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Э11 М NIMETZE: 
  

  

Rybactwo 
Smutny dzieA na wyšcigach. 
  

okoła podróży Barthou po Europie 
Pakty. Sprawy morskie. Przypuszczenia. 

Rozszerzenie ram konferencji morskiej 
Francja chce zapiosić Rosję, Niemcy I mniejsze państwa 

Barthou o rezultątach 
podróży 

PARYŻ. (Pat). Na dzisiejszem posie- 
dzeniu rady hinistrów min. Barthou wy 

głosił przemówienie o rezultatach ostat- 

»gólności 

uwzględnił rokowania Naj- 

ważniejszy nacisk położył Barthou na 

nich swoich podróży a w Sz 

londyńskie. 

    

zgodę Anglji na pakt wschodnio-europej 

ski, który tym sposobem daje szanse kon 

3% solidacji pokoju. 

    

в 

3 

Turcję i być może Włochy. 

Akcja Angiji 
LONDYN   (Pat). Minister spraw zagr. 

13 b. m. w izbie gmin de- 
klarację rządu brytyjskiego, która wyjaś 
nić ma cele wizyty min. Barthou w Lon- 
dynie oraz poinformuje izbę gmin 0 
decyzji rządu brytyjskiego dokonania de 

  

  

  

marche w Rzymie i Berlinie na rzecz pra 
pozycyj traneuskich. 

Również przedstawiciele dypłomaty- 
czni Brytanji w Warszawie. 

Rydz 
Moskwie. 

Tallinie i Kownie zako 
+ rządom. przy których 

są akredytowani. stanowisko W. Bry- 
tanji w tej sprawie. 

W poinformowanych kołach politycz- 
nych utrzymują, że demarche w Berlinie 
albo już nastąpiło we czwartek wieczo- 
rem albo też nastąpi w piątek rano. Ten 
pośpiech tłumaczony jest chęcią umożli 
wienia wypowiedzenia się na ten temat 
Hitlera. który, jak wiadomo, przemawiać 
będzie w Reichstagu w piątek. 

Nowe konstelacje . 
w Europie 

RZYM, (Pat). Medjolaūskie „( „orierre 
de la Sera* — omawiając wyniki wizyty 
Barthou w Londynie. zauważa, że wedle 
koncepcji Barthou powstać mają nowe 
konstelacje w Europie. 

Pakt wschodni ma objąć Polskę. Ro- 
sję. państwa bałtyckie i być może Niem 

Pradze,        

  

  

  

Pakt 
Francję, 

   
śródziemnomorski ma 
państwa / bałkańskie. 

obj 
Grecję. 

Jeżeli jednak do paktu wschodniego 
nie przystąpią Niemcy a do śródziemno- 
morskiego nie przystąpią Włochy i An- 
glja, wówczas osiągnięte zostaną rezui- 
taty całkowicie sprzeczne z zamierzenia- 
mi Barthou oraz niewątpliwie pokojowe- 
mi intencjami rządu angielskiego. 

W zakończeniu swych rozważań dzien 
nik wyraża nadzieję. że Francja powró- 
ci na drogę paktu 4-ch. 

  

RDW 

Barthou udaje się 
na zjazd w Bayonne 
PARYŻ, (Pat). W sobotę, 14 b. m 

minister Barthou wyjedzie do Bayonne. 

gdzie przewodniczyć będzie na uroczy- 

stości odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

ku czci poległych w szeregach francu- 

skich ochotników polskich. 

   

Tym samym pociągiem udał się do 

Bayonne ambasador Rzeczypospolitej 

Chłapowski. 

LONDYN (Pat). Minister Pietri dopie 
ro jutro powraca do Paryża. Dzisiaj roz 
mawiał dłuższy czas z pierwszym lor- 
dem admiralicji, a następnie odwiedził 
Normana Davisa i omówił z nim przysz 
łą konferencję morską w 1935 roku. Pie 
tri miał wyrazić życzenie Francji rozsze 
rzenia konferencji przez dopuszczenie 
do niej nietylko Rosji i Niemiec, ale rów 
nież i Hiszpanji, Turcji i Grecji. 

Anglji nie podoba się ta propozycja 
chociaż ostatecznie gotowa zgodzić się 

na zaproszenie Rosji i Niemiec. Nato: 
miast Stany Zjednoczone zdecydowanie 
są przeciwne rozszerzeniu konferencji 
poza grono pięciu dotychczasowych mo 
carstw. które podpisały traktat londyń- 
ki. 

   

  

   

  

  

Widoki konferencji morskiej są wiece 
w danej chwili bardziej ponure niż kiedy 
kolwiek przedtem. Wiadomość o budo- 

wie przez Amerykę dwóch pancerników 
o pojemności 35.000 tonn każdy wywoła 
ła w Londynie podejrzenie że między 

MussGlinim a Normanem Davisem :st- 
nieje tajne porozumienie, na którego mo 
cy Włochy i Ameryka prowadzą wspól 
ną taktykę morską. 

Zdziwienie wywołuje w Londynie 
fakt, że Norman Davis nie wyjeżdża na 
urlop, tylko zdecydował się czekać na 
mało ważnego przedstawiciela marynar- 
ki japońskiej kapitana Iwaszita, który 
przybędzie do Londynu dopiero za mie 
siąc i prawdopodobnie niewiele będzie 
miał do powiedzenia. 

Stany Zjednoczone budują nowe pancerniki 
LONDYN (Pat). Według doniesień + 

Waszyngtonu Stany Zjednoczone zgod- 
nie z oświadczeniem ministra marynar- 
ki Swansona przystąpiły do budowy 

2-ch pancerników po 35.006 tonn. Jeden 
z tych pancerników zaopatrzony będzie 
w działa 16-całowe, drugi w 14-calowe. 

Prasa jest zdania, że wiadomość ta 
wskazuje, że niedawne oświadczenie 

  

Mussoliniego o ias ie 2-ch wloskich 

pancerników. każdy po 35.000 tonn by- 
lo złożone po uprzedniem porozumieniu 
się ze Stanami Zjednoczonemi. Jest to 
wskazówką o istnieniu amerykańsko- 
włoskiego porozumienia w zakresie 
spraw. jakie omawiane będą na konfe- 
rencji morskiej. 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Transport z Łodzi do Berezy Kartuskiej 
Z Łodzi donoszą, że wczoraj odszedł 

stamtąd do obozu izolacyjnego w Bere- 
zie Kartuskiej pierwszy transport w li- 
czbie 7 osób, a mianowicie przewiezieni 
zostali: Edward Piotrowski — |. 28, Lu 
domir Wajs — 1. 24, Jerzy Lewandowski 
— 1. 26, Jan Woźniak (sekretarz zarządu 
wojewódzkiego stronnictwa narodowe- 
go). Roman Kalasiński (b. towarzysz par 
tyjny znanego w swoim czasie zama- 
chowca Kuchcika) i Janusz Nowicki z 

  

Brzeziny, student z Poznania. Wszyscy 
oni byli działaczami endeckimi, przewa 
żnie z sekcji młodych. Ostatnim w tym 
transporcie jest Abram Majzler, sekre- 
tarz łódzkiego komitetu partji komuai 
stycznej w Polsce. 

Sześciu z tych nowych ..pensjonarja 
szy odesłano z wolnej stopy. jedynie 
Piotrowskiego zabrano z więzienia šled 
czego, gdzie przebywał w związku z osta 
tniemi wypadkami za wichrzycielstwo. 

  

Polska stałym członkiem komitetu 
międzynarod. związku wagonowego 

Od roku 1920 istnieje międzynarodo- 

wy związek wagonowy, mający na cel 
regulowania wzajemnego uż у 
gonów towarowych. Komitet tego zw 

ku składa się ze stałych członków. któ- 

rymi są delegaci Niemiec. Francji. 
Włoch, Szwajcarji i Bełgji. oraz z nie- 
stałych delegatów 2-ch państw, których 
kołeje liczą conajmniej 3.000 km. długo- 

Strajk w Łodzi na 
Z Łodzi donosza o wybuchu strajku w za- 

| łedaeh Scheiblera i Grohmana. Strajkuje 256% 
robotaików. Fodkiad ekonomiczny. 

   

  

   

ści. 
Obecnie odbył się w Sztokholmi: 

zjazd tego związku i Polska na wniosek 

delegata Jugosławji weszła do Komitet: 
jako stały członek. 

Wybór Polski uważany jest za wielki 
sukces, świadczący o dużem zaufaniu, 
jakie Polska zdobyła na międzynarodo- 

wym terenie kolejowym. 

tle ekonomicznem 
Jednocześnie związki zawodowe, uchwaliły 

wczeraj proklamowanie na dzis sirajku proie- 
stacyjnego na tle ekonomicznem. 

Lotaik Lewoniewski w Warszawie 
Znany z ratowania „ezeluskinowców* lotnik 

sowiecki Zygmunt Lewoniewski, wracając z Lon 
dynu, zatrzymał się.w Warszawie, aby odwie- 
©zić swych krewnych. 

Wezoraj Lewoniewski wraz z żoną i rodzi 
w towarzystwie pierwszego sekretarza ambasa- 

    

dy sowieckiej Nikołajewa złożył na Powązkach 
na grobie brata swego 4. p. kpt. pil. Józefa Łe- 
woniewskiego wieniec o czerwonej szariie z 
napisem: pe rosyjsku: „Bratu, polskiemu boha- 
terowi — łotnikowi Józefowi, od brata lotnika, 
bohatera związku sowieckiego Zygmunia*. 

  

Rezultaty konferencji w Kownie. — Dokoła podróży Barthou. —- 
tastrofy lotnicze. — Widma przyszłej wojny. — Frontem do wsi. — 
Zjazd legjonistów w Krakowie. 

Ka- 

na naszych ziemiach. — 

  

Prasa niemiecka 0 rozmo- 
wach Barthou w Londynie 
BERLIN (Pat). Cała prasa komen- 

luje wyniki rozmów ministra Barthou 
w Londynie. ..Diplomatisch-Politische 
Korrespondenz* jest zdania, że W. Bry- 
tanja przyjęła zasadnicze punkty progra 
mu francuskiego. 

„Berliner Tageblatt" uważa, że Lon- 
dyn nie widzi nawet wysokości okupu ja 
ki daje Franeji. Przyjęcie przez Anglię 
Locarna Wschodniego jest nienotowana 
dotychczas porażką dyplomacji angiels- 
kiej. Niemcy — zdaniem pisma — nie da 
dzą się wciągnąć do takich kombinacyj. 
W dalszym ciągu „Berliner Tageblatt“ 
podkreśla znaczenie polityczne Polski. 
która stała się czynnikiem niedającym 
się pominąć przy żadnej akcji politycz- 

nej 
PREKIŲ 

Postanowienie 
Rady Ministrów 

WARSZAWA (Pat). Dziś po połud- 
niu odbyło się pod przewodnietwem pre 
zesa Rady Ministrów prof. Kozłowskie- 
go posiedzenie rady ministrów. Postano- 
wiono przedłużyć na 6 miesięcy komi- 
saryczny zarząd m. st. Warszawy. 

Następnie na podstawie dekretu Pre 
zydenta Rzeczypospolitej o nadzwyczaj- 
nych komisjach rozjemczych do załate 
wiania zatargów zbiorowych między pra 

codawcami i pracownikami w przemyśle 
i handlu, rada ministrów postanowiła po 
wołać nadzwyczajną komisję rozjemezą 

dla załatwienia trwającego od czterech 
tygodni zatargu w przemyśle budowła- 
nym na obszarze Warszawy. 

Wśród innych spraw. które znajdo- 

wały się na porządku dzisiejszego posie 3 

dzenia rady ministrów postanow iono 

wprowadzić prowizorycznie w życie po: 

słanowienia porozumienia celnego mię- 

dzy Polską a ZSRR z czerwca 1934 r. 0- 

raz postanowienia protokółu larylowego 

podpisanego przed paroma dniami w 

Warszawie przez Polskę i Finlandję. 

Katastrofy lotnicze 

we Lwowie i Krakowie 
LWÓW, (Pat). Znany lotnik szykowecwy 

Aer. Lw. Adam Nawotny uległ katastrofie. W 

czasie lotu ćwiczebnego szybowiee wpadł w kor- 

kociąg i runął na ziemię ulegajac doszczętne- 

mu zniszez! Stan lotnika jest poważny, 

odwieziono go do szpitala nieprzytomnego. 

KRAKÓW, (Pat). Dziś przed poładniem na 

Prądniku Czerwonym pod Krakowem: wydarzył 

się wypadek lotniczy. Mianewicie samolot sta- 

nął nagłe w płomieniach, poczem w kilka se- 

kund runął na ziemię, grzebiąc pod sobą piło- 

la, który poniósł śmierć na miejseu. 
—A0$0—— 

Zwalczanie hitleryzmu. 
w Afryce Południowej 
WINDHOCK, (At południowa). (Pat). 

Rząd południowo-af ański wydał rozporządze 

nie rozwiązujące miejscową organizację mło- 
dzieży narodowo-soejalistycznej i ogłaszając ea 
ły > ruch za nięlegaln, dnoczešnie przy- 

į narodowos: EE 

  

  

      

  

     

  

eniu. 

    

   

        

   
    

  

jum Poludatówej Afryki. 

Na mocy tego rozpor 

prowadziła rewizje we w 
organizacji, poczėm opiee Wedle 

inego komunikału w e ji znałe 
ziono dokumenty kom. dao te organiza- 
cję 1 stwierdz: organizacja ta, "oparfa 
na zasadach wojskowych zagraża porządkowi 
prhlicznemu. й я 

  

dzenia policja prze- 
stkieh lokalach tej 

    

      

  

       
 



„KURJER* z dnia 13-go lipca 1934 r. 

Niema mowy o zależności od Reichswehry Nieproszony „popsuj“ 
Do Kowna przyjechał przed kilku 

dniami znany polityk i publicysta ze 
stronnictwa radykalno-socjalistycznego 

p. Edward Pfeifer. Wizyta ta komento- 

wana jest w Litwie i gdzieindziej jako 
zapowiedź i przygotowanie do przyjaz- 

du do Kowna p. Herriota. kilkakrotnego 

premjera francuskiego, obecnie prezesa 
stronnietwa radykalnego. P. Pfeifer jest 

tego stronnictwa „sekretarzem 

nym. 
general- 

O celach zamierzonej podróży Herrio 

ta narazie niewiele wiadomo. Wybitny 

  

polityk francuski podróżuje często, jest 

przytem utalentowanym pisarzem i pło 

dnym publicystą. Jego niedawna podróż 

po Związku Sowieckim, o której napisał 

książkę. narobiła we Franeji wiele hała- 

su. Z różnych stron posypały się zarzuty, 

iż Herriot pozwolił się propagandzie so- 

wieckiej „nabić w butelkę, malując sto- 

sunki w Sowietach w niezmiernie różo- 

wych barwach. 

Naprzykład. objeżdżając Ukrainę So- 

wiecką w okresie panującego tam głodu, 

Herriot nigdzie go się nie dopatrzył i 

    

   

  

zeczył temu stanowczo w swoich oś- 

adczeniach po powrocie. Czy podróżu 

jący polityk franeuski okazał się bystrzej 

zym obserwatorem, niż wszelkie inne 

źródła, z których szły wieści o głodzie 

na Ukrainie, 

  

czy też poprostu wystawiła 

tu sobie chlubne świadectwo propagan- 

da sowiecka przez umiejętną organizae- 

ję podróży — o tem sądzić nie możemy. 

Dość. że Herriot powrócił do ojczyzny 

oczarowany i tym swoim wrażeniom dał 

wyraz w napisanej wkrótce potem ksią- 
żce. 

Herriota do 

Litwy daje się wytłumaczyć — poza jego 

* osobistemi zainteresowaniami — pewne 

Ani 

Projektowana podróż 

względami politycznej 

natury. Tamten jego wojaż — stał 

się początkiem nowego kursu w polity- 

ce francusk zbliżenia z Sowietami. 

Od pewnego czasu Francja zdradza со- 

raz 

  

zainteresowanie 

bałtyckiemi i 

sprawą ich związku. Jest to niezawodnie 

fragment akcji min. Barthou, skierowa- 

ny ku zmontowaniu t. zw. wschod- 

niego paktu bezpieczeństwa 

o którym ostatnio była mowa w Londy- 

nie, a przedtem w stolicach Polski i 

państw Małej Ententy. W koncepcji Bar 

thou Związek Bałtycki stanowić może 

cenny element szerszego porozumienia 

państw wschodnio-europejskich. 

Jeżeliby wizyta Herriota w Litwie mo 

tych 

trudności, które dotąd stały na przeszko 

dzie stosunków trzech 

państw bałtyckich — nabierze ona zna- 

czenia poważnego wydarzenia politycz- 

nego. Polityk francuski rozumie zapew 

ne dobrze, że związek trzech państw bał- 

tyckich napotyka,na trudności w 

uregulowanych stosunkach 

polsko-litewskich. Ani Eston- 

ja, ani Łotwa wchodząc w związek z 

żywsze 

państwami 

gła się przyczynić do usunięcia 

zacieśnieniu 

nie- 

Litwą, nie zechce siebie obciążać stano- 

wiskiem, które zajmuje 

Polski. Jakiż jednak to ma być związek. 

którego jeden członek będzie prowadził 

w stosunku do wielkiego sąsiada polit 

kę całkowicie 

dwaj pozostali członkowie? 

Litwa wobec 

  

odmienną, niż 

Montowanie Związku trzech państw 

bałtyckich powinno się rozpocząć od u- 

regulowania stosunków pol- 
sko-litewskich. Nie oczekujemy 

bynajmniej od p. Herriota, aby stał się 

on w lej sprawie generalnym aranże- 
rem. Ale wolno spodziewać się że z tej 
strony nie będą czynione kroki, prze- 

ciwdziałające porozumieniu pol- 

sko-litewskiemu. 
Niestety, mamy do zanotowania fakt, 

który wprawdzie nie obciąża bezpośred 
nio Herriota, lecz wskazuje na bardzo o 
paczne tendencje z jakiemi przybył do 
Litwy jego bliski polityczny współpraco 

   

wnik. W rozmowie z przedstawicielami 

„Lietuvos Aidas* użył p. Pfeifer zwrolu 

w którym, nie wymieniając Polski, czy- 

ni przypuszczenie, że mogłaby ona .. о- 

puścić się błędu i zsolidary 

zować się z imperjalizmem 

niemieckim w stosunku do Litwy. 

Na mogące wyniknąć z tego niebezpie- 

czeństwo — oświadczył dalej p. Pfeifer 

— Francja nie pozostałaby obojętną. 

P. Pfeifer w swej poprzedniej dzia- 

łalności politycznej dał niejeden dowód 

do Polski 

stosunku. Ale inne znaczenie mają jego 

nieżyczliwego i zaczepnego 

artykuły w dzienniku paryskim. inne 

zaś — oświadczenia składane w prasie 

kraju, do którego przybył nie po to, by 

   rzucać bezpodstawne insynuacje na są- 

siednie i z jego ojczyzną zaprzyjaźnione 

  

państwo. 

Polityczne czynniki franeuskie. któ- 

rym istotnie leży na sercu normalizacja 

stosunków we wschodniej Europie, nie 

powinny posługiwać się tego rodzaju 

„popsujami“ jak p. E. Pfeifer. 

Testis. 

ERIS RKT IAA RRAE ALSS ESS SY, 

BERLIN, (Pat). Oficjalny „Angrifi* zamiesz 
cza artykuł p. t. „Hitler, S. A., S. i Reichs- 
wehra”* w którym omawia wzajemny stosunek 
tych czterech czynników do siebie. Autor pod- 
kreśla równorzędną rolę tych czynników. Czyst 
ka iw oddziałach szturmowych tylko wzmocniła 

Przymusowa służba 
BERLIN, (Pat). Sekretarz stanu w mi- 

nisterstwie stanu i opie 

  

   
      

    

  

i społecznej Hirl 

w rozmowie z przedstawicielami królew- 

skiej „Prues 

  

he Zeitung“ oświadczył. 

že wszelkie przygotowania do wprowa- 

dzenia przymusowej służby pracy są już 

  

stanowisko Hitlera. O jakiejkolwiek zależnoś- 
e: Hitlera od Reichswehry, ezy S. S. niema mo- 
wy, bo 30 czerwca r. b. zwyciężył nie nacisk 
kiórejś z grup, lecz osobiste decyzje Hitlera. 
Idea narodowo-socjalistyczna stoi mocno ponad 
całem życiem niemieckiem. 

pracy w Niemczech 
ukończone. Służbę tę pełnić będzie óko- 

ło 300.000 ludzi Obecnie zatrudnionych 

jest już 250.000. 
Hirł wypowiedział się za wprowadze 

  

niem przymusowej służby pracy również 

dla kobiet. 

  

  

We wtorek bawiący w Warszawie k 
japoński Kaya złożył wieniec na i 
znanego Żołnierza. Na zdjęciu — ks. 

    

    
i japońskiego attache wojskowego udaje się de 
grobu Niezn. Żołnierza celem złożenia wieńca. 

  

Konierencje trzech państw bałtyckich 
nie dadzą rezultatu bez poprawy stosunków polsko-litewskich 

TALLIN (Pat). „Kaja* w artykule 
wstępnym, omawiającym sprawę związ- 
ku państw bałtyckich, porusza również 
zagadnienie stosunków polsko-litews 
kich. Dziennik między innemi pisze: 

Odbyta niedawno w Kownie wstęp- 
na kontereneja państw bałtyckich zwoła 
na była z iniejatywy Litwy, która ost: 
nio znalazła się w izolacji. Konflikt jej 
z Niemcami, jak również okoliczność, że 
po zawarciu poisko-sowieckiego paktu 
o nieagresji nie może liczyć więcej na 
ZSRR skłoniła Litwę do udzielenia wię- 
kszej uwagi państwom bałtyckim. Jed 
nakże na drodze do uchwalenia związku 
tych państw stoi jeszcze dużo przeszkód. 
Odbyta niedawno konferencja w Kow- 
nie i mająca się odbyć konferencja mini 

ROBERCIE SRS 

Herriota oczekują 
w Kownie 

PARYŻ, (Pat). Ryski korespondent 
„Journal des Debats“' donosi. że za kilka 

dni przybędzie do Kowna minister Her- 
riot w towarzystwie posła litewskiego w 
Paryżu Klimasa. 

Lindhagen przyjeżdża 
dziś do Rygi 

„ RYGA, (Pat). Dnia 13 b. m. przybywa z Tal- 
lina do Rygi poseł do parlamentu szwedzkiego 
Lindhagen. Pod jege stoi w związku z pro- 
jektem ententy państw wschodnio i zachodnio- 
Bałtyckich. 

W ezasie swego pohytu w Rydze będzie on 
goŻiem władz miejskich. 

Kronika telegraficzna 
— POLICJA UŻYŁA BRONI PALNEJ. W 

i tanie Oregon policja 
broni palnej, by rozpro- 

usiłowali zatrzymać 
rannych. Jednegę 

iono do szpitala. 

  

  

  

    

    

    

  

   

pociąg 
w słanie cię;        

    

   

    NIKOWI / KIEM „UDATLY 
: odebrano debit w Niemczech. Mo- 

tywy zakazu nie zosta ) . Przypuszeza-    
to w S ‚ publi- 

tago dziennika o w zeniach w Niem- 

  

czech. 

— AKT OSKARŽENIA PRZ 
WESTROWI MATUSZCE, który dokonał zama- 
chu na pociąg koło Biatorbagy, został już przy- 
gotowany. Matuszka oskarżony jest o kilkakro!- 
ne morderstwo or usiłowanie morderstwa. 
Rozprawa przeciw niemu odbędzie się w Buda 

peszcie prawdopodobnie już w jesieni. 

  

IWKO SYL- 
   

  

      

  

  

  

strów spraw zagranicznych Litwy, Łot,- 
wy i Estonji nie dadzą żadnych rezulia- 
tów jeżeli polsko-litewskie stosunki nie 
ulegną poprawie i nie nabiorą charak- 
teru normalnego. 

Gazeta stwierdza dalej, że w ostai- 
nich ezasach daje się zauważyć €oraz 
więcej przejawów, świadczących o po- 
Iepszeniu sie stosunków między Litwą 
i Polską. 

Wicemin, Laretei o rezultatach konierencji 
Czasowe porozumienie co. do ząsad ogólnych 

RYGA (Pat). Delegat estońskiego mi 
nisterstwa spraw zagranicznych na koa 
ferencję trzech państw bałtyckich w Ko 
wnie, wiceminister Laretei w związku z 
rezultatami oświadczył co następuje: 

Prace wstępne konferencji nie zosta- 
ły jeszcze zakończone, jednakże nie wra- 
camy do domu z pustemi rękami. Wie 
ziemy ze sobą ezasowe porozumienie co 

do różnych zagadnień. W Kownie oma 
wiane były zasady i metody współpra. 
ey państw bałtyckich. Konferencja wstę 
pna doszła do wniosku, że w celu rozwi- 
jania współpracy trzech państw bałtyc- 
kich i rozszerzenia zasad tej współpra 
cy, Łotwa, Estonja i Litwa winny omó- 
wić między sobą ogólne zagadnienia po- 
lityki zagranicznej oraz okazywać so 
bie w stosunkach międzynarodowych 
wzajemną pomoce w zakresie politycz- 
nym i dyplomatycznym. Celem skutec-- 

  

nego wypełnienia tych zadań uznano za 
konieczne rozszerzenie odbywających 
się zgodnie z traktatem z dnia 17 lutego 
r. b. pojedyńczych narad ministrów spr. 
zagranicznych Estonji i Łotwy na wszy- 
stkie trzy państwa przeistaczają te spot 
kania w konferencję ministrów spraw za 
granicznych tych trzech państw. 

Postanowiono dalej podtrzymywać 
w stosunkach międzynarodowych bar- 
dziej ścisły kontakt pomiędzy dyplomaty 
cznemi i konsularnemi przedstawiciel- 
stwami tych państw. 

  

Ze względu na to, że przedstawiciel 

Łotwy musiał w poniedziałek powrócić 
do Rygi nie udało się zakończyć dysku- 
sji nad wszystkiemi zagadnieniami. Dal 
sze decyzje powzięte będą na konferen- 
cji trzech państw, która zbierze się w naj - 
bliższych dniach w Tallinie lub Rydze. 

  

„Oszczercze pogłoski zatruły młodych oficerów" 
Komuniket o zakończeniu śledztwa w sprawie puczu w Litwie 

RYGA, (Pat). Z Kowna donosza: ogło 
szony został oficjalny komunikat o za- 
kończeniu śledztwa w sprawie wypad- 
ków 6 ż 7 czerwca r. b. Ucz i ; 
zostali już na wniosek komisji ukarani w 
drodze dyscyplinarnej. Mimo ukończenia 
śledztwa specjalna komisja prowadząca 
dochodzenie utrzymana została dalej w 
dotychezasowym składzie, celem przepro 
wadzenia dochodzenia co do udziału w 
zamachu poszczególnych osób. 

Komunikat stwierdza, że głównymi 
sprawcami wypadków były nietylko je- 
dnostki ale i pewne koła społeczeństwa, 
wśród których szerzono oszczercze pogło 
ski skierowane przeciwko rządowi. Te 
właśnie pogłoski, wedle słów komunika- 
tu, „zatruły młodych ofieerów*. Dążąc 

do wykorzenienia tego rodzaju szkodli: 
wych pogłosek, władze wojskowe wyda- 
ły rozkaz obowiązujący wszystkich woj- 

  

    

  

  

      

skowych do natychmiastowego meldowa 
nia zwierzchnikom co i od kogo, usłysze 
li. Przeciwko szerzącym przeciw lowe 
wiadomości będą „zastosowane  jaknaj- 
ostrzejsze środki. W końcu komunikat 
stwierdza, że szkodliwe wersje szerzone 
były przez ..agentów wrogów zewnętrz- 
nych”. 

Wypadek kolejowy na 
linji Kraków—Zakopane 

WARSZAWA, (Pat).W czasie wezorajszego 
wypadku kolejowego na linji Kraków—Zako 
pane, pomiędzy stacjami Stryszów i Skawee, od 
nieśli lekkie obrażenia od spa ych waliz 
i odłamków a następuyiece osoby: Marja 
Forist z Torunia, Anna Pohoska z Warszawy, 
W. Purgut z Zegrza, J. Królikiewicz z Krakowa, 
Musiej Gemblu Kaja z Warszawy oraz S. Koł 
ber z Zakopanego. Szkody materjalne niezna- 
czne. 

  

  

  

   



„KURJER* z dnia 12-go lipca 1934 r. 3 

W KLESZCZACH KRYZYSU 

    

   

Polityczne wypadki ostatnich dni w 
\ Niemczech stwarzają podstawę do wej- 
_ rzenia w ich tło ekonomiczne. 

Trudnošci ekonomiczne Nien 
mniej od głośnych wypadków politycz 

nych rzucają się w oczy. A jednak jedy- 
nie w świetle tych okoliczności stają się 
zrozumiałe te polityczne drgawki, ktć 
wstrząsają ciałem Niemiec. 

Od grudnia 1933 r. nieprzerwanie: 
trwała ucieczka złota i waluty zagranicz 

) nej z portfelów Reichsbanku. W ostat- 
— Rim tygodniu czerwca poraz pierwszy ta 

ucieczka ustała. Po raz pierwszy zapa- 
sy złota i walut w porównaniu do po- 

_ przedniego tygodnia zwiększyły się o 0,3 

mil. mk. 

Za jakąże cenę osiągnięto ten wy 
ik? 

Dławiono wwóz, ograniczono do о- 
stateczności kontyngenty obcych walut 
dia importerów. W ten sposób kurs mar 

    

    

  

    

  

     

  

ki na giełdach zagranicznych, pomime 
20/0 (dwuprocentowego!) pokrycia jej, 

  

_ na pewien czas został uratowany Ale 
czyna dawać się we znaki brak surowca, 

  
  

Ze Śląska zaczynają napływać na- 
_ stępujące wiaąlomości: Wytwórnie skór 
z braku surcwca pracują tyl-ko po 

) godzin t/bdniowo. Fabryki prze- 
róbki wełny foncernu Schóller z tegoż 

saurcgo powodu złożyły podanie o za- 

wieszenie wytwórczo. W fabrykach 
tych zatrudnionych jest 1.400 osób. Fa- 

ka hydrantow we Wrocławiu wstrzy 

nała wytwórczość. Pracowało tam 400 
osób. Fabryka materaców z braku su 

roweów pracuje tylko dorywczo, to sa- 
mo się dzieje w fabrykach papierosów i 
cygar. W fabrykach obuwia i gotowych 
ubrań ograniczono wytwórczość, w nie- 
których z nich pracują tylko po 1 dniu 
w tygodniu... Oto są skutki dławienia 
wwozu surowców do jednej prowincji. 

  

  

   

     

      

Ponieważ w Niemczech, według da- 
nych oficjalnych, istnieją zapasy surow 
*a na parę miesięcy, to sparaliżowanie 
gospodarstwa narodowego posiada nara- 

zie jedynie lokalny charakter. Ale, je 
li oddziaływanie tych czynników nie zo- 
stanie przerwane. przyjąć ono może cha 

kter powszechny. 

      

Innemi słowy Niemey znajdują się 
wobec dylematu: uratować markę za ce- 
nę bankructwa kampanji o zatrudnienie 
hezrobotnych, lub też kontynuować tę 
kampanję za cenę zaprzepaszczenia mar 
ki. 

W jednym jak i w drugim wypadku 
_zarysowu ją się poważne polityczne kom 
plikacje. z 

Jak dotąd, obawa braku surowców 
doprowadziła do formalnego szturmu 
na magazyny. Ludność zaopatruje się w 
ubrania i produkty spożywcze. W wez- 
waniu izby handlowej w m. Halle e 
tamy: .„.Kupują za jednym zamachem kii 

ka zimowych ubrań i stosy pudełek kon 

"MA IA NATWAC 
Nie pamiętam już nazwiska autora, 

ani tytułu powieści niemieckiej, której 
treścią jest, aktualne co roku, zagadnie- 
nie matury. Czytałem przed paru laty w 

jednem z pism recenzję tej książki i za- 
pamiętałam tyłko tyle z jej treści: zdoł- 
ny, inteligentny uczeń zdaje maturę. 
Jest bardzo przemęczony i nie wsńystko 
idzie mu tak, jakby iść powinno. Zdener 

  

      

  

  

   

R wowany do najwyższego stopnia, cze- 

| 

ka w pustej sali na ogłoszenie wyniku. 
Jest pewien, że egzaminu nie zdał. Prze- 
chodzi katusze. gdyż wyczerpany jego 
organizm tem łatwiej poddaje się depre- 
sji. Wreszcie, nie mogąc znieść tego cze- 
gia. na wyrok — odbiera sobie 2 
rzucając się z okna na bruk ulicy. 
chwilę potem przychodzą mu oznajmić 

że maturę zdał. Zastają tylko zmasakro- 
wane zwłoki. 

     

    

Wszystko jest właściwie w porządku 
maturę przecież zdał. Ale nerwy jego 
już nie wytrzymały... 

Przed miesiącem zaledwie Warszawa 

  

serw, łatwo psujących się. sądząc przy- 
tem, że postępują bardzo rozumnie.. 

Konsumenci są pobudzani przez poz 
bawionych dyscypliny kupców, którzy 
przepowiadają wzrost cen i brak towa 
rów, do masowych zakupów. Wywołu- 
je to chaos w życiu gospodarczem. Nor- 
malny rozwój i postęp gospodarczy zo 
staje zwichnięty. 

Ten nagły masowy popyt powoduje 
w dalszych skutkach trudności waluto- 

we, bowiem międzynarodow: + spekulacja 
reaguje na to podwyższeniem cen. 

Szczególnie daje się we znaki panika 
w branżach tekstylnej i wyrobów gu 
mowych. Opony do rowerów są natych- 
miast rozcehwytywane. Kartel wyrobów 

gumowych już od t czerwca wstrzymał 
sprzedaż towarów według cen poprzed 

nich. 
Wogóle zwyżka cen w Niemczech 

ła fantastyczne rozmiary. W tej 

i Niemcy nominalnie są niemal naj 
droższym krajem na świecie. Indeks hur 

        

lowych cen w Niemczech notuje cyfrę 
96, 20/9, po Niemczech w Europie tylko 

carja posiada cytrę 91,: Fran- 
już — 77,4%. Szczególnie w zrosły w 

Niemczech ceny artykułów żywnościo- 
wych: jaja — o 15%, masło — o 28% 

W tym wzroście cen znajduje swój 
wyraz również nieufność do marki. jako 

do miernika wartości. 

      

  

  

Nadobitkę do zagrażającego braku 
surowca przemysłowego przyłączyła się 

jeszcze perspektywa nieurodzaju. Wła- 
dze niemieckie zakazały już wywozu 
pszenicy i owsa. Posucha spowodowa: 
nieurodzaj na pastwiskach, skutkiem c:e 
go na rynkach zanotowano nadmierną 

podaż bydła. 

  

Przywódca włościan Wiirtembergu 
ogłosił z tego powodu następujące weż- 
wanie: „Stwierdzono, że włościanie z 
strachu. że nie będzie czem przekarmić 
bydła, masowo je wyprzedają. Zazna- 
czam, że pomimo posuchy wyzbywanie 

   
  

Góring w życiu towarzyskim 

  

  

Gen. Góring, premjer Prus, który dał się 
poznać z wielkiej bezwzględności w dn. 30.V!-—     

    

u towarzyskieni jest b. miłym. 
a ilustracji gen. Góring bawi królew е 

Sjamu, Rambai Parui w czasie bankietu u min. 
Neuratha na zamku Szostolenburgu. 

  

    

  

Tragedja Ernsta 

  

  

w dn. 30 ub. m. 

5. -A; 

„Zastrzelony” Karol Ernst, 

jeden z dowódców ożenił się dopiero 
   

przed 9-ma miesiącami. Na ilustracji Ernst z 

żoną w czasie uroczysłości weslnych. 

Projekt ustawy eugenicznej 
Opracowany ostanio przez Polskie Towarzy - 

stwo Eugeniczne projekt ustawy  eugenicznej 
przewidujc wprowadzenie obowiązku badań le 
karskich esób, zamierzających wstąpić w zwią- 

małżeński. Urzędy stanu cywilnego wyma- 
mają, według tego projektu, od kandyć 

tów do stanu małżeńskiego zaświadczenia o sła 
nie ich zdrowia. 

Na terenie całego kraju mają być utworzo- 

  

      

  

wstrząśnięta została zamachem samo- 
bójczym jednego z najzdolniejszych. 
z najlepszych uczniów gimn. Zamoys- 
kiego, którego nerwy również znieść nie 
mogły koszmaru matury i niesprawi-- 
dliwości „ścięcia 8 

Tłumaczy się te fakty różnie, mówi 
się o przeczułeniu, o nienormalnej w 

żliwości młodzieży. Że młodzież dzisi 
sza, z czasów dzieciństwa pamiętaj 
wstrząsy wojenne — i rosnąca w nerw 
wem tempie dzisiejszego życia jest bar- 
dziej nerwowa i wysubtelniona uczucio 

wo, niż przedwojenna, to zdaje się nie 
ulegać wątpliwości — ałe nie to jest -— 
zdaniem mojem. przyczyną tragedji ma- 

turalnych. ` 
Przez cały okres pobytu w szkole. u 

czeń najzupełniej nie przyzwyczajony 
do egzaminów (za t. zw. ..rosy skich” 
czasów z klasy do klasy przechodzło si 
z egzaminami) — stale słyszy o st 
nem słowie „matura, — i już od pierw- 
szej klasy zaczyna odczuwać strach na 
dźwięk tego słowa. 

    

   

      
  

    

   

  Jest jakaś nienormalność, jakaś psy- 
choza zbiorowa. jakiś paniczny lęk — 
przed tem słowem, o tradycjach, związa 
nych z wielu tragedjami. Matura... Oto 

  

   

  

ne poradnie przedślubne i 
ubezpieczalniach społecznych, 
nych ośrodkach zdrowi 
stwowych i komunalnyc 
Polskiego Towarzystwa 
zaludnionych miejscowc 
ne poradni» współnie prz 
tucje. 

mal; ie przy 
przy  komunai- 

, przy szpitalach pań- 
„ oraz przy oddziałach 
genicznego. W mniej 

ciach byłyby zakłada- 
z wymienione insi 

          

jest straszne przeznaczenie. którego nie 
uniknie żaden uczeń, a które może do- 

słownie złamać mu życie, bo iluż z tych 
„šcietych“ niema już ani środków, ani 
możności na to, by zaczynać pracę i 
walkę z nerwami na nowo. Ta atmosfe 
ra strachu, napięcia nerwowego — oto 
podłoże do późniejszych zamachów sa- 
mobójczych. 

Ostatnio w prasie wywiązała się 
dość ożywiona dyskusja na temat konie- 

czności reformy egzaminów malural- 
nych. 

Prof. T. Zieliński w 

kiej* opowiada s zdecydowanie Za 
maturą, w swym artykule „Pedagoma- 
nja*, dowodząc. poziom uczniów. 
wstępujących na uniwersytet, jest zastra 
szająco niski — i że zniesienie matury 
obniży ten póziom jeszcze bardziej. 

Prof. Zieliński twierdzi, że przy ma- 
turze odpadają właśnie ci wszyscy lenie, 
którzy przez cały okres szkolny ratują 
się podpowiadaniem. „brykami*, $с1а- 
gaczkami i t. d. 

Ośmielę się twierdzić, że prof. Zie- 
liński myli się. Zbyt wiele miałam do 
czynienia ze sferami zdających. zbył 
świeżo pamiętam jeszcze własną egze- 

  

„Gazecie Pols- 

  

  

  

się inwentarza nie ma sensu. Są prowa- 
dzone narady z właściwemi władzami 
o odciążenie rynku. Prócz tego kwestja 
cen rogacizny i nierogacizny będzie w 
najbliższym czasie zregulowana. Tocza 
się negocjacje z administracją lasów o 
yzyskanie lasów dla pastwisk. Z tego 

powodu niema podstaw do wyzbywania 
się bydła*. 

W berlińskich podmiejskich miej- 
seowościach daje się we znaki brak kar 
tofli. W restauracji dworcowej w Es- 
sen wywieszono plakat, że zamiast kas 
tofli goście mogą otrzymywać chleb. 

Takie epizody są oczywiście sprzyja 
Jącem podłożem dla szerzenia paniki. W 
rozmaitych częściach Rzeszy kursują po 
głoski, że znowu, jak czasów wojny 
światowej, będą wpowadzone kartki na 
chleb i kartofle. Mówią. że kartki te są 
już drukowane w państwowych zakła- 
dach graficznych. Przy nieistnieniu swo. 
body słowa drukowanego najbardziej ab 
surdalne pogłoski znajdują wiarę. 

Nieurodzaj w jednym kraju w wa- 
runkach współczesnego gospodarstwa 
światowego nie jest, cczywiście. strasz- 
ny. Ale dla Niemiec. z ich zapasem zło- 
la i walut zagranicznych w wysokości 
76,8 miljonów mk. przy już istnie ych 
trudnościach wwozu surowca. kwestja 
wwozu jeszcze na kilkaset miljonów mk. 
produktów spożywczych stwarza niez- 
wykłe zaostrzenie sytuacji. 

Obserwator. 
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Konkurs na plakat K.0.P. 
Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza 9- 

głasza > na plakat w czterech kolorach, 
ysiępny działalność woj 

sowa i PAST Kocmiu (chrony Pograni- 
cza. Plakat ten formatu 100370 em. będzie wy 

ciolecia istnienia KOP., a 
zechnienia wśród lud 

Kresowej, z którą styka się żołnierz KOP. 
iżbie. 

      

   

      

1-sza 500 zł., 

ają się włas 

Wyznaczone są dwie nagrody: 
2-ga 300 zł. Nagrodzone plakaty s 
nością dowództwa KOP. 

Prace konkursowe z dopiskiem na przesyłce: 
„konkurs na plakat* przesyłać należy do samo 
dzielnego referatu wychowania żofnierza do- 
wództwa KOP. — Warszawa, ul. Chałubi 

go 3 b., ńiepodpisane, zaopatrzone jed 
przybrane godło. W oddzielnej zaklejonej koper 
cie podać nałeży imię, nazwisko i adres autora, 
zaś nazewnątrz opatrz; kopertę w p 

brane dla pracy godło i w napis „konkurs na pła 
kai“. 

Informacje: 
Kobylański). 

Termin nadsyłania prac do 10 sierpnia 1934 

   

  

   
   

   

        

  

centrala 562—70 wewn. 26 (kpt. 

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Występy J. Kulczyckiej i R. Petera 

DZIŚ 

PAGANINI 
Ceny letnie. 

W niedzielę i5 b. m. 

„Hanka Ordonówna 

  

  

kucję, by móc twierdz e w większoś- 
ci wypadków, matura jest tylko ślepym 
trafem, zależnym: t)od stanu nerwów 

ucznia i 2) dobrej woli (i również stanu 
nerwów) egzaminatora. To nie brak 
wiadomości jest przeważnie powodem 
strachu: dobry uczeń boi się dlatego 
właśnie, iż wie, jego wiadomość, jego 
pracowite wysiłki, nie tu nie znaczą, Że 

najgłupszy z jego kolegów może zdać 
„fuksem*, tylko nie on, który umie 
„wszystko*. Bo przecież matura to lote- 
rja, to ślepy traf. 

I właśnie ci. o których pisze prot. 
Zieliński, synkowie troskliwych  tatu- 
siów, mających zawsze pretensje do pro 
fesorów — ci właśnie najczęściej — zda- 
ją. Bo wszak oni, którzy nie pracowali 
w okresie szkolnym, a żyli „oszustwami* 

— najmniej są przejęci maturą. najm- 
niej przeżywają to nerwowo. najmniej 
są przemęczeni. 

Tupet. nieprzywiązywanie wielkiej 
wagi do niczego — to są czynniki, które 
raczej mogą dopomóc w sprawach. wy- 
magających szybkiej orjentacji i zim- 
nej krwi. Ileż razy słyszy się takie rady, 
udzielane przez tych, którzy już zdali: 
„Mów z pewną miną — uważaj tylko że- 

  

   



„KURJE    
  

Widma przyszłej wojny 
Rewelacje © przygotówaniach Niemiec do 

wojny bakterjologicznej zaalarmowały opinję 
publiczną w całej Europie. Od lat przejmuje 

+ obraz przyszłej wojny, podczas którcj 
całych miast skazana będzie na za- 

gładę. Wojna chemiczna rzeczywiście zrówna 
tyły z frontem i przyniesie zniszczenie, jakiego 
trudno sobie wycebrazić. Czy są przed nią jakieś 
skuteczne środki obrony? Na ten temat toczy 
się w prasie franeuskiej dyskusja już od sze- 
regu tygodni, a wyniki jej trudno nazwać po- 
cieszającemi. 

   

      

   

BAKTERIOLOGICZNE DOŚWIADCZENIA 
NIEMIEC. 

W związku z tem przypomniano sobie we 
Francji niezwykle silną epidemję tyfusu, jaka 
wybuchła w Paryżu w grudniu 1933 r. i trwała 
do kone: znia 1934 r. Tyfus zjawił się nagle 
w Par i spowodował wiele wypadków śmier- 
telnych. Podczas gdy przed grudniem śmiertel 
ność od tyfusu + osiła zaledwie dwa wypadki 
na 100.600 mieszkańców, w grudniu i w pierw- 
szych dwóch dekadach stycznia 1934 r. osi: 
nęłu przeciętnie 14,69, aby gwałtownie о) 
po 20 stycznia do poziomu 2.15. 

sa francuska snuje przypuszezenia, 
po za epidemja ty a atakiem @ 
wiadezeń „bakterjołogicznye 
sarjuszy niemieckiego sztabu. 

Równocześnie okazały 
świadczeniu, wykonanem przez niemieckich 
szpiegów w sierpniu ubiegłego roku. Na placu 
uie la Concorde Niemey napuścili znaczne masy 
/kultur pewnego nieszkodliwego bakcyla ma, 
cego wygląd czerwenej wilgotnej pleśni. Naw 
sem mówiąc chemicy uważają, że ten właśnie 
bakeyl powoduje „cudowne” deszcze krwi, spo- 
łykane często we Włoszech i 'w Hiszpanji. Po 
kilku godzinach oddział szpiegów niemieckich 
badał u wylotu metra w całym Paryżu stopień 
rozprzestrzeniania się bakcyla. Wynik doświad- 
czeń był doskonały. Bakterje z łatwością prze- 
nikną wszędzie, gdzie skryje się ludność przed 
atakami ognia i żelaza. 3 

  

        

     

  

     

  

    

      

rewełacje 0 do- 

    

   

    

WOJNA BAKTERJOLOGICZNA 
MOŽLIWA. 

Proiesor Trillat z Instytutu Pasteura, wy- 
itny badacz i ekspert w sprawach wojny che- 

j i baterjologicznej, oświadczył między 

JEST 

     
„Wojna bakterjołogiczna jest zupełnie moż- 

liwa. Jest ona tylko ograniczona wskutek ko- 
nieczności istniena pewnego zespołu warunków. 
niezbędnych dla rozszerzania się zarazy. Życie 
drobnoustrojów w powietrzu zależne jest ed 
ciśnienia atmosferycznego, od temperatury i wii 
goci, od wiatru i nasycenia elektrycznością, od 
składu chemicznego i t. p. 

W doświadczeniach nad rozszerzaniem sie 
cholery kurzej prof. Trillat stwierdził, że cho- 

roba słabo przenosiła się w suchem powietrzu; 
przy nasyceniu wilgocią powodowała 40—600 
śmiertelności, a gdy prócz wilgoci powietrze 
zawierało pewną dozę trujących sił gazowych 
śmiertelność była 100-procentowa i to w bardzo 
szyhkim czasie. 

Wyniki tego doświadczenia są więc nad 
smutne. Środkiem przeciw zarazie mają b; 

jedynie pewne szczepienia ochronne, wynale- 
zione przez tegoż prof. Trillata. 

Inni uczeni, jak biolog Charles Niecole, dy- 
rektor Instytutu Pasteura w Tunisie, także pod- 
kreślają znaczenie owych korzystnych iwarun- 
ków dla rozszerzania się zarazy. Wszystkie wiel 
kie epidemje były wynikiem przypadkowego 
zbiegu tych wszystkich warunków. Niepozba- 
wionem znaczenia jest również przestrzeganie 
przez ludność przepisów higjeny, jak picie 
łącznie wody sterylizowanej i jadanie żywn: 
tylko w stanie gotowanym. Wiele zarazków 
daje się też unieszkodliwić przy pomocy wody, 
inne są przenoszone wyłącznie przez pewne 
owady, jak tyfus przez wesz, malarja przez ko 
mary i t. p. 

Do „niewygód* wojny bakterjologicznej na- 
leży również niemożliwość ustalenia dokładn. a 

      

  

      

  

by się nie stracić, nie załamać!* 
Jedna chwila zmęczenia, pustki w 

myślach — a już nastrój egzaminują- 
cych zmienia się momentalnie, atmosfe- 
ra, z przyjaznej nieraz, staje się naty- 
chmiast lodowato obca, pusta i wroga. 
„Wtedy nieszczęsny abiturjent jest sko- 
czony. Nie go już uratować nie zdoła. 
Myśli spłoszone uciekają bezpowrotnie, 

-daty, fakty, wiadomości (powtarzane ty 
le razy!) rozsypują się w pustce, jak pa 
ciorki z przerwanej nitki — delikweni 

myśli z rozpaczą: „Ginę... wszystko prze 
padłol...* i nie usiłuje się nawet ratować 

Brnie dalej w przepaść tępego milczenia 
nie słysząc już zadawanych pytań. A je- 
Śli jest tak silny i pewny siebie, że egza- 
min zda — ileż nocy udręczeń czeka go 
jeszcze, ileż razy śnią mu się często naw 
pół na jawie — cyfry, wzory trygono- 
metryczne, daty historyczne. Nie może 
ich usunąć z przemęczonej pamięci, nie 
może uciec od nich. I nie praca to spo- 
wodowała, tylko ten wstrząs nerwowy, 
wstrząs, który słabszych doprowadza do 
samobójstwa — gdyż inaczej czekałby 
ich może obłęd. 

Sprawę tę porusza w Nr. 26 „Pionu 
autor, podpisany literą N. Pisze on: „W 

   

  

  

chwili wybuchu zarazy, a więc zaskoczenia nią 

wroga, gdyż każda choroba zakaźna wyma 
pewnego czasu zanim się rozwinie, a medyc 

  

    
   

   

   

raza, wy 
tym, przeciw komu 
mniejszym stopniu 
rjologiczna — jeśli z ^ 
niem — oznacza śmierć i zniszczenie dla w 
kich uczestników wejny. 

aju grozi nietylko 
o tej broni, ale w nie 
prawcom. Broń bakie-    

„MIASTA BEZPIECZEŃSTWA”. 

Wobec tych strasznych gróźb, jakie przyna- 
szą ze sebą wzmożone „zbrojen ehemiczne 
i baktetjologiczne, staje się zrozumiałym nowy 
projekt budowy „miast bezpieczeństwa wysu- 
nięty przez lekarzy wojskowych. 

Projekt ten jest oheenie szeroko dyskuto- 
wany na międzynarodowym kongresie lekarzy 
wojskowych w Liege, w którym biorą udział 

  

Gliejalni delegaci trzydziestu rządów. Wysunię- 
ty przed rokiem na Kongresie madryckim, pro- 

jekt ten przewiduje uiworzenie „miast sanitar- 
nych*, gdzie podczas wojny się skupiaii 
thorzy oraz ranni jak również „ośrodków bez 
pieczeństwa*. Na mocy międzynarodowej kon- 
wencji, ośrodków tych nie wolno będzie bom- 
bardować, ani atakować żadną bronią. 

Fachowcy, jak widać, badają tę sprawę z 
eałą powagą. Przyznać jednak trzeba, że laikowi 
nasuwa się wiele wątpliw. Wszak pote, aby 
spełniły one Swe zadanie „miasta bezpieczeń: 
stwa* musiałyby być niezmiernie liczne. A 
wszystko, eo pracowałoby dla wojny, musiajoby 
zostać skoncentrowane w kilkunastu, czy kilku- 
dziesięciu punktach, co byłoby nader trudne ze 
względów obronnych. Meżna zgóry przewidzieć, 
że jeśli nawet konwencja zostanie przyjęta, to 
jej wykonanie będzie trudne i niemożliwe pra- 
'wie. Całe masy ludnośei cywilnej niewiele na 
niej zyskają i skazane będą nadal na zagładę 
„od gazów, bomb czy zarazy w tej „humanit 
nej* wojnie. $ 

        

     

      

  

    

  

Rozruchy w Amsterdamie 
  

   
Jak wiadomo w Amsterdamie miały miejsce 

krwawe rozruchy spowodowane obniżeniem 'za- 
siłków dla bezrobotnych w wyniku starć z po- 

  

t hyło 7 zabitych * 50 rannych. Na zdjęciu 
-— posterunek poł:cyjny na jednej z ulic w Am- 
slerdamie w chwilę po salwie. 

  

  

Najmniejsza gmina francuska 
Najmniejszą gminą francuską jest wioska 

La Villedieu, składająca się z... trzech domów, 
„zamieszkałych przez dwie rodziny. Na 13 miesz 
kańców wioski, 6 tylko ma prawo wyhorcze. 
A że przepis wymaga, by rada gminna składała 
się z 10 członków, więc nietylko wszyscy wy- 
Lorcy La Villedieu są jednocześnie radcami, ale 
muszą jeszcze prosić © pomoc w rządzeniu gni- 

ma 4 mieszkańców wsi sąsiedniej. Stan ten zmie_ 
ni się, o ile nastąpi we Franeji równouprawnie- 
nie kobiet. W'yłoni się wtedy jednak inna trud- 
a kogo nie wybrač do rady gminnej? 

  

„Merostwem“ w La Villedieu jest niewielka 
szafka, zawierająca dokumenty gminy. Co kilka 

  

szkole trzeba żądać wiele, jednak nie na 

leży stawiać tej wieloletniej szkolnej 

pracy na jedną kartę, nie uzależniać wie 
dzy i dojrzałości abiturjenta od jednej 
chwili nerwowego napięcia, które dla 
jednych może być pozytywne, dla wię 
kszości jednak rozstrajającę i zgubne. . 
Matura, jeśli wziąć pod uwagę wiek, 
stan nerwowy i przełomowy nastrój psy- 
chiczny młodzieży, jest jednem z naj- 
dramatyczniejszych przeżyć, którego: 
wspomnienie Ściga przez całe życie, s 
je się nerwowym urazem. 

Pozatem p. ‚ \ odpowie- 
dzi prof. Zielińskiemu, że matura by 
najmniej nie jest świadectwem pozio- 
mu młodzieży. Świadectwem jest po- 
ziom nauki w szkole. Jeśli szkoła pro- 
muje ueznia z klasy do klasy i dopusz 
cza do matury to bierze na siebie głów- 
ną odpowiedzialność, za los abiturjenta. 

    

а- 

          

W gruncie rzeczy bowiem — egzarfńiin 
maturalny jest raczej egzaminem... dla 
nauczyciela i jego pracy — kosztem u- 
cznia i jego nerwów. 

„Wiemy, temat jest oklepany, ale 
nie przestaje być aktualny i palący". 

Prof. O. Bujwid w „Gazecie Pols. 
kiej* — w odpowiedzi na tenże artykuł 

  

;łat przenosi się ją z jednego domu do drugiego. 
Obecnie, już od 15 lat nie zmieniła miejsca po- 
bytu: obecny mer cieszy się bowiem „ogólną 

ZABIJA 
2 ATO OWADY 

Przedstaw Wojnkiewicz ROBACTWO 
WILNO, KALWARYJSKA 21 TEL.20-14 

     

  

    
       

prof. Zielińskiego — występuje bardzo 
ostro i bardzo sprawiedliwie w obronie 
ucznia przeciwko egzaminatorom, zaz- 

naczając zresztą, że nie jest przeciwni 
kiem samych egzaminów, tylko „pzeci- 
wnikiem profesorów i egzaminatorów, 
którzy nie dorośli do tego wysokiego, ba, 

zego Urzędu Kontrolerów 
stopnia wiadomości, uzyskanych przez 
uczniów 

   

  

  

„Nie matura, nie egzamin, ale spo 
sób prowadzenia tego egzaminu, a w 

  

człowiek, egzaminator jest tym, koło któ 
rego obraca się cała sprawa matury, czy 
egzaminu. Nie wiem, czy pomyślał kto 

o tem, ażeby kontrolować samych egza- 
ście 
for- 

  minatorów*. „Pomyłka w aor 
albo przestawienie znaków jakie 
muły matematycznej lub chemie 

jst błędem, mającym decydować o losiu 
ucznia”. „leż razy widziałem. jak ta- 
ka drobna usterka decyduje o losie uez- 
nia bardzo uzdolnionego. lecz nieumie - 
jącego opanować tremy egzaminowej. 

Należałoby od początku nauki wdra- 
żać w umysły umiejętność zdawania eg- 
zaminu i wydawania przedmiotu, lekcji 
lub wykładu. 

P. Wanda Kalinowska w „Expressie 

    

   
  

        

  

. kach przechadzają się dostojne dynozaury, bron 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Derwisz | 
Słynny feljetonista wiedeński Roda - Rodz 

wydał ostatnio trzeci tom swoich żartów i przy, 

powieści z krajów południowo słowiańskich. Jań 

   

kolwiek autor tej wesołej filozofji, 
  

i t p. trzebaj 

ada, natomias/| 

  

mówi: coś 4 

oju. duszy słowiańskiej" j 

    „ že jest to lekka prze 

ich humor jest najczęściej pierwszorzędny. Ot 

próbka: 

   
    

   

   

„Pobożny derwisz przybył w   

wędrówek do 

warku, który ugościł go wspaniale. 

swych pewnego wła 

żona właściciela zwró 

  

Gdy upłynął tydzień 

  

ciła się do swego męża: 

„Mężu i panie — powiedziała — postaraj si 

ё wszystkie nasze    derwisza. inaczej zje     

  

Gdy znowu minął tydzień, żona właścieieła f 

  

warku zwróciła się ponownie do męża: 

„Panie i mężu — powiedziała — zrób co, że 

     
5 

by derwisz sobie poszedł. Nie mamy już w domu 

nic jadalnego”. 

Derwisz siedział w ogrodzie na trawie | z« 

stanawiał się nad wędrówką gwiazd. 

Kornie zbliżył się do niego właścicieł gospodar 

stwa, stanął z uszanowaniem w pewaej odłegłoś- 

ci i rzekł: 

godny ojcze. Dziękuję ci z serca, że usz 

częś. leś dom mój twą błogosjawioną obecnoś- 

cią. Jednakże jest zdaje się woą Allacha, abym 

się zgodził na ustąpienie inner" zaszczytu g05z- 
t eslatni daktył 

    

czenia cię. Ostatni baran, nast 

są już zjedzone. : 

Sługa boży skinął poważnie głową i odpowie 

dział: : 

„Niech się stanie, Zbudž mnie jutro, jak na: 

wcześniej, abym mógł dalej odbywać moją Šia,    
tą pielgrzymkę”. 

Nazajutrz, ledwie gwiazdy zbladły dotknął 

właściciel folwarku lekko ramienia derwisza. 

„Zbudź się sługo boży na dalszą wędrówke— 

powiedział. Właśnie zapiał kogut. 

„Co takiego? — odparł derwisz — a więc 

masz jeszcze koguta?“ Poczem odwrócił się na 

drugi bok i zasnął. 
Przeł. Wel. 

Slub nago 
Na obecnej wystawie chicagowskiej znajduje 

się park z wszelkiemt możliwemi atrakcjami, 

gdzie między innemi można zobaczyć, jak wy- 
glądał świat koło miljona lat temu. W jaski- 
niach mieszkają ludzie porośnięci grubym wła” : 
sem, o wielkich maczugach w ręku, a па Г. 

tazaury i inne potwory z tej epoki. * 
Pan Karol Miller i panna Joan May nic 

znaleźli innego miejsca, bardziej odpowiedniego 
na ceremonję ich zaślubin, niż owa cząstka 
„zaginienego świata. A przytem gorliwi nit 
dyści, młoda para i świadkowie wystąpili zu- 
pełnie nago. Dla pastora zrobiono wyjątek: po- 
zwołono mu wdziać kozie skóry. Władze poli- 
cyjne zabroniły dopuszczenia publiczneści, ale 
pozwolono dokonać zdjęć operatorom „aktuał 
ności* filmowych. Toteż obecnie nie kilka * 
sięcy osób, ale cała Ameryka noże padz/w 
na ekranie ten tak niebanalny obrządek ślub 

HUMOR 
DOBRY ŚRODEK. 

\ — Mój drogi, za drzwiami stoi żebrak, czy 

mam mu dać resztki z obiadu? 
— Owszem, daj mu je, napewno nie pokaże 

„się więcej. (Le Rirel 

  

r 

Р 
Wileńskim w art. „Dość grozy maż 
ralnej*, czyni bardzo słuszne spog Pe- 
żenia: „Dopuszczanie słabego ucznia do 

matury*na chybił trafił („niech próbu- 
je”) nie powinno mieć miejsca. Bo jeśii 
wiadomości w ciągu 8 lat okazały się 

niedostateczne, nie wolno nam przypusz 
czać, że w ciągu kilku dni i nocy gorącz 
kowej pracy i podtrzymywania systemu 

nerwowego mocną kawą i papierosami, 
jak to się robi zazwyczaj podczas kucia 
— uczeń uzupełni braki”. „Przepadają 

na egzaminach zdolni uczniowie, któr 

nie potrafią opanować nerwów i wyka- 
zać swych wiadomości, a wypływają na 
wierzch tacy, którym się poszczęściło” 

  

   

  

Il w tem leży właśnie to tragiczne nie 
porozumienie, ten bezsens egzaminów 

maturalnych. Najw) czas już by 
skończyć z tą atmosferą grozy, z tem ros 

zwijaniem w młodzieży neurastenji. 
Dość jest chyba w życiu dzisiejszem 

wykolejeńców życiowych. I co komu za 
pożytek przyjdzie z tej corocznej gry 
na nerwach — tak profesorów jak i u- 
czniów? Trzeba znaleźć inne wyjście, in 
ny sposób, żeby wysiłki młodzi > 
telnie pracującej, nie poszły na marne 
wskutek „ślepego trafu'*. J. Janieka. 
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Z ODCZYTEM. 

„„Odbywa się przy pomocy wynaję- 
tej małej, chłopskiej bryczki i — polic- 
janta. Gubiącą się w wertepach, miejsca 
mi rozpaczliwą (doły, topiele błotne, 
wiejską drogą, podobną tysiącom innych 
rozwleczonych po tym całym lesistym i 
jeziornym kraju, jazda do jakiejś dale- 
kiej wioski — z odczytem. 

Dlaczego policjant? Mój Boże, prze- 
cież to zupełnie jak egzekutor, komor 

nik, sekwestrator... A trzeba. Od czasów 

Hromady nikt tu się z żadnem, naweł 
najbardziej apolitycznem mówieniem, 
nie może pokazać samotnie. Chyba ktoś 
z Federacji, która w powiecie tym ma 
wpływ największy. Jadę wysłany przez 
pewne towarzystwo kulturalno-oświato 
we, więc — muszę mieć opiekuna. Było 
w tej wsi dwa, czy trzy lata temu, jakieś 
kółeczko towarzystwa, ale jego kierow- 

nicy wyjechali na roboty do Francji. 

BARDZO ROZUMNA WŁADZA. 

Foinformował mnie o tem  „opie- 
kun*. Sympatyczny i inteligentny poste 
runkowy, gwarzymy sobie przyjemnie 

przez całą drogę. 
— Jak układają się panu stosunki z 

miejscową ludnością. 

— Zupełnie dobrze. Nie odrazu tak 

było. Kieay przybyłem tu parę lat temu, 

każdy chłop patrzał na mnie jak wilk, a 

gdy wjeżdżałem do wsi wszystkie dziecia 

ki chowały się i uciekały, jak dzikie įpiac 
two. A jeszcze dawniej, przed rokiem 

26-ym, żaden policjant nie ośmielił się 

pojechać na obchód sam. Najmniej — 

trzech. Dziś jeżdżę gdzie chcę i kiedy 

chcę samotnie i z całą swobodą. Kiedy 
przyjeżdżam do wsi, dzieciaki mówią 

„dzień dobry”, zagadują czasem, a ze 

starszych — każdy chłop, każda baba 

ma do mnie interes. Mają tych spraw nie 

raz całą gromadę i muszę rad nierad ja- 

koś im pomagać. 
— No i jak panu idzie! 

— A ot kręcę głową, jak mogę, bo te 

sprawy bywają też mocno poplątane. 

Pan nie wie czem musi być policjant w 

lakiej wsi. Godzi sąsiadów, rodziny, na 

wet ułatwia narzeczeństwa i małżeńst- 

wa, udziela porad prawnych, ba — lekar 

skich! Czasem przecież chodzi o to, żeby 

jak najpilniej skierować chorego do szpi 

tala powiatowego, bo inaczej zamrze. 

— (zem pan tłumaczy taką odmianę 

w stosunkach „władzy* z obywatelami”? 

— Ech, wie pan — właściwie niedu- 

żo tu było trzeba. Na początku trochę sil 

niejszej ręki i więcej ludzkości: Surowo, 

ale sprawiedliwie i to z największą sta 

rannością. Gdzie prawdziwa, niezełgana 

bieda, ulżyć trochę. Chłop to oceni wlot 

1 zaraz nabiera szacunku i zaufania. Pe 

wno, że dużo potrzeba tu cierpliwości. 

Dużo trzeba tłumaczyć, dobrze jest przy- 

tem trochę mówić ich mową, to bardzo 

pomaga, usposabia przychylnie. Cierpli- 

wość potrzebna jest głównie na to, aby 

spokojnie, bez złości, móc przeciwdzia- 

łać chytrym wybiegom naszego chłop- 

ka. Oj, bo żuliki są to żuliki, nierzadko. 

— (Cóż — ciemnota... 
— Pewnie. Dlatego też i karać to trze 

ba inaczej, choć także surowo, ale głów 

nie zawczasu nie dać mu przeskrobać. 

Przyznam się, że rosłem, słuchają: 

tego wcielonego „głosu rozsądku”. Wię- 

cej i dawniej nam takiej „wladzy“, a nie 

byłoby różnych Hromad i t. p. drama- 

tów. Któż bowiem zrobił Hromadę, jeśli 

nie zła, niezdarna, złożona z wypędków 

z centralnych województw, administra * 

ja przedmajowa, o tępej, endeckiej psy- 

chice. Komuna dolała tu tylko trochę о- 

liwy. 
Pytam o wieś, do której jedziemy. 

— Biedna, bardzo biedna, jedna z 
uboższych w powiecie. Podczas wojny 
zniszczyli im wszystko, zostawiając nie- 
bo i ziemię. Tędy okopy szły. Bardzo dłu 
go mieszkali w rosyjskich i niemieckich 
ziemiankach, bo z czego mogli pobudo- 
wać się? Wszystko to, po jednej, po dwie, 
po trzy najwięcej — po cztery dziesięci- 
ny. zaledwie. 

Dopiero w r. 28-ym z pomocy rządo- 
wej odbudowali się jako tako, a teraz 

    

   

  

„KURJER* z dnia 13-go lipca 1934 r. 

„Frontem do Wsi“ 
znów się biedzą, bo nie mają czem spła- 
cać pożyczek budowlanych i zaciągnię- 
tych w drzewie i w gotówce. 

DRUGA CZĘŚĆ PRELEKCJI. 

Zajechaliśmy przed chatę sołtysa. 
Wewnątrz spora izba, która wkrótce za- 
częła się powoli zapełniać. Audytorjum 
było mieszane: starzy, średniacy, mło- 
dzież, sporo kobiet. Że było to 11-0 listo- 
pada, więc starannie, słowo po słowie, 
„od początku świata” zaczynając i dobie- 
rając jak najprostszej mowy, jaknajbliż- 
szej wyrażania się „po prostemu*. 

Słuchali z dużą uwagą, nawet — nie 
pociągali nosami... Po odczycie zapano- 
wała chwila milczenia. a potem — nastą 
piła druga, znacznie ważniejsza część pre 
lekcji, ściślej — „dyskusja”, jako nastę- 
pstwo mojego apelu do zadawania py- 
tan. = 

At — panoczek, sztołak szmat wieda- 
i hetak pryhoża (pięknie) opowie- 

  

    

    

I stary zasuszony dziadek zaczyna. 
„Powiedź panoczek...* a tu każą mu pła 
cić jakąś karę, a on nie wie za co. A trze 
ba nieść do Postaw rNAtę za drzewo na bu 
dowę domu, a dom jeszcze nie skończo- 
ny, bo drzewa zabrakło i teraz niewiado 
mo co, choć ten zrąb niech wezmą. 

Wdowa, matka dwóch synów, wzię- 
ła pożyczkę w gotówce. Tymczasem, sy- 
nowie, jeden po drugim poszli do wojska 
i nie było komu zbudować chaty. Matka 
zaś, jak to matka, potrochu wyszeptała 
się, bo synom potrzeba w wojsku, a teraz 
trzeba spłacać, więc co? Przyjdzie kro- 
wę, żywicielkę poprowadzić do miasta. 

A ten musi. tamten musi, rata, poda- 

tek, kara a niema, niema skąd. Wy- 

twarza się doprawdy — błędne koło. bo 

  

  

prawo sobie, a życie sobie. Terminy nad 
chodzą. procenty rosną, kary rosną, a 
zapłacić nie można! 

Rozgadali się coraz śmielej, a ja notu 
ję sobie wszystko, aby zdać o tem rela- 
cję. 

WNIOSKI. 

Ze trzy godziny trwała ta „„konfe- 
rencja* — razem z odczytem. Powracam 
do niej jeszcze dziś, bo wydaje mi się to 
zawsze aktualne, wogóle i szczególnie te- 
raz. Była ona niezmiernie ciekawym, bar 
dzo charakterystycznym wyrazem tej, 
trudnej do wysłowienia bezradności bia- 
łoruskiego chłopa wobec skomplikowa- 
nej. współczesnej machiny państwowej. 
Jest on jak zapóźniony w naukach uczeń, 
jak widz w teatrze na drugim, czy trze- 
cim akcie, który nic nie rozumie i tylko 
prosi zakłopotany, by mu ktoś pomógł, 
by go objaśnił o tem, co zaszło, wczasie 
jego nieobecności. 

Któż mu dziś dopomoże, wieśniakowi 
Wileńszczyzny, Nowogródczyzny, czy 
Białostocczyzny? Państwo jest olbrzymią 

scy którzy jesteśmy 
w tej szkole od pierwszego dnia, z porno 
cą przyjść spóźnionemu uczniowi. Musi 
my ochronić go przed surowością prawa, 
które nie uznaje wyjątków i jak bez- 
względny nauczyciel, nie przyjmuje tłu- 
maczeń, że uczeń nie umie, bo nie zdą- 
żył nauczyć się lekcji, czy też dogonić 
klasy po opóźnieniu. 

    

szkołą, musimy, ws    

  

  

My — to jest t. zw. inteligencja, stu- 
dent, nauczyciel, przedstawiciel wolnego 
zawodu, urzędnik, prawo wykonujący. 
My powinniśmy łagodzić ten nacisk 
brzemienia powinności wobec państwa. 

S. Z. KL 
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Gobelin według projektu J. Sękalskiego, 

Program uroczystości XIII Ogólnego 
Zjazdu Legjonów Polskich w Krakowie 

A) UROCZYSTOŚCI PRZEDZJAZDOWE. 

% sierpnia— piątek. 

Przed południem w godzinach od 9 — 12 uro 
czyste odsłonięcie tablic pamiątkowych na Domu 
u wylotu ul. Józefa Piłsudskiego, na budynku 
dawnego Magistratu w Podgórzu, na domu przy 
ul. Jagiellońskiej. 

W południe projektowane jest uroczyste po 
łożenie kamienia pamiątkowegą koło Kocmyrzo 
wa, w miejscu, gdzie w r. 1914 przekroczył gra- 
nieę pierwszy patrol Beliny. 

Wieczorem capstrzyk orkiestr z Rynku Głów 

nego, iluminacja zabytków. 
W dniu tym ma już być udekorowane całe 

miasto. 

ZJAZD UCZESTNIKÓW „PIERWSZEJ KAD- 
ROWEJ* I PATROLU BELINY. 

4 sierpnia — sobota. 

Godz. 9-ta zebranie uczestników Kadrówki w 
lokalu Związku Legjonistów na Wawelu. Mani- 
festacyjne powitanie przez Związek Legjonistów. 

Godz. 9,45, Pochód uczestników Kadrówki w 
otoczeniu Związku Legjonistów z pocztami sztan 
darowemi i orkiestrą z Wawelu (Placem Ber- 

nardyńskim, ul. Grodzką) przed Magistrat. 
Godz. 10-ta. Uroczyste powitanie uczestników 

Kadrówki przez Radę Miejską stoł. król. m. Kra 
kowa (przemówienie prezydenta miasta), zakoń- 
czone owacją na cześć Komendanta Piłsudskie- 
go i Pierwszych Żołnierzy Niepodległej Polski. 
Następnie odbędzie się uroczyste posiedzenie Ra 

dy Miejskiej, na którem powzięte zostaną wnio 
ski nadania nazw Beliny Prażmowskiego i Wa 
lerego Sławka — ulicom, wiodącym w kierunku 
Oleandrów. Po posiedzeniu Rady Miejskiej odbę 
dzie się pochód uczestników Kadrówki, Rady 
Miejskiej i Związku Legjonistów do Oleandrów. 

Godz. 11.30. Poświęcenie Domu Imienia Jó- 
zefa Piłsudskiego w Oleandrach. 

Godz. 13-ta. Obiad wydany przez prezydenta 
m. Krakowa na cześć uczestników Kadrówki. 

Wieczorem kolacja uczestników Kadrówki v 
ogrodzie Oleandrów. 

B) XII OGÓLNY ZJAZD LEGJONISTÓW 
POLSKICH. 

; 5 sierpnia — niedziela. 

Godz. 9-ta. Uroczysta Msza Św. na Rynku Kra 
kowskim. 

Godz. 10-ta. Akademja Legjonowa na Rynku. 
Godz. 11-ta Uroczyste otwarcie historycznej 

Wystawy Legjonistów Polskich w Muzeum Na- 
rodowem w Sukiennicach. 

Przerwa obiadowa do godz. 14. 
Godz. 14-ta Pochód narodowy z Rynku Głów 

nego do Lasku Wolskiego na wzgórze „Sowi- 
niec“, gdzie nastąpi uroczystość rozpoczęcia Sy- 
pania Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 
pochodzie do lasku Wolskiego na sypanie Kop- 
ca wezmą udział wszystkie Okręgi Związku Leg- 
jonistów z pocztami sztandarowemi i orkiestra: 
mi, bratnie organizacje b. wojskowych, miesz- 
czaństwo krakowskie, lud wiejski, młodzież, de- 
legacje różnych organizacyj społ. i tp, Po uro- 

Z Ziutą Buczyńską 
pięć minut 

Dodzwonić się do niej nie można — telefon 

wciąż zajęty. Otrzymuję wreszcie obietnicę na 

„pięć minut* rozmowy dła czytelników wileń- 

skich. 

Wita mnie młodziutka, świeża, pani, o og- 
    romnie dziewczęcym wyglądzie. Wierzyć się po 

prosłu nie chce, że to bohaterka konkursu wie 

deńskiego. Pokazuje mi swą buzię, tak smutną 

w „miepotrzebnem dziecku*, uśmiechniętą i ra- 

dosną. 

  

„Pan z Wilna — bardzo lubię to miasto,   

jest niežmiernie mite“. 

Czułem się lem  przywita 

uiem. Młodzieńcza gospodyni, która posiada tyle 

uroku dziewczęcości na scenie, w domu nielyika 

ośmielony 

    

nietraci naodwrót 

wiele. 

tego czaru, ale zyskuje 

  

Proszę, by mi powiedziała coś o konkursieg 

Mimo, że pewnie wiele razy zadawano jej to py 

tanie, moja miła interłokutorka jest niezmęczo- 

na i z ognikiem w oczach zaczyna: 

— Przyznam się, że jechałem do Wiednia 2 

wielką tremą. Pierwszy występ zagranicą, wo- 

bec jury, złożonego z nieznanych, obcych mi lu 

dzi ze „straszną* Gretą Wisenthal na czele—-to 

przejmowało mnie dreszczem. Wszkaże to niela 

da próba dla tancerki młodej, jak ja. A prze- 

cie jechałam na konkurs z marzeniami i zamia- 

rami, i pomyśleć, że to wszystko mogło odrazu 

rozwiać się, ałbo ucieleśnić się — to straszne. 

No, ale się skończyło i nadspodziewanie dob- 

rze. Nigdy nie spodziewałam się pierwszej na- 

grody. 

— No a eliminacje? — zapyluję. 

Widzi Pan, to był najgorszy, najgorętszy 

dzień. Podobno tego dnia tak mię koleż 

pewniają — tańczyłam dobrze; zresztą ta strasz- 

na Wisenthal, której się tak obawiałam przed 

konkursem, podeszła do mnie po eliminacji i 

  

i 

  

powinszowała mi — to już mi wystarczyło za 

nagrodę, uznanie takiej sławy, A później cała 

noc oczekiwania, zdenerwowanie, łzy — to by- 

to bardzo miłe, ale nie chcę przeżywać tego po 

raz drugi. 

Pytam teraz o Wiedeń, o występ publiczny 

po konkursie, 

— Odbyło się publiczne 

wreszcie i z tej okazji każda laureatka musiała 

wręczenie nagród 

odtańczyć nagrodzone kompozycje. Trwało ta 

bardzo długo, ale tańczyło się miło, publiczność 

była dla nas taka łaskawa, no i już po klasyfi- 

kacji więc z zadowoleniem*, 

Już do reszty chcę wyzyskać rozmowę z Bu- 

czyńską. Pytam ją o jej kompozycje i muzykę 

do nich. Skromnie mówi: 3 

—Tańce swoje układam sama, według włas- 

nych pomysłów. A muzykę układa mi szalen'e 

zdolny młody kompozytor Kapuściński. Potrafi 

on doskonale wczuć się w moje nastroje i mysi 

i, wie pan, razem jakoś to wychodzi. 

— A jakie są Pani zamiary na najbliższą 

przyszłość? 

Dziewczęca minka spoważniała. 

Uważam, że ńagroda na konkursie warszaw- 

skim i la ostatnia w Wiedniu nakładają na mnie 

obowiązki, zarówno wobec publiczności jak i 

     

wobec siebie samej. Dlatego też najbliż rok 

poświęcam na naukę. Wyjeżdżam do Essen 4d» 

  

szkoły Labana, gdzie K. Jooss prowadził lekcje 

i pozostanę lam cały rok szkolny. Otrzymuję bar 

dzo wiele nęcących, a nawet kuszących prop.- 

zycyj — ale rezygnuję z nich, pragnąc prasu- 

wać nad sobą. W przyszłym roku zaprezentuje 

się dopiero publiczności w kraju. 

Zdziwiła mnie siła woli i energja tego dziew 

czątka. 

— Jestem zresztą zmęczona i chcę teraz wy- 

począć — dodaje Ziuta, 

— Ale do Wiilna Pani przyjedzie podczas 

swego tournee? 

— A jakże — odpowiada wesoła. — Wilno 

jest bardzo miłe i z chęcią do Was przyjadę. 

Pamiętam doskonale publiczność wileńską. Pro 

szę ją pozdrowić odemnie. 

W poczekalni mijam się z kilku panami. I 

znów propozycje, pokusy i błyskotki. tt 

czystości symbolicznego sypania Kopca odbędzie 
się w lesie Wolskim zabawa ludowa przy dźwię 
kach orkiestr i chórów, poczem powrót do mia- 
sta autobusami, statkami i pojazdami. 

6 sierpnia — poniedziałek. 

Godz. 4 rano. Apel uczestników Kadrówki i 
Pierwszego Patrolu w Oleandrach. Odczytanie 
Rozkazu Komendanta, następnie „Marsz Szla- 
kiem Kadrówki*. Po południu wycieczki w okoii 
ce Krakowa (Wieliczka, Ojców). 

W dniach uroczystości legjonowych odbywać 
się będą w teatrze miejskim im. J. Słowackiego 

okolicznościowe przedstawienia. 

Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego r 
ganizuje w tych dniach wielkie Igrzyska Spos- 
towe.
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Z XII Wystawy Sprawozdawczej Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. w Wilnie 

  

Pejzaż. W. Rejcherowa. 

  

„KURJER* z dnia 12-go lipca 1934 r. 

Fragment komp. do sali balowej. R. Suckiewe równa. ^ 

Rybactwo na naszych ziemiach 
14 czerwca r. b. odbyło się w Wilnie drugie 

posiedzenie Komisji Rybackiej Wileńskiej Izby 
Rolniczej. Po przyjęciu bez zmian protokułu z 

  

poprzedniego posiedzenia, Komisja Rybacka wyj 
słuchała sprawozdania: 

1. Z (postępu prac rybackich, z którego mię 
dzy innemi wynika, że za największy postęp prac 
rybackich uwa: należy dokonywany podzia 
wód otwartych br i rzek) na obwody rybae 

kie, który to podział stał się możliwy z chwilą 
kowania wprowadzania w 

stwie z dnia 7 marca 1932 r. 

   
     

   
    

   

Podział wód na obwody rybackie dał moż 

  

ność wyodrębnienia i zapoczątkowania lub te 
pogłębienia szeregu prac rybackich, których be 
podziału wód na obwody nie dałoby się prze- 
prowadzić. 

2 wyniku starań w sprawie uzyskania kre 
dytów rybackich na kupno dla rybaków zawodo 
wych sieci i pomoc przy wydzierżawianiu obwo 
dów rybackich; ponieważ uzyskany kredyt na- 

średnioterminowy i niskoprocentowy nie roz 
wiąże w pewnych wypadkach gospodarczego n- 

    

    

samodzielnienia rybaka, zastanawiano się пач @ 

  

możnością uzyskania subsydjum na ten cel. 

8. Z przebiegu pierwszych przetargów na ob 
wody rybackie, które odbyły się w Starostwacł 
od dnia 9 czerwea w Brasławiu, dnia 11 czerw- 

ca w Głębokiem i dnia 13 czerwca w. b. w Wił 
nie, 

Zainteresowanie się przełargami było znacz- 
ne, zwłaszcza w Brasławiu; z ogólnej ilości ut 

worzonych w pierwszej kolejności obwodów ry 
backich czyli z: я 

   

  

66 obwodow jeziorowych 0 lacznej powierzeh 
ni — 24.000 ha 

obwodów rzecznych 6 łącznej długości-- 
200 iklm b. zostało wystawionych na przetag pu- 
bliczny: 

35 obwodów jeziorowych — 9834 ha i 22 ob 

    

jeziorowe; obwody uzriane za własne wydzierża 
wiane są przez właścicieli, W wyniku dokona- 
nych przetargów, zostało wydzierżawionych 25 
obwodów jeziorowych — 7466 ha i 2 obwody 
rzeczne; nie wydzierżawiono 10 obwodów rybac 
kich — 2.368 ha i 20 obwodów rzecznych, 

Na niewydzierżawione obwody rybackie od 
będą się nowe przetargi. 

4. Ze spraw związanych z organizacją ryn- 
ku rybnego wynika, że Spółdzielnia Producen- 

SET PETERS 

Z WYSTAWY SPRAWOZDAWCZEJ. 

      Akt. L. Dobrzyński, 

ie ustawyj 

  

   

     
   

   
    

     
     

  

jizaledwie o 2,5 proc., zaś przeciętna waga 

f|dzającej — 650 gramów sztuka. W tym czas 

    

  

     

  

    
    

    
   

p proc., nabiał z 5 

tów Ryb w Wilnie w dalszym ciągu pracowała 
nad organizacją rynku rybnego zwłaszcza w kie 

| runku organizacji dostawy i sprzedaży ryby sta- 
kwowej, oraz, że w r. b. Spółdzielnia przystąpiła 
do organizowania próbnej sprzedaży ryby jezio- 
rowej. 

Jak pożyteczną była działalność Spółdzielni 
Producentów Ryb w Wilnie widoczne jest cho- 
ciaźby z następującego przykładu. Cena karpia 

w kampanji 1933-344 r. zmniejszyła się 
naniu z okresem z kampanji 1932-33 r. 

  

      

      

   

  

   
   

pia była w kampanji 1933-34 r. znacznie gor: 
ynosząc 450 gramów, gdy w kampanji popr   

EU ceny na ziemiopłody spadły, przyjmując ceny z 
1928 r. za 100 — z 49,9 na 34,1 — czyli o 30 

0 na 44.9 — czyli o 18 proc, 
43.8 na 40.8 — czyli o 7 proc. 

ad: 
   zwierzęta rzeźne 

W wolnych wnioskach zastanawiano się n. 

* 1. Importem ryb słodkowodnych do Polsk 
kazało się, że importu ryb żądają oprócz Z. S. 

R. także Niemey (Prusy Wschodnie) i Estonja. 
2. Możliwością rewizji traktatu handlowego 

z Węgrami, który przyznaje Węgrom zbyt libe- 

    
    
  

  

   

Bejlis 
W. New Yorku zmarł parę dni temu w nędzy 

„M. Bejlis „persona dramatis“ i ofiara głośnego 
swego czasu kijowskiego procesu o mord ry 
tualny. Proces ten stał się ze swego sznsacyj- 
nego przebiegu sławny i poza granicami car- 
skiej Rosji, wywołując falę protestów całego 
ówczesnego liberalnego świata europejskiego. 

Podstawą procesu Bejlisa był mord, doko 
nany na 12-letnim chłopcu, Andrzeju Juszczyń- 
skim, którego zwłoki znaleziono na piuęedmie- 
ściu w pewnej jaskini. Puszczono wówczas po- 
głoskę, że chłopca zamordowali Żydzi dla celów 
rytualnych. Pogłoskę tę podehwyciła prawico- 
wa prasa. Odpowiednią interpelację wniesiono 
też w Dumie. 

  

Sędzia Śledczy, który spoczątku stanął na 
stanowisku, że chłopca zabili złodzieje, których 

      

ralne wlgi celne na 'przywóz karpi, ze znaczną 

szkodą dla krajowej produkcji karpia. 
3. Sprawą projektowanego nowego sposobu 

opodatkowania stawowych gospodarstw rybnych 
i jezior podatkiem gruntowym; istnieje odnośny 
projekt że sztuczne gospodarstwa rybne mają 
być opodatkowane, wskazanym w podatkiem 

według klasy tego gruntu, jaki został zalany, je- 
ziora zaś według najniższych klas użyteczności 

gruntów rolnych. 

4. Zagadnieniem uporządkowania  stosun- 

ków i gospoarki rybnej na największem w Po. 

sce jeziorze Narocz i td. 

W rezultacie przeprowadzonej dyskusji uch 

walono między innemi wnioski dotyczące; 

Przyznania rybactwu środków finansowych 
na gospodarcze usamodzielnianie się rybaków za 
wodowych, na zaangażowanie instruktora ry- 

backiego do prac w terenie i t. p., 

interwencji u odnośnych czynników o możli 

we ograniczenie importu ryb słodkowodnych do 

Polski, 
unormowania stosunków i gospodarki rybac 

kiej na jeziorze 

  
  

      

БЕБНАЕХ IEEE T TI ILS A DESTAN LSE D a TA DESI 

zmarł 
nawet przyłapano, musiał na rozkaz zgóry po- 

prowadzić śledztwo na odpowiednie tory, choć 

zdawał sobie dokładnie sprawę z tego, ze ma s 

tu do czynienia ze zwykłem morderstwem. Na 

skutek spreparowanych zeznań aresztowano 22 

czerwca 1913 roku Mendla Bej oskarżono 

go o mord rytualny. Część uczonych rosyjskich, 

jak archimandryta Ambrosius i prof. Sikorski, 

stanęła na stanowisku oskarżenia, inni uczeni, 

narażając się na szykany, jak Głagolew i Tro- 

iekij, zaprzeczali wogóle możliwości mordu ry- 

tualnego. d 
Sąd jakkolwiek uznał Bejlisz i 

morderstwa, stanął równocześnie na stanowi- 

sku, że zaszedł mord rytualny. Po procesie Bej 
lis wyemigrował do Ameryki. Ostatnio ogłosił 

wspomnienia swe o tym procesie słynny po- 

dówczas obrońca Bejlisa adw. Gruzenberg. (m) 

  

  

  

niewinnym 

  

  

  

Dobrze zorganizowane wybory 
W podłondyńskiej miejscowości Tweekęn- 

ham odbywały się niedawno wybory do parla- 
mentu. Kandydatów było dwóch: konserwatysta 
Gritehley, emerytowany generał brygady, oras 
socjalista Holman. 

Zebrania przedwybercze były liczne i dosko- 
nale zorganizowane. Ale prawdziwe triumfy 
święciła technika wyborcza w dzień głosowa- 
nia. Wybory w Anglji nie mają zawsze miejsca 
w niedzielę, jak to bywa na kontynencie. Toteż 

jaż o godzinie 7.30 rano cała brygada aut stała 
do dyspozycji wyborców chcących głosować 
przed udaniem się na dworzec, skąd pcpiąg 
miał ieh zawieźć do codziennej pracy w Lon- 
dynie. Ponadto 220 aut, ozdobionych flagami, 
portretami kandydata konserwatystów oraz je- 
go hasłami wyborczemi zwoziło przez cały dzień 
do biur głosowania obywateli zbyt sfatygowa- 
nych, by przyjść pieszo, lub zbyt oszczędnych. 
by przyjechać na własny koszt. Koło godz. 10-ej 

nastąpił drugi akt: budzenie opieszałych. Mia: 
sto podzielono na odcinki i patrole agentów wy- 
borczych chodziły od mieszkania do mieszkania, 
pytając wyborców czemu jeszcze nie głosowali 
—w razie wyrażenia chęci głosowania na 
Critehleya — odwozili wyborcę autem do lo: 

kału wyborczego. 
© godz. 16-ej akt trzeci: obławy na dworcu 

wśród wracających z Londynu z pracy. Jeśli 

ktoś jeszcze nie głosował — do auta! Autem na 
komisję wyborczą, a od urny, w nagrodę za 
spełniony obowiązek obywatelski — odwiezienie 
autem do domu. Oczywiście, restauracje i cu- 
kiernie nie były zapomniane w tym progra- 
mie: okazały się doskonałą pomocą polityczna. 

Generał Critehley otrzymał 25.395 głosów i 
został wybrany. Jego przeciwnik Holman otrzy- 
mał zadziwiająco dużą iiość głosów, bo aż 
19.890. O tem, ile każdy głos kosztował przed 

siębiorczego generała, statystyka milczy... 

ALL LLS LiL 

„Święto Warszawy" 
W dniach od 4-go do 17-go sierpnia odbędzie 

się oddawna zapowiadany pierwszy festival sto 
łeczny pod nazwą „Święto Warszawy”. Będzie 
lo wspaniała rewja dorobku kulturalnego i ar- 
tystycznego stolicy, połączona z szeregiem im- 
prez o charakterze rozrywkowym i turystycz 
nj,m, jak: bale, festyny, zabawy na wolnem po- 
wietrzu „karnawał na Wiśle i t. p. 

Organizatorzy festivalu przygotowali szereg 
atrakcyj w postaci: cyklów koncertowych, wi- 
dowisk teatralnych, pokazów sztuki tanecznej, 
wystaw malarskich, zawodów sportowych, e 
kawych tur wycieczkowych po Warszawie 
okolicy. 

'Ta wyjątkowa sposobność obej 
szawy w odświetnej szacie i możność 

    
     

nia War 
apozna- 

   
  

nia się z całokształtem jej stanu posiadania na 
polu kultury i sztuki, ściągnie niewątpliwie do 
stolicy wielotysięczne rzesze turystów z całej 
Polski, tem bardziej, że Ministerstwo Komuni- 
kacji przyznało uczestnikom „Święta Warsza: 
wyć 60—70% zniżkę od obowiązującej taryfy 
przy przejazdach kolejowych. Że swej strony 

organizatorzy postarali się o szereg ulg i zm 
które zredukują koszta pobytu w stolicy w ok- 
resie „Święta Warszawy” do minimum. 

    

   

  

MIEJSKI TEATR LETNI Ż 
w_ Ogrodzie po - Bernardyńskim. 

Dziś i jutro o godz. 8.30 w. 

{ Musisz się ze mną ożenić 
  

     

Pejzaż. R. Farbisz-Kijankowa. 

TO i OWO 
— Kwarantanna w porcie gdyńskim wypo 

sażona w nowoczesne laboratorja bakterjologi- 
„czne otwarta ma być jeszcze w przyszłym mie- 

siącu. Do kwarantanny mają być kierowani pa 
sażerowie statków przybywających do Gdyni x 

wypadkach, gdy zachodzi obawa zawleczenia 
chorób zakaźnych z obcych 'portów. 

— „Wilcze bilety*. Ministerstwo Oświaty po 
dało do wiadomości kuratorjów szkolnych listę 

uczniów szkół średnich, wydalonych bez prawa 
„powrotu. Na czarnej liście uczniów, którzy mo 
gą być przyjęci do szkół jedynie za zezwoleniem 
ministerstwa. oświaty, figuruje 16-tu ucznia 

ego gimnazjum w Krzemieńcu, któr 
У rżeni w procesie nielegalnej organi” 

cji „Junak* i U. O. N. 
Pozatem na czarnej liście uczniów znajdują 

się dwaj uczniowie państwowej szkoły handlo 
wej im. Stanisława Szczepanowskiego w War. 
szawie. 

— Konkurs na powieść antybolszewie 
Akademja Nauk Moralnych w Paryżu ogłosił: 
konkurs na powieść antybolszewicką, przezaa- 
czając jednoczeši 50.000 franków nagrody za 
najlepszy z nadesłanych utworów. 

  

  

   

   

        

— 98 pierwiastek? Inż. Odolen z Koblic + 
Jachymowa odnalazł 98 pierwiastek, który naz 
wał — Bohemium. Pierwiastek ten jednak nie 

został jeszcze uznany. Rozpoczęto prace, ma- 
jące wykazać czy nie jest on identyczny z ma- 
derja, uzyskaną drogą sztuczną przez włoskie 

; Fizyka Fermiego. 
— Promienie śmierci? Pisma amerykańskie 

podają rozmowę z dr. Teslą, jednym z współ- 
czesnych wynalazców, utrzymuje on, że udało 
mu się nadać t. zw. „promieniom śmierci* sku- 
teczną formę, tak że 10.000 samolotów, znajdu- 
jących się na odległości 400 km. oraz całe ar. 
mje mogą być promieniami temi zniszczone. Ce- 
lewać można promieniami do każdego widocz- 
nego przez lunetę przedmiotu. Dla wytworzenia 
tych promieni potrzebne jest napięcie 50 m*l;0 
nów wołt. Dr. Tesla, który liczy obecnie 77 
lat, ma zamiar przedstawić swój wynalazek kon 
ferencji rozbrojeniowej. 

0$0—— 

HUMOR 
MATEMATYKA. 

— Na stole z:ajdują się cztery muchk, jed- 
ną z nich zabiję, ile zostanie? 

dna panie profesorze. 
ic podobnego? 

— Ależ tak... zabita mucha. 

  

  

    

  

  

(Le Rire). 

ZAGRA KEEPER 
^ч 

Z WYSTAWY SPRAWOZDAWCZEJ. 

  Akt. L. Dobrzyński. 

*



  

  

„KURJER“ z dnia 12-g0 lipca 1934 r. 
  

Wiadomošci gospodarcze 
Znaczenie praktyczne zniesienia klauzuli ztota 

Opinja dyrektora Banku dr. Emila Spata 
Ogłoszenie rozporządzenia waluto- 

wego głęboko reformuje stosunki na pol 
skim rynku pieniężnym. Niezmiernie 
cieka jest więc rzeczą jak tę reformę 
przyjęły sfery finansowo - bankowe. A- 
jencja „Iskra“ uzyskala kilka tego ro 
dzaju opinij. Interesujących spostrzeżeń 
pratkycznych o tej reformie udzielił dr. 
Spit dyrektor jednego z banków was 
szawskich, który m. in. powiedział. 

— Ustawodawstwa monetarne w la: 
tach obecnego kryzysu idą dwiema dro- 
gami: jedna prowadzić ma do popraw; 
sytuacji pr dewalua pieniądza, 
ma przyczynić się do zwiększenia eks- 
portu i do zmniejszenia ciężaru długów, 
zaciągniętych przed kryzysem, druga wi 
dzi w deflacji środek prowadzący do sa- 
nacji stosunków, a zatem w utrzymaniu 

nienaruszonej waluty i szukaniu rozwią 
zania problemów eksportowych na dro- 
dze obniżenia kosztów produkcji, zagad 
nień oddłużeniowych zaś przez ulgi w o- 
procentowaniu i w rozłożeniu spłaty na 
dłuższe terminy. Tę drugą drogę obrała 
Polska i kroczy po niej z korzystnym re 
zultatem. 

Ogłoszone ostalnio rozporządzenie 
zmierza do zniesienia dwuwalutowości 
w Polsce, która przez tyle lat była ceciią 
charakterystyczną naszej sytuacji pie- 
niężnej. Wszystko niszcząca inflacja ko- 

ron i marek, a następnie załamanie się 
złotego w 1925 roku spowodowały w sze 
rokich sterach brak dostatecznego zau- 
fania do złotego. Objaw to był zresztą 
nie specjalnie polski — obserwować go 
było można we wszystkich niemal kra- 
jach, które przeszły inflację swej waluty. 
W tych krajach wytworzyła się dwu lub 
nawet kilku - walutowość. Jedne z nich 
oparły się na walucie angielskiej, inne— 
jak Polska — na dolarze. Stąd też dolar 
przez lata całe był tą walutą, w której 

dochodziły do skutku wszystkie niemai 
średnie i długoterminowe kredyty w Poł 
see. Gdy po załamaniu się funta — uś- 
wiadomiono sobie, że i dolarowi grozi 

załamanie — pojawiać się poczęły w wie 
lu wypadkach klauzula złota, postana- 

wiająca, że obie strony zgodnie uznają 
jako obowiązującą dla nich walutę do- 

lara St. Zjednoczonych w złocie, a zatem 
niezależnie od wahań, jakim dolar pa: 
pierowy mógłby podlegać. i niezależnie 
od zmian ustawodawczych w St. Zjedno 
czonych — gdyby także np. analogicz- 
nie do zniesienia wymienialności na zło - 
to w Anglji — miały tam nastąpić. 
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Obecnie ogłoszone rozporządzenie 

znosi jednakże tego rodzaju klauzulę w 
zobowiązaniach w obcej walucie, a w 
praktyce w zobowiązaniach dolarowych. 

  

Wakacje na zatoce 
Kurońskiej 

M. 

Kłajpeda w lipcu. 

Dygresje. Drożyzna. Przytułek dla trę- 
dowatych. Refleksje o pani Buchhojz. 

Obehód Świętojański w Kłajpedzie. 

Jakże smutny jest los ludzi, spędza- 
jących parę dni w obcem wielkiem mieś 
cie. Czyście się już nad tem zastanawiali 
czytelniey mili? 

Chciałoby się obejrzeć i to i owo, po 
mówić z kimkolwiek o miejscowych wa 
runkach bytowania i zdarzeniach, a tym 
czasem zewsząd otaczają cię złowrogie, 
lub niechętne spojrzenia, gdzie się nie 
obrócisz, tam otrzymujesz opryskliwe 
odpowiedzi... Przyszło mi to na m 

gdym samotny siedział nad filiżanką 
czarnej w warszawskim „Ipsie”. W tą- 
kich chwilach ws ystkichby się chciało 
Przytulić do łona, pomówić, o coś się 
spytać, lecz wszelakie utrudnienia i u- 
przedzenia towarzyskie stoją temu na 
przeszkodzie. A przez to, że miast cza 

  

  

     

  

Analogji ze stosunkami w St. Zjednoczo 
nych w danym wypadku niema. Tam 
bowiem aktywa i pasywa jednostek za 
równo fizycznych jak i prawnych opie- 
wają na dolary. Zniesienie klauzuli zio 

ta ma tylko tam to znaczenie, że wierzy 
ciele z tytułu obligu dolarów złotych nie 
czerpią szczególnych korzyści, nie nara- 
ża to ich jednakże na straty. Inaczej u 
nas: wierzyciel obligu w dolarach zło- 
tych ujrzy swe prawa obecnie uszczup - 
lone o przeszło 40*/o, z czem w parze 
wcale nie musi iść obniżenie jego zob» 
wiązań. Nal rażyć, że dłużnik ob 

ligu w dolarach złotych gdyby je spła- 
cał nawet po pełnym kursie z przed za- 
łamania się dolara nie ponosi większych 
ciężarów, niż gdyby oblig jego opiew: ał 
na złote polskie, gdyż te pozostały niena 

ruszone. Zniesienie tedy u nas klauzuli 
złota w zobowiązaniach dolarowych jest 
premjowaniem dłużników tego typu ob- 
ligów przez zastosowanie do nich poli: 
tyki krajów dewaluujących swą wałutę. 

  

  

  

  

  

    

  

    

    Jeżeli jednak mimo wykazanej wyżej 
sprzeczności między linją ogólną pol-      
skiej polityki pieniężnej, a tem poci: 
gnięciem omawiane rozporządzenie nie 
wywoła z tego powodu silniejszych 
wstrząsów — to przypisać należy dwom 

czynnikom. I tak w pierwszym rzędzie 
dłużnikami tego typu są w większej mie 
rze rołniey (np. z tytułu terminowych po 
Ž <. zaciąg zniętych w listach zastaw- 

` opiewających na dolary złotej. 
Ich ciężkie położenie i tak nakazywało 
wierzycielowi zredukowanie w tej czy 

innej postaci swej wierzytelności. Otóż 
rozporządzenie wybrało w tym celu dro 

*gę analogji z ustawodawstwem St. Zje- 
dnoczonych. Po drugie — i tu należy 
podkreś życiowo mądrą taktykę czynu 
ników miarodajny ch — zniesienie klau- 
zuli złotej, przy zobowiązaniach dolaro- 
wych było już od tak długiego czasu za 
powiadane, że dawało możność wszyst- 
kim zainteresowanym czynnikom znale 
zienia jakiegoś wyjścia kompromisowe- 

go i załatwienie tego problemu drogą u- 
godową. 

  

  

  

    

  

        

Jeżeli chodzi o bankowość polsk: 
to już choćby tylko w dobrze zrozumia- 
nym własnym interesie byłaby ona z pew 
nością „pragnęła tego, aby jej zobowiąza 

nia przynajmniej wewnątrz kraju opie- 
wały na złote; cóż, kiedy publiczność w 
wielkiej mierze wkłady nieco dłużej ter- 
minowe lokowała głównie w dolarach. 
Pojawienie się więc tego rozporządzenia 
przed kilku laty byłoby nie do pomyś- 

  

  

Bui. 

rownych wspomnień, które, jak błyska- 
wice rozświetlałyby dalszą wędrówkę 
strudzonego i wiecznie żądnego wražen 
turysty, pozostaje pamięć jeno smutnych 
kamiennych ulic i placów (niekoniecz- 
nie pięknych). 

A przecie dla dziecięcego serca tury- 
sty tak mało potrzeba! Przyjemna chwi 
la spędzona na rozmowie, spacer po mie 
ście w towarzystwie autochtona, teal". 
dancing — oto i wszystko. Czyż więc ni 
należałoby n. p. w takim reprezentacyj 
nym „Ipsie“ umieścić na ścianach nad 
stolikami podobnych napisów: „Jestem 
przyjezdny i pragnąłbym pomówić z 
kimś o literaturze, teatrze, sporcie i t. p. * 

Taki turysta siadałby pod stosownym 
napisem, a któryś z warszawiaków za- 
miast ziewać samotnie przysiadłby się 
doń i w ten sposób obu byłoby weselej. 
Że takich napisów nigdzie jeszcze nie 
spostrzegłem, dowodzi to tylko braku 
fantazji, pomysłowości i wyobraź»i 
mieszkańców naszej planety. 

Napisy takie będą, ale w kawiarni. 
któ.ą w przyszłości mam zamiar założyć 
„irgendwo auf der Welt“, jak to glosi 
piosenka filmowa. Zapraszam do niej 

      

Port w Amsterdamie. 

wszystkich podróżników odczuwających 
palącą potrzebę rozmowy i zbłąkanych 
przyjezdnych. A tym czasem wróćmy do 

Kłajpedy. 

Otóż właśnie spowodu braku napi 
sów, do których tęsknię, musiałem tam 
zabawić kilka tygodni, by się nieco za 
znajomić i rozejrzeć. Przedewszystkiem 

w mieście tem rzuca się, „już nie tyle w 

oczy, co w kieszeni dr na. Wszyst- 

ko jest tu droższe, niż w Wielkiej Lit- 
wie mniej więcej o 25 — 30%. I hotele i 
taksówki i masło i mleko i mięso, a na- 
wet klisze fotograficzne importowane + 
Niemiec. Powodem tego zjawiska jest 
wyższa skala życia i zapotrzebowań. O 
ile n. p. kelnerka w restauracji kowień- 
skiej zadawala się 100 lit. miesięcznie, « 
tyle tutaj wypada jej płacić 200. Tak 
samo się dzieje z subjektami, robotni- 
kami i in. pracownikami. Pozatem wyz- 
sze również podatki samorządowe, które 
wraz z państwowemi dochodzą do znacz 
nych sum. Uposażenia urzędników pań- 
stwowych wskutek tego są odpowiednio 
wyższe. Pobierają oni specjalne dodat- 

ki drożyźniane. 
Pewnej niedzieli 

   

  

   

  

wybrałem się na 

lenia. Mogłoby ono sprowadzić wówczas 
ruinę instytucyj finansowych, wypowia 
danie kredytów i t. p. Ostatnie lata jed 
nak zdziałały w tej mierze w praktyce 
już tyle w kierunku wyparcia obcych wa 
lut Z RCA krajowego, dyskredytując 

aluty świata i narażająe 
na straty wszystkich tych, którzy w bra 
ku zaufania do złotego utrzymywali swe 
wolne oszczędności w obcych walutach, 
względnie udzielali kredytów w pienią- 
dzach zagranicznych, iż dziś wydanie 
tak zdawałoby się radykalnego rozporzą 
dzenia — przejdzie bez większego wra- 
żenia. W wielkiej mierze życie uprzedzi- 
ło już to rozporządzenie tak, że ustawo- 
dawey przypadło w udziale jedynie za- 
danie ostatecznego uporządkowania dzie 
dziny, którą życie na tę drogę samo po 

pchnęło. 
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Wywóz zboża wczerwcu 
W ciągu czerwca r. b. wywieźliśmy na rynki 

zagraniczne zboża, wartości 7.389 tys. zł., z cze- 

go przypada na pszenicę 2.781 tys. zł., na żyto 

3. k . zł, n ajęczmień 526 tys. zł. i owies 315    

tys. zł. Ponadto wywieźliśmy zagranicę mąki 

żytniej za 630 tys. zł. 

  

przechadzkę wzdłuż wybrzeża morskie- 
go do t. zw. Strandwilla, położonej wpo- 
bliżu latarni morskiej. Brzeg morski w 
tem miejscu jest porośnięty laskiem sos 
nowym. Gałęzie drzew rozpaczliwie ucie 
kając od silnych wiatrów morskich zwró 
cone są w jedną stronę, co narazie wy- 
wiera wrażenie dość niesamowite. Zwar 
ty las sosnowy otacza miasto od półno- 
cy. Gdy się weń zagłębimy, natrafimy 
rychło na boiska sportowe i niemieck 
cmentarz wojskowy z czasów wojea- 
nych. W środku borku wznosi się obe 
lisk ku czci założyciela parku. Cały las 
poprzecinany jest ścieżkami dla pieszych 
oraz ubitemi drożkami dła cyklistów. Na 
boiskach sportowych po zawodach pił- 
karskich urządza się majówki i tańce 

pod gołem niebem. 

Największą osobliwością lasu jest 
szpital dla trędowatych (Leprateim) u- 
mieszczony wpobliżu koszar 6 pp. litew 
skiej. Wokoło jest otoczony płotem, po- 
malowanym czarną aromatyczną smo- 
łą. Dostrzec można tylko czerwone- da- 
chy i kominy, sterczące zpoza drzew. Ca 
ły kompleks tych budynków wywiera 
dość przygnębiające wrażenie. Niedaw- 

  

  

 



  

8 „KURJER* z dnia 12 -go lipca 1934 r. 

Wieści i obrazki z kraju 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
śpieszy z pomocą pogorzelcom 

Klęska ogniowa, która nawiedziła w 
dniu 28 czerwca 1934 r. s 
ny gminy Kołtyniany pow. Święciańskie- 
go. zniszczyła prawie doszczętnie całą 
wieś. Pastwą ognia padły nietylko za- 
budowania mieszkalne i gospodarcze, 
łecz również prawie cały inwentarz żywy 
i martwy. 

Inspektorat Wojewódzki Powszechne 
go Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, 
biorąc pod uwagę rozpaczliwą sytuację 
pogorzeleców niezwłocznie dokonał likwi- 

    

    

'płacone zaliczki 

dacji strat pogorzełowych oraz delego- 
wał w dniu 6 lipca b. r. na miejsce po- 
gorzeli do wsi Reszkutany swych przed- 
stawicieli w celu dokonania zaliczkowej 
wypłaty odszkodowań pogorzelowych. 

Delegaci Inspektoratu wypłacili ogó- 
łem zaliczek na sumę zgórą zł. 15.000. Za 
liczki wahały się od zł. 50 do 1000. Wy- 

pozwolą poszkodowa- 
nym zakupić budulec, jak też przetrwać 
ciężki okres pożarowy. 

Nowa-Wilejka 
Pożegnanie ks. d-ra Nowak Ks. di. 

Edmund Nowak po przeszło 10-letniej działal 
ności opuszcza Strata dla :Nowe; 
Wiłejki niepowe Edi: NO žyl 
bowiem dla Now i, działał nieomal we 
wszystkich organ 
dzie tam, 
Pa wyli 

  

      
   

  

   

    

  

  

   
     

  

   

  

tego okoliczności 
sługi i zalety teg 

zony wprost 
un pory 

  

adzy \ 
wać wiernych swojemi kazaniami i zjedn 
sobie współpracowników do pracy społec 8 

| Nadawal kierunek pracy organi cjom, przyczy- 
niał się wybitnie do organizowania okoliczno 

i pra 
Jemu to 

będzie m 

    

    

    

    

   

    

als т 
in. powstanie kości 

Dla uczczenia tego dls 
kowo zasłużonego kapłana i dz 
nego — burmistrz p. J. Rzepiela w gronie Pre 
zydjum Miejscowego Komitetu BBWR, jak rów 
nież frakcji radzieckiej BBWIR — urządził w 
swojem mieszkaniu skromne pożegnanie. Przy 
herbatce wygłoszono szereg przemówień, m. 'n 
złożył p. burmistrz imieniem całego społeczeń 

a m. Nowej-Wiłejki hołd dla dr. 
oraz podziękowanie za wszystko to, co 

Nowej-Wilejki uczynił, życząc Mu jedno 
na nowem stanowisku powodzenia we 

wszystkich Jego poczynaniach. (w. j) 

  

  

  

    

      
   

Święciany 

  

jak 

        

     

to zresztą można bvło przewidyw 
powodzeniem. To samo można 

młod,ch legjoni 
a. Chorągiewki na z 

członków rozsprzedane całkowicie. 

niężna dała także dobry rezultat. 
Komenda Obwodu wy uznanie pracy 

Leg. Kosteckiej, Bojaruńcowi, Kimbero- 
wi i Wołochowiczowi Feliksowi. 

Rozgrywki tennisowe o mistrzostwo Świę 
cian, jak o tem już pisaliśmy, rozpoczną się 
w najbliższych dniach. Tabela jest już przy- 
gotowywana. Z dniem inaugur; podawz 
dziemy na tem miejscu wyniki poszczególnyci 
spotkań. 

powiedzieć o 
s Święta Mo- 

  

Kwesta pi 

    

        
  

  

     

Przed kilku dniami na ulicy 
k godzinach ranngch zjawili 

hycle, którzy ur: ili polowanie na przedsta 
wicieli psiego rodu. 'Może to i potrzebne, łado- 
wanie jednak zwierząt do worka jest niehuma- 
nitłarne i niezgodne z przepisami. To samo.mo 

żna powiedzieć o zupełnie już niepotrzebnem 
wchodzeniu „łowczych* do cudźych dziedziń 
ców. 

rakarzy. 
   się 

   
  

  

SRT SEN STATE, 

Morze to— „płuca narodu 

Tour de 

2 

    
W czasie wielkiego rajdu Tour de Fra 

ków na etapie w Me 

  

rczentuzjazmowana publiczność 
z Belfort. 

France 

wita uczestiri- 

no opowiadano tu szeroko o mrożącym 
krew w żyłach wypadku. Dwoje now» 
żeńców miało zapaść na tę straszną cho 
robę. Nie nie wiedząc co im grozi. nie- 
świadomi niebezpieczeństwa, zwrócili 
się do lekarza. Doktór specjalista natyci 
miast rozpoznał trąd i wierny swym obo 
wiązkom zawodowym, nic o tem nie mo 
wiąc pacjentom odesłał ich do szpitala! 
Podobno przebywa tam obecnie dwudzie 
stu kilku chorych. Mniej niebezpieczni 
dla otoczenia otrzymują czasami urlopy, 
a jak twierdzi wielu specjalistów, chora 
ba ta. podobnie ja i rak, wcale nie jest 
zaraźliwa. 

     

W dnie świąteczne rzeka Danja. prze 
cinająca miasto na dwie niema! równe 
części, aż się roi od kajaków. łódek i 
łódeczek wszelkich kształtów i rozmia- 
rów. Odbywają się regaty klubów oraz 
zawody pływackie. Las sosnowy tros 
wie pielęgnowany na mierzei, a sławny 
ze swych łosi również aż się roi. Pl: 

      

  

także nie próżnuje. W konsze parku 
bywają się koncerty i popisy chórów 
wcale udatne, zaś mniej wybrednych 
gości zapełnia jących wraz z rodznami i 
 tobołkami trawniki zabawiają akrobaci - 

i kataryniarze, z czego, oczywiście, naj 
bardziej są zadowolone dzieci. Tych po- 
ciech nigdzie nie brakuje! Większe uga 
niają się za piłkami, lub budują fortece 

z piasku, zaś wrzeszczące maleństwa wo 

żą matki w pomysłowych wózkach z na 
pisem „Eksport“... (O, gdybyž to!) 

Na ten widok mimowoli przychodzą 
na myśl utyskiwania pani Buchholzowej 
strapionej losem swych  niezamężnych 
córek... (Gorąco polecam tę starą. lecz 
wiecznie aktualną książkę Stindego: ..Ro 
dzina Buchholzów*|. 

    

W wieczór Świętojański przeróżne or 
ganizacje sportowe litewskie i niemiec- 

kie urządziły zgodny i efektowny po- 

chód z z lampjonami (Fakelzug). Z litew- 
ską orkiestrą na czele wygrywającą roz 
maite marsze i piosenki ludowe przewi- 
nął się przez całe miasto i oba mosty do 

starczając znudzonym mieszkańcom mia 
sta prawdziwie pięknego: niepowszednie 
go widoku. Czasami z pośród zgromadzo 
nej na chodnikach publiczności rozleg- 
ły się zachęcające „Heil*, lecz bez doraź- 
nego skutku. Esto. 

  

——o80— 

   

Zulowo 
Z działalności scenicznej Koła Mł. Wiejsk. 

Członkowie Sekcji Teatralnej odegrali z wiel- 
kiem powodzeniem sztuczkę sceniczną w 7-miu 
odsłonach p. t. „Kopciusze ztukę reżysero 
wali kierownik miejscowej szkoły p. Roman 
Maszczyk i członek Koła Henryk Maszczyk. 
o nteresowaniu się pracą Koła świadczyła 
liczna frekwencja okolicznej łudności na przed- 
stawieniu. W czasie przerw pomiędzy aktami 
przygrywała orkiestra. Po przedstawieniu od- 
lyła się zabawa taneczna, w przygotowanym 
specjalnie na ten cel przez członków Koła bu 
dynku dworskim. 

Na próśbę publiczności został _vodegrany 
k* powtórnie we wsi Kocielnikach 

7 lipca, również z wielkiem powodze- 

   

    

     

    

   
      

w dn. 
niem. 

Całkowity dochód z obu przeds 
znaczono na potrzeby Koła 

Kult pięści 
Oto są wzmianki jednego dnia otrzymane 

z terenu jednej gminy: 

Na łące koło Wojstomia pasącege konia Sta- 
uisława Bolszakowa dotkliwie potlukli w głowę 
m-cy miasteczka Mikołaj Tryzno, Stanisław 
'Tryzne i Edward Piszczako. Poturbowanego od- 
wieziono do lekarza w Żodziszkach. Przyczyna 
pobieia było to, że Bolszakow pasł konia na cu 
dzej łące. 

7 b. m. mieszkaniec Wojstomia Andrzej 
'Tryzno zestał dotkliwie pobity przez m-ców 
tegoż miasteczka Konstantego Hakucia, z ojcem 

i Jana Hakucia. Silnie potłuczonego rodzina 
odwiozła do szpitala pewiatowego w Wilejce. 
(Ma on 7 dziur w głowie i złamaną ręke). Były 
to osobiste porachunki. 

  

8 b. m. we wsi Narocz, gm. wojstomskiej 
właściciel młynu Bazyl Kulieki podejmował w 
swym domu przy młynie gości. Nie wpuścił 
jednak do domu przybyłego brata Michała. 
Obrażony brat przez zemstę w całym budynku 
mieszkalnym powybijał szyby w oknach. Na- 
padnięty bronił się przed napaścią strzelając 
z rewolweru. Kula trafiła Michała w rękę. 

  

nie zapomnij za- 
opatrzyć się we 
flakon orzežwia- 
jącej wody koloń- 

Sk ej 

POLONAISE 
fabryka perfum 
SZACHA | 

R Ё 
% ż 

Do nabycia we wszyst- 
kich perfumeriach    
  

RADJO 

PIĄTEK, dnia 13 lipca 1934 roku. 

Muzyka. 
ziennik 

Ci hwi ka pań dc 
Rozmait 
Kom. me z 

: IKoncert. 13.00: Dziennik pot. 
Muzyka baletowa (płyty). 14.00: Wiado 
eksportowe. 14.05: Biedroneczko, boż: 

króweczko — opowiadanie dla dzieci. 16.00. 
sa a: 17.00: Audy „cja dla cho 

6.38: Gimnastyka 
porann 7.10:       

  

      
dzi 
Hejnał 

g gram 
12. 00:     

  

        

  

   sto how) a, miasto modlitwy 
Koncert solistów. 18. 
jazdem Polaków z 

  

„Przed tegorocz 
       nym 

Program na sobotę i rozmaitości. 
granicy”. 18. 

19.05: Ze 

Muzyka lekka. 19.50: 
sportowe. 1 Wil. kom. spor: 
Myśki wybrane, 20.02: Skrzynka 

20.12: Kloncert symfoniczny. 20.50: 

  

spraw litewskich. 19.15: 
Wiadomość: 

20.00: 
techniczna. 

    
     

         
  

  

Dziennik wieczorny. 21.60: Przegląd prasy rol- 
D. c. koncertu symfonicznego. 

„Lwów zielony“ felj. 22.15; Muzyka ta 

23.00: „Kom. met. 1ieezna. 

SOBOTA, dnia 14 lipca 1934 roku. 

6.30: "Pieśń. Muzyka. 6.38: Gimnastyka     

  

     

    

   
    

   

3: Muzyka. Dziennik poranny. 7.10: 
fuzyka. 7.20: ilka pań domu. 7 Pro- 

dzienny. Rozmaitości. 11 Czas 
SEA | sKom. meteor. 12.05: Prze: 

saa pra. 'ka popularna (płyty) 
13.00: Dia poł. 13.05: Koncert. 14.00: Wiz     

: Giełda rolnic: 
ert symfoniczny. 17.00: Audycja di 

5: Koncert solistów. 18.60; „Go czy- 
elj. 18.15: Muzyka popularna. 18.45: 

iwości eksportowe Wileńszczyzny odcz. 
„Nagurski. : Program na niedzi 

godnik Jitew ki. 19.15: Audy: 
Wiadomości sportowe. 1 

domości eksportowe. 
16.00: Kon 

        

    

    
      

  

w yi ygł 

       

. sportowy. 20.00: Koncert chopinow- 
0.30: Rezerwa. 20.40: Koncert organo     

ni. 21.02: Dzi 

  

21.00: Trąbka trzyk z Gdy: 
nik wieczorny. 21.12: Uroczysńy koncert. 22 
Pogadanka aktualna. 22.25: Konkurs muz: 
23.00: Kom. met. 23.05: Muzyka taneczna. 

    

   

  

   

  

      

Wylaśnienia władz 
skarbowych w sprawie 

ulg podatkowych 
W związku ze stosowaniem ulg po- 

datkowych. polegających na umarzaniu 
zaległości, względnie rozkładaniu ich na 
raty władze skarbowe wyj iły. że w 
wypadku, jeżeli płatnik nie posiada ma- 
jątku nieruchomego i została mu ogło- 
szona upadłość, pozatem jeżeli likwidu- 
je swoje przedsiębiorstwo, sprzedaje je 
i £ d., wówczas udzielone takiemu płat. 
nikowi ulgi przestają automatycznie o- 
bowiązywać i zaległości z przed 1 paź- 
dziernika 1931 roku władze skarbowe 

    

  

   

    

   
  

       mają ściągać wraz z zaległościami póź 
niejszemi. Jeżeli natomiast przeciwk 
przedsiębiorstwu toczy się postępowanie 
egzekucyjne, wdrożone przez prywat- 
nych wierzycieli, wówczas do postępo- 
wania tego władze skarbowe mają się 
dołączyć w tych przypadkach, gdyby o 
ostateczną likwidację przedsiębiorstwa, 
lub też gdyby postępowanie mogłoby spe 
wodować zbyt wielkie uszczuplenie ma- 
jatku przedsiębiorstwa, a co zatem idzie 
spowodowałoby w przyszłości nieścia- 
galność. 

Posiedzenie Wojewódz- 
kiej Komisji Ziemskiej 

5 i 6 lipca r. b. pod przewodnictwem na: 
czelnika Wydziału Rolnietwa i Reform Rolnych 

u Wojewódzkiego Wi'zńskiego — Tadetu- 
moytela odbyły się kolejne posiedzenia 

Wojewódzi iej Komisji Ziemskiej. 
Przez Komisję zostały rozpoznane: 
5-go lipca r. b.: 13 spraw z odwołań od orze- 4 

zeń i instancji o wykupie drobnych dzier: 
chronionych z ustawy z dnia 18.III 1 f 
w osiedlu Jaszuny, powiatu wileńsko-tro! ego, .З 
сгах 2 sprawy z odwołań od orzeczeń I instan- kz 
cji o uwłaszczeniu długoletnich dzierżawców 
na mocy u ay z dnia 20.VI 1924 r. 

6-go lip 7 spraw o przedłużenie terminu, 
wyznaczonego dziedzinom służebnym na wyrąb 
drzewo ajdujących się na równow 

    

  

  

  

   

     

     
   

    

   

   

     
      

    

     

nikach iowych, wydzielonych tyt 
łem w ia za zniesienie służebności. 
na rz uprawnionych wsi i inne 

Razem r«     zpoznano 35 spraw. 

Wpływy ż subskrypcji 
Pożyczki Narodowej 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra“, wplywy 
z subskrypcji Po ki Narodowej wynosiły na 
dzień 6 lipca 1934 r. |jvotę zł. 307.633.742,17. 

Stan zaległości w stosunku do oglnej suniy 
wpływów, zestawiony na dzień 15 czerwca 1934 
roku wynosił 2,290/0. 

Bezrobocie w poszcze- 
gólnych krajach 

Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie о- 
iło dane, dotyczące liczby bezrobotnych w 
zegółnych krajach na dzień 1 kwietnia rb 

Liczba bezrobtnych w A 
osób, w Bułgarji 43.505 osób, ww Dan 
w Gdańsku 25, 718, w Estonji 7.720, v 
Zjednoczonych 11.374.000, w Fin 
Pr 389.901, na Wegrzech £ 

‚ we Włoszech 1.158.418, 
w Norwegji 42.000, 

    
    

     

    
    

          
Stanach 

adji 43.172, w    

     

  

478, w Irlandji 

na Łotwę 10.873, 
w Holandji 2 ‚ м Ru- 

munji w Portugalji 23 zwecji 
138.4426, w Szwajcarji 91.238, zzechosłowacji 
785.184, w Jugosławii 24.25 oraz w Polsce | 
388.906 osób. 

Zniżki kolejowe tylko 
dla zarejestrowanych 

bezrobotnych 4 
Ministerstwo Opieki Społecznej 
i ję zarządu głównego Funduszu Bezro- 
bocia dla biur pośrednictwa pracy F. B. Instruk 
cja ta przewiduje m. in., że ze zniżek kolejo- 

  

        
    

  

zatwierdziło 
     

  

       
wych przy przejazdach w celu objęcia tub po- 
szuki a pracy korzystać mogą tylko bezro- 
botni, zarejestrowani w biurze pośrednictwa 
pracy Funduszu Bezrobocia 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. (Paty Wałut 

202. 80—26.54. Pary 
: ]‹агі:\ 172.9 

Rolnik-Ekonomista Nr.13 

p 
Berlin 204— 

      

    

   

    

  

   

    

    

    

  

Ukazał się Nr. 13 „Rolnik onomisty —— * 
organ Związku Izb i Organizacyj Rolniczych 
iR. P., zawierający artykuły: „ Žabko-+Poto « й 
powicza „Zagadnienie regulowania produkcji i i 
žbytu w rolnictwie pol p. SŁ Śliwy n 
„Zagadnienie obrotu m. na tle danych o prze 
miale* i p. J. Stedkiego „Defłacja i ceny zie- 
mi*, oraz dział sprawozdawczy, 

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY 
przy Lecznicy Litewskiego Stowarzysz. 

Pomocy Sanitarnej w Wlinie 
ul. Mickiewicza 33-a, tel. 17-77 i 8-96 

Wszelkie zabiegi wodolecznicze jakoto: 
wanny, douche, natryski i t. p. 

Czynny codzienie od 7—9 r. 5—7 w. 

  

 



Opuszczone 

„KURJER“ z dnia 13-g0 lipca 1934 r. 

maleństwa 
7 porzuconych dzieci w jednym dniu 

Janina Małyszko zam. przy ul. Fabrycznej 
36 przyniosła de III Komisarjatu P. P. pod 
rzutka płei żeńskiej w wieku około 1 i pół roku, 
którego znalazła koło domu Nr. 36 na_ul. Fa- 
hrycznej. Podrzutka umieszczono w przytułku 

Dz. Jezus. 
Do I Komisarjatu P. P. przyniosła podrzuł- 

ka w wieku około 3 miesięcy płei męskiej An- 
tonina Iwanowska (Wielka 40). Podrzutka zna- 

łazła w korytarzu domu w którym mieszka. 
Podrzutka umieszczono w przytułku Dz. Jezus. 

Weronika Kentewa (Sapiežyūska 3) przy- 

      

prowadziła do III Posterunku P. P. w Wilnie 
+Oro dzieci porzuconych przy ul. Antokol- 

skiej Nr. 43 a mianowicie Eleonorę lat 10, Tere- 
sę lat 4, Ryszarda lat 8 i Marjannę lat 5. Dzie- 
ci te porzuciła Ludwika Borysowiczowa (Su- 

cha 4). Dzieci przesłano do Opieki Społecznej. 
Stefanja Hodcewiczowa (Suboecz 5) dostar- 

czyła do III Komisarjatu P. P. dziewezynkę ok 
, porzuconą przez nieznaną matkę w 

Ściele św. Teresy przy u 
Lziecko ulokowano w zakładzie S 

    

  

   

   
    

  

     
Salezjanek.   

Przestępca, czy ofiara szantażu? 
Sensacja w wileńskim Świecie kupieckim 

Wezoraj w sierach kupieckich Wilna wywo- 

łała wielką sensacje zatrzymanie znanego w 
Wilnie kupca B., zam. przy ul. W. Pohulanka, 

k zarzutem zniewolenia swej 20-let 
Zinińskiej. 

Aresztowanie nastąpiło na podstawie złożo- 
nego przez Zinińską zeznania z którego treści 
wynikało, że jej pracodawca liczący ponad 50 

   

  

     ‚ Tamary     

  

lat, po wysłaniu żony na letnisko, począł ją 
napastov biegłej zaś nocy, w czasie snn 
dopuścił się gwałtu. 

Zatrzymany nie przyznaje się do zarzuca- 

    

  

  

        

nego mu przestępstwa, utrzymując, że padi 
ofiar: prytnie obmysłanego szant. 

e zatrzymano go w areszcie. (e). 
„= 0803—— 

Urzędnik okradał kolegów 
Zostało ukończone w tych dniach dochodze- 

nie w sprawie Porańskiego urzędnika pocztio- 
wego z Urz. Wilno L. Przestępstwa Porańskie- 
go zostały wykryte w sposób przypadkowy. 

Posterunkowy W. Tartowski, będąc na pocz- 
cie w sprawach prywatnych, zauwa jak u- 
rzędnik Porański otwo szufładę kolegi swe 
ge Hołuba i wyjął z niej garść monet. ^ - 
nie wrócił do o biurka i wrzucił te pienią- 
dze do szuflady. uszło uwagi spostrzegaw - 
«zego policjanta, gdnik załatwiał tę czyn- 

m pośpiechem. Wydało mu 

    

     

  

  

    
    

   

to podejrzane. 
spostrzeżeniami podzielił się Tarłowski z 

dyżurnym urzędnikiem oraz właścicielem bi 
ka, urzędnikiem Hołubem. Perański zapytany 
w jakim celu otwierał szufladę, tłumaczył się. 

` że chciał zmienić pie 
Zarządzono rewizję kasetek innych urzęd- 

ników. Podezas rewizj wyszło najaw, iż u je: 

  

  

    

dnegc z urzędników brakuje 100 pocztówek, u 
innego stwierdzono nad kę 12 złotych, zaś 

u Hołuba brakowało ponad 40 złotych. Okazało 
się, że gdy Porański dowiedział się o mającej 
nastąpić rewizji, zdążył do niektórych kasetek 

podrzucić pieniądze. 

Sprawa ta znajdzie się niebawem na wokan 
dzie Sądu Okręgowego. (e). 

  

Wyszła z druku powieść 2n. aut. wileńskiej 
Wandy Dobaczewskiej 

ZWYCIĘSTWO JÓŻEPA ŻOŁĄDZIA 
osnuta na tle stosunków miejscowych, poru- 
szająca współczesne problemy społeczne. 

Nakład ksizgarni Józefa Zawadzkiego.   
  

  

Wizytacja duszpasterska 
J.E. ks. Biskupa Gawliny 

Na teren pogranicza polsko - so 

wieckiego w rejonie Kozdrowicz przybył 
J. E. ks. biskup polowy dr. Gawlina ce- 
lem przeprowadzenia duszpasterskiej wi 

zytacji KOP. 
Wizytacja potrwa około kilku dni. 

przyczem ks. biskup Gawlina będzie u- 

dzielał bierzmowania. 

Zakończenie roku szkolnego 
w Szkole zawodowej Tow. 

„Pomoc Pracy" 

  

   

      

   
   

   

   

W ub. tygodniu odbyło się w szkole zawodo- 

wej T-wo „Pomoce Pracy“ anie 
świadectw 196 absolwentom, którzy opusz 

  

mury szkolne, ke BR w nabytą wiedzę 
zył przewodni 

A badów, któ- 
ny szkoły, która 

zkody do pr: 

  

ciężenia, czy to wsk 

u samego społec 
wskutek zewnętrznych okol ‹ 
je przy T reg oddziałów dla poszczegól- 

ow. otwier: coraz to nowe kur 

%żnych gałęzi pra : 
otoczona jest szkola, dopełr 

a dla rzemiosła. Inż. Klebanow podkreśla 
pomoc, jaką Kuratorjum Okręgu 
Szk. WiL dla tej 7 wodowej 

i kursów rzem „Pomoe 

Ргасу“, 
Przema 

   
  

    
   

  

    

   
    

    

    

   

    

1 zarzą ‚ Рагпез, 
zkoły popołudniowej p. Abramowicz i wie 

czorowej p. Notik, którzy nawołują wychowan- 

ierności idei Tow. „Pomoc Pracy*, któ 

tkie swe siły i zasoby obraca na produ- 
у /\'‹іо\\з _1_ 

   
   

  

         

    

  solwentów, którzy dziekow ali 

rzystwa i nauc Istwu za GRECGĄ "1 i ciężką 

pracę dookoła stworzenia nowego typu produk- 

cyjnego rz mieślnika-Żyda, została uroczystość 

zakończona. (mer). 

      
    

KURJER SPORTOWY 
Smutny dzień na Pošpieszce 

Zastrzelono dwa konie Dzika i Traviatę. 
Poznaniak — por. Żwan zdobywcą nagrody Prasy Wileńskiej 

Zastrzelono wczoraj na polu wyści- 
gowem po skaleczeniu nóg Dzika i Tra- 
wjatę. 

Taki już jest los koni wy 
na to niema żadnej rady. 

    
cigowych i 

  

Wczorajsze wyścigi były feralne, bo 
prócz zastrzelenia dwu koni szereg jež- 

dźców dotkliwie potłukło się. Wymienić 
tutaj trzeba por. Bohdanowicza, który 
kuleje i por. Koziekiego. 

Najferalniej wypadła gonitwa trze 
«cia z płotami. Wypadek wydarzył się tuż 
przed samą trybuną na płocie. 

W pierwszym wojskowym biegu na- 
przełaj o nagrodę 11 p. uł. legjionowych 
startowano w dwóch serjach. W pierw 
szej wygrała Naulaka — por. Żelewski. 
a w drugim Amfora — rtm. Kociejowski. 

W gonitwie prasy wileńskiej starto- 

wało 6 koni. Po pięknej walce zwycię- 
żył Poznaniak — por. Żwan. Wyścig pro 
wadził od startu Imp II — por. Bohdano 
wicz, ale niestety Imp II, chcąc zwycię- 
żać musi nauczyć się skakać przez prze 
szkody. bo inaczej będą go zawsze mijać 

        

bardziej wytresowane konie. a szko 
bo Imp II ślicznie prezentuje się. 

W gonitwie z płotłami zwyciężyła nie 
spodziewanie Branka II, która biegła za 
Traviatą i Emmą. Wyścig ten był bardzo 
interesujący w swoim przebiegu. Bran- 

ka II prowadzona była przez doskonałe 

go jeźdź,ca, rtm. Nestorowicza. 
Steeple-Chase ,„„Horodźca* wygrała 

Anna Bella — rtm. Korytkowski przed 

Djonizosem i Gorgiusem. 
W osłatniej gonitwie wojskowej na- 

przełaj wygrał Picador — rtm. Kociejo- 
wski, przed Mer Dinką — por. Żelewski 

i Sarną „ Lopianowski. 
Najwyższa wypłata totalizatora 20 

zł. Zainteresowanie słabe. 

  

      

Po zawodach nagrody wręczyli: 
płk. Pasowicz, płk. Kozierowski i red 
Nieciecki w imieniu Syndykatu Dzienni 

karzy Wileńskich. 
Syndykat Dzienn. ofiarował nagrodę 

„prasy wileńskiej” (album „Wilno i Zie 
mia Wileńska). Nagroda została zdobyta 

przez por. Żwana. 
Dalszy ciąg wy 

  

ścigów w niedzielę. 

zawody pływackie w Trokach 
Dnia 9.VII b. r. odbyły się tradycyjne zawo 

«dy pływackie o nagrodę przechodni 
Batalionu K. O. P. „Nowe Troki* 
oiósi iego. Trasa prowadziła Par 

L. M. K. Do zawodów stanęło 68 zaw: 
sezultiatem czego były następujące win 

e zdobyl Korpus Kadetow ° 
na osiągając 557 punkt. zelecki 

Troki 349 pkt. LIIL Bataljon K. O. P. 

    

        

   
   

  

   

Nowe 

Troki* 306 pnkt. 
Trzeba podkr 

który potrafił wy 
sce. 

Zawody zakońc ; się serdecznem przemóćł 

wieniem do zawodników i tutejszej ludności 

p. ppłk. Bąb iego. który następnie wręczył 
zwycięskim zespołom nagrody i dyplomy. 

Olgierd L. 

Zw. Strzeleckiego, 
aszczytne Il-gie miej 

    

      

    

Naibliższe regaty wioślarskie 
Po regałach w Trokach, które kłubom na- 

szym dodały trochę cennych pumktów nadchodzi 
szybkiemi krokami termin mistrzostw wioślar 
skich Polski. Mistrzostwa odbędą się w Bydgosz 
czy przy udziale klubów całej Polski. 

Oczywiście, 22 qipea nie tknie w Bydgosz 
<zy również wilniąp, A pamiętać trzeba że WAS 

Lekkoatleci Wilna już 
Wczoraj wieczorem pocjągiem osobowym wy 

jechali 7 Wilna: nasi lekkogtleci, którzy w nie- 
dzielę „ye Liyowie rozegrają mecz międzymia- 

© Lwowem. Mecz tep ząpowiada się Dad 
interesujaco. Sdyż pędzie to pierw 

nie sportowe Wilna ze Fayowem pomyślą 

ne Na Szereg da alszych lat. 

       
      

      

    

      

broni w tym roku tytułu mistrza armji w bie 
gu czwórek, a p. Plewakowa tytułu inistrzyai 
Polski w biegu jedynek. 

Po tych regatach mieć będziemy 29 regaty mię 

dzynarodowe w Rydze n ce Aa. Do regat 
tych PZTW. zamierza ińskiego Ž 
WTW. i osadę czworki wyścigowej z Warsza iwy 

    

          

  

„pojechali do Lwowa 
Odjeżd lekkoatletów Wczo- 

Lekko- 
płk. Kiewszczyńskim 

  

ących żegnali 
raj na dworcu członkowie Wil. Okr. Zw. 
atletycznego 
na czele. 

z prezesem 

    

   

e Lwowem będzie niewątpliwie posia 
zereg ciekawych momentów sporiowych 

obu drużyn są prawie równe. 

KOMUNIKAT Nr. 
WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY 

WIL. Z. O. P. N. 

yfikowano zawody o mistrzostwo: 

  

    

     

    

     
  

= PKS “— 3:0 val. i 2,pkt, dla 

— Śmigły — 2:0 1 2 pkt. dla 
Makabi/W.. 

Ognisko — Makabi/B. — 3:0 val. i 2 pkt. dla 
| Ogniska. 
Ognisko 7 

ska i = 
Śmigły — Drukarz — 7:2 i 2 pkt. dla Śmigłego. 
Makabi/W. — Ognisko — 3:2 i 2 pkt. dla Ma- 

ikabi/W. 
ŻAKS. — PK: 0 val. i 2 pkt. dla ŽAKS-u. 
Smigły — Makabi/B. 8:0 FAL i 2 pkt. dła Śmi 

głego. 
Ognisko П — ŻAKS H — 4:0 i 2 pkt. dla Og- 

niska II. 
Śmigły I! — Hapoel II — 4:0 i 2 pkt. dla Śmi 

głego II. 
Śmigły II — ŻAKS. II. 

Smiglego II. 
Ukarano: 
Gracza Andrzejewskiego W. z „Ogniska“ 

2 tygodniową dyskwalifikacją za brutalną grę. 
Gracza Walentynowi z „Ogniska* 4 tygod- 
niową dy kwalifikacją za brutalną grę i samo- 
wolne opuszczenie boiska. 

Graczy Antokolca B. z Makabi i Manieckie- 
go z WKS. Śmigły 4 tygodniową dyskwalifika- 
cją z zawieszeniem na 1 miesiąc za brutalną 
grę. 

Gracza Balloska z Ogniska — zawieszono 
na 2 miesiące z funkcji kapitana dryżny Ogai- 
ska za kry4ykowanie orzeczeń sędziego. 

Gracza Jurgielewicza W. z Ogniska 2 tygo- 
dniową dyskwalifikacją z zawieszeniem na 2 
tygodnie za niesportowe zachowanie się wobec 
sędziego. 

Gracza Godlewskiego Czesł: 
tygodniową dyskwalifikac 

Zezwolono na 
ŻTGS. Makabi/W. 
ROA 7 

R. I 

— 3:0 val. i 2 pkt. dia 

   

      

awa z Ogniska 2 
ą za brutalną grę. 

branie udziału w barwach 
graczowi Rogowowi M. na 

GS. Makabi/W. — 
szawa w dniach 14 i 15 

  

   
   

  

Sekretarz w/z Przewodnicy 
Gasiorek. Žamejė. | 

Piłkarze Makabi chcą jechać 
da Rvai 

ae RH cj NEI rozpoczęli stara- 
do Rygi, gdzie ma- 

rewanżowy z Hakoa- 
w ob czasie bawił w Wil 

      

    

  

chem ryskim, któr 
nie. S 

Biorąc pod uwagę, 

Hakoachu nie jest specjalnie wysoki, trzeba pi 

puszczać, że wileńscy makabiści otrzymają ze 
zwolenie na wyjazd, ale restją bardzo wątpli- 
wą jest, y otrzymają pa. porly zagraniczne. 

Mecz z Hakoachem mają się odbyć w sierp- 
niu. 

KET EINECS 

Czy złożyłeś ofiarę na 
Fundusz Obrony Morskiej ? 

   

  

    

poziom gry piłka 

  

   

        

  

  

        

siał odpokutować za swoje grzechy. 

  

Wycieczka kupców 
wileńskich do Łotwy 
Związek Kupców czyni przygotowa= 

nia do zorganizowania wycieczki sfer 

gospodarczych do Łotwy. Wycieczka ta- 

ka ma wyruszyć z Wilna, w ilości ргх 2- 

szło 100 osób. w początkach przyszłeg» 

miesiąca. 

Do Wilna ma przybyć 
większa wycieczka z Łotwy 

W połowie sierpnia oczekiwany jest 

przyjazd do Wilna większej wycieczki z 

Łotwy. Wycieczkowicze w liczbie 200 »- 

sób przybędą z Rygi, Dyneburga i Li: 

bawy. 

Z Wilna wycieczka wyruszy do War 

szawy, Łodzi. Krakowa, Lwowa i in- 

nych większych ośrodków Polski. Wy- 

cieczka nosić będzie charakter turystycz 

ny. 
——-680— 

Narodowi socjaliści po- 
zostają nadal w więzeniu 

Donosiliśmy już o zwolnieniu zatrzymanych —- 

działaczy „narodowych* oraz „narodowych-ra 

dykałów'. W areszcie pozostali aresztowani 

wraz z nimi przywódey rozwiązanej w Wilnie 
partji „narodowych- socjalistów" z pod znaku 
Rekścia, Glińskiego i innych. 

Onegdaj obrońca zatrzymanych, Engiel in- 

terwenjował u władz sądowych o zwolnienie 
ich do su procesu. 

Jak się dowiadujemy, REA nie odnie 
sła skutku. (+1- 

  

    

  „——oŻo 

Utonęła 
W dniu 11 b. m. w południe podczas kąpieli 

w Wilji u wyłotu ul. Dzikiej utonęła Marja 
Sienkiewiczówna (Sołtańska 23) lat 18. Zwłoki 
wydobyto i na polecenie prokuratury wydano 
rodzinie. 

Nie udało się 
Od szeregu lat w garbarni Salmana w Wił 

nie pracował niejaki B. Alper. Alper cieszył się 
zaufaniem swych przełożonych, powierzano mu 
często większe sumy pieniężne. Ale na począt- 
ku 1933 r. Alper zmienił nagle tryb życia. Za- 
czął się ubierać jak londyński dandy i hulał 
przez całe noce w najdroższych restauracjach, 
płacąe słone rachunki. Nikt nie wiedział skąd 

czerpie pieniądze, nikt, jednak nie przypusz- 
„ zał, że młody człowiek stacza się po pochy- 

leniu. 
W lutym r. ub. pękła bonzba. Właściciel gar 

barni stwierdził brak kilku tysięcy zł. Tegoż 
dnia niesumienny pracownik zbiegł z Wilna. 
Ustalono, że Alper zbiegł do Litwy. Zdawało 
się, że na tem się histerja zakończy. Ale nie. 

Wezoraj policja otrzymała informacje, że Al- 
Per, który przed ucieczką pozostawił w Wił- 
nie narzeczoną, znowu przybył do Wilna. 
Sprawdzono. Tak było istotnie. Alper będzie mu 

(ei. 

   

    

  

   

    

        

   
   

  

    
    

   

     

    

    
   

  

    
     
   
      
    

    
   
    

   
     

Nie dlatego — to dlatego, 
ale szosy niema 

Jak już domo: y. właściciele domów w 
Wołokumpji zwracali się kiłkakrotnie do ma: 
gistrału o wybudowanie szosy z Pośpieszki do 
Wołokumpji. W swoim cząsie Zarząd miasta 
zgodził się na tę inwestycję pod warunkiem, 
że właściciele domów pokryją 50 procent kosz- 
tów budowy. Wówczas jednak prowadzone w 
tej sprawie rokowania do porozumienia nie do 
prowadziły. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, właściciele 
domów zgadzają się na udział w kosztach w za 
proponowanych przez magistrat ramach. Mimo 
lo sprawa naprzód nie posunęła się, gdyż obec- 
nie skolei magistrat nie ma odpowiednich fun- 
duszów. 

    

   

Bo =—— 

OFIARY. 
Do wykazu ofiar, złożonych w Komitecie 

obywatelskim Pomocy ludności dotkniętej klę- | 
ską nieurodzaju, zamieszczonego w dn. 11 b. 
m., zakradł się przykry błąd. Ofieerowie Inspek 
toratu Armji w Wilnie złożyli 40 zł, a nie | 
1 zł. jak mylnie wskutek nieczytelności ma- 
szynopisu wydrukowano. 

Wileński Włojewódzki Komitet Obywatelski 
Pomocy ludności dotkniętej klęską nieurodzaju | 
komunikuje o następujących ofiarach, złożo- | 

w Komitecie: Generał Eugenjusz Go- | 
yski z listy 788 zł. 5, prof. dr. Wacław 

i z listy 350 z. 4, Rezerwa Policji Pań- 
stwowej w Wilnie 11,70, Komisarjat V P. P. 

  

        
   

    
  

m. Wilna zł. 4,10, Kom jat VI P. P. m. Wėln, 
zł. 5,50, Inspektor Pra XII Okręgu w. Wilnie |     

  

zi. 21, p. Kondratowiczówna — r. 
jum O. S. w Wilnie z listy Nr. 
Posterunek P. P. w Potukni zt. 0,40, Posterunek | 
P. P. w Turgielach zł. 0,60, Posterunek P. P. | 
w Babszeniu zł. 0,70, Posterunek P. P. у Ми 
rowańej Oszmianceyzł. 0,30, Posterunek P. P., 
w Borunach zł. 0.40, Posterunek P. P. w Bie-| 
nicy zł. 0,60, Posterunek P. P. w Krewie zł. 0.50. 
Posterunek P. P. w Smorgoniach — zł. 0,80, 

3 7 y Nr. 1012 zł. 5, 
Kazimierz Błażeje wicz z r. 

Razem zł. 96. 

Kurałor 
9 zł 30,40. 

  

    



KRO 
Dziś: Małgorzaty i Anakleta     

    

Piątek || Jutro: Bonawentury i Justyna 

13 Wschód słońca — godz. 3 m. 00 

Lipiec | Zachód słońca — godz. 7 m. 49 
zew 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 0. В. $. 

w Wilnie z dnia 12/VII — 1934 roku, 

Ciśnienie 756. 
"Temp. średnia +21. 
"Temp. najwyższa + 23. 
Temp. najn. + 8. 
Opad — 
Wiatr południowy. 
Tendencja barom. lekki spadek. 

sagi: pogodnie _ 

— Przepowiednia pogody według PIM- x. 
'Naogół pogoda słoneczna o za zachmurzeniu 

zmiennem z przelotnemi.deszczami i skłonnoś- 
cią do burz, zwłaszcza w dzielnieach wschod 

nich. Temperatura bez większych zmian. Naj- 
pierw słabe wiatry zmienne, później zachodnie. 

MIEJSKA 
— Ulica im. Bronisława Pieraekiego. W. Wil 

nie istnieje projekt przemianowania jednej z 
ulic na ulicę Ministra Br. Pierackiego. Uchwałę 

taką prawdopodobnie poweźmie nowa Rada 
Miejska. 

— Fundamenty pod pomnik Miekiewieza. .Je- 
szcze w ciągu bieżącego miesiąca magistrat za- 
mierza przystąpić do budowy pomnika Adama 
Mickiewicza. Roboty rozpoczną się od zakłada- 
nia fundamentów. 

— Jak winne być malowane sklepy. Władze 
adminstracyjne wydały zakaz malowania po- 
szczególnych fragmentów domów m. in. skle 
pów w kolorach odmiennych od elewacji. 

Fasada sklepu winna być utrzymana w ko 
torze wacji w tonie nieco ciemniejszym, a 
mianowicie winien być utrzymany jeden ko!o: 
<ałej dolnej kondygnacji. W ten sposób wła- 
ściciel jednego sklepu Nie będzie mógł malowac 
swej części bez porozumienia z właścicielem 
sąsiednich skłepów. 

          

GOSPODARCZA 
— Zmniejszenie kredytów na przebudowę 

i remonty mieszkań. Wobec ciężkich warun- 
ków podyktowanych w r. b. przez Bank Gospo- 
darstwa Krajowego dla petentów ubiegających 
się o pożyczki na przebudowę mieszkań i re- 
monty, ta kategorja budownictwa nie miała na 
lerenie Wilna powodzenia. Z wy nowanyci 
na ten cel komitetowi rozbudowy Wilna 350.000 
zł, Bank Gospodarstwa Krajowego cofnął 200:000 
zł. z pozostałej zaś sumy obecnie ponownie cof- 

nięto 50.000 zł. Z będących do dyspozy 100 
tys. zł. przyznano pożyczek zaledwie na sumę 
40.000 zł. 60.000 zł. pozostaje nadal. Przypusz- 
czać należy, że i ten drobny kontygent w roku 

   

  

od soboty lub dni przedświątecznych. 

Nie zważając na sezon letni 
„ wyświetlamy wielki emocjonujący film 

o północy 
Dziś premjera! WIELKA PRZEBOJOWA SENSACJA! 

' Niezwykle emocjonujący, frapujący film 

Ognisty trójkąt (?) 
Fascynująco-zręczne fortele“ 

Przygoda 
PAM     

„KURJER* z dnia 13-go lipca 1934 r. 

NIK 
bieżącym wyczerpany nie zostanie. Petentów od- 

głównie warunek włożenia w przebud»- 
wę względnie remont przed uzyskaniem poży:: 
ki przynajmniej 50 proc. własnych funduszów 
Ponieważ mało kto rozporządza obecnie więk- 
szemi sumami, warunek ten jest przeważnie nie 
do spełnienia. 

Wielkim popytem natomiast cieszy się w 0 
ku bież. kredyt przeznaczony na finansowanie 
nowych budowli, względnie wykończenie już roz 
poczętych. Kredyt ten został już wyczerpany cał 

kowicie. 
Na terenie przyszłych Targów Futrzar- 

skieh prowadzone są już roboty przygotowaw 
cze do budowy nowych pawilonów i kiosków. 

WOJSKOWA 

Poborowi a wyjazd zagranieę. W myśl 
przepisów o powszechnej służbie wojskowej 
wzbroniony jest wyjazd poborowego zagran 
bez specjalnego zezwolenia władz wojskowycł 

W zw Sąd Najwyższy orzekł, że 
do odpowiedzialności z tego tytułu nie jest ko- 
nieczne, by sprawca ili azdu za- 
granicę podlegał obo е 
poboru, wyst: a natomiast, by świadom był 
lego, że w p i obowiązkowi temu podle 
gać będzie i, by w celu uchylenia się od tego 
obowiązku zagranicę nie wyjechał. 

SPRAWY SZKOL 
- Lokale szkolne. Magistrat przystąpił już 

do remontu lokali szkolnych na terenie Wilna. 
Ogółem remontowi ulegnie przeszło 60 gmachów 
W trosce o pomieszczenie wszystkich przybywa- 
jących w roku bieżącym dzieci, magistrat roz- 

począł starania o wynajęcie nowych lokali, Wo 

bec ciężkich warunków ansowych budowa no 
rych gmachów szkolnych w roku bież m nie 

jest przewidziana, 

  

     

     

    

  

    

  

    

   

        

      

   

    
           

   

  

    

       

    

Z KOLEI 
— „Polskie Koleje Pańtwowe dła dzieci”. 

lyrekcja Okręgowa Kolei Państwowy i 
nie komunikuje, że bezpłatny przewóz d 
kolejami połskiemi odbywa się pod warunkiem, 
jeśli jadący z dziećmi opiekun 

bilet normalny lub podmie 
kasie biletowej zamiar przewiezienia b 
najwyżej czworo dzieci, w wieku do lat It 
i w tym celu otrzyma z kasy biletowej na pr. 
jazd dzieci bilety kontrolne. Przejazd bezpie 
dzieci trwa do 22 lipea r. b. Zaznacz.ć js 
należy, iż osoby, nabywaj: Inorazowe bi- 
łety podmiejskie również mają prawo do bez 
płatnego przewozu dzieci 

— Powrotne bilety wycieczkowe z Wilna 
do Druskienik. W soboty i dni przedświąteczi 
a także w niedzielę i dni świąteczne, wydają 
kasy biletowe powrolne bilety wycieczkowe z 
Wilna do Druskienik za opłatą 11 zł. 40 gr. 
w klasie III, a 17 zł. w klasie II pociągów 
osobowych, za przejazd tam i spowrolem. 

Bilety te mają ważność 5 dni, poczynajać 

    

   

  

  

  

     

            

    
   

  

  
  

    

W rol. gł. królowa wszystkich konkursów 
piękności w Ameryce Loretta YOUNG 
i Ricardo CORTEZ. Ceny od 25 gr. 

W rol. gł. Jean Angelo, Renee Heribal. 
Karkołomny wyczyn pilota skaczącego 
z samolotu na dach pędzącego pociągu. 

Najnowsza technika. 
NAD PROGRAM :3 Najnowsze aktuaije i dodatki dźwiękowe. — — Ceny od 25 groszy 

_ Kino-Rewja 

COLOSSEUM 

  

    
Ceny od 25 gr. Dziś najnowszy i największy przebój 

p. t. DZIESIĄTY KOCHANEK. 
NA SCENIE: Nowa rewja — Lipiec i słowiki. Program: „Lilje“ (gro- 
teska — Grzybowska 

prod. europ. 
W roli głównej Anny Ondra. 

trio Grey), „Taniec piratów*, — duet Ron-Velt, *Lopek ma glos“ — monologi, „Postėj cyganėw“, „Chaplin“ — parodja W. Ron-Valt, wesoła aktówka p. t. „Siowiki“, 

OGNISKO DZIŚ! 

      

męskiej MACISTES 
NAD PROGRAM: dodatki dżwiękowe. 

Akta Nr. 745/34 r. 

Obwieszczenie. 
& Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru Juljan 
Mościcki, zamieszkały w Wilnie przy ul. Wileńskiej 25, m. 10 
zgodnie z art. 602 Kod. Post. Cyw. podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 19-go lipca 1934 r. od godz. IO-ej rano, 
w Wilnie przy ul. Niemieckiej Nr. 21, m, sklep, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji majątku ruchomego, składającego się z pry- 
musów, zamków i śrób z nakrętkami, oszacowanego na sumę zł. 

 630.— na zaspokojenie pretensji Cholemów Pereca i Jeremjasza 

‚ 

w sumie zł. 563.— + 050, i kosztami. 
101/VI 
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lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł, z odbiorem w 
30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., 

w numerach niedzielnych i świątecznych 25% 
е Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-cio łamowy. 

  

   
' CENA PRENUMERATY: miesięcznie z 'odnoszeniem do domu 
/ milimetrowy przed tekstem — 75 gr, w tekście 60 gr., za tekstem — 
' ла ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne 50%, 

  

Monumentalne arcy- 
dzieło dźwiękowe kinemato- 

grafji włoskiej p. n. + 
W-g nieśmiertelnego poematu miłosnego Gabrjela D. Annuzio. 

słodka iasnowłosa Bianka Albertini 

w/z Komornik Sądowy (podpis nieczytelny) 

z Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

„Dobra noc, daj buzi na noc” — finał w wykonaiu całego zespołu. 

„KABIRJA” 
W rolach gł.: uosobienie siły 

demoniczna zmysłowa Mia Poneli. 
Początek seansów o g. 6-ej, w dnie świąt. o 4-ej p p. 

M 6 re l a wyhodowane 

w naszych 
pach wysyłamy paczki 5 kg. 
po cenie zł. 7.50, paczki 10 kg. 
po 15 zł. Większe zamówienia 
załatwiamy koleją po cenie zni- 

  

Horoszowa, p. Uście Biskupie, 
pow. Borszczów. 

Morele pierwszej jakoś- 
ci, pięciokilowe 

franko zaliczka zł. 8.— wysyła 
Pensjonat „Bajka* Zaleszczyki 

  

  

l 
żonej. Adr: Inż. Teodor Hojdysz   

Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 

— Kemunikaty Organizacji Młodzieży Pra 
cującej, Zarząd Ogniska O. M. P. im. Prezy- 
denta Gabrjela Narutowicza w Wlilnie zawiada 
mia ezłornków Ognisi że z dniem 12 b. m. 
Ognisko przeniesione zostało do nowego lokalu 
przy ul. Moniuszki Nr. 8/6 m. 19. 

Równocześnie Zarząd podaje do wiadomo- 
ści, że zebranie informacy jno-programowe, na 
którem wygłoszony zostanie referat pod tytułem 
„Praca O. M. P. w chwili obecnej*, odbędzie 

3 b. m. o godz. 17. 
ąd Ogniska O. M. P. im. Źwirki i Wi- 

gury iadamia kandydatów i uczestników 
zebranie informacy jno-sprawozdawcze odbęd 
się dn. 15 b. m. o godz. li-ej w lokalu Sz 
Rzemiósł Budowlanych przy ul. Kopan 

Obecność wszystkich Ompiaków 
nieczna. 

          

się dn. 
z     

    

          

RÓŻNE. 

— Kurs szybowcowy. Kierownictwo Szkoły 
Szybowców w Grzegorzowie komunikuje, że 
termin r. „poczęcia I-go praktycznego Kursu 
Szybowcowego został przesunięty na dzień 21 
lipca b. r., termin 
wego na dzień 1 sierpni 
szenia przyjmowane są j 
Aeroklubu do dnia 18 lipca b. r.. 

      

    

Za zobowiązania mojej żony Janiny 
z Kamińskich nie odpowiadam. 

Karol Czarnecki, 

Teatr i muzyka 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „Paganini*. Występy Janiny Kulczyckiej 
i R. Petera. Dziś w dalszym ciągu przepiekna 
operetka Lehara „Paganin która zdobyła o- 

gólne uznanie i cieszy s ielkiem powodze: 
niem. Znakomita śpiewaczka Janina Kulczycka 
w roli Księżnej Luki czaruje widownię pie! 
nym swym głosem. Rolę tytułową kreuje nie- 

  

    
  

    

   

      

    

sowską, Wyrwicz-Wichrowski 
na czele. Ceny letnie. Wyci 
korzystają z ulg biletowych. 

— Popołudniówka niedzielna w 
Wobec wielkiego powodzenia, jakiem się ei 
szy „Paganini* Lehara, świetna la operetka u- 
k się w niedzielę najbliższą na przedstawi 
niu popołudniowem w obsadzie premperowej 
2 4. Kuiczycką i R. Pelerem w rolach głównych. 
Początęk o godz. 4 pp. 

-- Niedzielny występ Hanki Ordonówny. 
Ostatni w sezonie bieżąń,m występ znakomitej 
pieśniarki Hanki Ordonówny odbędzi 
niedzielę najbliższą w Teat 
zrównana w swej interpret 
na, wykona 19 różnorodnych piosenek w roz- 

językach Akompanjament objął Lean 
Boruński. Ze względu na okres letni ceny zo- 
stały zniżone. 

„Katia — tancerka“. Melodyjna operetk: 
1. Gilberta „Katia tancerka* będzie najbliż 
premjerą Teatru Muzycznego „Lutnia*. Opra- 
cowanie reżyserskie K. Wyrwicz-Wichrowskio 
go. Do operetki tej pracownie teatralne przy- 
gotowują nową wystawę. 

     

   
   

      

    

   

   

  

    
  

    

  

     

ORYGINALNE PROSZKI 
„MIGRENO-NERVOSIN“ 

R.M.S.w. N* 1599 

AEL З 
0 SĄ ŚRODKIEM 

KOJĄCYM BÓLE 
ZASTOSOWANIE: 

LTA 
MIGRENA NEWRALGJA, 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE: ARTRETYCZNE, 
STAWOWE, KOSTNE i-T.P. 

ŻĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW 
zeza rate KO TKIEM 
w ORYCINALRE 

okazyjnie 

Letnisk 

AKOWANIU 

PO 5 PROSZKÓW W PUDEŁKU 

  

DOKTÓR й m 

D. Zeldowicz 
Choroby, skórne, weneryczne, 

narządów moczowych. 
od godz. 9—1 i 5—8 wiecz. _ 

Dr.Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, we- 
neryczne, rarządów moczowych 

od godz. 12—2 i 4—6 wiecz. 
ul. Wileńska 28, tel. 2-77 

Poszukuję 
posady dozorcy domu, posiadam 
bardzo dobre referencje (kawa- 
ler lat 28). Za minimalnem wy- 
nagrodzeniem; łaskawe zgłosze- 
nia do „Kurjera Wileńskiego" 

pod praca 

  

jalność   pod b. 

    
tel. 3-40. 

sosnowy, całkowite utrz 
2 zł. dzionnnie. Wiadomość: ja. 
giełońska 6 m. 24 od g. 16—19. 

  

Mieszkanie 
czteropokojowe z wygodami 

— do wynajęcia — 
ul. Tyzenhauzowska 4 

Kasa ogniotrwała 

  

tanio do sprzedania 
Oferty do „Kurjera Wileńskiego" 

pod „Kasa“ 

Poszukuje się loka! 
na biuro od 8—12 pokoi. Wszel- 
kie informacje kierować ul. Mi- 

ckiewicza 23. m. 5 
SÓL REJ оааа 

B, NAUCZYCIEL GIKN. 
udziela lekcje i korepetycje w 
zakresie 8 klas gimnazjum ze 
wszystkich przedmiotów. Spec- 

matematyka, 
jęz. polski. Łaskawe zgłoszenia 
do administracji „Kurj. Wil” 

nauczyciel. 

  

RES RESTA EW TEZY ERT ZY TTE ESTOZOOZAO TRZA 
ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz, 1 — 3 ppoł 

nia są przyjmowane: od godz. 91/,— 31/1 7 — 9 wiecz 

administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz 
ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się „ zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 gr Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis 

JEŚLI CHCE PANI 

BYĆ KOCHANĄ 

    
  

  

Zodhacz tai 7 
gotuje los 

Czy los Twój jest kierowany gwiazdą pod zna- 
kiem której się urodziłaś? Możliwe. Lecz nieza- 
leżnie od tego, co przepowiedzą Ci gwiazdy, 
wielcy astrolodzy przyzbzją, że twarz Twoja mo- 
że być decydującym czynnikiem pomiędzy nę- 
dzą a bogactwem, samotnością i szczęściem mał- 
żeńskiem. Żaden mężczyzna nie może się oprzeć 
nęcącemu powabowi pięknej cery. A jednak 
nieodpowiedni odcień 1 gatunek pudru do 
twarzy może postarzeć Panią o 5, 10 łat, oraz 
nadać zwiędły i żółty wygląd. W ten sposób ko- 
rzystne wrażenie młodości 4 urody, jakie Panż 
mogłaby wywrzeć, wybierając puder zawierający 
„piankę kremową”, jest natychmiast zepsute. 

Pianka kremowa, zawarta w znakomitym parys- 
kim Pudrze Tokalon, przyczynia się do tego, 
że trzyma się on pięciokrotnie mocniej niż zwykły 
puder, usuwa połysk i rozszerzone pory. Jego 
cudowne działanie uwydatsia Pani naturalną 
karnację. Naturel dla blondynek o bardzo jasnej 
cerze; Rachel dla brunetek o jasnej cerze; 
Rose-Ocre dla blondynek o ciepłym tonie cery; 
Rachel-Dorć dla brunetek o śniadej cerze. Od 
chwili, gdy Pai użyje Pudru Tokalon, odpowiada- 
jącego Pani indywidualnemu typowi, nowe piękno 
Pani cery będzie miało w krótkim czasie wpływ 
na Pani przyszłe szczęście i przyniesie Pani to, 
czego Pani pragnie. 

MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 
BERNARDYŃSKIM 

— Dziś, w piątek dn. 13 b. m. o godz. 8.30% 
wiecz. Teatr Letni w Ogrodzi po-Bernardyń- 
skim gra:w dalszym ciągn, się dużem 
powodzeniem wśród publ < eńskiej,. 
świetną komedję francuską Verneuil'a po te 
„Musisz się zemną ożenić” w wykonąniu dosko 
uale zgranego zespołu, z udziałem artystów "Te- 
atru Katowickiego p. Z. Barwińskiej i I. Wa- 
silewskiego na czele. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze Let 
nim. W niedzielę, dn. 15 lipca 0 godz. 4-ej pp. 
edegrana zostanie na przedstawieniu popołud- 
piowem doskonała sztuka współczesna w 3-ch 
aktach N. Druckiej ;. i mknięte 

PO- 

   

   

  

  

    

jas 

Restaurację 
sprzedam z koplet- 

fnem urządzeniem i bilardami 
spowodu choroby 

w Kobryniu 
ul. Rynek 36. 

Wiadomość na miejscu lub 
listownie. 

  

    

  

INTROLIGATORNIA 

„ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupia 4, 

Telefon 3-40 

Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy« 
towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

— PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE 

ПИа Ё 

° 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 

jak również może być angažo- 
wana do biura na terminową 
pracę, również włkonuję różne 
prace w domu po b. niskich 
cenach. Łaskawe oferty do Ad. 
„Kurj. Wil.“ pod „Maszynistka“ 
е 

L gotów 
kupię DOM, skład drew- 
niany lub murowany na 
rozbiórkę. Oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego” 

pod „Rozbiėrka“ 

  

       miejscowoś 

suche, las         

   
   

    

  

    

fizyka,   
 


