i Kuratora w sprawach, które ich mogą 
obchodzić, tak, jak pomyślić się nie da 
brak uzgodbieniA i współdziałania mię- 

  

   

dzy ministrem oświaty a ministrem 
spraw - wewnętrznych. pracujących 
w łonie jednego gabinetu: od tej jednak 
współpracy do podporządkowania droga 
jest niezmiernie daleka. Dlatego też rząd 
nie stoi na stanowisku włączenia władz 

rolnych do włatłz administracyjnych, 
i okoliczność tę pragnę kategorycznie pod 
kreślić wobec plotek i pogłosek, szerzo- 
nych wśród nauczycielstwa* (długotrwa- 
łe oklaski). 

  

  

że od r. 1932 nie zaist- 
który dawałby czynni- 

Stwierdzamy. 
niał żaden fakt, 
kom miarodajnym podstawę do zmiany 
orjentacji w tej sprawie i dlatego sądzi 
my. : 

   

  

że opinja zarówno P. Min., 

NIEPROSZENI OB 
4ś dziwną, osobliwą i niesamo- 

zaczęli interesować się €z0- 
Słowa dolą i niedola 

kresgwego nauczy cielstwa. biorąc ostat 
nie w obronę przed władzamj szkolnemi. 

Nie mam zamiaru polemizować z wy 
wodami pp. Charkiewiezów, Wyszomir 

      

  

skich i Catów, nie zamierzam również 
stawać w obronie inspektorów  szkol- 
nych, wśród których bezspornie moga 

  

znaleźć się jednostki zatruwające 
i pracę nauczyciela najrozmaitszemi 
drobnostkami i docinkami, nic nie maja 
cemi wspólnego z istotną pracą nauce 
ciela. Nie zaprzeczam też, że wśród in- 
spektorów mamy jednostki, wyniesio- 
ne na powierzchnię życia zbiegiem oko 
liczności. Mamy też przykłady przysto- 
sowania się do warunków chwili bieżą 
cej. Takim jednostkom jest zazwyczaj 
bardzo dobrze w życiu. Ale czy jest dob 
rze z nimi innym? To wielkie pytanie... 

Zresztą jest to ogólne zjawisko j da 
łoby się o niem powiedzieć bardzo dużo 
w odniesieniu, nietylko do inspektorów 
szkolnych, lecz i do innych władz, a mo 
że nawet częściowo i do pewnego, praw 

  

  

  

   

da bardzo nielicznego odłamu nauczy- 
cielstwa. 

Wróćmy jednak do naszych ohron- 
ców, bo jak powiedziałem, nie chodzi mi 

narazie © inspektorów szkolnych. 
„Słowo skonstatowało (po piętnastu 

łatach naszej pracy), iż nauczycielstwo 
kresowe jest... przepracowane, źle opła- 
tane, upośledzone społecznie i moralnie, 

niedocenione w swoich wysiłkach i pra- 
Ch d. 

P. Cat ubolewa też nad tem, że laure- 
aci konkursu obawiali się podpisać swe 
prace własnemi nazwiskami. stawiając 
jednocześnie pytanie: dłaczego?  Pvyta- 
nie więcej niż naiwne i smutne! 

Najmniej tu chodzio o óbawę szykan 
ze strony tego lub innego inspektora. 
Chodziło, w/g mego gębokiego przeko 
nania, o obawę innego gatunku, o oba- 
wę przed nauczycielstwem, jako calos- 
cią. Bo naprawdę, — trzeba mieć wiel- 

  
  

   

   
    

"ką odwagę. by przedstawić nauczyciel- 
stwo w L tak ujemnem świetle, jak to zro- 

bił p. Ryszard Tumski w naweli pod tyt.: 
„Zostałem nauczycielem *... 

—- „Mańka od wszystkiego” i... 0- 
fiarny pracownik w zapadłej wsi — prze. 

  

cież to skandal Hańba. którą będzie 
niełatwo zmyć w ciągu szeregu lat! 

„Słowo to „arcydzieło* potraktowa 

ło z „wisieleczym humorem'* i jest z tego 

wielce zadowolone! 
By zrozumieć to „objektywne, z ca- 

lym realizmem“ našwietlenie życia nau- 
czycieła kresowego, pozwolę sobie przy 

"winien 

stanowisko Rządu Rzeczypospolitej w tej 
sprawie nie zmieniło się. 

Oświadczam imieniem całego nauczy- 
cielstwa, że przed podporządkowaniem 
szkolnietwa władzom administracyjnym. 
przed użyciem nauczyciela do „doraźne- 
go ingerowania w życie polityczne społe- 
czeństwa”, będziemy bronić się całą po- 
wagą naszej organizacji i całym zasobem 
dostępnych nam środków organizacyj- 
nych, bez względu na konsekwencje dla 
organizacji i dla nas, jako członków tej 
organizacji. jako nauczycieli i jako oby- 
wateli. 

Podporządkowanie  nauczycielstwa 
władzom administracyjnym przy jęlibyś- 

1y jako obrazę godności zawodu nauczy- 
cielskiego, a z tem nie pogodzilibyśmy się 
nigdy. Takie jest nasze stanowisko w tej 
sprawie i prosimy Pana Ministra, aby 

  

    

  

в   

  

zechciał być jego rzecznikiem. (Okrzyki 
i gromkie długotrwałe oklaski stwierdzi- 

    ły całkowitą jednomyślność nauczyciel- 
stwa związkowego w tej'sprawie). 

  

pomnieć stosunek „Słowa do nauczy- 
sielstwą z lat poprzednich. 

Otóż w Nr. 240/29 r. tegoż ..Słowa'* 
czytamy: „Jeżeli u nas wogóle, co jest 
smutną rzeczywistością, nauczycielstwo 
szkół powszechnych pod każdym wzglę 
dem swego zawodu i obow sloi 
bardzo nisko. to kwestja tu w powiecie 
brasławskim przedstawia się chyba naj 
rozpaczliwiej. Nz 5 i 
zdaje sobie sprawy z obowiązków wzglę 
dem społeczeństwa... zamiast wychowy- 
wać na ludzi i obywateli powierzone mu 
dzieci. zamiast w nie wszczepiać patrjo- 
tyzm państwowy, bardziej potrzebny na 
naszych kresach, daje tym dzieciom de- 
moralizujące przykłady... 

akaś. zdegenerowana, chuchro na- 

„i karykatura człowieka, potrafi naz 
wać matołkiem idėowca dzialacza.. 
Większość tej „sfery niezdolna jest cał 
kiem do myślenia, a mniejszość (chwała 
Bogu, że mniejszość N) myśli o wysokich 
pensjach. o zmniejszeniu godzin pracy, 
o smokingach, frakach, lakierkach. pud 
rach, „formach towarzyskich”. 

„Wielu tych myślących „filozofów* 
i „filozofek” doszło w swoich  reflek- 

sjach do wniosku, że ostateczny cel czło 
wieka ogranicza się do zachowania je- 

  

    

          

  

    

  

    

    

go gatunku zoologicznego, a jeszcze wię 
cej ich żyje w przekonaniu, że człowiek 
wogóle żadnych zadań i obowiązków 
względem nikogo nie ma j mieć nie po 

  

Niechże teraz sumienny i objektyw 

ny czytelnik zestawi dzisiejszą  „obro- 
nę“ „Slowa“ nauczycielstwa Z paszkwi- 

lem z roku 1929. 
W roku 1929: degenerat, chuchro na 

tury. półgłówek niezdolny do myślenia, 
małkontent... 

W roku 1925: ofiarny 

pokrzywdzony, nieszczęśliwy, 
działacz społeczny na kresach... 

Zestawiając te dwie opinje, nauczy- 
cielstwo dobrze zdaje sobie sprawę, dla 
czego laureaci wzbraniali się umieścić 
w „Słowie swoje nazwiska. 

Byłoby to kompromitacją nie do da- 
rowania, tem bardziej, że „obrona nau 

czycielstwa zostałą potraktowana z „wi 

sieleczym humorem '. 

Nie dalej. jak wczoraj jeden z mo- 

ich kolegów powiedział mi: A 

„Taka obrona jest równoznaczna z 
wbijaniem nauczycielstwu noża w ple- 
cy 

Miał rację. Przed kilku laty brako: 
wało nam patrjotyzmu państwowego, by 
liśmy degeneratami i chuchrami prz 

rody, a dziś... ci sami panowie biorą nas 

w obronę!? 

   

pracownik, 
jedyny 

  

      

  

Stosunek wileńskich 
władz szkolnych 

do zagadnienia oświaty 
pozaszkolnej 

Wiłeńskie władze szkolne przystąpiły ponow- 
nie do bezpośredniego współdziałania z orga- 
nizacjami społecznemi i nauczycielstwem w za- 
kresie oświaty pozaszkolnej w r. 1928. 

nie okrėš-    Od samego początku został wy 
lony stosunek władz szkolnych do nauczyciel- 
stwa na tem polu. Stosunek eńskich władz 
szkolnych do zagadnienia oświaty pozaszkolnej 
i ideologja Związku Nauczycielstwa Polskiego 
dały następujące ujście zadań tej pracy: — 
dobro Państwa, i troska o aktywność obywateł- 
ską szerokich mas społecznych. Wyrazem sto- 

sunku do nauczycielstwa jest oficjalne ośw!ad- 

czenie kuratora Okręgu Szkolnego p. Szelągow- 
skiego — że „praca społeczna nauczycielstwa 

jest pracą echotniczą, zatem jest dobrowołnem 

świsstezeniem społecznem. Władze szkolne stwa 
rzają warunki dla tej pracy. 

Wyraźnie został określony stosunek władz 
szkolnych do organizacyj społecznych, oparty 
również na oświadczeniu kuratora O. 5. p. Sze- 
lągowskiego: — „Jako 6rgan państwowy pro- 
wadzą władze szkolne ewidencję całokształtu 
pracy społeczno-oświatowej; przychodzą z po- 
mocą instrukeyjna organizacjom realizującym 
ten sam program państwowy. Każde wartościo- 
we oddziaływanie oświatowe na środowisko do- 
prowadzić winno do powstania organizacji spo- 
łecznel. J. D. 

RONCY 
Bliższe intencje tej „obrony“ nie są 

nam znane. Zresztą nie warto takowych 
i doszukiwać bo naprawdę stoimy 
na rozmaitych i bardzo odmiennych plat 
formach ideowych. 

Jesteśmy czynnikiem twórczym i 
świadomym swych ządań i celów. 

Nie umiemy przybierać barw  och- 
ronnych, by w ten sposób uniknąć grożą 
cego niebezpieczeństwa. 

Jesteśmy też dalecy od dewizy „aby 
„aby interes szedł*.... 

Bronić swoich interesów potrafimy 
sami. Obrońców z .wisielczym hume- 
rem* nie potrzebujemy. 

    

  

  

  

   

    

  

Nauczyciel. 

Na fundusz szkolnictwa 
polskiego zagranicą 

(W związku z odbywającą się obecnie akcją 

zbiórkową na szkoły polskie na obczyźnie Pre- 
zydjum Rady Ministrów złożyło zł. 500 na Fun 
dusz Szkolnictwa Polskiego Zagranicą. — 

Nauczyciel--to wychowawca 
Narodu! 

Wystawność gmachów 
rządowych w Ameryce 

  
  

  
  

Stolicy różnych stanów w Ameryce Północnej 
posiadają wspaniałe gmachy — siedziby senatów 
i władz stanowych. Na zdjęciu — imponujący 
gmach rządowy w Baton Roughe, stolicy stanu 
JLouisiana. Baton Roughe liczy zaledwie 31.000 

mieszkańców. 
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- Z MUZYKI 
8-my Poranek Symfoniczny. 

W kolejnej zmianie programowej 
swoich koncertów, Wileńska Orkiestra 
Symfoniczna poświęciłą 8-my Poranek 
Symfoniczny muzyce poważnej. Słysze- 
liśmy więc 5-tą symfonję Beethovena, 
uwerturę do op. „Wesele Figara Mozar 
tą i koncert skrzypcowy tunt-Siensa. 
Dyrygował Faustyn Kule „Kon 
serwatorjum Muz. w Katowicach. Uta- 
tentowanego gością znamy już z zeszło- 
rocznego występu. Obecnie stwierdza- 
my ponownie wszystkie te zalety p. Kul 
czyckiego, które ujawniiy się już wów 
czas: a więc, wybitną muzykalność we 

frazowaniu j odcieniach dynamicznych; 

temperament żywy, lecz miarkowany 

wymaganiami dobrego smaku oraz pie 

tyzm w stosunku do wykonywanych ul- 

worów. 

   

  

    
   

    

  

Artystyczna sylwetka dyrygenta шт- 

waliła się tym sposobem w naszej pamię 

ci od strony najdodatniejszej, budząc 

chęć ujrzenia go jeszcze nieraz przy 

pulpicie w szeregu innych projektowa 

nych gościnnych występów. 

Solista koncertu, prof. Herman 50- 
łomonow, grał koncert Saint-Siensa z 

dużem zacięciem wirtuozowskiem, i — 

aczkolwiek traktował go pod względem 
rytmicznym nieco za swobodnie — wybr 

nął szczęśliwie z nastręczających się 

trudności. Bardzo ładnie zwłaszcza pro 

wadzona była cantilena w drugiej czę- 

ści, oraz dobrze zaznaczone były wyra- 

ziste akcenty w części trzeciej. 

Z uznaniem śledzimy wytrwałą pracę 

Wil. Orkiestry Symfonicznej, która po- 

parta życzliwym stosunkiem Teatru 

„Lutnia*, w trudnych warunkach przep 

rowadza zakreślony plan dawania dwóch 

poranków symfonicznych w miesiącu, 

przeplatając charakter programów i po 

święcając je naprzemian bądź to muzy 

ce symfonicznej w ścisłem znaczeniu te 

go określania, bądź to utworom o łat- 

wiejszej fakturze * dostępniejszym dla 

mniej wyrobionych pod względem umu- 
zykalnienia słuchaczy. Z. B. 

  

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś po cenach propagandowych 
AL w SAVOY 

Jutro premjera! 

$ _. DOMEK z KART 1 

„KURJER* z dnia 14-80 Iutego 1935 r. 

Z teatrów Т К К Т. 

Teatr Nowy w Warszawie wystawił sztukę 
której bohaterką jest słynna poetka angiel 

w roli yttułowej oraz p. Krzymuska j 
   

    

  

  

2 

angielskiego autora Roberta Besier p. t. „Miss Ba“, 
Barret. „Na 

  

Elžbieta zdjęciu Marja Malicka 
to jej opiekunka, w Jednej ze scen sztuki. 

Przez 6 lat bezprawnie otrzymywała emeryturę 
Wczoraj Sąd Okręgowy w Nowogródku 

rozpatrywał dość niezwykłą sprawę bezprawnego 

pobierania emerytury przez 80-letnią staruszkę 

Annę Grotosównę, 

Patrząc na tę zgrzybiałą, kiwającą się babin- 

kę, za    
   
ywającą od czasu do czasu tabaki, niktby 

ypuszczał, że jest ona oskarżona z art 

264 K. K. o oszustwo, Coprawda Grotosówna ina 

czej do tej sprawy się ustosunkowuje. 

A było tak. Szwagier wymienionej Onufry 

Wierzbicki był woźnym w rzeźni miejskiej w 

Wilnie. Przed 10 laty zmarł osierociwszy żonę 

nie prz, 

Emilję i 3 synów (z których jeden jest obecnie 

rakarzem w Nowogródku, ale to do sprawy nie 

należy). Emilja wystarała się o emeryturę w 

kwocie 34 zł. miesięcznie i zamieszkała w Nowo 

gródku, gdzie przez urząd poczt. nadsyłano jej 

regularnie co miesiąc owe 34 zł. 

1928 roku Emilja jakby się spodziewając, 

że nadchodzi kres jej życia, przyszła pewnego 

razu do urzędu pocztowego w towarzystwie swej 

siostry Anny i olrzymawszy 34 zł. poprosiła u- 

rzędnika aby ma wypadek jej choroby wypłaco- 

no następną pensję siostrze Annie Grotosównie. 

Urzędnik zastosował się do jej prośby i następ- 

ną wypłatę otrzymała Anna Grotosówpa legity- 

mując sie starym, niemieckim dowodem. Emilja 

zmarła, lecz Anna w dalszym ciągu przychodzi- 

ła regularnie po emeryturę, którą jej wypłacano. 

Wreszcie ktoś doniósł o tem wileńskiemu magi 

stratowi i z dniem 1. I. 1934 r. wstrzymano wy- 

syłkę pieniędzy. 

  

Spawa oparła się o sąd i oto Anna zasiadła 

na ławie oskarżonych. Winę swą tłumaczyła tem, 

że utrzymuje małego syna siostry i sądziła, 

że pieniądze te słusznie jej się należą.  Magi- 

strat wileński żąda zwrotu 3.500 zł. Oskarżona 

nic nie ma, jest biedną, prosi o zawieszenie wy- 

konania ewent. kary. 

  

Sąd skazał babinkę Grotosównę na 6 miesię- 

cy więzienia, z zawieszeniem na 2 1., koszta są- 

dowe zaliczył na rachunek skarbu. 

Babinka poniuchała tabaki i pokusztykała 

do domu. 

wozie Aina. 
NAJLEPSZE CUKIERKI 

GSNEGRO 
Sucha rd , 

  

HUMOR 
NASZE DZIECI. 

- Moją mamę namalował sławny malarz 
chwali się Karolcia. 

— Mojej mamie to zupełnie niepotrzebne 
odcina się Edyta — maluje się sama codzień. 

(Le Rire). 

  

  

Hr. Mohl nie strzelał 
do Teodora Maculewicza 

W związku z naszą wzmianką p. t. 

a et do kłusowników, p. hrabio, strze 

lać nie wolna*. otrzymujemy poniższy 
list: 

  

Szanowny Pa 

  

Redaktorze! 
W poczytnem piśmie Pańskiem w N-rze z dn. 

27 stycznia r. b. została umieszczona notatka « 
rzekomem postrzeleniu przezemnie Teodóra Ma 
culewicza ze v 

  

       

  

i Pialewszczyzna, wysłannika 
Tow. Myśl. w bokiem. 

Wobec pov ego zwracam się do Pana   

    
Redaktora z prośbą o umies nie mego spro- 
stowania w powyższej sprawie wraz z listem 
Naddźwińskiego Tow. Myśliwskiego w Glebo 
kiem. 

Żadnego polowania w dniu tym Tow. Myśi 
nie urządzało i niepoleciło Teodorowi cule 
wiczowi obchodzenia wilków. Ja też do T 
Maculewicza wcale nie st ałem i podana wia- 
domość w „Kurjerze Wileńskim" nie odpowiada 
prawdzie 

Racz Pan przy. 
szacunku i 

   

   

    

jąć Panie Redaklorzc wyrazy 
poważania 

  

Jerzy Mohi. 
Zalesie, dn. 5.11 1985 r. 

List Naddźwińskiego T-wa Łowieckiego, > 
którym mowa w liście p. hr. Jerzego Mohla 
stwierdza, że T-wo nie wysyłało Teodora Macu- 
lewičza do tropienia wilków ani wogóle, ani 
WEKA na terenach, nie należących ' do 
wa. 

Przyp. red. Wzmianka nasza była oparta ns 
meldunku do władz wojewódzkich posterunku 
policji w Głębokiem. Meldunek ten mówił wy- 
raźnie o postrzeleniu Teodora Maculewicza przez: 
hrabiego Jerzego Mohla. P. hrabia zaprzecza, 
jakoby strzelał doTeodora Maculewicza. Pozo- 

staje zatem jedynie do przypuszczenia, że po- 
licja pomyliła się, i w związku z tem pytanie: 
czy wogóle nie było faktu postrzelenia człowie- 
ka, czy też p. hrabia strzelał do innej osoby? 
Na to pytanie nie mamy dotąd odpowiedzi. A 
ono jest właśnie istotne. 
Li CZE WEZ KAL PRÓG ORK AKCJA _ 

Morze to — płuca narodu 
WERE ZETA OZ OZERA ISOS ASTON 

_ Wielkie możliwości 
wygrania na Loter]i 

Państwowej 
Przeciętny człowiek, grający na Loterji Pań- 

stwowej, niekoniecznie myśli o wygraniu głów 
e wygranej, ale chce wygrać więcej, niż staw- 
1 

  

  

  

Otóż już w I-ej klasie ma do dyspozycji jed- 
uą wygraną w wysokości 100.000 zł, jedną 
50.000 zł, jedną 20.000 zł., pięć po 10.000 zł. 
i wiele po 500 zł., po 400, po 200, po 150, po 106 
i 50 zł, razem w olbrzymiej ilości 13.000 wy- 
granych. 

W każdej klasie następnej te możliwości wy- 
grania rosną. Dawniej w drugiej klasie było 
9.100 wygranych, teraz jest 10.000. W* trzeciej 
było 6.140 wygranych teraz jest 8.000, wreszcie 
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1a Czerwonej Prełęzy 
Siedząc już 'w samochodzie, spod którego kół 

bryzgało błoto z wodą z kałuż, robili mu z tego po- 

wodu wymówki, ale on odburknął tylko: 

— Wy naprawdę jesteście jak dzieci. Przecież on 

mależy do tej szajki i jest jednym z jej przywódców. 

Czy 'wy nawet takiej prostej rzeczy nie potraficie za- 

uważyć? 40 

'Może kierownik wyprawy był zbyt wymagający, 

może nie było to takie znów łatwe zauważyć, że Kra- 

mar należy do szajki, ale Brachwicz zbyt dużo o tem 

wiedział i zbyt dużo ciągle myślał, aby na widok kar- 

czmarza nie poczuć odrazu, że ma przed sobą jednego 

z tych, których miał zwalczyć, aby uwolnić Irenę. 

Zauważył jednak i coś innego jeszcze. Spostrzegł 

wiszący na gwoździu piękny i nowy płaszcz, podob- 

ny do tego, jaki sam otrzymał kiedyś w upominku 

od swego przyjaciela z Ameryki. A przy ścianie stała 

elegancką walizka z krokodylej skóry i wzrok Brach- 

wicza bez żadnej trudności wykrył ma niej srebrne li- 

tery „M. C.“. 

Któż to mógł być, jeśli nie Mac Gramer we wła: 

snej osobie? Mac Cramer — rzekomo hojny założy- 

ciel rezerwatów, a w rzeczy samej szkodnik, wyzy- 

'skujący zaufanie łatwowiernych uczonych polskich. 

Ta nieoczekiwana obecność jego tutaj. na przed- 

grożu Czerwonej Przełęczy nie mogła wróżyć nie do- 

ibrego. Tam. w górach. musiało się stać coś ważnego, 

  

coś decydującego, skoro fałszywy ecenas i filantrop, 

zaryzykował przyjazd do Polski. 
Brachwicz zaledwie zdołał oprzeć się pokusie, 

jaką ogarnęła go z przemożną siłą na widok tego pła- 

szcza i tej walizki, którą karczmarz zapomniał sprząt- 

nąć z widoku. Aż podrywało go, aby z towarzyszami 

przy boku spenetrować całą karczmę, przewrócić do 

góry nogami wszystko, odnaleźć Amerykanina, zwią- 

zać go j kazać mu się zawieźć do kopalni, z której 

jego ludzie wykradali srebro. Powstrzymał się jed- 

nak. Głos przezorności mówił mu, że byłoby to sza- 

leństwo, które mogłoby zaszkodzić tylko jego spra- 

wie, utrudnić, a może nawet uniemożliwić uwolnienie 

z rąk tych opryszków Ireny. 

Och, Irena! Niepokój o los tej dziewczyny wzma- 

gal się w jego sercu z każdym dniem, z każdą godzi- 

ną, ogarniał z przemożną siłą, przenikając każdy a- 

tom jego jestestwa, i nie dozwalał myśleć o niczem, 

co nie było związane z obroną ukochanej. 

Bo to miłość rodziła ten lęk. Miłość purpurowa, 

jak płatki najczerwieńszej z róż, gorąca, jak żar pło- 

mienia, zachłanna, jak śnieżna lawina. Ani wiedział, 

kiedy się poczęła ; skąd przyszła. Może jeszcze w cza- 

sach wspólnych dni akademickich, a może wtedy do- 

piero, kiedy spotkał ją znów na skrzyżowaniu dwóch 

ulic stołecznych, w wirze i zamęcie wielkomiejskim. 

Wybuchnęła nagle jak żywioł, jak burza i gnała 

go bez chwili wytchnienia, niby niewidzialna Nike 

po zwycięstwo, sycąc serce zgrozą niepokoju. 

Niepokój ten sprawiał, że Brachwicz, tak zwy 

kle ostrożny, sam nawołujący towarzyszy do rozwa- 

gi, teraz chciał wydobyć z maszyny szybkość jak naj- 

większą, mie bacząc, że kołą samochodu oddawna już 

w czwartej byłu 49.209, jest zaś 76.139, z miljo- 
nem na czele. 

Wartość wszystkich wygranych w całej Lo- 
terji sięga astronomicznej cyfry 22.940.000 zł. 

'Naprawdę warto zaryzykować trochę pienię- 
dzy na kupno losu. 

  

toczą się po bezdrożu i wyrzucają wgórę całe skiby 
$liniastego błota. : 

— Bój się Boga, Tadziu! — krzyknął mu w pew- 
nej chwili Tomek Poskrobko. —- Przecież my tu uto 
niemy! 

Samochód od dłuższego czasu mknął brzegiem 
strumienia, który pod wpływem długotrwałej ulewy 
przybrał pozór rzeki. A jazda była tak szybka j deszcz 
tak zacinał po szybach, że dwaj uczestnicy wyprawy, 
skazani przez swego przywódcę na bezczynność, na- 
wet nie zauważyli, jak auto w szalonym pędzie wpa- 
dło w rozwartą niby pułapka gardziel wąwozu. Do- 
piero półmrok, jaki ogarnął wnętrze samochodu zmu- 
sił ich do otwarcia okienek i wtedy przekonali się, że 
po obu stronach drogi piętrzą się niemał prostopadle- 
ściany wyniosłych wzgórzy, porośniętych gęstym bo- 
rem świerków i sosen. 

Nie był to już wąwóz, ale rzeka. Strumień, który 
zazwyczaj płynął sobie zapewne skromny ; zaledwie 
widoczny, teraz niby długo więziony w ciasnej staj- 
ni ognisty rumak, wydarł się na wolność, potargał 
więzy brzegów i z groźnym rykiem zalał całą dolinę. 
Żółte fale, prące naprzód w żywiołowym pędzie, bryz- 
gały płachtami szarych pian na pnie najniżej rosną- 
cych drzew, wydzierały z ziemi słabe krzewy i nacie- 
rały z całym impetem na mknący wśród nich samo- 

chód, oblewając go kaskadami brudnej wody. 

— Ależ Tadziu! — błagał medyk. — Przecież ta 

jazda to istne szaleństwo. Słuchaj, Władek — zwrócił 

się do kolegi. — Pogadaj z nim. My musimy się za- 

trzymać, bo woda zaleje motor, a on wygląda jakby 

jechał tylko aby jechać. Lunatyk w biały dzień, czy 

co u djabła! . (D. e. n.).



Komitet do spraw 

młodzieży wiejskiej 
W Wilnie organizuje się obecnie Wo 

jewódzki Komitet do Spraw Młodzieży 

Wiejskiej. Na przewodniczącego Komite 

tu powołany został poseł Władysław 

Kamiński. 

W skład komitetu wejdą: przedstawi 

ciele wojewody. w osobach naczelnika 

Nowaczka i naczelnika Żemojteła, przed 

stawiciel D. O. K. HI płk. Florek, kura- 

torjum — pp. Dracz i Łukaszewicz i 

przedstawiciel Izby Rolniczej. Ponadto 

w skład komiteiu zostaną powołane oso 

by biorące udział w pracach zorganizo- 
    

Kurjer Sportowy 

OŚRODEK WF. PROPAGUJE NARTY 
WŚRÓD DZIECI. 

Dzięki wytężonej pracy kom. Ośrodka WF 

por. J. Pawłowicza rozwija się wspaniale akcja 

prepagandowa. nareiarstwe. wśród dzieci. Już 

zostało przeszkolonych około tysiąca dzieci. 

Obecnie zaś na kursa dla dzieci uczęszcza około 

600 malców, a że sezon narciarski nie jest jesz- 

cze skończony, przete organizatorzy kursów nar 

«ierskich obliczają, że ogółem przeszkołą w tym 

sezonie przeszło DWA TYSIĄCE DZIECI. Jest 

to liczba tmponuiąca. Młodzi narciarze rekru- 

tują się przeważnie z uczułiów szkół powszech- 

nych. 

Istnieje konkretny projekt, by w końcu se- 

z0nu narciarskiego, gdzieś w pierwszych dniai 

marca, zorganizować wielkie zawody narciars| 

dzieci. Trasy biegów dla dzieci będą oczywiście 

krótkie i łatwe. 

   

   

    
JUTRO WYJEŻDŻAJĄ DO PRUS: HO- 

KEIŚCI OGNISKA KPW. 

Jutro wieczorem © godz. 23.25 wyjedzie 2 

"Wilna reprezentacja. hokejowa ‚ Ogniska KPW 

do Prus Wschodnich, gdzie rozegra dwa towarzy 

skie necze w Króleweu i Rastenborzu. 

Powrót z Prus nastąpi w poniedzizłek rano. 

©gółem ekipa hokejowa liczy 13 osób. 

WIELKI KARNAWAŁ NARCIARSKI. 

Nie jest to sekrelem, że narciarze lubią sie 

bawić, są hadźmi pełnymi humoru i życia. Otóż 

w Rowach Sapieżyńskich 20 lutego (śrc od- 

pierwszy w Wilnie karnawał narciar- 

zowany na wzór podobnych imprez 

organizowanych а 

Karnawał п rski w Rowach  Sapie 

skich zapowiada si pierwszorzednie. Organiz 

torzy przygotownja szereg niespodzianek. 

7 mie: kulis, wycieczka Z pochodnia- 

w schronisku, zabawa i t. d. Karnawał 

rozpocznie się koło godz. 19. Cześć 

transmitowana bedzie przez Radio Wiiler 

cała Polske. Trzeba przypusze? 

pošpie: licznie do jedynego na 

schroniska narciarskiego. by mile spędzić 

czór 

    

  
pędzie s 

  

   

  

  

    

      

   

      

   

  

KOMUNIKAT SEKCJI ŻEGLARSKIEJ 

AZS. i AZM. R. P. W WILNIE, 

19 b. m. o godz. 20-ej rozpocznie się Teoret 

Kurs Żeglarstwa, prowadzony przez dr. - 

uowskiego, dr. Sylwanowicza i innych. Kurs 

«odbywać się będzie w lokalu A. Z. S. ul. Šwieto- 

jańska 10 (gmach główny) - dwa razy tygod- 

niowo. 

Zapisy przyjmuje się w Sekretarjacie AZS 
w dn. 19 b. m. w godz. 18—20, oraz w łokalu 
Akad. Zw. Morskiego R. P, ul. Zygmuntowska 

16 codziennie od godz. 17—18. 
Opłata za kurs dla członków 50 gr., dla uie- 

członków 1 zł. : 

    

   

Skutki niewićrności męża 
że pobierał łapówki w okresie od 1930 do grud- 

Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego za- 

siądł wczoraj st. sierżant Eugenjusz Wtrzesiński, 

były pracownik P. K, U.—powiat, pod zarzu- 

tem pobierania łapówek w celu zaliczenia do 

<ońadkontynentu kilku dieustalonych osób, pod- 

łegających obowiązkowi; odbycia służby wojsko- 

wej. Głównym świadkiem oskarżenia jest żona 

W rzósińskiego: Początek zaś sprawy jest wielce 

romianłyc : i 

Poznaliśmy to tło romantyczne na procesie 

również w Sądzie Okręgowym w Wilnie przed 

paru dniami, Na ławie oskarżonych siedziała 

wtedy żona Wrzesińskiego, oskarżycielem i po- 

krzywdzonym był Wrzesiński. Żona narzekała. 

ną męża. Stwierdziła, żew 2 Tata po ślubie przy- 

prowadził do domu swoje nieślubne dziecko. 

chorował wkróleę i nawiązał romans 

karza chorób weneryc Marja 

straciła wówczas cierpliwość, na- 

ła iżrącego kwasu i oblała nim męża i uswo- 
dzicielkę, Ucierpiał mąż. Służąca wyszła 

gody bez szwanku. Wirzesiński zaska 

o napad. ą przed paru dniami jeden rok 

więzienia z zawieszeniem na 2 lała. : 
awanturze z uwodzi k i po za- 

machu kwisowym, Wr ą się do 
Wydziału Śledczego i złoż 
dowanie. Oto mąż jej pobie 

poborowym ucieczkę od wojska. 
sypnęła nazwiskami, fe 
żoną i dobrze orjentowała 8 

'W rezultacie dochod , opierając 
-nie na zeznaniach Wirzesińskiej, został zre 
wany akf oskarżenia. Zarzucano Wrzesiūskiemu, 

  

  

    

  

     

  

   

  

   
   

  

    
   

     

   

    

    

   

  

  

   

    

    

  

    

| wyrównane 

,KURJER* z dnia 14go0 lutego 1935 r. 

13 łamistrajków w garbarni „Union* 
Pisaliśmy obszernie o strajku garba- 

rzy wileńskich, który wybuchnął wsku- 
tek zamierzeń pracodawców obniżenia 
płac robotnikom i trwa już pełne trzy 

miesiące. 

Wszelkie komferencje (nawet ostat- 
nia w ubiegły czwartek w inspektoracie 
okręgowym pracy) nie dały żadnych re- 

zultatów. Właściciele garbarń niezłom 
nie obstają przy swej decyzji. mimo, że 

jest ona wyraźnie krzywdząca.; Strajk ro 

botników, jak wiadomo, jest óbronny. 
Przed paru dniami stowarzyszenie wi 

leńskich garbarń, chcąc zmusić robotni 

ków do powrotu do pracy po cenach 

przez się podyktowanych — sprowadzi- 

ło z Nowo - Wilejki 13 niewykwalifiko- 

  

   

wanych pracowników, papierni Berbery 
skiego, których zatrudniono w garbarni 

„Unijon*j 

  

Wileńscy garbarze chcąc przeszko- 

dzić w akcji łamistrajsowej obsadzili 

  

gmach garbarni i nie wypuszczają słam 
tąd papierników. Е 

Jak informują nas, sfery robolnicze 

Wilną zainteresowały się metodami wal 

ki właścicieli garbarń. ZZZ. ma poprzeć 

akcje robotników garbarskich, usiłują- 

cych utrzymać swoje, słuszne stanowi- 

sko. ! 

Fakt sprowadzenia łamistrajków nie 

potrzebnie zaognił j tak naprężoną sytu 

ację. am. 

   

Echa aresztowań w Ubezpieczalni Społecznej 
W związku z sensacy jnemi aresztowaniami b. 

kasjera Ubezpieczalni Społecznej w Wiłnie Sta- 

nisława Sokołowskiego oraz kontrółera  Ubez- 

p'eczelni Bronisława Borodzicza, © czem „donie- 

śliśmy wezoraj, dowiadujemy. się. następujących 

szezegółów: 

Sokołowski był urzędnikiem Kasy Chorych, 

obecnie Ubezpieczzini Społecznej od 12 lat i 

piastował przez ostatnie kilka lat edpowiedzial- 

ne stanewisko kasjera. Podezas reorganizacji 

Ubezpieczalni, w czasie drugiej wielkiej reduk- 

cji — 1-go stycznia Sokołowski został zwolnio- 

ny z posady. 
Jak to wynika z otrzymanych przez nas in- 

formaeyj, Sokołowski, podejrzany © przywłasz- 

czenie 22 tysięcy, dokonywał nadużyć systema- 

tycznie. Wypisywał fikeyine ordery rozchodo- 

we, albo wpisywał do ksiegi kasowej sumy więk- 

sze od tych, które wypłacał według orderów. 

zaś różnicę chował do własnej kieszeni. 

Prze» kilka lat Sokołowski prowadził skrom- 

  

ny tryb życia, przyczem żona jego zarabiała ja- 

ko krawcowa. Dopiero Gstatnio Sokołowscey poz 

walsłi. sobie na wystawniejszy tryb życia, Soko- 

łowski pozatem zbudował sobie ładne letnisko 

przy ul. Ogińskiego 14, na Pośpieszce, gdzie 

ostatnio mieszkał. 

Drugi aresztowany kontroler Ubezpieczalni 

Borodziez, podejrzany jest o to, iż mając pieczę 

nad kasą, patrzał przez palee na działalność So: 

kcłowskiego i tem samem przyczynił się do tego, 

iż zdefraudowana przez Sokołowskiego suma 

jest tak znaczna. Czy Borodzicz brał bezpośred. 

ni udział w „operacjach* Sokołowskiego, okoliez 

ność tę wyświetli dalsze Śledztwo. 

Wezoraj obaj aresztowani przesłuchani 26 

stali, przez prowadzącego w tej sprawie docho- 

dzenie wiceprokuratora na miasto Wilno, po- 

czem przekazani zostali do dyspozycji šias 

śledczego celem zastosowania środka zapobie- 

gawczego. (e). 

Teorja nie zastępuje praktyki 
18-letni: D. Lewicz, mieszkaniee wsi Korko- 

żyszki pow. święciańskiego pod wpływem life- 

ratury detektywistycznej zabawił się w przestę- 

pcę. Wystosował mianowicie list do kierownika. 

szkoły powszechnej w swojem miasteczku, by 

ten pod groźbą złożył we wskezanem przez kan- 
niewielką Su- 

mę. Miejscem tem była sień w pewnym domu. 

Kierownik szkoły w wyznaczonym miejseu 

rzucił pustą kartkę, a powiadomiona połieja cza. 

towala na „grožnego“ szantażystę. W ten spo- 

sób młodzienice wpadł w ręce policji i został 

csadzony w więzieniu w Święcianach. (e). 

dydata na przestępcę miejscu — 

Ceny pomarańcz 
zniżkulą 

Zapas pomarańcz w Wilnie jest tak wielki, 

M; że sprzedawcy niemal z każdym dniem obniżają 

ceny. Jeszeze przedwczoraj za kilogram poma” 

reńcz hiszpańskich žądano 1.80, a już wczoraj 

wieczorem i dziś pomarańcze te sprzedawane 

byly po 1.60 i 1.50. Na mi. Kalwaryjskiej i pod 

Halsmi ten sam gatunek pomarańcz sprzedawa- 

| no po 1.40, s, nawet 1.30 za klgr. 

Izba Przemysłowo-Handlowa przypuszcza, że 

do końca bieżącego miesiąca ceny pomarańcz 

zostaną we wszystkich sklepach, 

przyczem cena ustobilizuje się na wysokości 

1.30—140 za kłg. Luksusowy zaś gatunek poma- 

rańcz kesztować będzie 1 zł. 60 groszy. 

OFIARY 
Wileński Prywatny Bank Handlowy S. A., 

komunikuje, że na r-ku Nr. 1354 Wileńskiego 

Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom Po- 

wodzi w dn. 13.b. m. znajdowało się złotych 

46.223,87. A 

mia 1933 roku: Przyobiecał wielu poborowym, 

Žž iczy ich do ponadkontyngentu. Wierzonó 

      

   

  

że 
mu. dawano pieniądze. A: tymczasem komen- 

„dan K. U. stwierdził ponad wszetką wątpli- 

wość; ‚ ski nie miał żadnego wpływu 

  

na zaliczenie do"ponadkontyngentu. Mógł jednak 

jeć na dwa tygodnie przed zainteresowa- 

1 kto został zaliczony do nadkontyngentu. 

Mógł więc obiecywać zaliczenie do nadkontyn- 

gentu temii, kto już został zaliczony. 

** AWrżesińska wskazała na'szereg osób, jako na 

pośredników między meżem jej a poborowymi. 

Posadzono więć na. ławie” oskarżonych: 6prócz 

  

  

  

  

  Wirzesińskiego" — -Chaję Gorodzieńską, Sławę 

Gołdberg.. Josela Kaca, Szłomę Ormana, Mejera 

  

i Pružand i Lejbę Giliūskiego.- 
y Mie prz e. Tylko 

„służbę: wojskową, 
          

  

Gliński, 
szczerze śię pfz 

na 100 złotych. Nie wymienił jednak nazwiska. 

  

  

Sąd zbadał dwunastu świadków Żona. Wrze: 

iego skorzystała z przysługującego 

wa i od zeznań przeciwko mężowi odmó 

W obronie oskarżonych wystąpiło siedmiu 

        

  

adwokatów: pp. Andrejew, Petrusewicz. Powir- < 

Barańczyk, Rubinow, Kac i Sopoćko 

ał prok. Dęwbór.    

  

    rd po całodziennej rozprawie ogłosił wyrok« 

y. Wirzesiūskiego na 1 rok więzienia i 

G go na 6 miesięcy z zawieszeniem ostał 

niemu kary na 2 lata. Reszta została uniewin- aig 
   

  

niona 

Na wileńskim bruku 
STARY SPOSÓB. 

Emilja Szenekiewicz zam. przy ul. Żydow- 

skiej 10 udała się wczoraj do Opieki Społecznej 

w Magistracie. W pewnej chwili zbliżyła się do 

niej nieznana niewiasta © sympatycznym wy- 

glądzie z małem dzieckiem na ręku t grzecznie 

poprosiła o zaopiekowenie się chwiłowo dziec- 

kiem, zanim nie załatwi sprawy w gabinecie 

naczelnika Opieki Społecznej, dokąd nie chee 

wchodzić z dzieckiem na ręku. 

Szenckieczówna, nie przeczuwając nie złego, 

wzięła dziecko na ręce. Więcej już matki nie 

widziała. (e). 

BIELIZNA DO ODEBRANIA. 

W ciągu ostatnich kilku dni, policja ujaw- 
niła w jednej z melin złodziejskich większe iloś 
ci bielizny, pochodzącej z kradzieży. Bielizna 
ta znajduje się w Wydziale Śledczym przy ulicy 
św. Jańskiej 3, dokąd megą zgłaszać się poszko 

dowani. Dla orientacji poszkodowanych poda- 
jemy iniejały jakie znajdują się na odebranej 
złedziejom bieliźnie. Są *am m. in. litery: A. R. 

N. C, E. N., G. £. Z. 1 cyfra 5. (e). 

STRZELIŁO DO GŁOWY... 

Donosiliśmy, iż Lipa Poryszański, woźny fir 

my „Łen* (Sadowa 4), który zeznawał, że trzech 

bandytów: zrabowiiło mu 5 tysięcy złotych, któ- 

re miał na polecenie pracodawców przesłać do 

Baranowicz, zwrócił pieniądze właścicielom fir- 

my, twierdząc, że pieniądze te pożyczył u krew 

nych. k 

Policja śledcza prowadziła jednak w dalszym 

ciągu dochodzenie celem udowodnienia, że Bo- 

ryszański napad symułuje i w ciągu „ubiegłych 

2 dni zgromadziła wystarcza jące dowody. 

i dowiedział się, że wszystko 

zostało już wyśWietlone, ztozumiał, że dalsze 

przyda się i 

  

     

wypieranie się winy na nie nie 

;czoraj*z rana zgłosił się do policji gdzie pła- 

c jak male dziecko przyznai się do wszysi- 

kiego. Historję z napadem zmyślił, pieniądze 

chciał przywłaszczyć sobie. 

Ot strzeliło coś nierozsądnego do głowy 

i postąpiłem źle.. 

   
   

    

. Boryszańskiego zatrzymano. Dzisiaj zosta- 

'nie on przesłany do dyspozycji sędziego śledcze 

  

środka zapobi 

znalazła 

  

go celem zastosowani wczego. 

„Epopea* Boryszańskiego epilog. 

Prysły różowe nadzieje na przyszłość. Dobre 

imię zostało splamione, a w perspektywie wid- 

nieje nieprzyjemny proces z artykułu, przewi- 

  

dującego 2 lata więzienia. te). 

9 

Teatr i muzyka 
W WILNIE. 

"TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, we czwartek dn. 14 b. m. o g. 8 w. 
Teatr Miejski na Pohułance gra w dalszym ciąga 
cieszącą się wielkiem powodzeniem francuską 

sztukę współczesną J. Bommarta p. t. „Ten, któ- 
ry się śmieje* Sztuka ta porusza głęboki i wiecz 
nie aktualny problem wp. yielkiej wojny 

  

      

   

    
      

'TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy J. Kulezyckiej. „Bał w Savoy* 
po cenach propagandewych. Dziś ukaże się po 
cenach propagandowych słynna op. Abrahama 
„Bal w Savoy“. Cery propagandowe od 25 gr. 

— Jutrzejsza premjera „Domek Zz kart“ w 

„Ltni*. Jutro o g. 8.15 w. ujrzymy ostatnią 
nowość repertuaru, świetną komedję muzyczną 

Granichstaedtena „Domek z kart* graną z ol- 
brzymiem powodzeniem w Warszawie i Krako- 
wie. W rolach głównych wystąpią: J. Kulczycka 
i K. Wyrwicz-Wichrowski. Ponadto w nowości 
tej biorą udział: Dunin-Rychłowska, Lubowska, 

Malinowska, Domosławski, Tatrzański i inni. 

— WARSZAWSKA HARFA BEDZIE W WILL 
NIE. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze „Har 
fa* wyjedzie 15 bm. wraz z artystą operowym 
Adamem Doboszem do krajów bałtyckich. W 
drodze powrotnej będzie dany również koncert 
i w Wilnie. 

     

      

     
  

RADJO 
WILNO 

CZWARTEK, dnia 14 lutego 1936 r. 

. 6.48: Muzyka. 6.52: Gimnastyka. 
: Dziennik pór. 7.25: Mu- 

) Chwilka pań domu. 740: Program 
dzienny. 50: Koncert reklamowy. 7.55—8.00: 
Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 1203: 
KKom. met. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Polska 

ieśń żołnier: i ludowa. 12.30: XV-ty koncert 
szkolny 2 Filharm. 13.00: Dziennik połudn 
13.05: Z rynku pracy. 13.10-13.45: D. c. po- 
ranku szkolnego. 15.30: © eksporcie. 15.35: Od- 
cinek powieściowy. 15.45: Muzyka lekka. 1645: 
Lekcja jęz. francuskiego. 17.00: Zaczarowanė 
kuranty — słuchowisko. nagrodzone na kon- 
kursie dram. na scen. słuchowiskowy Janusza 
Stępowskiego. 17.50: Skrzynka pocztowa mu- 
zyczna. 18.05:- Litewski odczyt. 18.15: Kwartet 

18.45: Co czytać? 19.00 Koncert dła 
Jak tańczono dawniej”. 19:20: Felje- 
". 19.30: Kwadrans piosenek Janiny 

Program na piątek. 19.50: 

Wiadomości sportowe. 20.00: Koncert solistów. 

20.45: Dziennik wieczor! ; Jak, pracuje- 
my w Polsce. 21.00: Konkurs zespołów salono- 
wych P. R. 21.15: Dogmatyk i sceptyk. 22.30? 
Praca społeczna dziewcząt w szkołe. 22.46: Kon- 
cert reklamowy. 23.00: Kom. met. 23.05—23.30- 
Nowości taneczne (płyty). 

         

  

     

        

  

  

   

    

PIĄTEK, dn. 15 lutego 1935 roku. 

5.50: Pieśń. 6.48: Muzyka. 6.52: Gimnastyka. 
7.07: Muzyka. 7.15: Dziennik por. 7.25: Muzyka. 

Chwiłka pań domu. 7.40: Program dzienny. 
Koncert reklamowy. 7.55: Giełda rolnicza. 

51: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. met. 
12.05: Codzienny przegląd prasy polskiej. 12.10: 
Z oper komicznych (płyty). 12.45: Pani godzi 
służącą — pog. 13.00: Dziennik południowy. 
13.05: Piosenki w w słyn. śpiewaków. 15.30- 
Wiad. o © pol. 15 Codz. odcinek powie- 
ściowy. 15. Muzyka lekka w wyk. ork. Tadeu- 
sza Seredyńskiego i chóru Esbena. 16.45: Audy“ 
cja dla chorych. 17.15: Koncert ze słowem wstęp 
nem prof. Michała Józefowicza (płyty). 17.50 
Rezerwa. 18.00: Audycja dla dzieci. 18 Kon- 
cert ork. dętej. 18.45: Odczyt z cyklu „Wielko- 
polska współczesna”. 19.00: Koncert muzyki lek 
kiej. 19.20: Pogadanka aktualna. 19.30: Dobra 
muzyka na gitarze (płyty). 19,45: Program na so; 
botę. 19.50: Sport. 19.54: Wiadomości sportowe. 

1957: Wil. wiad. sport. 20.05: Pog. muz, 20.16: 
‹ ymfoniczny 7 filharm warsz,sW: prze: 

< pracujemy w Polsće i Dziennik wiec 
22.30: Recytacje poczyj. 22.40: Wil. wiad. kole- 

  

    

M
 

s 

  

  

    

    

    

         

  

    

    

     

  
jowe. 2250: Koncert reklamowy. 23.00: Kom. 
met. 23.05:Muzyka z płyt. 

4 mas sm 
  

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od [—VIli klasy gilmrat 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i (fizyka) 
udziela były nąuczycieł gimnazjum. 
Warunki skrómne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 
Wilno, ul. Królewska 7/2. m. 13. 

ч mas 

  

  

pocztowej w Bastunach 
Łupem włamywaczy 

padło... 80 gr. 
Wczoraj policja wileńska otrzymała informa 

cje, iż do agencji pocztowej w Bastunach, do- 
konano włamania. 

Nieustałeni narazie sprawey przy pomocy 
wyjęcia krat, oraz wycięcia szyby przedostali 
się do lokalu, gdzie spodziewali się znaleźć 
większą sumę gotówki. Włamywacze, jednak, 
srodze zawiedli się, bowiem znaleźli w kasie... 

80 gr. Kasjer całą gotówkę zabrał na noc ze So- 

ba. (e)- 

  

Włamanie do agencji 

Р



10 „KURJER“ z dnia 14-go | lutego 1935 r. 
  

Dzłś: Walentego i Zenona 
jutro: Faustyna i jowity M.M. 

Wachód ałońca — godz. 6 m. 47 

Zachód słońca — godz. 4 m. 16 

U. S. B. 

  

Spestrzožonia Zakładu Meteorologii 
w Wlinie z dnia 13/11 — 1935 reku. 

Jiśnienie 

'Temperatura średni. 

Temperatura naj 
Temperatura najnižsz 
Opad 1.4 
Wiatr południowy 
Tendeneja zniżkowa 
Uwagi: pochmurno, śnieg. 

    
    

      

Przepowiednia pogody według PIM-a do 
wieczora 14 lutego: W całym kraju 
chmurno i mgłisio, miejscami drobny opad. 

Na południo-wschodzie jeszcze umiarkowany 
mróz, pozatem lekki, przechodzący w odwilż. w 

naogół 
     

      

dzielnicach zachodnich i środkowych. 
Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z 

południo-zachodu. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy d następujące apteki: 
     
   

    

   

Miej -90), sukc. 

Chomicz k nka 19 (tel 
Filemonowicza i Maci ieje — ul    

), I. Chróścickiego — ul. Ostrobramska 
26, oraz wszystkie na przedmieściach, prócz Śni- 
piszek. 

OSOBISTA 
2 ŽKTOR BANKU POLSKIEGO 

W WILNIE: Dowiadujemy się, że dyrektorem wi 

leńskiego, oddziału Banku Polskiego mianowany 
został p. Jan Sierosławski, dotychczasowy dyrek 
tor Banku Polskiego w Przemyślu. 

А rosławski jesze agu bież. 
obejmie swą nową funkcję. 

- NOWY DYB 

  

      

    mi 

  

ADMINISTRACYJNA 
— GODZINY HANDLU. Starosta Grodzki jesz 

cze raz przypomina, iż do godz. 21 w okresie zi- 
mowym a do godz. 23 w okresie letnim mogą być 

ptwarie tylko tak zw. sodowiarnie, t, j. sklepy 
" sprzedające napoje chłodzące, owoce, i słodycze. 

inne sklepy, które oprócz tych produktów 
dają jeszcze inne produkty żywnościowe, 
biał, wędliny i t. p. mają prawo handlow 3 
do godz. 19. Nieprzestrzeganie tych godzin bę- 
dzie surowo karane. 

— ZA SIEPOSYPYW. ANIE "CHODNIKÓW. 

Za nieusunięcie lodu z chodnika oraz nieposypa- 
nie go piaskiem przed kamiei 
24 na skutek doniesienia poli 
Grodzki ukarał 2-dniowym bezv 
tem Pawła Artyniuka, dozorcę tej 
mieszkałego przy zauł. Rajskim Nr. 8. 

    

  

     

  

   
   

  

   

    
   

KA 
MIEJSKA 

KŁOPOTY KOPANICY I BELMONTU. Do 
ji naszej napły wają licznie prośby miesz- 

" Ko y i Belmontu o poruszenie na 
stępującej ROWOKCWY jest dam 
     

      

   

  

spray    masowo 

go E aluo ay s 
ce wiele trudności z. 

szej jak i konnej. 
perspektywa potoków 

utworzą się na wiosnę. & 

położonych grozi zalanie. 
Dobrze byłoby, ż w sfer: 

pomyślano o tej spr 
— 5 TAJNYCH R 

jawniono w okresie od 1 do 10 bm. 
rzeźni mieszczących się wyłącznie na 
miasta. W rz ch tych znaleziono około 100 
kilogramów niestemplowanego mięsa, przygoto 

wanego do sprzedaż 
Mięso uległo kon 

»| zostaną do surow: 

niechybnie 
egowi domów niżej 

    

   

  

. Podczas rewi 

5 ta 

      

    

     

     je. Winni zaś p. 
odpowiedzialne ci karnej 

POCZTY 
PRZEJ) 

o 

    

z 

LISTY MIEJSCOWE WRZUCO: 

GODZ. 4-TĄ MAJĄ BYĆ DORĘCZON 
SAMEGO DNIA. Wiedze pocztowe p 

   

  

      TEG 

     

       
    

  

«stat do usprawnienia doręczenia kores - 

dene rawej. Prace zmierza do takiego 

zorganize by wszystkie listy wrzue 

  

tego samc46 dnia. 
Realizacja tych zamierzeń uzależn*onn 

ed edpowiednieco zwie „owych środ 

ków komunikacyjnych. Žž od eelowe- 

46 rozmieszczenis, $ rych. 

Wszystkie te preee mają być ukończene już 
w drugiej połowie marca. 

jest 

  

      

  

GOSPODARCZA 

ki bezproeentowe. Ktoby z rzemieśl 

1Е na kiermasz „Kaziuka* przygoto- 
niż mu na '. własne 

„ moż na ten cel pożyczkę 
zek Pezprocentowych w Wilnie, 

sa czynna codzień od 9 40 11 
zorem. 

ulują 
* rozpoczęty 

. Lotem błysk 

"Peź 
ników chc 

wać towaru wi 
pozwala 

     

  

   

      

   

    

      

   

  

    
   zaciąg: 

  

— Spółdz 
$klepv spółdzie 

  

ceny 
  

pomarańc z. 

    

    

  

sprzedaż pomarańc 
tw 

sklepowa 

podział 

1 wiadomos 

- W wielu wypadkach obsłu 
trudne zadanie do rozwiązan 

  

miała 
posiadanych pomarańcz pomiędzy spragnionych 

  

sdbiorców. 

a za kilo pomarańcz wynosi 1.40 zł.. Do 
ż sprowadzono najlepszy gatunek. na któ- 

go czasu wyznaczona była cena przez Izbę 
Tandl. 1-75 zł. Śpółdzielczość 

* swe poważne wałory wychowawez 
owadzając najlepszy towar po najniższych 

    

      

ponownie 
       

rozp 

  

  

  

         

  
      

  

  

   

     

cenach. Oby pomarańcze poważnie zaintereso 
wały ogół kupu h spółdzielczą! 

Gdzie można nabyć tanie 
W”. sklepach Powszechnej 
ców: 

      

Ostrobramska 29, W jtołe ło- 
„ Kościuszki 27. Ba - 

ń mi niedługo nadejdą 

w Spółdzielni. Z ini- 
iqzku Spółdzielni Spożyweów „Spo- 

w Wilnie odbył się 2 lute; 

i. Szereg ri 

szczenko red. „Plonu 

  

    
tem* 

kurs s kiera     

  

   
   

        
    

Związku „Społem* w War- 
r amieciūski, kierownik „Spolem“ 

w Wilnie. 
— AMPRYKA INTERESUJE SI WILE        

MI GRZVRAMI aiów Ameryki 
Północnej i Południowej pod adresem Wileń- 
skiej Izby Przemysłowo — Handlowej nadcho- 
dzą liczne propozycje zorganizowania eksportu 
grzybów suszonych Niestety, jak dotychczas, 
nie zawarto żadnej poważniejszej umo 
z powodu zbvt niskich cen proponowan) 

oferentów 

  

     

      

  

    

    

       

  

     

cji Rosii sowieckiej, która masowo eksportuje 
'en artykuł. 

- Jak się dowiadujemy, zawa poważniej- 
szych tranzakcyj z Ameryką doszłoby jedynie 
wówczas do skutku, gdyby Rząd obniżył kosz 
tv przewozu. 

— EKSPORT LNU iŁ ZMNIEJSZENIU 

nio wvdatni się eksport inu 
*ńskiego do państw zachodnio - europejskich 

UI 
mnie       

Przyczyna i w ze odbiorcze rynki 2 

zagraniczne zniżvłv cenv W sfer gospodar 

  

    *h utrzymuje się przekonanie 
est konjunkiuralne i szybko yninie 

zjawisko to 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— HERBATKA PEOWIACKA. W dniu 16 du 
18 w 1 lu przy ul       

  

    (Zw. Pracy Ob. Kobiet) odbędzie 

Peowiaków z referatem p. St. 

ZABAWY 
— Doroczny Bal Szkoły 

w Wilaie odbędzie się już 
r. b. w salonach pa 

Oryginalne dekora 
kierownictwem pp. 
orkiestry, 

Nauk Palitycznych 

w sobotę 16 lutego 

В `/|\і(\\і‹/(!\\`1'\і|""|) 

» pod fachowem 
Dwie doborowe 

   
   

  

dsalitówe 

tani i obfity buret. 

       

  

— ODDZIAŁ GRODZKI ZWIĄZKU NAUCZ 

POLSKIE W WILNIE urządza Dancing 

tridge, który odbędzie się dnia 16 b. m. w sali 
Oficerów Reze 
czątek o godz. 

  

y (plac Orzeszkowej 11a), Po- 
troje dowolne. Wstęp 2 zt. 

  

Dochód przezna się na cele kulturalno - oś- 
wiatowe. 

Wejście za zaproszeniami, które można otrzy 

  

1. ul. 
iu. 

w Zw. Naucz. 
zabawy przy wej 

3 Maja 13 lub w dniu       

SPRAWY ZYDOWSKIE 

W sprawie ementarza żydawskiego. Wo- 

      

    

    

bec przepełnienia cmentarz: jdowskiego Za- 
rząd Gminy począł oglądać się nowym placem 
na którym możnaby było urządzić ementarz. 

  Jednem z miejse wchodzących w rachubę był 

plac w ckolicy 
trzymał Zarząd 

w którem sprzeciwi 
rza wpobliżu Pośpie 
rat zaproponował 
"nentarza na Li 

Pośpi 

    

sych do miasta. 

AK Pomocy dla emigrantów do Pales 
dak już 
w Wilnie Słow 

*, które będzie 
mocy рг 
ny. Iniejalorzy 
adw. Słonimski i dr. 
rek zebranie gru 
w A 

      

   

    

   

  

M. 

likwić 
życzek pod 

      

sieszki 
Gminy 

  

    

    

ielenie na ten ceł placu z terenów nale 

u donosiliśmy, 
szenie 

miało 
y przesiedlaniu si 

powstaj 
Wajnszt 
osób, 

ch SEE 

ło stow: arzyszenie to za zadaniė 
“5 emigrantów, udzielanie po 

‚ prze 
średnio do żak śkladów w 

jednak a 
Magistratu 

; on urządzeniu cmenta- 

terenu letnisk. Magist 
wi Gminy urządzenie 

odząc się przytem 

Onegdaj 

pismo od 

1a 

а 
(m) 

  

   

  

organizu 
„Hitjaszwut ha a 

lu udzielanie po 
ydów do Palesty* 

» stowarzyszenia, 

n zwołali na wto 
którym przedstawiłś 

    
    

  

па ‹ 

    

   

   

  

apomoc; 

    

anie t 

  

ów bezpo- 

   
   

ynie i L d. 
Będzie to o tyle wygodne dla grujących, že 
nie bę musieli wskutek pośpiesznej likwidacji 

  

swego majątku przed wyjazdem tracić 
1 czasem nawet większ 

  

   lawy 

    

40 procentu wartości 
spr z awanych na gwałt dóbr. 

  

w Wilnie, któryby 
bankami palestyńsk 

mnianych oper: 

    

łoby dla banku pietyfk o Wilno, 
Polski. 

Po dyskusji, która sie rozw 

    

alizacji tych za 
jektodz awcy plan założenia r 
te towarzystwo banku spółdzielc. 

pozostawał w 

  

tń przedstawili próż 
eż ńowopowsta ą- 

    

go z siedzibę 
kontekeie z 

emi dla dokonywania wspó 
Terenem działalności by 

ale obszar całej 

      

  

ad proiek 

  

tem, wyłoniono t. zw. grupe in złożoną. 9 osób 
а z 9 osó ma opracować sz sły projek 

łów i zają ę założeniem stowarzyszer    

ĆWICZENIA MINERSKIE 
od godz. 8 do 

ć będą w 
połączone z w 
lędów bezpieczeństwa na tere 

dniu 14 bm, 
przeprowz 

czenie mine 
na Wailji Ze w. 

        

ROZNE 

NA WIEJE W 

2 saperzy wileńscey 
rejonie Pośpieszki ówi 

sadzaniem lodu 

    

   

ny objęte ćwiczeniami dostęp ludności jest wzbro 
niony. 

— KŁUSOWNICY TĘNIĄ 
licja zatrzymał: 

  

kowska (Turgielska 16) 
* względu na okres ochronny polow 

daż zwierzyny jest wzbroniony. 
ropatwy zostały skonfiskowane 

KUROPATWĘ 

  

   

na rynku Łukiskim Helens Sad 
snrzedajacą kuropatwy 

vie i sprze 
bee tego ku     
dkowska ze 

stała pociągnięta do odpowiedzialności karnej 
 AODEEY ZERPTECZBETZETTY ZOE д 

Odmroženie Ksiegowv- 
Oryginalna maść bilansista 

(z kogutkiem) | bznajmiony z przepi- 

„MRO0Z0 
leczy i goi ranki 

| sami skarbowemi, po- 
| szukwie przcy stałej lub- 
| dorywczej, 

po-|skromne Łaskawe ofer- 
Wymagania. 

wstałe od odmrożenia. tv kierować do Admin. 
Sprzedaią apteki i skła-| 

dv apteczne, 
„Kurjera „Wileūskiogo“ 

io Kena? 

  

  

JEDYNY ZŁOTY MEDAL 
z kategorji prezerwatyw otrzymała 

  

ва шшмщ Wystawie "Lekarsko- 

Aptekarskiej w GLUI (Rumunja) 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, syfilis, | 
skórne i moczopłciowe | 

| Zamkowa 15, tel. 1950 

| į DOKTOR 

Przvim. od 8—1 i 3—8 | 
  

  

CASINO| wije 
Niesamo- 

wity i tajemniczy film p. tytułem 

Powodzenie kolosalne! 
P A Bd | Dla młodz. dozwolony 

a FILM POLSKI   

„Zemsta pana X“ 
W rol. gł Robert Montgomery, Elżbieta Allan I Lewis Stone. Zemsta okrutnego. mordercy | 
nieludzko bezwzględnego, który grozą zawisł nad miastem. 

napięcia, NAD PROGRAM: Aktualja Seanse: 

MELODY LAS 
- Bogda, BRO >ZISZ, SAMBORSKI, STĘPOWSKI, Cybulski, WALTER, Jaracz, 7acharewicz 
Trapszo, Turkow, Znicz, Balcerkiewiczówna i inni. 
Uprasza się o przybycie punktualnie na pocz. scansó 

    

Lawiną płynąca akcja najwyższego | 
4,6. 8i 10 w. | 

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

  

  

HELIOS| 
Gigantyczny, cz0- 
"my flim 1935 r.     
W rola e 
głównych Harry Bauer i Annabell, — 

CHÓR ROSYJSKI pod dyrekcją DMITRIEWICZA. 
NAJNOWSZY TYGODNIK PARAMOUNTU. 

OGNISKO 
dają mistrzowski 
koncert gry w naj- 
nowszym filmie p.t. 
NAD PROGRAM: 

  

DODATKI DŹWIĘKOWE. 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Teletony: Redakcji 79, Administracji 99, Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 
Aśmtsisiracja czynna od godz. 9*/,—3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. 

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., 

a ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w 

ao A OŚ 
« Reżysezji twórcy sowieckiego ekranu i sceny Aleksandra GRANOWSKIEGO 

CZTERY ASY: JANET GAYNOR, 
um LEW AYRES, WILLI ROGERS 

JARMARK MIŁOŚCI 

w tekście 60 gr., za tekstem— 

8 kapela cygańska Alfreda Rode 
(pamiętna z filmu „Romanse Cygańsk'e”   

  

Poczatek o godz. 4—6—8—10.15 

SALLY EILERS,   Początek seansów codz. o godz. 4-ej po psł. 

MEBRANA 

ORYGINALNE PROSZKI 
„MIGRENO* NERYO SIA 
NASZEJ 

оАЕА 
Ą ŚROBKIEM_L 

KOJĄCYA 
ZASTOSOWANIE: 

-*BÓLE GŁOWY 
MIGREWA NEWRALGJA 

ESA 
ZEZIĘBIENIA 

ARTRETYCZNE, 

STAWOWE KOSTNE ;; T.P. 

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW 
G TAS 

  

Obwieszczenie 
.Koniornik Sądu Grodzkiego vira 6-g0, Wac 

ław Leśniewski, urzędujący w kancelarji swojej 
w Wilnie przy ulicy Mała Pohulanka 13/2, na 
zasadzie art. art, art. 602, 603 i 604 K. P. C. 
obwieszcza, że w dniu 19 lutego 1935 roku o g. 
10 rano (nie później niż w dwie godziny) w Wil 
nie, przy ulicy Niemieckiej Nr. 22, odbędzie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości 
należących do firmy Sz. Akselrod i R. Szwarc i 
składających się z różnych gatunków win, oraz 
kasy ogniotrwałej, oszacowanych na łączną su 
mę złotych 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdzie 
siąt) na zaspokojenie wierzytelności Firmy Pol- 
ski Przemysł Wódczany S. A. w Warszawie w 
kwocie zł. 3431,56. 

Ruchomości powyższe można oglądać w dniu 
licytacji pod adresem wyżej podanym. 

Wilno, dnia 11. II. 1935 r. 

Komornik Sądowy Wacław Leśniewski. 

  

   

  

  

DOKTÓR 

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

DOKTÓR 

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

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

DOKTÓR 

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

  

  

DOKTOR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 

  

DOKTÓR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjmuje od 8—] i 4—: 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, T. Zana 
na lewo Gedyminowskę 

ul. Grodzka 27 

| 

  

CHCE 
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. 
„Kusjera Wileńskiego” 
ul Biskupia 4—7, pod 

„Inžynier“ 

AKUSZERKA 

Maria LakQoroWa 
Przyjmuje od, 9—7 w. 
ul. J. Jasińskiego 5-26 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

AKUSZERKA 

Śm ałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Wielką 104 
tamże gabinet kosmet.. 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, k 

Fabryk czekola- 
dy i chałwy 
„EXTRANS* 

Zawalna 43, 
poleca swoje wyroby 

    

Zgubiony dowód oso- 
bisty 1448 wyd przez: 
magistrat m Wilna na 
imię Zenona Roszczew- 
skiero unieważnia się 

sprzedaje się 
rasowe młode jamniki 
ul. Mostowa Nr. 15—8 

  

  

L S i i a a i ARE ROOOORZOD CZASZY 

у Konto czekowe P.jK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupia 4. Telefon 3-40, 
ZNA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zi. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersa 

  

4 Bizdiomnictwo „Korjer Wileński" S-ka u ogr. odp. Drukarnia „ENICZ“, Wilno, Biskupia 4, te! 2-40. 

30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 
ntmerach medzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Układ ogłoszeń w tekście74-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobi 

2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł: 
Ogłoszenia są przyjmowane: od godz, 9'/,—31/, | 7 — 9 wiecz! 

30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się. 
Za numer dowodowy315 gy. 

eqprawo zmiany terminu d'uku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsea. 

Redaktor odpowiedzialny Witeld Kierkie


