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Rok III. Nr. 192 (3082). 

VCELEWA WCC 1 ALT 

Wilno, Wtorek 17 Lipca 1934 r. Cena 15 groszy 

KURJEK WILENSKI 
NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

Dziš W MIMETZE: 
  

nieje. 
Co zrobił rząd Ulmanisa w Łotwie. —- 

  

Reprezentacja Ukraińców potępia działalność O. U. N. — Cukier sta- 
Futra rosyjskle w Wilnie. — Jak jest w Berezie Kartuskiej. — 

Bal na froncie w 1915 roku. — 
Hochstaplerzy. — Kajakiem przez Polesie. — Konsolidacja i rozwój 
rzemiosła. — KURJER RADJOWY. 

Miasta i wsie toną 
wskutek deszczów i wezbranych rzek 

SEWRUMOENU TZ RZEZI ПСО ТЕ OZ ZY ZZ OOWR DE O M ODBOZDCE BS ITS = 

w woj. Iwowskiem i krakowskiem woda zabiera domy i dobytek. 
Zagrożona komunikacja z Zakopanem i Nowym Targiem. 

Powiaty górskie 
KRAKÓW, (Pat). Spowodu ulewnych 

deszczów w ostatnich dniach na terenie 

powiatów górskich wojew. krakowskie- 
So wezbrały rzeki i dziś wystąpiły 4 
brzegów. Rzeka Kamienica podniosta 
się do dawno nienotowanego poziomu. 

Wskutek 18-godzinnej ulewy rzeczka 
Watok przybrała o przeszło 3 m. i zalała 
część Tarnowa. Rzeka Biała, podniosła 
się o 4 i pół m. i zalała okolice. W Gry- 
bowie woda pozrywała drzewa z tarta- 
ku. Miasteczko Ciężkowice jest częścio- 
wo zalane. Wiele dróg jest przerwanych 
i ruch kołowy uniemożliwiony. Pociągi 
przychodzą ze znacznem opóźnieniem. 
wskutek obawy niespodziewanego pód- 
mycia toru. 

  

  

  

W Zakopanem 
Z Zakopanego donoszą, że pad 

bez przerwy. od kilku dni deszcze wyrzą 
dziły na całem Podhalu niezwykłe spu- 
stoszenie. 

W Zakopanem potok Cieha Woda 

TELEF. OD WŁASN. KORESP, 

  

  

    

zerwał kilka mostów: na Krzemieńcu 
Tatarach, ul. Szpitalnej i t. p. odcinając 

Gubałówkę od Zakopanego. Park miej- 
ski jest pod wodą a elektrownia zalana, 
wskutek czego Zakopane tonie w ciem 
nościach. 

W Proninie zagrożone są oba mo- 
sty kołejowe-i uszkodzone jest tor kole- 
jowy pod Poroninem i Nowym Targiem 

W Zakopanem, na Tatarach ewkuo- 
wano mieszkańców z kilku domów. Ta- 
kich deszczów nie pamiętają ludzie od 
kilkunastu lat. 

Przy zbiegu ulicy Cramcówki i Kas- 
prowicza woda zerwała część gościńca 

Grozi przerwa w ruchu między Zakopa- 
nem a Morskiem Okiem, gdyż droga na 
23 km. jest poważnie uszkodzona. 

  

       

W samem Zakopanem starty obli- 
czają na kilkaset tys. złotych. 

W pow. rzeszowskim, jaro- 
sławskim i przemyskim 

LWÓW, (Pat) 
dziach donoszą z wejew. 

Również o powo- 
Iwowskieg 

  

Z-WARSZAWY. 
  

Obnižka cen cukru 
od dnia 1-g0 paždziernika b. r. 

Zapadła już decyzja obniżenia ceny 
cukru na rynku wewnętrznym. Obecnie 
toczą się tylko pertraktacje pomiędzy 
związkami przemysłu cukrowniczego w 
P: . mające na celu ustałenie cen- 
nika. 

  

   

  

Jak słychać obniżka ceny cukru ma 
wynosić 20 zł. na 100 kg., to znaczy €u- 
kier kosztowałby 118 zł. za 100 kg. 

Obniżka ta obowiązywać będzie о@ 
1-go października r. b. 

Rosyjskie futra 
na targach w Wilnie 

Jak się dowiadujemy sowiecki trust 
futrzarski oficjalnie zapowiedział swój 

udział w Targach Futrzarskich w Wil- 
nie, które, jak wiadomo, odbędą sie w 
dniach od 18. VIII — 9.. TX. r. b. 

Sprawa udziału Sowietów w Ta 
Sach przez Torgpredstwo została zdecy- 
Чомапа jeszcze parę tygodni temu lecz 

Gość z Kowna 
Wczoraj w godzinach popołudnio- 

wych zwracał na siebie uwagę publicz- 
ności warszawskiej samochód marki 

   

ostatecznej zgody oczekiwano od władz 
tentralnych w Moskwie, dokąd w tej 
sprawie w ub. tygodniu pojechał torg- 

pred. Tamarin. 
Sowiety mają wystawić na Targach 

w Wiinie we własnym pawilonie 8.0060 
futer, najbardziej drogocennych, ogól- 
nej wartości 100 tys. dolarów w złocie. 

w Warszawie 
„Fiat* z nr. rejestr. K. 338. Był to samo- 
chód z Kowna, należący do znanego prze 
mysłowca i działacza litewskiego. 

Min. Matuszewski ambasadorem w Londynie? 
Londyńska , „Ewening Standard* do- 

nosi, o przybyciu do Londynu na mie- 
sięczny urlop b. min. Matuszewskiego z 
małżonką. Gazeta ta twierdzi, że p. min. 
Matuszewski jest kandydatem na am- 
basadora polskiego w Anglji, i że jakoby 
w czasie swego pobytu w Anglji. a na- 

stępnie w Szkocji min . Matuszewski pra- 
gnie wydoskonalić się w języku angiel- 

skim. 
Potwierdzenia tej wiadomości ze 

sfer urzędowych nie otrzymaliśmy i no- 

tujemy ją z obowiązku dziennikarskieg« 
(©. c. tel, wł. z Warszawy na :t-. 2.ej) 

  

W powiecie rzeszowskim, np. na rzece 
Wiałok woda podniosła się o 5 m. prz 
czem komunikacja z południową cz 

cią powiatu jest przerwana. 

  

   

Wiele mostów woda zerwała. Linja 
Kolejowa Lwów—kKraków jest pilnie 
strzeżona i ruch odbywa się normałnie. 
W powiatach jarosławskim i przemys- 
kiem rzeka Mleczka zalała okoliczne 
pola. W powiecie przemyskim wystąpiła 
2 brzegów rzeka Wiar. 

  

    
W pow. drohobyckim wyłewy 

Tyćmienicy i Baru wyrządziły duże 
dy materjalne. 

W. powiatach przemyskim i łańcus- 
kim woda ciągle się podnosi. 

w Nowym Targu 

NOWY TARG. (Pat). W dniu dzi- 

zym powiat nowotarski, a ргхейе- 
wszystkiem Podhale nawiedziła ogrom- 
na nawałnica deszczowa, która spowo- 

dowała olbrzymie szkody i zalała wiete 
gmin w powiecie. 

Komunikacja między Szezawnicą i 
Krakowem zupełnie przewana. Most w 
Poroninie został uszkodzony tak, że nie 
można się przedostać do Zakopanego. 
przedmieście Nowego Targu oraz ulica 
Wachsmudzka zalane są wodą, która do- 
dzi już do rynku. 

  

   

Poważnie są zagrożone gminy: Po- 
ronin, Biały Dunajec, Szaflary, N. Tarś, 
Łopuszna, Nowa Biała, Ostrowska, Fry 
dmen,Czorsztyn, Krościenko, Szezawni- 
ea, Tylmenowa, Ochotnica, Czarny Du- 
najec i Dudžmiera. 

Mała rzeczka górska Gracarek, zwa- 
na ruskim potokiem, w ciągu kilku go- 
dzin wezbrała tak gwałtownie, że odcię- 

ła wiele osiedli górskich od Krościenka 
i Szczawnicy. 

  

W Nowym Targu coraz gorzej 
NOWY TARG, (Pat). Sytuacja powo 

dziowa z każdą chwilą jest groźniejsza. 
W N. Targu most wojewódzki w kierua- 
ku Szezawniey na Białym Dunajcu z0- 

„stał zerwany. Kilkanaście domów, nawet 
murowanych, zabrały wezbrane fale do 
rzeki. Zalanych jest około 200 domów. 
Dotychczas, na szczęście, wypadków z 
ludźmi nie było. 

  

Wszystkie wsie od N. Targu do Szeza 
wnicy przy Dunajcu zalane są wodą 
prawie w całości. We wszystkich gmi- 
nach okolicznych mosty są pozrywane. 

Woda w rzekach podnosi się stale. 

Elektrownia w N. Targu stoi pod 
wodą a miasto jest bez prądu elektrycz- 

nego. Zmobilizowana milicja czuwa nad 
ładem i porządkiem w tem mieście, Na 
staeji nowotarskiej stoi pociąg pośpiesz- 
ny, który nie może ruszyć w dałszą dro- 
gę do Zakopanego. Drugi pociag w Bia- 

k ——>2 łym Dunajeu stoi pod wodą. 

  

Na wiosnę 
będą rozmowy 

w sprawach morskich ? 
LONDYN (PAT) — Norman Davis i anie- 

rykańsey delegaci do rokowań w sprawach mor 
żdżają do Nowego Yorku 19 bm. 

zekiwane jest oświadczenie 0 odroczeniu 
wstępnych rozmów w sprawach morskich do 
wiosny. 

„izwiestja” propagują 
pakt wschodni 

MOSKWIA PAT) — „Izwiestja”, komentując 
artykuł 8 . O dojrzałą decyzję 
stwierdz kułu odpowiada for- 
mule niemie jmy —zobac . Spo 
dziewamy s anik — że smysł realny 
uzna a doniosłość paktu wschodniego. 
Dyplomacja polska od chwili, kiedy min. Beck 
objął tekę, posiada dużo energicznej inicjatywy, 

e stanowi : Jedns ak wspólnego chóru ze swoimi 
»steśmy przekonani, że Poł 

  

     

    

    

    

  

  

     

    

   

      

   

  

iałać energicznie, celem przy 
špioszenia realizacji paktu wschodniego. 

Polska do ostatnich lat była państwem któ- 

   

rego ч 
ne pań aństwo to zobowiązało 
się nie podnosić tego zagadnienia w ciągu lat 10 
Obietnica ta jest tylko obie ą prywatną, mi- 

  

       mo ma znaczenie między odowego aktu 
dyplomatycznego. Pakt regjonalny na wschod- 
dzie przewiduje natomiast stanowcze zobowiąza 
nie „wszystkielt stron na wypadek pogwałeenia 

t stwarzajac odpowiedni 
śmy przekonan e Połska zrozumi:: 

j ten pakt. 

e można się 

    

         

    

   

  

»rzeciw 

  

slawiač re; 
lecz można to 
ani nie. Jest mc 
ni wszystkich wahających się do przysląpie- 
nia do paktu. Związek sowiecki broni koncep 
cji tego paktu, ponieważ projekt ten może po- 
ważnie umocnić dzieło pokoju na wschodzie. 

   liwe, że po 

Socjaliści i komuniści 
demonstrują w Wiedniu 

WIEDEŃ (PAT) — W. rocznicę 15 lipca 
1927 roku usiłowali socjal - demokraci i ko- 
munišci urządzić w Wiedniu i innych miastach 
demonstracje. W Wiedniu pelicja zdołała sttu- 
mić w zarodku próby demonstracji, natomiast 
w okoliey Wiednia członkowie rządu rozwiąza- 
nego Schutzbundu i komuniści w liczbie 800 u- 

nie i zajęłi groźne stanowi- 
towych oddziałów policji, któ- 

ra starała się rozpędzić zebranych, Jeden z po- 
liejantów jest ciężko pobity. 

Komunikat otiejałny don. 
uzbrojeni w -rewolwery, wobec czego od- 
dział polieji zneaszony był dać 5 strzałów. 
Dwóch demonstrantów zostało zabitych a je- 
den ciężko ranny. Przy pomocy okolicznej żan- 
darmerji palieji udało się zebranych rozpędzić 
i aresztować jedncgo z przywódców. Demon- 
stranci ukryli się po lasach gdzie są tropieni. 
Pelieja spodziewa się ich wkrótce ująć. 

          

i, że demonstranei 

  

    

  

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

NOWA 

R pažyezalnia Książek 
OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł.     

W Białymstoku również burze 
i ulewne deszcze 

BIAŁYSTOK. (Pat). Przeszła tu bu- 
rza z ulewnym deszczem, która zalała 
wiele piwnice w domachi wyrządziła zna- 
czne szkody. 

We wsi Krzywej w pow. białostoc- 
kim od pioruna spaliło się kilkanaście 
budynków z inwentarzem żywym i mart 
wym a jedna z wieŚniaczek została za- 
bita przez piorun w czasie żniw.  



LWÓW. (Pat). Prezydjum ukraińs- 
kiej organizacji parlamentarnej i Undo 
powzięły jednomyślnie uchwałę, w kió 
rej J pow iedzi: ano: 

Stwierdza się, 

  

że pod wpływem szko- 
dliwej, nieodpowiedzialnej i niekontro 

  

lowanej działalności konspiracyjnej Or 
ganizacji Ukraińskieh acjonalistów 
(UON) zabagnia się coraz bardziej uk- 
raińskie życie wewnętrzne. Wydarzenia 
na ostatnim zlocie sokolim są tego wy- 
raźnym dowodem. 

Zasada ciągłej rewolucji narodowej, 
akty indywidualnego teroru a w szcze 

gólności w ostatnim czasie, jak to wyni- 
kałoby z oświadczenia ministra sprawie- 
dliwości, zabójstwo ministra spraw we- 
wnętrznych oraz akty sabotażu i Środ- 
ki wałki w s 

stosowane, kr. w sobie nieobliczalne 
szkody dła życia i rozwoju narodu uk- 
raińskiego. Wciąganie młodocianych do 

      

  

    

      

bie tej zasady, przez UON 

      

  

boty konspiracyjnej. . posługiwanie się 
niemoralną zasadą. że w tkie Środki       

są dobre w walce ze swoimi i obeymi, 
doprowadziły do rozkładu i pełnej anar: 
chizacji samego podziemia. 

Masowe samowyniszezenie młodzie - 
ży bez żadnej korzyści dla narodu w te- 
raźniejszości i ze szkodą dla niego w 
pr łości. rozszerzenie prowokacji — 
o to straszne, pożałowania godne skutki 
działalności UON, która utrudnia i unie 
możliwia konstruktywną robotę oświa- 
tową, ekonomiczną i polityczną i idzie 
na rękę polskim czynnikom ekstermina- 
cyjnym w stosunku do narodu ukr 
skiego i prowadzi naród na niebezpiecz- 
ną drogę polityki katastrof. 

Działalność UON jest z narodowego 
widzenia pozbawiona wszelkiego zmy- 
słu politycznego i w swoich konsekwen- 
ejach szkodliwa. 

Zakłada się stanowczy protest prze- 
ciw nagonce części pr: polskiej i nie- 
których polskich działaczy politycznych 
na całe społeczeństwo ukraińskie, co 
zmierza do tego. by odpowiedzialność 
za czyny jednostek czy organizacji kon- 
spiracyjnej UON przerzucić na ukraiń- 
skie organizacje oświatowe, czy ekono- 

      

          

„KURJER% z dnia 17-go lipca 1934 r. 

Ukraińscy parlamentarzyści i Undo 
potępiają działalnością U. O. N. 

miezne, na duchowieństwo grecko-kało- 
lickie czy na ogół młodzieży ukraińskiej 
Przerzucenie zbiorowej odpowiedz    

  

  

Innemi słowy w efekcie zbiega się z po- 
lityką i taktyką UON wci 
go społeczeństwa ukraińskiego w wir ro 
boty podziemnej. 

Następują podpisy prezydjum Undo 

      

oraz prezydjum ukraińskiej reprezenta- 
parlamentarnej. Ponadto enune 
"wa ws tkich obywateli ukraiń:- 

kich do uświadamiania młodzieży i prze 
ciwslawienia sie robocie organizacyj 
konspiracyjnych. 

Jednocześnie enuncjacja przestrz 
młodzież przed dopuszczeniem ja- 
kichkolwiek w ipień, które w ostat- 
nich czasach grożą nieobliczalnemi kon- 
sekwencjami całemu społeczeństwu. 

  

   

        

    
się 

      
       

  

Rozwiązanie wywrotowych organizacyj 
ukraińskiej i żydowskiej 

Wczoraj wojewoda Iwowski rozwiązał 
partje polityczne „Ukraińskie Seljanskie 
Objednianje* oraz „Agólno - żydowską 
pratję praey*. 

Wojewoda białostocki decyzją z dnia 
16 bm. rozwiązał na terenie wojew. bia 

    

   

  

Ukranskie Sel- 
„Ogėlno - de 

łostockiego organizacje: 

janskie objednianje“ i 
ską partję pracy* 

Rozwiązanie nastąpiło wskutek stwier 
dzenia charakteru wywrotowego ty 
organizacyj. (Pat). 

    

Warunki pobytu w obozieizolacyjnym 
Poniedziałkowa „Depesza? warszawska po- 

daje ciekawe szczegóły © warunkach pobytu w 
obozie izolaey m w Berezie Kartuzkiej. 

Według tego pisma, w obozie izołaeyjnym 
znajduje się około 200 osób, nie ma jednak 
wśród nich, ani jednego starszego działacza 
ze Stronnictwa Narodowego. Regulamin obozu 
jest ostry. Izolowani pracują w dzień w polu 
przy naprawie dróg, nie mogą bezpośrednio 
komunikować się z osobami postronnem 
mają prawo pisywać listy jedynie do rodz 
i otrzymywać od krewnych paczki žywnoše'o- 
we. 

Mieszkają oni w obszernych izbach, o po- 
diogach cementowych, śpią na drewniaych pry- 
czach z siennikami. Sami utrzymują porządek 
w obozie. 
Kary przewidziane dla opornych dwóch 

rcdzajów: pierwsza —odebranie prawa na u- 
trzymywanie paczek żywnościowych, następnie 

    

   

  

   

    

    

karcer w budynkach dawnej prochowni. 
Zwolnienie z ob: każdege z poszczegól- 

nych izołowanych nie jest zależne od woje 
wody po iego lecz od tego wojewody, z któ- 
rego tereniu izolowany pochodzi. 

Ostatnim, dostarczonym do obozu izołacyj- 
nego jest członek sekcji młodych Stronniet 
Narodowego z Kiele Dworak. Izolowany W: 
z Łodzi, o którym pisaliśmy jak okazało si 
гойхопут bratem znanej lekkoatletki Wajs 
ny. 

Inspekcja obozu izolacyjnego 
Według wiadomości nadesz. 

  

  

   
   

    

ch z Brześcia 

  

       
    

w ub. ek naczelnik wydz. bezp. pol: oskiega 
urzędu wojew. p. Rolewiez i Sędzia dezy Su- 
du Okr w Brześciu do spraw obozu  izola- 
cyjnego p. nowiez dokonali inspekcji 0- 
bozu izola skiej 

    

Przyjazd dziennikarzy 
polskich z Ameryki 
Dnia 18 b. m. przyjeż 

przedstawiciele dziennikarzy polskich w 
Ameryce. Zwiedzą oni szereg miejscowo 
ści w Polsce, a między innemi i Wilno. 

  

Tablica ku czci Marszałka Piłsudskiego 
na Sląsku czeskim 

Wezo- MORAMSKA OSTRAWA, (Pat). 
raj w Jablonkowie, na Šląsku 
odbyła się imponująca urocz 
słonięcia tablicy pamiątkowej, wmuro 
wanej w domu. w którym w 1914 roku 
mieszkał marszałek Józef Piłsudski w 
czasie odpoczynkowego pobytu w tem 
miasteczku pierwszej brygady legjonów 
polskich. 

Tablica poświęcona została zarazem 
ku ezci 20-lecia czynu zbrojnego tychże 
legjonów. 

    

  

Po odegraniu hymnu polskiego i cze- 
sko-słowaekiego przemawiali konsul ge- 
neralny Rzplitej Mahlhomne oraz w imie 
niu ludności polskiej w Czechosłowacji 
poseł dr. Wolff, poczem odegrano Pier- 
szą Brygadę. Blisko 5-tysizczna rzesza 
ludności polskiej udała się następnie na 
miejscowy cmentarz, gdzie u stóp pom- 
nika spoczywających tam  legjonistów 
polskich konsul Mahlhomne złożył wie 
niec, Po uroczystości tej odśpiewane 
rotę. 

  

   
    

  

Wizyta polskiej floty wojennej 
w Norwegii 

OSLO, (Pat). Do Oslo zawinęła w du 
dzisiejsz. ekadra polskich statków wo 
jennych złożona z O. R. P. i „Wilja““ i 
lrzech łodzi podwodnych pod dowódz!- 
wem komandora-podporucznika Pław- 

skiego. 

Jest to pierwsza wizyta polskiej flo- 
ty wojennej w Norwegji. Cała prasa nor 
weska podkreśla doskonały wygląd oraz 
zachowanie się polskich marynarzy. 

  

z XII Wystawy Sprawozdawczej Wydz. Sztuk Pięknych U. S. B. 

Drzeworyt. — J. Sękalski   Drzeworyt. — L. Kosmulski 

Prochy Dowgalewskiego 
Jadą do Moskwy 

W b. tygodniu prochy zmarłego ambasadora 
sowieckiego w Paryżu Ś. p. Dowgalewskiego 

przewiezione zostaną do Moskwy prz War- 
szawę. Urnę z prochami przewozić będą w spe- 
cjalnym przedziale ekspresu paryskiego dwaj 
urzędnicy ambasady ZSRR Paryż 

  

    

  

Min. Seljamaa jedzie 
z wizytą do Moskwy 
TALLIN, (Pat). 

rzędowa donosi, że minister spraw zagra 

nicznych Estonji Steljamaa na zapro- 

szenie kom rza Litwinowa udaje się 

  

tońska ageneja u- 

  

      

niebawem z wizytą do Moskwy, gdzie za- 

bawi 2 dni, 28 i 29 b. m. 

ošo 

Akcja antylitewska 
niemieckiego Minister- 

stwa Propagandy 
Jak donosi „Dzień Kowieński* w os 

tatnich dniach niemieckie ministerstwa 
spraw zagranicznych podjęło wielką ak - 
cję przeciw polityce litewskiej w Kłaj 
pedzie. Oprócz moty niemieckiego mi- 
nistra spraw zagranicznych v. Neurat- 
ha do mocarstw sygnatarjuszy i rozmo- 
wy jego z ambasadorami tych państw, 
codzień w ministerstwie propagandy 
Rzeszy zwoływane są konferencje dla 
pra na których otrzymuje prasa in- 
strukcje jak ma napadać na Litwę w ar- 
tykulach i tendeneyjnych wiadomoś- 
ciach. 

Pozatem usiłuj 

  

    

    

1 Niemcy wyzyskać 
również prasę zagraniczną dla polityki 
III Rzeszy. I tak, wyższy urzędnik nie- 
mieckiego urzędu spraw zagranicznych 
zaprosił w tych dniach dwuch angiels- 
kich dziennikarzy i udzielił im tenden- 
cyjnych wiadomości o Kłajpedzie. Dzien 
nikarze mieli cierpliwość, by wysłuchać 
jego długiego doniesienia. ale później 
oświadczyli. że nie mogą pracować d!a 

propagandy Wilhelmstrasse. 
Pod kierownictwem niemieckie 

ministerstwa spraw zagrani 
sa niemiecka prowadzi w dal 
swą kampanję przeciw Litwie. Berliūsk" 
dziennik „Boersen Zeitung“ nazywa kl: 
pedzkiego komisarycznego nadburmi- 

i Simonajtisa oszustem. Pismo: na 
ząsa się również nad innymi członka 

mi Dyrektorjatu. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
FREZYDENT SMETONA NA WYWCZASACH. 

Prezydent Republiki p. A. $matona w ubie- 
gły piątek wyjechał z małżonką do Połągi na 
kilkutygodniowy wypoczynek letni. 

    

     

          

    

     

  

—o$0— 

Wyniki konkursu na budowę 
_". domu harcerza 

WARSZAWA, (Pat). Komitet Budo- 

wy „Domu Harcerza* w Warszawie, na 
czele którego stoi Pani Marja Mościeka. 
Małżonka Pana Prezydenta R. P. i Pani 
Marszałkowa Aleksandra Piłsudska, od- 
był posiedzenie, na którem rozstrzygnię 

lo konkurs na<projekty Domu Harserza 
Zgłoszono 47 prac. Pierwszą nagrodę 

uzyskała praca Nr. 14 inż. arch. Taden- 
sza Kaszubskiego i Stefana Putowskiego. 
drugą nagrodę praca Nr. 27 autorów 

  

inż. arch. Janusza Kierzkowski 
ugenjusza Wierzbiekiego, trzeri 
dę prace Nr. 
da Senjora. 

„Dom Harcerza* stanie w Myśliwiec 
kiej obok państwowego urzędu wycho 
wania fizycznego. 

Budowa tego domu ma się rozpo- 
cząć niebawem. a ukończenie robót i od 
danie do użytku harcerstwu nastąpi 
mniej więcej za rok. 

  

goiE 

nagro - 
2 Henryka Bluma i Edwar- 

    

  

Socjaliści wspólnie z komunistami 
w walce z faszyzmem we Francji 

PARYŻ (PAT) — Rada naczełna SFIO wy- 
rzziła zgodę na przyjęcie proponowanego przez 

komunistów tymczasowego porozumienia z par- 
ija komunistyczną. celem prowadzenia wspól- 
nej akeji przeciw faszyzmowi. 10 proc. głoso- 

  

   

wało przeciw i ta mniejszość opuściła salę 
wznoszące wrogie okrzyki pod adresem komuni 
stów. Dzienniki przypuszczają, że może na 
pić nowy rozłam w partji SFIO. 

    

Aresztowanie komunistów w Łodzi 
pod zarzutem rabunku 

ŁÓDŹ (PAT) — W 29 r. dwaj osobnicy da 
konali napadu na kasę kołejową dworca Ka- 

iego w Łodzi. Jednege z nich Madreckiego 
ja ujęła i został on skazany na dożywotnie 

więzienie, a drugi w i pojawie: się po- 
liecji odebrał sobie 7 wystrzałem rewolwe- 
ru. 

Władze policyjne na podstawie pewnych 
poszlak przyszły do p konania, że było wię- 

   

poli 

  

    

  

    

— EKSPLOZJA. W Otoponi, wpobliżu Bur 
tu, nastąpił wybuch w wojskow 

e prochu wycofanego z i 1 
nierzy jest rannych. Eksplo: 
wana rozkładem prochu prz. 
upały. 

— NIEMIECKA El 
SKA dotarła do v 
kując jeden z maj 

       

  

     
   

  

HIMALAJ- 
60 mtr. ata- 

+ GŁOWA 1 RĘKA KADŁUBA Z BRIGI 

cej uczestników napadu i że byli to komuni 
ści, którzy chcieli zasilić kasę partyjną. 

Dziś osadzono w więzienu pod zarzutem u- 
Cziału w napadzie członków okręgowego komi 
ictu komunistycznego partji Polski Marjana 
Szwarea, członka tej partji Antoniego Wasa 
Frane. skiego i woźnego kasy kolejo- 
wej Józefa Kawczyńskiege. 

   

KRONIKA TELEGRAFICZNA 
TON. W 
policja znalazł: 
kę kobiety, której kadłub znaleziono w czer: 
wcu. W tym samym domu znaleziono zwłoki 
innej kobiety którą prawdopodobnie ci sarm 
morderdy zabili i ukryli w kufrze. 

- PIANISTA POLSKI W RADJO SZTOK- 
IOŁMS R /many pianis prof. Wład 
Burkhat dał koncert w »kholmskiem 
Występ pianisty spotkał się z bardzo .przyckyl 
nem przyjęciem prasy fachowej. 
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Dwa miesiące pr 
nowego rządu na Łotwie 

Upływa właśnie 2 miesiące, jak po 
przewrocie w nocy z 15 na 16 maja z0- 
stał utworzony w Łotwie nowy rząd. 
zwany „rządem odrodzenia narodowe- 

. £ tym małym jubileuszem jest zwią 
zana enumcjacja wiceministra Spraw 
Wewnętrznych Łotwy A. Berzinia wobec 
dziennikarzy łotewskich. 

W ciągu 2-ch miesięcy — oznajmił 

p. Berziń — rząd wydał około 50 ustaw, 
regulujących najrozmaitsze dziedziny ży 
cia państwowego. 

Jednym z najważniejszych aktów pra 
wodawczych nowego rządu było uregu- 
lowanie sprawy powszechnego naucza- 
nia. Ustawa o ustroju szkolnictwa prze- 
leżała w sejmie 12 lat wędrując od ko- 
misji do komisji. Kilka razy już sprawa 
wchodziła na plenum Sejmu, lecz wsku- 

tek rozmaitych kombinacyj politycz- 
nych była zawsze odraczana. Teraz wre 
szcie rządowi udało się z ić lę tak 
zasadniczą sprawę. Został wytyczony kie 
runek i opracowany system. 

  

  

  

go 

    

  

      

Za jedno z najv iejszych swoich 
posunięć rząd uważa wstrzymanie dzia- 
talności partyj politycznych. Ostatecz- 
nie zlikwidowana została działalność par 
tyj marksistowskich i innych lewico- 
wych. 

    

Rząd uważa za rzecz b. charaktery- 

styczną. że obniżyły się ceny na chleb. 
Bez żadnej presji ze strony rządu wyt 
wórcy uznali za możliwe zmniejszyć 
ny. wychodząc zapewne z tego założ 
że w chwili obecnej wszystkie siły mus 

l skoordynowane w wysiłku przyjś: 
cia z pomocą państwu. 

Również w całym szeregu innych 
„dziedzin, w których parlament był bez 

Tad rząd znalazł szybkie i radykalne 
wyjście. 

    

    

    

        

Nie było dwóch zdań wśród społe- 
czeństwa łotewskiego co do tego. że zie- 
mia musiała być w pierwszą kolej od. 
dawana bohaterom wojny o wyzwolenie. 
Tymczasem dzięki władztwu partyj po- 
litycznych ziemia często trafiała w rę 
całkiem niepowołane. W tym względzie 

rząd odrodzenia narodowego radykalnie 
sytuację zmienił. Obecnie ośrodki ma- 
jaikow które jeszcze nie były rozparce- 
lowane, były zaś wydzierżawione, lub 
pozostawione w charakterze gospo- 
darstw kulturalnych, są parcelowane 
wyłącznie między uczestników wojny o 

wyzwolenie Łotwy. Również i*w przy- 
szłości w pierwszą kolej otrzymywać bę 
dą ziemię wy 

  

     
  

    

   

acznie faktyczni uczestni- 
cy wojny o wyzwolenie. 

Zresztą uczestnicy wojny o wyzwole- 
nie będą mieli pierwszeństwo nietylko 

  

w otrzymywaniu ziemi. Jako przykład, 
że nastąpił nowy okres w tym względzie 
wieemin. Berziń wskazał na to. że samo 
rząd Rygi niedawno udzielił 8 nowych 
koncesyj na sprzedaż alkoholu. Z tej li- 
czby 7 koneesyj otrzymali kawalerowie 

Bal na froncie 
w 1915 r. 

„Pani, oni dziś będą bal urządzać, ku- 
charze mówili. Zapędzili baby kury 

drzeć, musi kopa tych kur zwieźli” tak 
nam meldowała wszystko wiedząca Iza 
bela, służąca, która od chwili wejścia 
Niemców, za sprawą chyba Ducha Świę 

tego, potrafiła się z każdym z nich roc: 
mówić, wykłócać i wogóle dawać rady. 
Jak to czyniła, nikt pojač nie mógł, gdyż 
wdzięki nie odegrywały żadnej roli, by- 
ła to suchawa, bladawa blondynka, o 
szarych oczach, mając: w całej postaci 
wrodzoną dysty. nkeję i jakiś nieokreślło- 

ny szyk, uprzejma i sprytna, ale ładna 
nie była. 

Miała narzeczonego, syna bogatego 
gospodarza, pięknego i ciężkawego chło 
pa, za którego modliła się codzień ze łza- 

mi, bowiem był oczywiście w wojsku ro 

syjskiem; kochała go bardzo i wskutek 
tego wierną mu była integralnie, co w 

  

  

   

    

orderu Laczplesisa, jedną zaś — inwa- 
lida wojenny. 

Również jednym z ważniejszych kro 

       

ków nowego rządu było wstrzymanie 
sprzedaży z licytacji majętności włoś- 
ciańskiech. Kryzys szczególnie mocno od- 

  

bił się na gospodarstwie wiejskiem. gdy- 
by więc istniejący doniedawna stan 
trwał nadal, to Łotwa byłaby terenem 
tragedji włościaństwa. Ziemia i rucho- 
mości włościańskie trafiałyby do 
spekulantów. 

Poważna reorganizacja została prze 
prowadzona również w samorządach 
miejskich. Rady miejskie były obciążo- 
ne wszystkiemi temi niedoslatkami co i 
parlament. Budżet Rygi nprz. wynosił 4. 
milj. łatów i stanowił 1/3 państwowego 

budżetu. Pieniądze szły na opłacanie sy- 
nekur. Obecnie budżet Rygi kurczy sie. 

  

rąk 

  

     
   

      

     

  

асу 

przy wzroście zaspokajania istotnych po 
trzeb ludności. Należy przytem zwrócić 
uwagę na ten znamienny fakt, że Łoty- 
sze po 700-letniej przerwie stali się wre- 
szcie gospodarzami swych samorządów 
miejskich. 

Za bardzo istotne posunięcie rząd u- 

a prawo o posługiwaniu się językiem 
państwowym. Ta ustawa nie jest zama- 
chem na prawa mniejszości. Rząd nprz. 
nie będzie zmuszał do mówienia po ło- 
tewsku starców z Letgalji, którzy nie 
mieli możności nauczenia się jęz. łołew- 
skiego. Ale w odniesieniu do młodzieży. 
która mogła się nauczyć języka państ- 
wowego. rząd będzie wymagający. Do 15 
maja istnieli tacy, którzy umieli po ło- 
tewsku. ale nie chcieli mówić. Rząd wy- 

maga. by mniejszości narodowe szano- 
wały naród, który daje im możność 

      

    

        

j Udekorowanie braci Adamowiczów 

Minister 
braci 

W ub. 
Butkiewicz 

Komunikacji iaż. 
Adamowiczów 

piątek p. 
udekorowai 

  
krzyż 
zdję 

  

mi „Polonia Restituta* IV-ej klasy. Na 
1. moment dekorowania lotników. 

   

RAGRGPRZER KSI DOLOR ZBOCZE TOWEZCKERI Z POOR DRC TRTEREPUÓLNIE GRUADŁEWKĘ 

inwalidzi wojenni w Polsce. 
Liczba inwalidów wojennych w Polsce. któ 

   

      

      

  

rych uprawnienia inwalidzkie określone za- 
stały na stałe, wynosi ogółem 150.880 osó 2 

czego 89.484 inwalidów utraciło zdolno: 
pracy iw granicach od 15 do */, 2 inwa 
lidów w granicach od 45 do 84%, oraz 2.168 
inwalidów w granicach od 85 do 100%. 

  

stałe zdumienie wprawiało  wszystk'e 
szarże, jakie się przez cały czas wojny 
przewinęły przez ten dwór. Potem, wy- 
jeżdżający podawali tę wieść przybyłym 
na nowe leże i tak się ustaliło. że ..mit 
die Iza nichtz zu machen*. zostało ta 
ustalone zwłaszcza od czasu. gdy umiz- 
gającemu się szoferowi płasnęła namy- 
dloną bielizną po szerokiej gębie i gdy 
kiedyś „kulając sie“ po łóżku ze šmie- 
chu, nie otworzyła okna samemu panu 
komendantowi placu. gdy w ciemną nos 

          

   

jesienną, podpity troszeczkę, skomlai 
długo i płaczliwie, przysięgając, że „iek 

  

mach dir kein kind, Midchen*. co Św 

szelma, jakoś doskonale zrozumiała. Na 

zajutrz zaniosła jak zwykle panu Ko- 
mendantowi młeko z udoju, a gdy ten, 
cokolwiek zafrasowany, bo był to naj- 
poczciwszy człeczyna, tęskniący do uko- 
chanej żony i dzieci, powiedział jej po- 
dobno: „Aj Iza was fiir schande... 
stern aj, aj“. Ona łagodnie i z góry za- 
pewniła go, że „nicht sagen Madam, ru- 
hig Herr Komendant", że niby ma być 
spokojny ona Pani nie poskarży... i nasz 
ofejalny władca życia i śmierci uważał 

   

  

   

   

  

91 329 inwalidów posiada uszkodzenia kon- 
—uszkodzenia głowy, kręgosłupa 
— schorzenia pochodzenia gru 

4 — schorzenia psychiczne i ner- 
schorzenia uszu, wreszcie li 

  

   

  

     

      

jet p. 
źliczego, 
wowe, 6 
ociemn 
na 17.758 inwalid. 

  

      
przypadają in. schorzenia. 

sobie to za wielką łaskę, że Madam nie 

nie będzie wiedzieć... Tak się tam dziwa 
cznie układały stosunki o 10 kmt. od 
frontu. wedle gross Narocz see und Gu- 
mienniki, z Walhallą Ober-Kommando 
w Kobylniku. 

Ale bale wydawali oficerowie w cza 
sie utrwalania się frontu, wtedy. gdy co- 
raz to nowy sztab zajeżdżał tłumem ofi- 
cerów, adjutantów. z grubym generałem 
na czele i napełniał dwór hałasem, roz- 
głośną mową i rechotem bohaterskiego 
śmiechu. oraz nieodzownem brząka- 
niem, a czasami zupełnie piękną grą na 
fortepjanie. zapachem dezynfekcji i cy- 
gar, tupotem kradnących wszystko co 
ujrzeli ordynansów i jazgotem bab i ku- 
charzy w kuchni gdyż homeryczne ucz- 
ty zakrapiane tuzinami flaszek najprzed 
niejszego wina francuskiego wymagały 
dużo i chętnej pomocy. а 

Raz po raz, jakieś zwycięstwo, a 
wszak wiemy ile ich wtedy odnosiła ar- 
mja cesarza Wilhelma, jakieś imieniny, 
pułkowe święto, gromadziły wysokich 
tęgich, wypasionych oficerów, którzy go 
dzinami siedzieli przy stole z kuflami 

        

cia i egzysłowania w swojem šrodowi- 
sku. J 

Skolei wicemin. Berzin przeszedt do 
omówienia posunięć rządu w dziedzinie 
ekonomieznej. Wspomniał m. in. o pra- 

        

each nad uregulowaniem importu, o 
zwiększeniu stawek celnych. co dało ma 
żność odciążenia innych pozycyj w bud 
żecie państwa i L. p. 

Mówiąc o bezrobociu zaznaczył wi- 
ceminister, że w stosunkowo krótkim 
czasie bezrobocie w Łotwie znacznie 
spadło. Część bezrobotnych ulokowana 
na wsi, część w mieście, przyczem znikł 

zupełnie typ zawodowego bezrobotn 
który wyrósł na tle działalności marks: - 
stowskich organizacyj. Dzieci biednej łu 
dności miejskiej zostały ulokowane na 
wsi. Ulokowano już 1000 dzieci, istnieje 
jeszcze 2000 wakansów. 

  

      

    
  

  

Dążąc do uzdrowienia stosunków ekc 
nomicznych w najdrobniejszych komór- 
kach. rząd delegował administratorów 
do szeregu kredytowych i spożywczych 
spółdzielni i innych tego rodzaju insty- 
lucyj. Administratorzy zostali wyznacze- 
ni nietylko do organizacyj lewicowych, 
ale i wszędzie tam. gdzie zachodziła te- 
go potrzeba. 

Enuncjację swą zakończył min. Ber- 
ziń zapewnieniem, że rząd nie ustanie w 
szczerej i wytężonej pracy dła dobra 
państwa. 

   
  

     

Również z okazji zakończenia 2-go 
miesiąca działalności w rządzie wygło- 

sił onegdaj przemówienie w radjo mini- 
ster sprawiedliwości Apsit. Minister 
stwierdził, że przed 15 maja warunki 
pracy nie sprzyjały niezależności sądów. 
Nie wzmocniło to prestiżu sądu. Oto dla 
czego i na dziedzinie sądownictwa 15 ma 
ja musi pozostawić swe piętno. 

   

Jeszcze doniedawna — mówił mini- 
ster — członkowie ryskiego sądu okręgo 
wego składali się w 30—35 proe. z ob- 
cych narodowości, prokuraturze cy- 
fra ta dochodziła do 50 proc. W przy- 
szłości przy kompletowaniu sędziów bę- 
dą brane pod uwagę przedewszystkiem 
kwalifkacje, przy . zachowaniu pierw- 
szeństwa dla zasłużonych w wojnie @ 
wyzwolenie. Prócz tego honor narodu 

wymaga, by również w sądzie Łotysz był. 
gospodarzem kraju. 

Skolei po omówieniu dokonanych i 
zamienierzonych prac w dziedzinie pra- 
wodawstwa i sądownictwa min. Apsit po 
ruszył sprawę adwokatury. Wskazał m. 
in. że prace ministerstwa pójdą w kie- 

runku znalezienia środków zaharaowa- 
nia dopływu do adwokatury obeych na- 
rodów. 

° — Момже зжа zakończył min. Apsit wez 
waniem do łotewskiej rodziny prawni- 
czej i społeczeństwa o współdziałanie w 
dziele szerzenia sprawiedliwości i dobra 
państwa. (K.) - 

  

  

  

  

    

  

  

piwa, w kłębach dymu i zawsze się śmie- 
На iany držaly. Е 

„Wypasiony naród*. mówili nasi lu- 
dzie „musi u ich mięsa tanna i chleb bia- 
łyj. ruskie nie. małe, ale u tych musi gło 
wy mocniejsze. wiadomo, kużden Gier- 
maniec machanik, dek la tego“... „La 
tego wojska rosy jskie gnały. gnały jak 
pędzone w ichrem i znikły raz na zaw- 
sze, w co nie każdy wierzył. Ja wierzy- 

łam, dlatego bardzo życzliwie uśmiecha- 
łam się do najeźdzców, przeklinając ich 
w duchu, za to że nie są to Legjoniści. 
Zwłaszcza gdy rabowali, z rozpaczą my. 
ślałam jak by się chętnie oddało to wszy 
stko swoim... a ci tak obedrą, że dla na- 
szego wojska, które tu przecie przyjdzie 
nie nie zostanie. Dzieliłam się temi pogłą 
dami z oficerami i spotykałam ironicz- 
ne lub pobłażliwe uśmiechy czasami tył 

ko zamyślenie i słowo: „A może”. 
Sztaby niektóre przybywały tu na od 

poczynek z zachodniego frontu, który 
uznawano za piekło. więc wpadłszy w 
ten kraj cichy. senny. z mało ożywio- 
nym i frontem łatwym. jak mówili ci pa > 
nowie, wszyscy lejtenanci. majorzy, ba 

      

    

   



4 „KURJER* z dnia 17-g0 lipca 1934 r. 

HOCHSTAPLERZY 

  

sensacyjna wieść o 
czynie dwóch drapi- 

Prasę polską obiegła 
wyjątkowo hezczelnym w, 
chróstów, którzy — poda е za braci Ada- 
mowiczów — sdziń Łódź i parę innych 
miejscowości, witani 1 podejmowani ze zrozu: 
miałym entuzjazmem. Zbiorowe  fotografje, 
mówki, obiadki, datki na „City of Warsaw*. 

"W rozultacie zaś — długie miny naiwnych oby- 
wateli i jeszcze jedna nauczka na przyszłość. 

Łódzki wyczyn dwóch „kanciarzy* zalie 

można do kategorji typowych przestępstw h 
staplerskich. W związku z tem, poświęćmy parę 
ogólnych uwag niebieskim ptakom, zwanym też 

hochstaplierami. 

    
   

  

    

     

        

  

  

DEFINICJA. 

Szkie niniejszy nie pretenduje do miana 

studjum o hochstaplerach. Temniemniej dła 

przejrzystości należy zacząć od zdefinjowania 

wyrazu, figurującego w tytule. 

jst Napróżnobyśmy wertowali kodeksy karne, 

Szukając określenia pojęcia „hechstapiera*. 

Termin ten nie jest terminem prawniczym czy 

  

     

      

  

     
„sądowniężym. Zna go jednak policja wszystkich 

krajów. Jak podają wieloletnie encyklopedje 

nitmieckie Meyera i Brockhausa, hochstaple- 

podając się za rem nazywa p oszust, który 

osobę z lepszego towarzystwa 
   

    

  

    

   

  

  
  

między przwoitych ludzi i ; ‹ 

wych па w i у Termin 

, „kochstapler* pochodzi mniej cej z połowy 

wieku ubiegłego. Przedtem poję hochstaplera 

zwiazane bylo z poeetyczna perylrazą: „NyCerg 

itter, chevalier d'indu- 

Termin składa się z „dwóch niemieckich 

wyrazów „hoch* (wysoki) i „statfen” (wędro- 

wiec). Ongiś wędrown a kleryków, którzy Ek; 

z jałmyżny i gi 

no „I rstaffler". Pojęcie. to L czyło się z  po- 

jęciem zwanego w żargonie przestęp- 

  

       

      

     

   
    ebraka, 

<ów „stabuler“. Jak widzimy wyraz „stapler“, 

„„stafiler“, „stabuler“ wykazują fenetyczne po- 

two. Oznaczały z czynność wędro- 
zbierania jałmużny. Jcżeli chodzi o 

  

     
wania i 

wędrowność, cecha ta przysługuje również dzi- 

  

„hoehstaplerom*, którzy muszą się 

ulatniać z danej miejscowoś i gdy im grunt 

zaczyna palić się pod nogami. Nate: z jał- 

niewiele mają hochstapierzy wspólnego. 

Żerują huwiem nie na miłosierdziu, a na gła- 

pocie ludzkiej. 

siejszym 

    

   

CECHY. 

Dla możliwie szerszego ujęcia tematu, nie 
wystarcza podać definicję i źródłosłów omawia 
nego pojęcia. Należy podać również cechy. 

Cech (można je także nazywać pod pewnym 

kątem zaletami) posiada hochstaplier dosyć du- 
żo. Przedewszystkiem cechuje go spryt. Poza- 

ść umysłu, zimna kreń, ela- 
i. Jak widzimy, hochstapier po“ 

, które każdy z nas chętnie by uj- 
ie. Uważamy je bowiem za za 

psychiki, służącej do pomnożenia naszej mocy 
życiowej, co — jak wiadomo — jest stałem 
pragnieniem każdego normalnego człowieka. 

«U hoehsioplera cechy te są konieczne. Bez nich 
‚ — nie byłoby prawdziwego hockhstaplera. Jak 
złodziejowi potrzebna jest zręczność palców, 

,a rzeźnikowi silna ręka — tak niebieskiemu pła 
"kowi, zwanemu hochstaplerem nieodzowne są 
pomóienione cechy duchowe plus tupet. 

Z fizycznych cech, przysługują hochstapie- 
rowi cech pięknej prezencji, eleganckiego 
stroju, wymownej mimiki, przekenywującego 
głosu i t. d. Pod tym względem możnaby hoch- 
staplera porównać ze zdolnym i zręcznym ko- 

„miwojažerem. Jak komiwojażer powinien u- 
/mieć trafić klijentowi do przekonania i zasegu- 
rować mu potrzebę nabycia danego towaru, tak 
hochstapler musi oddziałać swym wyglądem ze- 
"wnętrznym, swemi manierami, ruchami, głosem, 
„swym „faęon d'ćtre* w ten sposób, by inter- 
tokutor poczuł się obezwładniony i dał się 

„0skubač bez przeciwu, 
*  Załeł fizycznych i duchowych hochstapier»- 
wi jednak nie wystarcza, tak jak nie wystar- 
czyłoby Księciu Walji — gdyby był zwykł, 
śmiertelnikiem — okazałej prezeneji i plusów 
duchowych do podbijania sere swych bliźnich. 
Książę Włalji jest w Anglji i poza Anglja na 
ustach wszystkich, gdyż jest... księciem Walji. 
Podobnie i szanującego się hochstaplera zwykł 

    
  

        

     

    

     

    

    

  

  

  

   
   

  

mawel wyższe szarże, do generałów łącz 
nie, nie umieli ukryć zadowolenia że wy 
ciągnęli swe lęgie cielska z tamtego, nie 
ustannego ognia i tu odetchną, z lubą na 
dzieją że ujrzą kiedyś swój „Vaterland 
mit Kinder und Frau", o czem od proste 
go żołnierza do sztabowych oficerów. 
każdy z rozrzewnieniem i chętnie opo- 
wiadał. 

Z radości i w uznaniu zasług po róż- 
nych Chemins des Dames i Mort d'Hom- 
me, Ypres i Verdun, okolice Hoduciszek, 
Humienik i rozlewne płaszczyzny spokoj 
nych jezior, wydawały się im słodkiemi 
wakacjami. Narocz grzmiało wprawdzie 
odgłosem dział aż u nas, o 14 klm., szy- 
by drżały, ale Niemcom od tego mała się 
krzywda działa, weselili się też przy każ 
dej okazji. 

„Bal... no winszuję... mam nadzieję, 
że nas nie zaproszą”. 

Mimo że sztabowi oficerowie byli bar 
dzo dobrze wychowani, o wysokiej kui- 
turze ludzie, perspektywa tańców z nie- 
mi i picia tej ilości szampana, którą zwy 
kle konsumowali, nie uśmiechała się 
mnie bynajmniej. 

      

  

     

zdobić tytuł: barona, hrabiego, markiza, księ- 
cia. jczęściej hrabiego, boć zawsze arystokra- 
tów 9-ciopałkowych trudniej w tłumie zden 

12-palkowych książat, którzy nie 

  

    
    

    
rodzą się na kamieaiu, jak hrabiowie (zwłasz- 
cza ci ga 

  

yjscy i tamei wętfersey). 

POLE DZIAŁA 

obrotni, 

    

   

  

    

wytworn wy- 

ynuj ozdebieni jure aduco 

tytułem snują sie hochstaplerzy po Se Euro- 
pie i poza jej Sraniegmi, . е 

   
     

  

Biarritz, Nervi, Delis, Nicea; San Schas 
no, Semmering, Juan les Pins, St. Moritz, wszy- 
stkie eleganckie skupiska międzynarodowego to 
warzystwa, wszystkie stolice świata — oto ich 
pole działania. W pierwszorzędnym hotelu, w 
luksusowym pułmanowskim wagonie ekspresu. 
na plaży morskiej, w arystekratycznym, dosiep- 
nym jedynie dla wybrańców klubie, na wyści- 
gach konnych czy automobiłowy na pokła- 
dzie transatlantyckiego parowca — wszędzie 

natknąć się można na człowieka, który pod ma 
ską skończonego gentlemana kryje zak 
ubrittera. Ojczyzną jego jest Świat cał, 
dzie mu dobrze, gdzie są naiwni, j że 
hiask wielkoświatowego życia. 

      

  

    

    

  

    

TAJEMNICA POWODZENIA. 

      
     maczyć zawrotne nieraz powodz: 

cesy zgoła niebywałe, te trieki, na których. 
normalnie rzecz biorąc, powinienby ich autor 

zdecydowanie kark skręcić, a z których jednak 
wychodzi nietylko obronną ręką, lecz i Z о- 

kaźnym zyskiem w garści? 
Rzecz oczywista, powodzenia nie tłumaczy 

samo chociażby naigenjalniejsze  uzdolnienie 
jednestki, mieniącej się hrabią czy baronem, 

a zanotowanej w kartotekach kryminalnych 
jako hochstapler. Rola sprytu i tupetu je: 

    

* będą. 

  

wlašciwo * im te same 
trafi na kamień, zaś genjalni 

i na niemniej genjalnych krymino- 
żeli jednak działalność hochstaplerów 

odnosi lale j wię sukcesów niż ponosi klęsk, 
yfieznom nastawieniem Śro- 
ptakowie niebiescy“ gra- 

» o hezgraniczności bo- 
„ naiwności. Do 

    
    

      

   

     
     

   

  

   

    

   
cego z ne aaa zwłaszeza z wiel- 
kiego Świata a zagadka będzie rozwiązar 

e poprostu: każdemu naiwnemu impont 
ocieranie się o osoby utytułowa! stos 

wykwintem obejścia i rozmowy. 
stapler zaś nie szczędzi w rozmowie alu- 
do swych tytułów, stosunków, paranteli. 

‚ walorów moralnych, umysłowych 
otahene, y na jeszcze jedno 

       

  

  

    

  

innym przekonanie o swej wartoś i 
warzysko- społecznej hochstapler czę 
sam niepostrzeżenie nabiera tego przekonania 
i z tem większą łatwoś rolę. 
Jego przekonania narzucają 
więksźą i wymowa. W rezultacie — hoch- 
stapler gospodarzy w kieszeni otumanionego 
bliźniego jak w swojej własnej. 

    
   

    

  

    

BYLI I BĘDĄ. 
się spewna ie łudzi, że hochstap- 

lerzy stanowią w d. ym układzie stosun- 
ków cywilizacyjnych zjawisko permentalne: o 
bardzo małych conajmniej wahaniach ilośe 

   

  

    

      

tylko Kreag ca i Staw REIEGO "po- 
erdzają tezę powyższą. Byli i będą ei ptasz- 

kowie nisbiescy, eo to według słów Pisma Św. 
nie erzą ani sieją, a jednak zbierają. Byli 

NEW. 
  

  

Święto Francji 

  

Na ilustracji pr: 
wincyj francuskich, 

  

zdstawiciele głównych pro- 
uczestnicy w uroczystoś- 

  

<ciach święta narodowego w dniu 14 bm. 
ratuszem w Ра 

przed 

  

„Dzień pięknej kobiety" 

  

my już „dzień matki”, „dzień dziecka* 
cte., a oto z projektem urządzenia raz do roku 
„dnia pięknej kobiety* zjawia się Amerykanka, 
miss Costen, zamieszkująca stale w... Szangha- 
ja Mix. Costeu wychodzi z założ: , że każda 
kobieta, Chinka czy nie Chinka powinna dbać 
kobeita może sobie pozwolić na stałe uczęszeza- 
kohieta możesobie pozwolić na stałe uczęszeza- 
nie do salonów kosmetycznych, przeto miss 
Cesten proponuje, aby w „dniu pięknej kobi 
ty" zbierano ofiary na ten cel w całym kraj 

    

  

  

„Żeby pożaru nie zrobili“. Odezwa- 
ła się moja Matka, której to było stała 
troską. 

„Ja udam że jestem chora”... zawyro 

kowałam. To rzecz ułatwiło im i nam. 
Ordynas przyniósł na ukwiecionej róża- 
mi tacy, butelkę szampana, torty i cukier 
ki, które „bez ambicji*, jak twierdziła 

matka skonsumowałam. a tam, w sało- 
nie i oszklonej werandzie, grzmiała mu- 
zyka i śmiechy, aż echo szło po domu. 
Co raz to przybiegała Izabela, z meldun 
kami: wiało od niej dymem cygar, per- 
fumami i szampanem, wystrojona była i 
oczy jej błyszezały. 

igdy ja w życiu nie myślała, że bę: 
da z takiemi ważnemi panami tańcować! 
Nasze panicze to kiedy na weselach, ci 
na dożynkach, a oni... zaprosili mnie i 

Janowa i córki kowala... na ichni bał, 
sam jenerał z Janową tańcował troszki, 
ale nie zeszli sie, bo ona taka gruba 
i on takoż, to tylko pokręcili sie i siądli 
ale on do jej gadał, tylko że nie nie zro 

zumiała, mówiła ..gut. gut Ekselene* i 
więcej nie, a mnie tyle cukierków dali, 
że już nie moga i ta lemonjada jakaś ma 

    

    

  

     

a z funduszu zebranego w ten sposób założono 
kilka zakładów kosmetycznych, któreby gratis 
obsługiwały kobiety niezamożne. Jeśli projekt 
ten wejdzie w życie, będą Ch wówczas 
pierwszym krajem na świecie, w którym , „dzień 
pięki/ j kobiety” stanie się świętem ogólno 
krajewem i dniem zbiórki powszechnej na eel 
powyżs. Sądząc z projektu miss Costen, mu- 
szą być Chiny, a raczej Szanghaj, wcale szcze: 
śliwe, skoro tylko takiej „drobnostki* brak im 
do zupełnego szczęścia. 

  

  

cna doskonała... 
kolady zjeść, 

(i to można tyle cze- 
żeby już nie chciało się? Ot 

  można, już. ja więcej nie moga... a torty 

jakie*.. Nagle zapłakała, „A Jezu, ja 

  

tancuje, a = popatrzę, to mnie taka 
szkoda, że w ta pora niema naszych pa- 
niczów, że tu gdzie wszystkie nasze pa- 
nowie i panienki tancowali, teraz te ob- 
ce, a nasze niewiadomo gdzie i co z je 
mi... toż i Winceś tam“... "chlipala: 

„Zmiłuj się nie upij się do reszty, bc 
potem jak Winceś wróci będzie jemu 
przykro, że Šias sie z Niemeami, 
i wógole uw tak zawsze się trzyma- 

łaś, a teraz w złowić się zakręci i. 
„Nie Pani tego już u mnie nie będzi. 

oni mnie szanują, ot żeby Pani zobaczy- 
ła: i do tańca zaprosi i na miejsce odpro 
wadzi... jakiści naród dziwny, jakby u 
ich nie było panów i sługi, tylko wszyst- 
kie równe... musi to tak na wojenny czas 
posłanowili'*? Spytała ze zwykłą bystroś 
cią rozumowania, które cechowały tę 
dziewczynę. 

Nazajutrz spotkałam jednego z po- 
ruczników i spytałam jak się bawił? Od- 
parł trochę zażenowany, był to młodzian 

   

  

    

  

   

  

UŚMIECHY | UŚMIESZKI. 

Nowości „literacko-naukowe* 
Pod 

  

skromnym tytułem .Kurjer literacko- 

  

naukowy* wydaj» jedno z pism łwowskich, co 

niedzielę, pouczający dodatek dla swych czy- 

telników. W ostatnim takim dodatku. entuzjaz- 

muje się redakcja tego pisma następującą in- 

  

formacją 

granie. „Pomysłowość ludzka nie ma 
Jak donoszą z Pa „ pewna wieika fab- 

  

  

        

ryka Jortepjanów wypuściła niedawno na 

rynek fortepiany z wbudowanym we- 

wnątrz odbiornikiem radjowym”. 

Piękny wynalazek. Fortepian miły instru- 
ment, radjo również bardzo pizyjemny, jak io 

będzie ładnie, gdy będą funkcjonowały razem. 

Radjo w fortepianie jest jednakż* niczem 

wobec dalszych skoków ducha na wynalaz- 

czości: 

„Jeszcze dalej poszła pewna firma 

idlowa w Brukseli, posiadająca lam 
wielki dom towarowk. Wbudowała mia 

nowicie odbiorniki radjowe w kabinach 

wind osobowych, aby w 

  

ten sposób u 

    przyjemnić swym klientom krótki» chwi 

le jazdy windą. Aparaty funkcjonują za- 

równo podczas ruchu windy jak i wtedy, 

gdy winda jest nieczynna”. 

    Ten pomysł wydaje się bardzo praktyczny. 

Nasta 

poczem wysyła się radjo w wine 

Zjeżdża się windą z trzeciego piętra. wia 

  

   się radjo, zi 

    

na najwyższe piętro, a samemu idzie się na 

spacer, starannie zacisznego 
kątk 

szukając takiego 

a, gdzie nie słychać 

strach 

tego zwierza. 

gdy człowiek 

cze niezmordowana 

    
bierze, 

   porN, pomy- 

zaprowadzi utrapione skrzynk 

  

słowość ludzka 

i głośniki? 

Skoro ju 

to wspomni 

„Na 

sprawiedliwości mają być odtąd robione 

na sali 

  

   

mowa o nowych pomysłach. war- 

takim: 

zarządzenie 

io 

niemieckiego min. 

rozpraw cia z ważniejszych 

politye h. W ten 

kino niemieckie pozyska zastęp nowych, 

bezpłatnych współpracowników* 

Wobec 

Niemczech, 

    procesów ny sposób 

licznych 

trzeba 

z tego specjalna, 

procesów politycznych w 

przypuszczać, że powstanie 

poważna gałąź filmowej pro- 

dukcji. Jednakże autografy i tolografje trzeba 

brać od takich gwiazdorów przed premje 

  

Wel. 

Teatr muzyczny „LUTNIA* į 
Występy J. Kulczyckiej i R. Petera 

DZIŚ 
po cenach propagandowych 

$ PAGANINI 

Walki byków 
w starożytności 

Pomimo pretestów w obronie nieszcześli- 
wych zwierząt, walki byków posiadają nadal 
licznych zwolenników, a nawet zyskują ostat- 
nio nowych wielbicieli w południowo-zachod- 
niej Francji. Obrońcy tej rozrywki powoł 
się m. in. na edwieczne istnienie „corridas”, 
kióre znane było już w zamieszehłej 

. Znane są bowiem w muzeum Candie na 
Krecie ornamenty skrzyni, liczącej około 3.009 

lat, które przedstawiają scenę walki człowieka 
z bykiem. Również ostatnio dokonano odkry 
potwierdzającego istnienie walki byków w staro- 
żyśności, odkopano 'bowłem w Phaestos na 
Krecie część Ściany teatru, pokrytej freskami, 
wyobrażającemi walkę byków. Uczony włoski, 
który dokonał tego odkrycia, twierdzi, iż freski 
wykonane były na 16 wieków przed naszą era. 

  

  

  

   

    

  

      

  

  

wytworny i szykowny w najwyższym sto 
pniu i bardzo von coś tam. ,:Tak... to wi- 

dzi Pani, na wojnie człowiek byle czem 
się bawi, bo trzeba wrócić do pierwot 
nych instynktów wogóle. jeśli się chce 
dobrze wojować, przytem my, Niemcy, 
jesteśmy dziecinni gdy się rozbawimy. 
OberKomando poleca takie demokratycz 
ne zabawy, będziemy je urządzali dla lu 
dności i żołnierzy... tu są takie ładne, de 
likatne kobiety, te wiejskie Miidel tutej- 
sze są dystyngowane, nie tak rubaszne 
jak nasze, byłem zdziwiony wczoraj ich 
manierami... to jest okropne, że ze dwó- 
rów tak wszyscy uciekli, można by takie 
eleganckie zabawy urządz Panie by 

wtedy przyszły, prawda? 

= „MEŻ?.. Bront.. 
na... jakże tańczyć? 

Ach was, przecież to jest wojna 
zwycięska. Odparł z uśmiechem młody. 
piękny leitenant. Hel. Romer. 
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ranni, zabici. woj 

 



  

Kijow znowu stolicą Ukrainy 
Jak wiadomo, stolica Ukrainy so- 

wieckiej przeniesiona została ostatnio z 
Charkowa do Kijowa. Uczyniono to ze 
względów politycznych, aby władze so- 
wieckie skuteczniej mogły przeciwdzia- 

łać separatystycznym prądom ukraih- 
skim, które swe ognisko miały właśnie 

w Kijowie. Wyniki tego kroku poczyna- 
ją się już przejawiać w życiu tego mia- 
sta. Los kijowa w ostatnich piętnastu 
latach był rzeczywiście tragiczny. Mia- 
sto nawpół zburzone w czasie wojny 
domowej, pozbawione swego znaczenia 
jako ośrodka administracyjnego, coraz 
to bardziej upadało i pustoszało. Nie u- 

skuteczniano żadnych robót budowia- 
nych, zaniedbywano jego zewnętrzny 

wygląd, a wszelkie życie stopniowo za- 
mierało. Dopiero obecnie, kiedy do Ki 
jowa przesiono urzędy sowieckie, daje 
się w mieście zauważyć pewne oż 
nie. Rozpoczęto oprawę domów rządo- 

wych, wyznaczane są parcele pod bu- 
dowę nowych domów urzędniczych i ad 
ministracy jnych, porządkowane są ulice. 
Władze miejskie przystąpiły do regu- 

lacji ulic, placów i parków. 
Na głównym placu, na którym stoją 

klasztory Sofijewski i Michajłowski ma 
stanąć ośrodek administracyjny z całym 
kompleksem domów. Według opraco- 
wanego planu budowy tego środowi 

rządowego, klasztor Michajłowski ma 

    

  

zostać zburzony a na jego miejscu ma 
stanąć olbrzyma gmach rządowy. W naj- 
bliższej dzielnicy wybudowane mają być 
domy dla pracowników administracyj- 
nych. Tymczasowo rząd republiki ukra 

inskiej mieści się w dawnym pałacu ce 
sarskim, stojącym w parku nad Dnie- 
prem. W; tej samej dzielnicy pomie- 

szczone zostały urzędy wojskowe. 
Kijów zawsze odznaczał się boga: 

twem zieleni. Obecnie zielone przestrze- 
nie mają być znacznie rozszerzone. Tak 
np. powiększony będzie park Włodzi 
mierzowski, na miejscu Żydowskiego 
Bazaru założony zostanie nowy park, 

a w środku miąsta powstanie kilka no 
wych ogrodów. 

Równocześnie rozszerza się też po- 
łączenia głównego miasta sowieckiej U- 
krainy z pozostałemi ośrodkami Związ- 
ku Sowietów. Na linjach Kijów — Mos- 
kwa i Kijów — Odessa powiększono li- 
czbę prawidłowo kursujących pociągów 
pośpieszcznych. Organizowane jest po- 
łączenie lotnicze Kijowa z Charkowem, 

Odessą, Moskwą i Czernigowem. Do Ki 

jowa przeniesiono również i 
two Centralnego komitetu ukr 
partji komunistycznej i odtąd 

    

   
organ 

główny tej partji „Komunist* wychodzi 

już nie w Charkowie, a w nowej stolicy 
Ukrainy — Kijowie. 

Ss. 0. 
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Wcielenie do szkół podchorążych rezerwy 
Wcielenie do wszystkich szkół pod- 

chorążych wszystkich broni oraz do dy- 

wizyjnych kursów piechoty nastąpi w 
dniu 19 września. Wyjątkiem są tu jedy - 

nie szkoła podchorążych rezerwy piech» 
ty w Zambrowie i szkoła podchorążych 

rezerwy artylerji we Włodzimierzu Wo- 
łyńskim, gdzie wcielenie będzie się od- 
bywało 3 dni, a mianowicie od 18-go da 

20-go września. 
Karty powołania będą doręczane już 

od początku września. 

  

  

   

  

Czas służby wojskowej został ustaio 
ny na 12 miesięcy dla wszystkich pobo- 
rowych i ocholników z cenzusem we 

stkich rodzajach broni. Nadmienić 
ży, że nie będą stosowane żadne ulgi 

w postaci skrócenia czasu służby wojsko 

  

   

     z tytułu posiadania 2-go stopnia 
sposobienia Wojskowego, władze 

  

bowiem stoją na stanowisku, że wszyscy 
uczniowie. szkół Średnich powinni 
przejść Przysposobienie Wojskowe. 

Przygotowania do zjazdu Rezerwistów 

  

Przygotowania do walnego zjazdu delegatów 
Związku Rezerwistów w dniach 29 i 39 lipea 
są w pełuym toku. 

   

14 główny Związku powołał specjalną 

а 2 pos. Walewskim na czele, 
opracowała w szczegółach program świę- 
rwistów. 

    

  

W, zjeździe wezmą udział delegaci z całej 
Rzplitej oraz bataljony warszawskie Związkn 
Rezerwistów. Program przewiduje m. in. uro- 
czyste nabożeństwo w kościele garnizonowym, 

poczem uczestnic zdu w kolumnie marsze 
wej udadzą się na Zamek, gdzie złożą hołd 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, który od- 
bierze osobiście raport od dowódcy całości 
oraz dokona przeglądu oddziałów. 

   
     

      

  

  

    

   tępnie kolumna marszowa, na czele któ- 
r=j niesione będą sztandary Związku Rezerwi 
stów z całego pa a odda hołd ś. p. gen. 
bryg. ministrowi Bronisławowi Pierackiemu u 
wylotu ulicy Jego imienia i. Nowego Światu. 

      

Skolei po przemarszu alejami ujazdowski 
odbędzie się na dziedzińcu Belwederskim ma 

      
nif cja delegatów na: cześć Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego 

Po złożeniu wieńca na grobie Nieznar 
Żołn odbędzie się uroczyste otwarcie zj 
du w sali rady miejskiej 

Półgodzinny program wypełnią 
nia raprezentantów rządu, M. S. Wo 
1acjiPZOO, p ssa Związku Rezerwistów min. 
Zyndram-Košcialkowskiego oraz uroczysty apel 
ku wielkich ketmanów iPolski. 

Uroczystość ta, którą zaszczycą swą obec- 

nością Pan Prezydent Rzeczypospolitej, będzie 
transmitowana przez iPolskie Radjio na wszyst 
kie rozgłośnie. 

Po wspólnym cbiedzie żołnierskim w Dol: 
nie Szwajcarskiej rozpoczną się właściwe obra- 
dy zjazdu, wieczorem zaś odbędzie się uroczy- 
ste przedstawienie w Teatrze Narodowym. 

Drugi dzień zjazdu przewiduje merytoryczne 
obrady wewnętrzne, mające na celu przede 

stkiem usprawizdliwienie i pogłębienie 
c Związku oraz wybory nowych władz orga. 
cyjnych. 

estnicy zjazdu korzystają z 80% zniżki 
kolejowej. 

  

   

  

   

    
    

      

  

    
    

    

  

    

  

„KURJER% z dnia 17-go lipca _1934 r. 

  

     

  

Kajakiem przez Polesie 
(Dzienniczek naszej czytelniczki) 

(c. d.) 

3-go lipca: 
8 Pierwszy dzień podróży. Kajak kiw- 

nął się w lewo, w prawo i suniemy po 
ciemnej toni Szczary. Woda jest ciemna 
i dlatego zdaje się mieć znaczną głębo- 
kość, w rzeczywistości jest płytka i pra- 
wie we wszystkich miejscach można ją 
przebyć wbród. 

Właśnie teraz odbywają się sianoko- 
sy i spotkaliśmy wozy przewożące siano 
przez rzekę. Woźnica szedł obok, popę- 
dzając konia. 

Woda nie jest zdatna do picia, w 
szklanee pływają gęsto drobne cząstec:- 
ki mułu i smak jest nieprzyjemny. 

Zaraz za miastem Szezara rozwidla 
się w kilka bocznych kanalików, dając 
słaby przedsmak tego, co będzie dalej. 
Prąd nie jest s i, ale łodzi spacero- 

wych ani też kajaków płynących pod 
prąd nie widać. Szkoda, bo brzegi są ła- 
dne. Zarośnięte wysokiemi krzakami ło- 

zy, tworzącemi mur jprzybrzeżny zasła- 
niają względną pustkę dalej położonych 
miejsc. Olbrzymich rozmiarów tatarak, 
sięgający nieraz wysokości łóz, kryje w 
swym cieniu gęstą, wąską, o ciemno-zie- 
lonym odcieniu trawę. W gęstwinie tra- 
wy niebieszczą się tysiące wodnych nie- 
zabudek, całe brzegi są niemi pokryte. 
Widok ten rekompensuje nam do pew- 
nego stopnia brak lasów. Widzimy je 
coprawda, ale bardzo daleko, i to nie 

wileńskie sosnowe lasy o wielkiej po- 
wierzchni, lecz zagajniki, większe lub 
mniejsze. 

Nie ma Szczara spadzistych brzegów 
Wilji, są one prawie płaskie. Mignie 

gdzie niegdzie plaża piasczysta, wrzyna- 
jąca się półkolem w rzekę, przy niej mie- 
lizna, na której osiąść jest bardzo łat- 
wo, i znów łozy i niezabudki. 

Szczara staje się coraz bardziej krę- 
ta. Widzieliśmy wciąż jedne i te same 
górki niezliczoną ilość razy, a bielejący 
na tle ciemnych drzew kościołek żyro- 
wieki, stawał przed nami, chował się za 

zakrętem, tkwił za plecami, tak, że w 

$ MIĘJSKI TEATR LETNI į 
w Ogrodzie po - Bernardyńskim. 

Dziś i jutro o godz, 8.30 w. 

Musisz się ze mną ożenić 
Ceny zniżone. 

Przyśpieszenie 
biegu pociągów 

Władze kolejowe podjęły prace nad wzmoc 
nieniem torów kolejowych na szlakach między 
narowych dla przyśpieszenia biegu pociągów. 
W najbliższym czasie zostanie przyśpieszony 
bieg pociągów do 70 klm. pociągu osobowego 
na linji Turmony—Wilno—Warszawa i do 80 
klm. na godzinę pociągu pośpiesznego. Niezależ- 
nie od tego zostanie prąyśpieszony ruch poci 
gu międzynarodowego na linji Stołpce—Biały 
stok—Warszawa. 

          

  

        

   

  

      

   

  

Mac : Donald 

na wywczasach 

Premjer angielski Mac 

Donald z polecenia lekarzy 

wyjechał na dłuższy urlop 

Na ilustracji Mac Donald 

na wywczasach w towa- 

rzystwie córki. 

końcu ogarnęło nas przerażenie, wyglą- 
dała cała ta sprawa wprost na czary. 

Nie oszczędziły nam niebiosa deszczu, 

lunął gęsty i wielkoziarnisty. Schroniliś 
my się pod płachtę i stoimy, jadący 
przed nami tutejszy wieśniak wywrócił 
na drugim brzegu swoją czarną, osmolo 

ną łódź i skrył się pod nią. 
Z chwilą gdy chmura przeszła rusza 

my dalej, wieśniak z nami. Przejeżdża- 
my koło gęściej niż in., zarośniętego pół- 

wyspu z zardzewiałą tablicą na drągu. 
Nasz tutejszy towarzysz objaśnia, że ten 
zarośnięty półwysep jest pod ochroną i 
na rzece obok nie można łapać ryb, tu- 
taj bowiem mają swe siedlisko, ostatni 
mohikanie dobrego rodu. 

Chcieliśmy zobaczyć bobrze zabudo- 
wania, ale nie można im przeszkadzać i 
straszyć, 

Szczara wyprawia niesamowite ka- 
wały, rozwidla się nagle na dwie, lub 
nawet trzy odnogi i zgadnij dopiero, 
gdzie jest właściwa rzeka. Można wleźć 
w odnogę i stracić ładny kawał czasu. 

Nie sądzone widocznie. żebyśmy się 

dzisiaj dostali do lasku, znajduje się on 
za jarem, a i ja jeszcze dosyć odległy. 
Zaczyna się ściemniać, na zupełnie już 
pustych i płaskich brzegach we mgle u- 
noszącej się z nad rzeki, nakształt dymu 
płoną ogniska. Przy kopach siana usta- 
wione są budki z płótna, coś w rodzaju 
namiotów, mieszkańcy okolicznych wio 
sek siedzą przy ogniskach, rozmawiają 
po białorusku. Tuż przed nami weszło w 
rzekę stado dobrze utrzymanych koni, 
wody mają po kolana i poszły na prze- 
ciwlegly brzeg, za nimi weszły krowy, 

których sylwetki z postronkowatemi ogo 
nami śmiesznie wyglądają na tle wody. 
Kroczą poważnie i z dostojeństwem nie- 

lada. 
Za zakrętem wśród drzew widzimy 

Światła we wsi. Za wsią, która się zwie 
Dobry Bór, a właściwie przy wiosce w 
wysokich krzewach majaczą w mroku 

zabudowania jaru; ciemna masa wscho- 
dzących w wodę belkowanych zastaw, 
rozbijających wodę na białą pianę. 

Przybijamy do pomostu, w jazach 
należy pokazać dokumenty kajakowe, 
inaczej mogą nie przepuścić. Chcieliśmy 
zanocować, w jazie, właściwie późno już 
było, cóż kiedy drągal jazowy zaczął się 

kać i wygadywać o zakazie dawania по- 
clegu i t. p. Dobrze, że było ciemno, ba 
gdyby zobaczył dyszące gniewem nasze 
twarze, struchlałby. Tysiące wspania- 
łych życzeń w rodzaju: żebyś kulasy po- 

łamał, żeby cię pokręciło, wyrzuciliśmy 
z siebie pod jego adresem. 

Dobry Bór przyjął nas sianem i twa- 
rogiem, wtaszczyliśmy postękując kaja- 
ki wraz z bagażem na górę i już leżymy. 

Z gęstej mgły dochodziły krzyki, na 
woływania. Okazało się, że wieśniacy po 
bili się kosami, nie bardzo szkodliwie na 
szczęście. 

Minęliśmy pierwszy od Slonima jas, 
przez sobą mamy jeszcze dziewięć. Odle- 
głości między niemi nie są równe, 25 ki 

lometrów 8, 7, jak gdzie. Wogóle od Sło 
nima do kanału Ogińskiego Szczara ma 
około 130 klm. biegu. 

  

  

  

  

4-go lipca. 
+ Wyruszamy z Dobrego Boru, mijamy. 
ostatnie chaty, gdy nagle wrzask dobiega 
naszych uszu. Oglądamy się, bitwa w ca- 
łej pełni, przed wrotami stodoły kilka 
bab i dziadów, baba okłada cofająceg> 
się mężczyznę drągiem. Za chwilę ten 
przechodzi do ataku, widzowie starają 
się ich rozłączyć, zbiega się gupa no- 
wych osób. Zostawiamy ich za sobą. 

Na brzegu tkwią jakieś suchotnicze 
drzewa, zrzadka [porozstawiane na tor- 

fiastej równinie, za nimi łoza i wierzby 
o dolnych gałęziach zanurzonych lub pły 
wających na ciemnej wodzie. 

Nad łozami zaszumiało nagle, to sta- 
do szpaków szpłoszone pluskiem wioseł 
rzuciło się do ucieczki. Wędrują zwykle 
większemi stadami, tworząc na niebie 

ciemne ruchome chmury. 
'Droga staje się coraz bardziej uroz 

maiconą. Spotykamy pojedyńcze narazie 
dęby, które witamy z radością, brak bo- 
wiem drzew dotkliwie już się nam dał 
we znaki. J. M. 

(D. e. n.)



Jadąc Antokolem ku Pośpieszce nie 
można nie zauważyć okazałego gmachu, 
stojącego na przestrzeni otoczonej par- 
kanem, na łagodnem zboczu góry u stóp 
lasu. Jest to królestwo dzieci: Dom 
Dziecka im. Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. 

  

Rai! 
Gmach stoi na odsłoniętej przestrzeni 

i ma nawskroś współczesną architektu- 
rę. Szerokie okna zajmujące niemal ca- 
łą przestrzeń ścian dają ze wszystkiech 
stron dostęp światłu słońcu i powietrzu. 
Od frontu, przed schodami prowadzące: 
mi na dwa obszerne tarasy, widnieją 
klomby, mieniące się przepychem barw 
dalij, groszków, łubinów i innych nie- 
wyszukanych ale prześlicznych kwia- 

Za gmachem w pewnej odległości, 
mniejszy budynek mieści kuchnię, śpi: 
żarnię i prainię, dalej są grzędy wa: 
rzyw, pomiędzy któremi rosną szczepy 
drzewek owocowych posadzonych tej 
wiosny. Ogród warzywny i owocowy łą- 
czy się z lasem, którego część ogrodzona 
służy też na użytek dzieci. 

  

    

     

  

W chwili mego przybycia Dom Dziec 

ka i obejście są puste, dzieci pod opieką 
wychowawczyń są na dalszym spacerze. 
Korzystam z tego, by z kierowniczką za- 
kładu p. Sarnecką, zwiedzić gmach i za 
poznać się z urządzeniami. 

Od frontu obszerna sala recepcyjna 
z pięknem popiersiem Marszałka dłóta 
rzeźbiarza Małety, udekorowanem lau- 
rusami i kwitnącemi kwiatami. W głębi 
meble koszykóowe i dużo kwiatków, da- 

lej korytarze, wesołe pokoje przedszko - 
la, z miniaturowemi białemi mebelkami. 

4 obszerne sypialnie z szeregami na bia 
ło polakierowanych, porządnie  zasła 
nych łóżeczek, przy każdej sypialni ła 
zienki z ośmiu poreelanowemi umywal- 
kami z bieżącą ciepłą i zimną wodą, ty- 
leż kabin z prysznicami i dwie wanny. 
W łazienkach ponumerowane kubki ze 
szczoteczkami do zębów, proszkiem, my 
dłem i ręcznikiem. Również ponumero 

wa są szafki, w których dzieci przecho 
wują swoje skarby — zabawki. Wszę- 
dzie wzorowa czystość i porządek. Kan 
celarja kierowniczki mieści się w są 
siedztwie dużej jadalni, przy której znaj 
duje się podręczna kuchnia. Na piętrze. 

sala gimnastyczna, pokoje do nauki, 
świetlice dla chłopców i dziewcząt z gło 

śnikiem radjowym. Ściany świetlic przy 

ozdobione są fryzami z wycinanek, 
wszystkie szklane drzwi w gmachu ma- 
ją ładne witraże, na stolikach leżą ser- 
wetki, a wszystko to jest własnoręczną 
pracą dzieci, których w zakładzie tym 
jest obecnie 118-ro, z czego 4 Odziewczy- 
nek, reszta chłopcy. 

Personel administracyjno-wychowaw : 
czy składa się z kierowniczki p. Sarnec 
kiej, gospodyni, trzech wychowawezyń, 
higjenistki i opiekunki przedszkola. 
Przedszkole prowadzone jest koeduka- 
cyjnie, a tego drobiazgu jest aż 40-ro. 
Reszta dzieci uczęszcza do różnych od- 

- działów szkoły powszechnej Nr. 15 i Nr. 
25 na Antokolu. 

Dzieci wychowywane są racjonalnie 
i systematycznie wdrażane do pracy, u- 
czą się sprzątać, nakrywać i podawać do 
stołu, opiekować się młodszemi i praco- 
wać w ogrodzie. Każde z nich ma swoją 
grządkę, na której pielegnuje rośliny, a 
zmysł ambicji i rywalizacja każą im 
dbać o to, by na jego grządce było jak 

najlepiej. Ba, najmniejsze pędraki z 
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W krolestwie dzieci 
Wizyta w „Domu Dziecka” imi. Marszałka Piłsudskiego 

przedszkola z dumą pokazują gościom 
swoje cząsteczki grządek. 

Dzieci z Domu im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego uczęszczające do szkół po- 
wszechnych są stawiane przez nauczycie 
li za przykład uczniom z miasta, zdobyły 
one wśród kolegów szacunek, imponuja 
godnością zachowania. 

Tymczasem zrobił się zgiełk i gwar 
niedoopisania. Dzieci wróciły. Zawrzało 
jak w ulu. Najmniejsze pędraki są za- 
zwyczaj najśmielsze wobec obcych. Po 
sakramentalnem „dzień dobry* otoczyły 
mnie zwartem kołem, zaczęły się dzielić 
wrażeniami ze spaceru, oglądać moją 
suknię, torebkę, zadawać pytania i nie 
czekając odpowiedzi dalej szczebiotać 
Mała Janeczka uskarża się na bolące ocz 
ko, Janek pokazuje obandażowaną rącz 
kę, a opalona na murzyniątko Gotka, o 

type mikroskopijnej Japoneczki, popi- 
suje się świeżo nabytą sztuką skakania. 
Dzieci myją buzie i rączki, starsze nakcy 
wają do stołu. 

Wśród starszych dziewczynek uwija- 
ja się trzy gdańszczanki, przysłane prze 
gdańską Macierz Szkolną. Przybyły do- 
piero 1 lipca, źle mówią po polsku i jesz 
cze się nie wżyły w otoczenie, są mało- 

mówne i na zapytanie, czy im się w Wil 
nie podoba, odpowiadają z niepolskim 
akcentem „Taak. 

Za chwilę, umyte, po odmówieniu 
modlitwy, zasiadają do stołu. Boże, z ja 
kim apetytem całe to bractwo „wcina*, 

  

   

  

  

  

jakby trzy dni nie jadło, chociaż od dru 
giego śniadania dzieli ich zaledwie 3 go- 
dziny. Śpieszą z jedzeniem, zwłaszcza 
ulubionych błinów tak, że wychowaw- 
czynie i dyżurni nie mogą nadążyć z do- 
kładaniem. Obiad ciągnie się godzinę, 
bo pędrakom trzeba krajać bliny i dopo- 
magać jprzy jedzeniu. Kilkoro z przed- 
szkolaków cierpi na żołądki i posila się 
kaszką z manny, patrząc żałośnie na 
szczęśliwców, zajadających zakazane 
przysmaki. 

Po obiedzie maleństwa idą do łóże- 
czek, starsze zaś dzieci zabierają się do 
pracy. Dziewczynki robią robótki, chłop 
cy śpieszą do stolarni, która ich bardzo 
interesuje. Chociaż dopiero od 10 dni roz 
poczęła się praca w stolarni, jednakże 
chłopcy sporządzili jaż własnoręcznie 
półki pod radjo, kosze do śmieci w ogro- 
dzie, kilka par szczudeł, a obecnie zabie 
rają się do budowy kajaka. 

Dobrze jest tam dzieciom. Mieszkają 
w pięknym obszernym doniu prawie na 
wsi, są zawsze syte, odpowiednio do po- 
ry roku ubrane, mają wszystkie potrzeb 
ne pomoce szkolne, serdeczną opiekę, 
czują się dumne, że są pod opieką Mar- 
szałka, a jednak i one, gdy zaczynają po 
drastać, tęsknią za tem, czego im brak 
i czego najidealniejsza obca opieka dać 
nie jest w stanie. 

Dzieci tęsknią za matezynym 
skiem. 

            

uści- 

Zotja Kalicińska. 

Świetlice w stylu kaszubskim 

  

Kol. 
wy: 

Z inicjatywy p. wicedyrektora Pol. 
Państw. inż. Gertler-Gitllera w Toruniu 
konane zostaną wszystkie świetlice Kol. Pr 
sposobienia Wojskow: go na całem Pomorzu w 
stylu kaszubskim. Świetlice, które już w całym 
szeregu ośrodków na Kaszubach i wgłębi Po- 
morza są wykonane, projektował znany kaszub- 

      

ski artysta-plastyk p. St Brzęczkowski z Gdyni. | 

   Zdjęcie przedstawia wszystkie 4 Ściany jednej 
izby świetlicowej, w stylu kaszubskim. Propa- 
ganda kaszubskiej sztuki iudowej w publiez- 
nych świetlicach, przyczyni się w dużej mierze 
do popularyzacji tej sztuki nietylko wśród sze 
rokich warstw społeczeństwa pomorskiego, ale 

i w głębi Polski, gdzie sztuka ta jest naogół 
mało znana. 

  

      

RAA STAI LAT ASS VALTIS J SI PSO DESI ži, 

Łodzią podwodną na biegun północny! 
Do Londynu przybył sie Hubert Wilkins, 

światowej sławy badacz polarny, zaproszony 
przez Towarzystwo Geograficzne dla wygłosze 
nia odczytu o swych najbliższych planach. Wił 
kins nosi się bowiem z zamiarem odbycia no- 
wej wyprawy do bieguna półnoenego na łodzi 
podwodnej. ' 

Pamiętamy jeszcze wszyscy dobrze zeszło- 
roczną nieudaną wyprawę Wiłkinsa na łodzi 
podwodnej „Nautilus, przypominającej swą 
nazwą słynną powieść Juljusza Verne. Cały 
świat śledził wówczas z wielkiem naprężeniem 
wyniku tej emocjonującej wyprawy. Wilkins 
musjał jednak zaraz u progu przerwać, gdyż 
„Nautilus“ nie był technicznie przysposobiony 

do odbycia podróży. 

Nauezony doświadezeniem zbudował sir Hu 
bert Wilkins iw dokach angielskich drugą łódź 
podwodną, którą ochrzcił mianem „Nautilus 
II“, wyposażoną we wszelkie środki technicz- 
ne i pomoce naukowe, konieczne dla takiej wy 
prawy. Przy pomocy sprzętów (narzędzi) radjo 
wych stworzono możliwość uniezależnienia się 
od peryskopu. 

W wyprawie towarzyszyć będzie sir Wil- 
kinsowi jego żona. Będzie to pierwsza kobieta, 
która bierze udział w ekspedycji polarnej, do- 
tychczasowe bowiem wyprawy odbywały się 
zawsze z wyłączeniem płci pięknej. 

Przemysł podrabiania antyków 
Fałszowanie, podrabianie antyków, mebli, 

obrazów, książek, bronzów wyszło w naszych 
czasach poza granice sztuki „stosowanej“ i sta- 
łe się szeroko rozwiniętym przemysłem, a przy- 
tem przemysłem, który dobrze rentuje i duje 
duże zyski. W wielu miejscowościach mniej 
znanych, w małych miasteczkach istnieją doh- 
rze zakonspirowane „fabryki“, w których pra- 
dukuje się „nowoczesne antyki”, oczywiście nie 
w liczbie zbyt wielkiej, aby podaż była zawsze 
mniejsza od popytu. „Antyki* są potem sprze- 
dwwane za wysoką cenę zbieraczom. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych 
tieków przy podrabianiu starych książek jest 
pogrążanie stronic w ' kawie lub w herbacie. 
aby nadać im przez to ów żółtawy odcień sta- 

rych druków. Herbata musi być przytem moc- 
niejsz« lub słabsza, zależnie od wieku książki; 
im dawniejsza jest data wydania białego kruka. 
tem silniejszy musi być napar herbaty, tem żółl 
sze muszą być kartki szacowanego antyku. 
Sprytni „antykwarze* posługują się pozatem 
inną jeszcze metodą przy fabrykowaniu starych 

, druków: oto fotografują oni oryginały i na pod- 
stawie odbitki fotograficznej sporządzają mat 
ryce drukarskie ściśle zgodne z pierwodrukiem. 
Podobne metody są stosowanę i do fabrykacji 
innych antyków, jak np. mebli, obrazów, rzeźb, 
bronzów i t. d. Przemysł podrabiania antyków 
doszedł przy zastosowaniu środków i narzędzi 
nowoczesnych do takiej perfekcji, że tylko 
wytrawny znawca może się poznać na falsyfi- 

kacie. OR. 

Mody paryskie 

  

  

Wyszła z druku powieść zn. aut. wileńskiej 
Wandy Dobaczewskiej 

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

Nakład księgarni Józefa Zawadzkiego.   
  

KŁUSOWNIK 
Do gmachu starostw: 

  

wchodzi boso zady- 

    

   

  

  

szany uszek, oskarżony o schwytanie na 

petlę zająca, w dodatku — w czasie ochronnym. 

Woźny skierowuje go do wydziału karnego, 

gdzie ma nastąpić przesłuchanie. 

Referent: Proszę siadać. 

Wieśniak: Dzieńkuja Panu Starostu — po- 

stoja. 

Ref.: Nio jestem starostą, tylko referentem 

karnym. 

Wieśn.: Prosza pana raf.. ref... Tfu, nie 
  

wymówisz! Język mnie rwijci 

rza. Za ruskim to my mówili (struszek machnął 

ręką). Co tam gadać, moja stara deklarowała: 

„tylko ty patrzaj liszniego słowa nie powiec— 

bo wiesz co długie jenzyki do turmy Sadzo, 

e — nie powtó- 

  

a ja lepiej już wdowo zostana, jak tobie do 

turmy na stare laty jedzenia nosi 

Ref.: Uwalniam was od tytułowania mnie. 

Wieśn.: Dzienkuja. Ot kab tak pan Sta- 

rosta i od sprawy uwolnił. 

Ref.: Wasze imię?? 

Wieśn.: Jurka. 

Ref.: To znacąy — Jerzy? 

Wieśn.: Tego okuratnie nie wiem, od nas 
z wioski, też Jurka, służy w Wilniu, to tam 
jego jakości Żorżem nazwali, to musić tak i 
prawidłowie. 

Ref.: No, dobrze — a nazwisko? 

    

W wiosce przyzwali mnie Bałtun. 

iRef.: To mnie nie obchodzi, jak was w wio 

sce przezwali ale jak figuruje 

cielnej? 

Wieśn.: Otóż to ja i chciał powiedzieć panu 

Starostu co znaczy sie hetych metryków niema, 

co te przeklente giermancy popalili. 

Ref.: To jak mam pisać? 

Wieśn.: To i sam nie wiem. Prosza pisać, pan 

Starosta, swojo właścio (władząj. 

  

ie w metryce kos- 

  

Ret: Jutro macie przynieść z gminy za- 
świadczenie, jak wam na imię i jak się dokład- 
nie nazywacie, a teraz proszę złożyć zeznanie. 
Jasteście oskarżeni o kłusownictwo, mówiąc 
ściślej, o łapanie zajęcy na petle, co się sprze- 
ciwia uslawie z dnia... roku... pozycja... zmie- 
nionej dnia... roku... pozycja... i znowelizowa- 
nej dnia.. roku... dekretem z mocą ustawy. 

Wieśn: Przysiengam panu Słarostu, co o 

tem nie wiem. 

Ret.: Ale zająca złapaliście? 

Wieśn.: Ja stary człowiek, gdzieżbym ja tem 

zajmował sie. To %ylo dzieci takiesobie za- 

bawki strojo. Ach, ot przyszło sie na Starość! 

1 umrzeć spokoj, nie dadzo! 
Ref.: Więc przyznajecie się gospodarzu do 

winy? 

Wieśn.: Do winy to przyznaję się, ale za- 
jonca nie łapał. Pan drogieńki, na co mnie ten 
zajone, 0, prosza obaczyć, (otwiera usta), nie 
mam ani jednego zemba, a mienso zajonca 

twarda jak podeszwa. 

Ref.: Wobec tego, że pozwany, Jerzy, o 

przezwisku Bałtun, do winy nie przyznał się— 
sprawę odraczam — do ponownego zbadania 
okoliczności i przesłuchania świadków. Proszę 
iść do domu. 

Wieśn.: (kłaniając się nisko)  Dzienkuja. 

Obaczy pan Starosta, przyniosa zapiska, co za- 

jonca nie łapał. J. Hopko. 

  

   



Ukazał się w druku rocznik Polskie- 

go Radja. który jest próbą syntezy dzia- 

łalności tej wielkiej instytucji kulutrai- 

nej za rok 1933. Poważny tom, obejmu- 

jacy prawie 200 stron sprawozdań z pra 

cy programowej rozgłośni warszawskiej 

i wszystkich rozgłośni regjonalnych, jest 

ciekawym dokumentem współpracy naj- 

wybitniejszych umysłów dzisiejszej Pol- 

ski ze społeczeństwem całego kraju przy 

pomocy mikrofonu radjowego. 

  

Na wstępie rocznika znajdujemy cie- 

Polskiego 

pisze 

kawe ujęcie zadań 

Radja. P 

celów i 

ragniemy stwierdzić — 

"dyrektor programowy Polskiego Radja 

— b. minister Franciszek Pułaski — że 

nasza działalność programowa kierowa- 

na jest stale tą myślą przewodnią, że pol 

ska radjofonja ma służyć przedewszyst- 

  

Państwu i mocarstwowemu jego 

Służba Państwu. podpor:. 

kiem 

  rozwojowi. ząd 

kowanie się jego potrzebom i oddanić 

wszelkich możliwości radja dla dopomo 

żenia powołanym czynnikom w wielkiej 

pracy realizowania szczytnych aspira- 

cyj Narodu — to naczelny postulat na- 

szego programu. 

  

„KURJER* z dnia 17-go lipca 1934 r. 

KURJER RADJOWY 
Cele Radjofonji Polskiej 

w ujęciu Dyrektora Programowego Polskiego Radja 
W ślad za tem idzie praca nad pod- 

noszeniem społeczeństwa na coraz wyż- 

szy poziom kulturalny, a więc budzenie 

zamiłowania do wszystkich dziedzin    

wiedzy i sztuki w formie dostępnej i zaj- 

mującej; zaspokojenie muzyką i pieśnią 

uczuć; nauką moralności — — głodu 

popularnėm  naueza- 

W zakresie 

stkiem na 

echnianie 

podnosze- 

głodu sumienia: 

niem — pragnienia wiedzy. 

   

  

tych zadań mamy przedews; 

celu propagowanie i rozpow 

kultury narodowej polskiej, 

nie jej walorów i umiłowania wśród naj- 

szerszych warstw polskich i niepolskich. 

rozumiemy jej pier 

wiastków rodzimych, jako klejnotów naj 

cenniejszych, ale też i integralnych jej 

części składowych, jakiemi są: kultura 

› żywa i zapładniająca: 

nietylko krzewienie 

  

antyczna, 

kultura zachodnia, tysiącznemi węzłami 

zaw: 

  

z nami skojarzona i wreszcie istotna pod 

stawa naszej kultury narodowej — ide- 

ologja chrześcijańska. niosą w sobie ele- 

  

menty doskonalenia wewnętrznego i pod 

stawy porządku społecznego, opartego 

na sprawiedliwości i miłości bliźniego. 

Wreszcie zadaniem naszem jest pie- 

Ważne postanowienia 
radjowej Ligi Narodów 

Dnia 20 czerwca zakończył w Londy- 
nie swoje obrady 12-dniowy doroczny 
zjazd Mi Azynarodowej Unji S 
cznej. W zjeździe tym wzięło udział 7 
delegatów. reprezentujących 20 i 
europejskich. W obradach wzięli rów- 
nież udział przedstawiciele broadcastin- 
gów amerykańskich. australijskich, 
bańskich, oraz radjofonji Indyj Holen- 
derskich. Ponadto na zjazd ' przybyło t3 
przedstawicieli europejskich ministerstw 
Poczł i telegrafów. 

Na czoło obrad wybiła się wa za 
stosowania Planu Liusi 0 po 
działu f: a europejskich, a w szczególnoś 

ci sprawa polepszenia sytuacji w” dzie- 
dzinie żal długich. Po dłuższych nara- 
dach Rada U nji przyszła do wniosku. że 
sytuacja ogólna w tej dziedzinie już ulc 
gła znacznemu polepszeniu. 

      

ku- 

    

      

NIEPOSŁUSZNE OLBRZYMY. 

Sytuację komplikuje w znacznym sto 
pniu działalność stacyj w Luxemburgu 

i Madonie, którym Konferencja Luce"- 
neńska fal długich nie przyznała. Ponad 
to kilka radjofonij europejskich wystą- 
piło z protestami przeciw zaleceniom 
Unji w stosunku do radjostacyj w Kow- 
nie, Brasowie, Huisen i Oslo, wobec mo- 
żności zakłóceń w eterze. 

Stwierdzono również, co ma zasadni 
cze dla spraw radjofonji znaczenie, że 
odległości między stacjami, wyznaczone 
przez Genewę w lutym r. b., są niedosta- 
teczne i wielu krajom nie pozwalają na 
zapewnienie dobrego i niezakłóconego 
odbioru własnych stacyj w granicach 
państwowych. 

Wobec tego, że niektórzy delegaci eu 

ropejscy zastrzegli sobie prawo użycia 
wszelkich sposobów, mogących zapew- 
nić podobny odbiór — jak również z u- 
wagi, że Rada Unji uznaje słuszność wy- 
suniętych pretensyj, nie będąc jednocześ 
nie w stanie wysunąć żadnego realnego 
rozwiązania — Rada zaleciła kierowniet 
wom radjofonij zainteresowanych poro- 
wne zbadanie sytuacji. wytworzonej 

przez pojawienie się w sferze fal dłu- 
gich radjostacyj nieprzewidzianych w 

Planie Lucerneńskim oraz sta 
wających nie tych frekwencyj, 

plan ten przewidywał. Jednocześnie Ra 
da zaleciła natychmiastowe opracowanie 

    

  

    

  

   

   

   

  

które 

najlepszego planu, który, zatwierdzony 
przez najbliższe konferencje Unji. odpv- 
wiedziałby w zupełności pilnym potrze 
bom radjofonij europejskich. 

STACJE SOWIECKIE. 

Ww edzinie fal średnich Rada zau 

  

ważyła, że jej zalecenia z dnia 2 mar 
r. b. zostały tylko częściowo przeprowa - 
dzone, przyczem stwierdzić można, że 
istnieją w dalszym ciągu wzajemne tru- 
dności między stacjami. nadającemi na 
falach jednakowej długości, niedostatecz 
nie zsynchronizowanemi. 

Wobec powyż Rada Unji zale- 
ca wszystkim wyżej wyszczególnionym 
radjofonjom, w celu uniknięcia niepož 
danych  interferencyj. natychmiastowe 
zastosowanie urządzeń stabilizacyjnych 
i synchronizacyjnych w nadajnikach 
które nie są jeszcze w nie zaopatrzone. 

          

© 

  

   

Rada poleciła specjalnie Prezesowi 
Komisji Technicznej i Ośrodka Kontroli 
w Brukseli służyć pomocą państwom za 
interesowanym w kierunku — unormo- 
wania i zlikwidowania tych niedokład 
ności. Wreszcie Rada zwróciła się pod 
adresem Sowietów z prośbą o możliwie 
najszybsze zbadanie wraz z radjofonjami 
europejskiemi i z Unją sprawy stacyj so- 
wieckich, działających poza obrębem 40 
stopnia szerokości geograficznej w kie- 
runku wschodnim. 

  

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE W POLSCE. 

Obok najważniejszych spraw podzia- 
łu fal długich i średnich, Konferencja 
rozpatrywała między in. sprawę ulep- 
szeń technicznych w dziedzinie transi- 
myj międzynarodowych, sprawę wzaje- 
mnego stosunku radja i wytwórni płyt, 
oraz zagadnienia praw autorskich i wy- 
miany programów. Radjofonja Polska 
była reprezentowaną przez członka Ra- 
dy dyr. Zygmunta Chamca, oraz przed- 
stawicieli Ministerstwa Poczt i Telegra- 
fów: dyr. gabinetu Ministerstwa Pocz! 
Telegrafów R. Starzyńskiego dyr. Depar 
tłamentu Ministerstwa inż. Krzyczkow- 
skiego. 

Następne zebrania Rady Unji odbę- 
dą się w marcu 1935 r. w Szwajcarji, a 
terenem najbliższego Walnego Zebrania 
będzie Polska. 

      

lęgnowanie i rozwijanie wiary we włas- 

ne siły Narodu. szerzenie zdrowego ор- 

tymizmu. pogody i tężyzny ducha, dos- 
  

konalenie charakterów, a tępienie zgub- 

nych wad zarówno w życiu 

publicznem. jak i prywatnem; pogłębia- 

i przywar, 

nie wydajności pracy ludzkiej, dorobku 

gospodafczego. t. j. tych wartości, kto- 

rych wzbogacenie staje się koniecznoś- 

cią dla sprostania tym olbrzymim zada- 

niom jakie się w tej chwili przed nami 

  

     otwieraj 
— 080— 

ZE ŠWIATA 
WIELOJĘZYCZNC ROZGŁOŚNI ITALSKICH. 

włoskich nadaje niektóre 
językach dla 

  

   

    

    

swoje 
celów 

eh 
pro 
inowac    

    
      

  

pr 
ję4sku arabskim @уа 

w godzinach wieczornych, a 
świata NA ego. Au- 

owanie w 

arabskiej, która odnosi się z wielkim 
nem do tej akcji rozgłośni w Bari. 

> te jednym z czynników propagandy 
ji kolonjalnej w Północnej 

j są 
w Bari w 

   

      

         

  

    
że poza radjostacją w 

Bari, która nadaje pozatem audycje w językach 
albańskim i kroackim, rozgłośnie w Rzymi:, 
Medjolanie, Trjeście i Turynie nadają audycj: 
propagandowe w językach niemieckim, francu- 
skim i angielsk lorencja nawet w języku 
hiszpańskim. Jeżeli chodzi o radjofonję polską, 
to rozgłośnie polskie bądź za pośrednictwem 
rozgłośni Katowickiej, nadają audycje propa- 
sgandowe dla zagranie ykach angielsk 

  

     
    

  

   

     
francuskim, niemieckim, esperanckim, a nawel 

te, a od czasu do czasu i greckim. Audy 
zwłaszcza odczyty nadawane w 
ranckim, angielskim i greckim bu ogromne 
„zainteresowanie zagranicą, jak wykazują setki 
listów, nadchodzących od słuchaczy z zagra 
nicy. 

INTERESUJĄCA INOWACJA RADJOFONJI 
WĘGIERSKIEJ 

Krytyka krytyki. 
Radjofonja węgierska wprowadziła ostatnio 

ciekawą inowację do swoich programów, nada- 
od czasu do czasu audycje p. t. „Krytyka 

W audgcjach tych omawiane są u- 
tyczne prasy o programach radjow 
jaśniane te zagadnienia, które w licz- 

nych listach skierowanych do rozgłośni dyrek- 
cji poruszane są przez korespondentów radjc- 
wych. Oczywiście mylne poglądy abonentów ra- 
djowych na zagadnienia i pracę radjofonji pro- 
stowane są bez podawania nazwisk. Audycje te 
stwierdza dyrekcja radjofonji węgierskiej, nie 
mają na celu wywoływania jakichkolwiek bądź 
zadrażnień lub dhskusyj, lecz właściwego na- 
świetlania pracy adań radjofonji i napraw'a 
nia krzywd, które czasami wyrządza radju nie- 
rzeczowa i nispoważna krytyka. 

W audycjach naszych rozgłośni nie znamy 
tego typu prelekcyj, a odpowiada się jedynie w 
tł zw. „skrzynkach pocztowych* na zarzuty 
i uwagi abonentów radjowych, podczas, gdy 
„Krytyki krytyk* programów radjowych druko 
wanych przez prasę, są nadawane narazie je- 
dynie przez rozgłośnie węgierskie. 

24-GODZINNA PRACA RADJOFONIJI 
BRYTYJSKIEJ. 

Specjalne audycje dla dominjów 

Radjofonja brytyjska jest bodajże jedną z 

najbardziej *pracowitych radjofonij  europej 
skich. Praca w olbrzymim nowym pałacu radjo- 

wym B. B. (. wr: bez ustanku w ciągu całej 
doby. Rozgłośnie angielskie nadają program 
dla abonentów krajowych między godz. 7 rano 
a 24-tą, zaś o godz. 0.30 do 7-ej rano nadawany 
jest specjalny program dla domnjów i kolonij 
w. Ameryce Północnej, dla Aryki Azji i Austra 
Iji. W ten sposób *'obhwatel brytyjski w jakiej- 
kolwiek bądź części świata mieszka otrzymuje 
dzięki radju wyczerpujące informacje o rozwo- 
ju wydarzeń i życiu jego kraju rodzinnego. 
Radjofonja polska, nadaje, jak wiadomo, od 
czasu do czasu specjalne audycje przeznaczone 
dla emigracji polskiej przebywającej w krajacn 
cściennych, oraz audycje dla Polonji Amerv 
kańskiej, które za pośrednictwem krótkofaló- 
wek angielskich i amerykańskich, dostają się 
dzięki porozumieniu z National Broadcasting 
Corporation w Ameryce na anteny kilkudzies 
ciu SC Nowego Światła. Nie trzeba pod 
k jak ogromny walor propagandowy po- 
aaa te audycje dla nas, oraz, jak są cenione 
przez Polaków amerykańskich jako jedyny bez- 
pośredni łącznik z Ojczyzną. 

WALKA Z RADJOPAJĘCZARSTWIEM 
ZAGRANICĄ. 

Walka z plagą radjopajęczarstwa zagranicą 
posługuje się w różnych krajach różnemi metv- 
dami. Między innemi ostatnio rząd portugalski 
wystąpił ostro przeciwko  radjopajęczarstwu, 
dzięki czemu każdy listono policjant, oraz 
członek gfardji republikań$kiejj ma prawo 

   
    

  

   

  

    

   

  

  

  

     

  

  

   

   

  

      

  

   

  

    

        

   

     

   

    

Detektor ma głos 
Wesoły feljeton 

Mały, 

zagranicą żaden po- 

djem pod- 

nie zostawił 

Jestem radjodetektor. 

Hola 

czarny, znany 

  
w Polsce i zagranicą. 

  

iządny czlowiek nie rozsłaje się z 

  

czas wi 

  

LA mėj pan wnie w 
— Miej i ty urlop! — niby powizdzial. IPrze- 

Westchnął + 

rozsłanie. 

wrócił oczyma i już go niema. 

  

ojechał. 

mnie jako 

choćl, 
z tego? Pytam. Bo, 

1 takie było nasze 

gdyby 

cokolwiek... i t. d. 

jako, 

Cóż mi 

tako, ale nawet taka 

jakkolwiek 

inna rzecz jest inna, a inna 

znowu coś innego! 

      

  

Przez trzy lata uczyłem mego pana dob 

wychowania. Jak ten nieprzymierzając anioł, 

słuchawkami niby skrzydłami, pieściłem tego 

niewdzięcznika na eterycznem łonie; 

  

śpiewałem 

jak 
co tylko było w programie najlepsze- 

mu, grałem i mówiłem do czule, 

iańka; 

go podawałem mu w uszy, 

niego 

  

jak smakowite menu 

do gastronomicznego pieca. Przytyła jego du- 

  

to i rozkwitła, jak pączek w maśle. 

  

Zegarek zawsze mu dobrze chodził podług hej- 

nału z w marjacki>j. Wisąc 

sta uśmiec h, który bieli zęby i mądrość na wagę 

  

załem     mu w u- 

złota, zna 

go wagi złota w plombach. Dbałem o jego cy- 

wilizację i Kulturę, wyhołubiłem sobie jaszczur- 

  

nie większą od posiadanej przez nie- 

kę z niego, 

Bo cóż to za kultura, 

coś w rodzaju krokodyla. 

kiedy uciekł? 

Ładny mi dał urlop! Zapomniał oczywiście, 

antenę, od rana do nocy 

ję cały program, i to do kogo? do siebie! Żeby 

uziemić więc recytu- 

  chociaż do lampy! Nie, — lampa nad biurkiem 
zgasi 

( 

zona. 
        

cho wszędzie, głucho wszędzie. to bę- 

    

  

dzie, co to będzie??? Sam Mi »wi który to 

ułożył, zlitowałby się napewno nademną, że 
tak zeszedłem — „na dziady*. Gdybym miał 
paznogcie, musiałbym je obg * z rozpaczy. 

  

Bo cóż robi pan heżemnie? Ten syn 

XX 

zazdroś- 

mój 

marnotrawny i trwoniciel dobrodziejstw 

wieku 

cić musi innym, iż zabrali ze sobą radjo na waż 
kacje. Wiem doskonale, że obok. w 

jest niejeden obóz, skąd 

fruwają codzień radosnemi tabunami, mie 
sie z ultrafioletowemi promieniami słońca i to 

To przecież całkiem jasne, że 

okolic: 

    radjowe dźwi 

  

daje powód do jednej wiełkiej radości. A mój 
pan z kąta w kąt jak filozof, opała się 
jak filozof, bańki nosem puszcza, całkiem jak 
Sokrates przy Ksantypie, — a nie wie teraz jak 
trawa piszczy w Grecji, lub też, że na Portu- 
galję spadła szarańcza. No, bo radja w chałupie 

łazi 

  

  

pod słomianą strzechą niema i „dziennika wie- 

nie może. 
Wiem, wiem, — wszystko to przez oszczęd- 

ność czasu, miejsca i dobrej woli. Istne P. K. 
O. lekkomyślności raczej, niż rozsądku! 
cież, jeśli mój pan gazetę jaką tam sobie kupi 
— to dostanie ją z opóźnieniem, przez co każ- 

dego dnia będziż conajmniej o dwa dni zaco 

fanym i starszym o 48 godzin od ludzi współ- 

czesnych. Gdyby mnie wziął ze sobą na wa 

je, — nie pożałowałby! Jabym mu tam w tej 

walizczynie dużo miejsca nie zajął, a co się 

dobrej woli, pomnożyłbym ją t4lko rad- 

jowem słowem wśród siełsko-anielskich rubie- 

Przecież i pacholęta wsiowe i inne gacki, 

» nieokrzesane na roli, zleciałyby się do 

nauczy- 
we w te i we w te" 

czornego“ tlemsamem wysluchiwač 

Prze- 

  

   

  

с- 

    

   

   

zaczarowanego pudełeczka radjowe 

łyby 

nę ŠV 

jodetektory dla siebie, 

go dla oświaty na ziemi rolnej. 

80% w „Polsce. | 

Cóż z tego, kiedy z mego pana wylazł ego- 

iepski ekonomista własnej majętności. 

Posyłam mu te westchnienia swoje, jak list 

arty. Niech go przeczytają różni panowie i 

rozmaite panie, podobne do mego radjopłatni- 

wiciala za 3 zł. miesięcznie. 

Ja tu w kurzu upalnym wytrzymam bez nie- 

go w domu, — ale on bezemnie będzie się nu- 

dził na deszczu, a niech tam! Trudno, stało się 

uż się w tym roku nie odstanie. Ja żałuję, ty 

żałujesz, on żałuje... ale są na szczęście inni 

w liczbie mnogiej, co mają nogi, głowę i rozum. 

Ci nie zapomnieli i nie zapomną zabrać z soba 
radjodetektorów „na letniaki* Powiada bowiem 
słusznie poeta: 

  

głową ruszyć stro- 

a, zaabonowałyby może wreszcie rad- 

—i pożytek byłby z te- 

A tej   ziemi aż 

  

ista 

otw.   

  

  

    

„Bo na wakacjach szczęśliwym być może 
ten, kto pamięta o swym detektorze! 

dckonywać kontroli odbiorników radjowych i 
okazania upowakżnień. Jak wiadomo w 

Isce sprawata zos'į la uregulowana = mnie; 
ej w ten sposób, gdyż*walkę z Eos 

ezarstwem prowadzi zarząd pocztowy przy po- 
mocy policji stem ten, wprpwadzony dość 

dawno, d: dobre rezultaty, czego wynikiem 
ące wykrytych i ukaranych radjopaję. 

   

    

     

   
      

  

czarzy.
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Wiadomości 
Jakie instytucje zajmą się rozpro- 

wadzeniem kredytów zastawowych 
Przyznany przez Bank Polski kredyt 

rejestrowy na zastaw zboża na bieżący 
rok gospodarczy w wysokości 30 miljo- 
nów złotych zostanie rozprowadzony po 
między rolników za pośrednictwem na- 
stępujących instytucyj finansowych. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Pań 
stwowy Bank Rolny, Bank Kwilecki, Po 
tocki i Spółka w Poznaniu, Bank Poznań 
skiego Ziemstwa Kredytowego, Bank 
Związku Spółłek Zarobkowych w Pozna 
niu, Wileński Prywatny Bank Handlo- 
wy i Centrala Rolników w Poznaniu. 

Ponadto kredytów na zaliczkowanie 
zboża dla mniejszej własności rolnej bę- 
dą udzielały Państwowy Bank Rolny, 

Posiedzenie Komitetu 
Dziś w Genewie rozpoczyna się se- 

sja Komitetu Ekonomicznego Ligi Naro 

      

dów. Obrady Komitetu odbywać się bę- 
dą pod przewodnictwem wiceministra 
przemysłu i handlu dr. Fr. Doleżała, któ 

ry jest przewodniczącym Komitetu Eko- 
nomicznego Ligi Narodów na rok bieżą- 

cy. 
W konferencji tej biorą udział przed 

stawiciele 14 państw. a mianowieie: Ame 
ryki, Argentyny. Afryki Południowej, 
Gzechosłowacji, Danji, Francji, Holandji 
Italji, Japonji, Polski, Stanów Zjednoczo 
nych, Szwecji, Węgier i Wielkiej Bryta- 
nji. Do Komitetu Ekonomicznego Ligi 
Narodów należeli również przedstawicie 
le Niemiec, po wycofaniu się Niemiec + 
Ligi Narodów 15 miejsce w tym Komite- 
cie nie zostało dotychczas obsadzone. 

  

Bank Związku Spółek Zarobkowych i 

   

   

  

Centralna Kasa Spółek Rolniczych w 
Warszawie. Pożyczki z tytułu kredytu 
na rejestrowy zaslaw zboża mają być 
spłacone w sześciu ratach, począwszy od 
1 stycznia 1935 r. 

  

Wprowadzenie w bieżącym roku go 
spodarczym znacznych udogodnień w ko 
rzystaniu z kredytu zastawowego ma na 
celu jaknajwiększe udostępnienie tego 
kredytu dla rolnictwa. 

Kredyt ten zaopatrzy rolnika w środ 
ki obrotowe. oraz powstrzyma go od nad 
miernej podaży w pierwszych miesią- 
cach pożniwnych. 

Ekonomicznego L. N. 
Komitet Ekonomiczny Ligi Narodów 

zajmie się analiza obecnej światowej sy- 
tuacji gospodarczej i w zależności od 
przebiegu dyskusji albo sformułuje pew 
ne zalecenia, względnie podejmie odpo- 
wiednią akcję ekonomiczną międzyna- 
rodową. 

Pozatem omówione zostaną zagadnie 

nia, dotyczące międzynarodowej produk 
cji i obrotu cukrem, zwalczania kontra- 
bandy sacharyny oraz kwestja zawarcia 
umów międzynarodowych weterynaryj- 
nych, co do których zresztą z inicjatyw) 

Komitetu Ekonomicznego Ligi Narodów 
zwołana jest na połowę października r. 

b. konferencja międzynarodowa. 
Wreszcie Komitet rozpatrzy za 

nienia celne. Obrady Komitetu potrv 
kilka dni. 

    
  

  

   

' Narada nad zwiększeniem produkcji 
rzemieślniczej 

W tych dniach odbyło się posiedze- 

nie komisji do spraw wzmożenia produk 

cji rzemiosła, istniejącej przy Związku 

1zb Rzemieślniczych. 
Obrady zagaił prezes Związku Izb 

Rzemieślniczych sen. Wendt, poezem 

dyr. B. Sikorski sprecyzował zadania ko 

misji, której celem jest praca nad ekspan 
sją produkcji rzemieślniczej na rynku 
wewnętrznym przez zapewnienie rzemio 
słu udziału w dostawach państwowych 
i samorządowych. Drugiem zadaniem ko 
misji jest zwiększenie eksportu wyrobów 
rzemieślniczych na rynki kontynentalne 
i zamorskie. 

Zebranie wysłuchało następnie refe 
ratu na temat dróg, prowadzących do 

wzmożenia produkcji rzemieślniczej, wy 
głoszonego przez p. Piekarskiego. 

Po dyskusji nad tym referatem komi- 
sja uchwaliła jednogłośnie wniosek na- 
stępujący: 

„Rzemiosło w obeenej swojej strukturze I 

  

   

    

    о8о 
i I Gamina — 

Konsolidacja rzemiosła 
'» Na drodze do konsolidacji rzemiosła 
polskiego dokonano ważnego kroku na- 
przód. W Warszawie nastąpiło połącze- 
nie dwóch rywalizujących dotąd ze 

względów politycznych, organizacyj r 
mieślniczych: Związku Rzem. Chrześci- 
jan R.P. i Zrzeszenia Rzem. Chrześci- 
jan im. Jana Kilińskiego. Organizacje te 
zlały się w jedną sp. n. „Związek Rzemie 
ślników Chrześcijan w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
Akt połączenia odbył się uroczyście, 

po nabożeństwie w kościele 00. Kapucy 
nów, na które przybyły cechy ze sztan- 
darami. Następnie, w siedzibie Związku 
przy ul. Miodowej, po przemówieniu pre 
zesa, pos. Snopczyńskiego. nastąpiło 
symboliczne oddanie sztandarów obu or 
ganizacyj prezesowi Zw. Rzem. Chrz. w 
R: P. 

Zebrani wysłali depesze hołdownicze 
do P. Prezydenta Rzplitej, do Marsz. 

J. Piłsudskiego, p. premjera L. Kozłow- 
skiego, prezesa W. Sławka. ministra M. 
Z. Kościałkowskiego i do ministra Floy- 
ar-Rajchmana. 

      

nastawieniu nie jest przygotowane do należy- 
tego w. kania rynków krajo h i zaśra- 
nieznych, oraz do wyeliminowania szkodłiwega 
pośrednictwa Aby przed powstaniem 

Iniczych gospodare dać 
udziału w 

orzystania 

   

       

    

   

    

    
   

    

    
             

    

osłu 
pwych i 

Ё ‘пп'юиуъп konii j 

powołać przy Związku Izb Rzemieślniczych 
biuro handlowe, któreby to zadanie miało s; 
niać. Biure to w pocz: 
z jetoby ię przedew: 

  

    

    

       sprawami ti 
» гиюм….› > OR 

w ten sposób kontakt ze źródłami dostaw i ił4 
staweami*. 

Opracowanie statutu i szczegółów or 
Sanizacyjny ch nowej centrali rzemieśl 
niezej polecono Związkowi Izb Rzemieśl 
niezych. 

dniach do izby handlowej pol 

   

gospodarcze 
Inwestycje w lasach 

państwowych 
Program inwestycyjny lasów pańsi- 

wowych przewiduje budowę i przebu- 
dowę zakładów przemysłu drzewnego, 
wzniesienie budowli administracyjnych, 

przeprowadzenie meljoracyj oraz zwięk 
szenie stanu posiadania lasów państwo- 
wych przez zakup gruntów leśnych. 

Lasy państwowe prowadzą we włas- 
nej administracji 35 tartaków, przerabia 
jacych rocznie do miljona metrów sze- 
ściennych drewna.-W roku bież. admini 
stracja lasów państwowych rozpoczęła 

budowę nowych tartaków: w Kostopolu, 
w Plewaniu, w Worohcie i w Mikuli- 
czynie, przyczem dwa tartaki w Mikuli- 
czynie zasilać będą doliny Drutu w prąd 
elektryczny jako elektrownia okręgowa. 

W przebudowie natomiast znajduje się 
zakład przeróbki drewna w Hajnów 
oraz tartak w Bydgoszczy i fabry 
dykt w Dollidach. Na powyższe roboty 
inwestycyjne i remonty przeznaczono 
kwotę ponad 4 miljony złotych. 

Prowadzone są też roboty meljora- 
cyjne w lasach państwowych. Z prz 
nanego na okres obrachunkowy 1933-34 
r. kwoty na meljoracje te w wysokości 
475.000 zł, wydatkowano do końca ma- 
ja r. b. okało 60 proc. tej sumy. Na ok- 
res obrachunkowy 1934-35 r.  przewi- 
dziany został wydatek w kwocie 680.000 
złotych. Regulowanie stosunków wod. 
nych i inne zabiegi meljoracyjne w la- 

sach państwowych pozwalają odnawiać 
drzewostany, usprawniać bieżącą gospo- 
darkę na terenach produkujących oraz 
powiększać obszar zagospodarowany 
kosztem zmniejszenia nieużytków. 

Wreszcie lasy państwowe dążą do 
zwiększenia stanu posiadania lasów, eo 
ma poważne znaczenie gospodarcze wo- 
bec kurczenia się powierzchni leśnej w 
Polsce. Na bieżący rok gospodarczy 
przewidziana została kwota na nabycie 
gruntów leśnych w wysokości 2 i pół 
miljona zł., z czego 2 miljony zł. prze- 
znaczone zostało jako zapłata za dobra 

Zakopane. 

Przemysłowcy amery- 
Kkańscy interesują się 
budulcem polskim 

Ajencja 

  

    

ka    

  

    

    

„Iskra” w. tych 
o-amerykanskicį 

w Warszawie zgłosiło się reg przedstawi- 
cieli amerykańskiego .przemysłu budowlan 
ZA arem poinfósnówania się co do moż. 

akupów budulca drewnianego w Pols 
ększych ilościach na wiywóz do Stanów Zj 

i oczonych 

Jak się dowiaduje 

  

   

   

  

     

    

    

  

AS VST TA ISK DOO) 

Wycieczka harcerzy polskich z Ameryki w Warszawie 

     
   

Delegacja bawią w Warszawie wycieczki 
harcerzy polskich Związku Narodowego Polskie 
go w Ameryce złożyła w sobotę wieniec na gro- 

   
bie Nieznanego Żołnierza. Na zdjęciu delegacja 
ze sztandarami polskim i amerykańskim przed 
grobem Nieznanego Żołnierza. 

  

Projekt utworzenia 
Izb Pracy 

Opracowywany jest obecnie projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospa 
litej w sprawie utworzenia Izb Pracy, a- 
nalogicznych do izb rzemieślniczych, izb 
przemystowo-handlowych i t. d. 

Zadaniem Izb Pracy będzie przedsta 
wieielstwo i obrona interesów robotni. 
ków i pracowników umysłowych, zapey 
nienie im współuczestnictwa w życiu go 
spodarczem. starania i polepszenie wa- 
runków pracy i bytu. współdziałanie z 
władzami państwowemi w zakresie 
wszelkich spraw dotyczących świata pra 
cy EL d> 

    

Ceduła urzędowa 
Giełdy Pieniężnej w Wilne. 

z dnia 16 lipca 

Banknoty: Dolar 5,28 (żądany), 

      
        

  

    

Czeki i wpłaty: Londyn 26,8. 
(płacony). Paryż 35 (żądany) (pła 
Monety: Ruble 46,30 (żądane), 46 (płacne). 

Papiery procentowe: 3% Prem. Poż. Bu- 

dowlana 44,75. (žad.), 

Gietda warszawska 
iRSZAWA. (Pat) Waluty: Berlin 204 

Londyn 26.79—26. New York 
Kabel ls—5.26'/s. Paryż 3 
a 172:98—172.12. 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 16 lipca 1934 roku. 

Za 100 kg. parytet: Wilno. 
tranzakcyjne: to I 

44,25 (płac.). 

          

  

stand: 

  

       

    

    

  

     

  

   
    

   

i pszenna gat. IC. 3250. M: 
00/0 22.50. ; 

Ceny orjentacyjne: Żyto I standart 

    
   

    

  

5.50. Pszeniea zbierana 18—20. 
ę zbierany 15—16. Owies stand 

Mal pszenna kat. II 
Rs kat 

П. 

    

      
    ‚ шЕВ 

Maka 
. Mąka 

żytnia тахома ( 
16. Otre4; pszenneė 

- bez zmian. 

  

111150 miałkie 
Len — 

-— 080 

Spadek kosztów utrzymania 
w Warszawie 

Komisja dla badania zmian kosztów utrzy: 
mania w Warszawie na posiedzeniu z dnia 9 
b. m. utrzyman rodziny 
pracownie: terech osób w 
cu w porównaniu z majem r. b. obniż 
o 1,50/e. (Iskra). 

RADJO 
WILNO. 

zw OREK, dnia 17 

3 6.35: Muzy 

  

   

  

    
        

lipca 1934 roku. 

a. 6.38: Gimnastyka. 
7.05: Dziennik poranny. 7.10. 
Chwilka Pan domu. 7.25: Pro- 

dzienny. 7.30: Rozmaitości. 11.57: Czas. 
: Hejnał. 12.03: Kom. met. 12.05: Przeglad 

y. 12.10: Koncert. 13.00: Dziennik potudnio- 
20: Utwory Beethovena. 1: Z rynku 
14.00: Wiadomości eksportowe. 14.05, 

gadanka Legjonu Młodych. 16.00: Koncert 
muzyki lekkiej. 17.00: Skrzynka P. K. O. 17.15; 
Koncert popularny. 18.00: .„Dobromil-—gni: 

     : Pieśń. 
a Muzyka. 
Muzyka. 7.20: 

  

       

  

      
     

  

    
     

         

  

  

    
    

  

Herburtow“. 18.15: Wesołe piosenki 
18.45: „Džiu-Džitsu“. „Wie i 
djofonizowana opow. Arkad 
19.10: Program na środę. 19. i 
19.50: Wiadomošci sportowe. 1 kom. 
sport. 20.00: Myśli wybrane. 20.02: „Jak się 
słucha muzyki Ry Wagnera” felj. 20     

    Isolda* 'Wagnera. Dzien. 
„Wychowznie seksualne 
30: Kom. met. 

Tristan i wie 

     

   

    

    

  

mło- 

yka. 6.38: Gia: 
>= k porann 

r w 
   

    
3: Kom. 
Koneert. 

Muzyka s0- 

cianki. ! Пчпп! 1 

met. 12 ąd prasy. 12.10: 
15.06: Dziennik południowy. 13.05 

  

    
   
  

  

    

   
ska (płyty). 14.00: Wiadomości eksportowe. 

4.05: List ze wsi od dzieci do Cioci F 
16.00: Muzyka lekka. 17.00: Audycja dla dz 
    

  

   

    

  

   

    

   chónu mby. 17.45: Rec 
pog. 18.15: Różne in- 
„O kulturze dnia po- 

: Pregram na czwartek 
egląd litewski. 19.15: 
z płyt, 19. Wiado- 

: Wileński komunikat 

i8.60: 

strume: ny (otyła. 
wszedniego“ pog. 
i rozmaitości. 19.05: 
'Kecital. 19.40: Muzy 
mości sportowe. 

    

      

  

   
sportowy. 20.00: „Myśli wybrane*. 20.02: Felje- 
ton aktualny. 20.12: „Pieśni szntymentalne w 
wykonaniu Dziennik wieczorny. 

  

  

21.00: Trąbka i caps yk z Gdyni. 21.02: Co- 
dzienny odcinek powiešcic 21.12: Pieśni. 

Recital fortepianowy 00: Kwadrans 

i. 22.15: Muzyka taneczna. 23.00: Kom. 

       

    

 



Dziš nowy starosta 
grodzki obejmuje 

urzędowanie 

Dowiadujemy się. że dzisiaj nowo- 
mianowany starosta grodzki p. kpt. Wie 
lowieyski obejmuje urzędowanie. 

  

Dotychczasowy starosta grodzki w 

Wilnie. p. Wacław Kowalski. przechodzi 
na stanowisko radey do Urzędu Woje- 
Wodzkiego. 

Podczas swego urzędowania na śla- 
nowisku starosty p. Kowalski zdobył so 
bie powszechną sympatję ludności i pod 

władnego personelu. który z żalem że- 

gna swego dotychczasowego kierowi1i- 

ka. P. slarosta Kowalski cieszył się sym- 

patją również t. zw. szerokich sfer lud- 

ności. o interesy. której zawsze troski: - 

wie 

   
  

    zabiegał. 

  

Wybory 

do gmin żydowskich 
numerze z dnia 

ż wkrótce u- 
„Owent Kurjer“ w 

16 bm. podaje wiadomoś 

każe się dekret w sprawie nowych wy- 

borów do gmin żydowskich w okolicach 

Wilna i Nowogródka. Zostanie zwołana 

Ww tych dniach specjalna narada zarza- 

du gminy. na której będzie omawiana 

Sytuacja. która się wytworzyła w zwia- 

zku z przeprowadzeniem przez władze 

poważnych zmian w budżecie. Nie jest 

wykluczone. że gmina zgłosi pratest 

przeciw zmniejszonym pozycjom bud- 

żetu do Najwyższego Trybunału Admini- 
„tracy jnego. 

0 rozwój gospodarczy 
Wileńszczyzny 

Wszczęta ostatnio akcja w kierunku 

podniesienia stanu gospodarczego Wi 

leńszczyzny zaczyna wydawać owocne 

wyniki. 

Dzięki poparciu p. wojewody Jasz- 

€zołta projektuje się w niektórych po- 

wiatach założyć wytwórnie serów, prze- 
twórnie grzybów, jagód i t. p. 

Licytacja majątków 
® _ Dowiadujemy się, iż w sierpniu r. b. 
zostanie wystawionych na licytację oko: 
ło 100 majątków i folwarków położo- 
nych na terenie województw wschodnich 
Licytacj je odbędą się z powodu znaczne 
80 zadłużenia ich właścicieli. 

Prace meljoracyjne 
na pograniczu 

Na pograniczu polsko-sowieckiem w 
ostatnich trzech miesiącach zmeljoro 
wano 850 ha gruntów. Plan obejmuje je 
szcze około 700 ha łąk i około 500 ha 
błot. 

  

   

  

     

  

„KURJER* z dnia 17-go lipca 1934 +. 

„Porachowali sie“ — na Śmierć 
     

  

   

Wczoraj donosiliśmy już o morderst 
uł. Wronia Ponarska, gdzie przed bramą 

  

zastrzeleny został niejaki Władysław Gry 
zam. w Wilnie w domu nr. 15 p 

uliey. 

     zkiewicza niejaki Piotr Sawicki, z: 
mieszkały przy ul. Bagatela 6 z rewolweru, po- 
życzonego tego dnia od Bolesława Jagiełły (Ba- 
gatela 13). 

W nocy policja ujęła Sawiekiego. Oznajmił 
e chciał nawet dobrowolnie oddać się w 

e władz. 
Okolicznóści zbrodni, jak również osba za- 

równo zamordowanego, jak i mordercy daj: 
podstawę do przypuszczeń, że w danym wyp 
čku ma się do czynienia z typowym mordem 

   

      

GT 
rę   

     
  

na tle porachunków osobistych. 
świetle dochodzenia sprawa zabójstwa 

Gryszkiewicza przedstawia się następująco: 

    

POSTANOWIENIE ZEMSTY 

Przed kilku dniami na Wilji, iedaleko wsi 
Buchta, popeł j drzewa. 
Nieznany osobnik napadł na pilnującego drze 

wo dozorcę, pobił go i zabrał znaczną ilo 
stępnego dnia zgłosił się do policji 
zezuał, kradzieży dokonał Gry: 

    

   

    

  

   że 

й a zatrzymano, lecz wobec braku 
poszlak zwolniono. 

Tymezasem Gryszkiewicz dowiedział się że 
został zadenuncjowany przez Sawickiego, wo- 
hee czego przysiągł krwawą zemstę. 

Zamiast do klasztoru — do grobu 

  

W dniu 12 lipca rb. w Nieświeżu w og"0- 
dzie klasztoru Benedyktynek powiesiła się na 
drzewie Jadwiga Laskowska, która przybyła 

   

  Wczoraj © gedz. 9-ej w 
lnie cyrk był widownią 
która przekształciła 

dzy publiczności 

ichś  nieporozum 
zka.  Usiłow: 

io zdołały zlik 
rozwinęła się formalna $0WFUCA 

krzesła, laski i parasolki. Charaktery 
że w bójce bardzo czynny udział w 

    

    

   

    

  

     
wybuchła 

połiejanta i obsługi 
a. Na ga- 

    
   

  

   
      ne, 

    do Nieświeża i chciała wstąpić do klasztoru, 
"lecz spotkawszy się edmową, dostała wstrza- 

su nerwowego i powiesiła się na drzewie. 

Bólka w cyrku 
Jedna z krewkich niewiast złamała 

olkę. Kilkanaście 
uszkodzenia cia- 

pecjalnie wezwany 1e- 
położył zaalarmowany 

ły kobiety. 
jet na czyjejś głowie par:     

    

ła, Kilka osób opatrzył 
karz. Kres „rozruchom 

oddział policji. 
Przedstawienie, które wobec wynikłej awau- 

tury zostałe przerwane, po zlikwidowaniu „bi- 
twy“ zostałe wznowione i odbyło się już we 

względrym spokoju (Ci. 

     

   

Zamachy samobójcze 
młodej kelnerki i bezrobotnej krawcowej 

W ciągu dnia wczorajszego zanotowano w 
ie dwa zamachy samobójcze. Przy Kolejo- 

wej zatruła się esencja octową 18 letnia kel- 
nerka Weronika Krasowska. 

W mieszkaniu zaś swej kołeżanki L. Ogiń- 
skiej przy ulicy Gzrharskiej 1 w zamiarze po 

Wi        

  

  

    

  

bawienia się ży zatruła się denaturowanym 

spirytusem 32 letnia bezrobotna krawcowa. Ju- 
styna Baranowska. 

    

e ratunkowe przewiozło desperatki 
w słanie ciężkim do szpitala. (Ci. 

  

Zlikwidowanie tyfusu 
w pow. święciańskim 

Dzięki znergicznej akcji władz 
nitarnych na terenie powiatu św 
dało się zlikwidować całkowicie 
lusu płamistego. Nowe wypadki 
są bardzo rzadki 

Różyca w pow. nieświeskim 
Na terenie powiatu nieświeskiego szerzy się 

chorcba Świń (różyca). Władze przedsięwzięły 
'z tą ehorobą-walkę i przeprowadzają na w; 
soką skalę szezepienia ochronne i zapobieg: 
cze. 

    
epidemję ty- 

zachorowań 

  

  

    

    O$0- 

Mniej kradną koni 
Ostatnio w poszczególnych powiatach wo- 

ego zanotewano bardzo, dla miej- 
i pocieszający objaw znacznego 

zmniejszenia się koniokradztwa, Jak wykazuje 
statystyka, przestępstwa w tej dziedzinie spa- 
dły prawie o 80 procent. 

   

    

W ciągu czerwca i połowy lipca w cał: 
Wileńszczyźnie znanotowano zaledwie 16 wy 
padków kradzieży keni, tymczasem w roku u- 
biegłym w tymże okresie zanotowano 39 wypa- 
week pojedyńczych i 17 zbiorowych kradzieży 
koni. 

    

RER I SIT S SIA DIT ST TT ANET CEER SPSK 

KURJER SPORTOWY. 

* Dziś wyścigi konne 
Dziś o godzinie 16 na Pośpieszce odbędzie 

„się 9 dzień wyścigów konnych. 

W! programie następujące biegi: 
Wojskowy bieg naprzełaj pocieszenia o n: 

grodė 4 Dyw. Art. Kionnej. Dystans 4000 mtr. 
Zgłoszoń;ch 9 koni. 

St*eple-chase o wagrodę p. J. Strumiłły. 
słans 3000 mtr. Zgłoszonych 8 koni. 

Wojskowy bieg naprzełaj 3 p. Strzelców Kou 
nych. Dystans 4000 mtr. Zgłoszonych 11 koni 

„ Steeple - chase o nagrodę p. Jana hr. Tysz- 
kiewicza. Dystans 3000 mtr. Zgłoszonych 6 h. 

    

    

Dy-   

Konferencja prasowa 
tenisistów 

W mieszkaniu wiceprezesa Pol. Zw. Lawn- 
Tenisowego odbyła się konferencja prasowa, 
kudas omówiono najbliższe plany prac 

7 sa. 

  

  

    

  

grze po, SK przeciw ko 

  

   
    

  

  
  

   

  

4 т "aa : Tłoczyńs oraz Hebda lub 
iarłowski. Hebda w dniach w czasie tre 
ringu nadwyr sień prawego ramic   io ile nie w w dniach najbliższyc 
zostanie zas piony w singlu przez Tarłow 
go. Para polska zestawiona zostanie dop 
po Ea dniu meczu z Belgami. 

Głównym. tematem konferencji była sprawa 
trenerów i instruktorów tenisu. Polski Zw. 
Lawn-Tenisowy usilnie pracuje obecnie 
rozwiązaniem tego problemu, którego donios. 

„łość obecni członkowie zarządu Związku w peł 
ni doceniają. 

  
  

       

    

Nasi pr zeciwnicy w tenisie 
walczą z Francją 

W nadchodzący piątek rozpoczyna się % 
Warszawie mecz tenisowy -iPolska—Belgja w 
pierwszej rundzie walk o puhar Davis 

Z tej racji zczególniej interesują ym j 

  

  

      

   

    

   

  

     

      

    

      

dla nas wynik toczącego się obźcnie spotk 
bBelgja—Francja w Paryżu. Francja 
naturalnie, w składzie rszerwowym. Dotychczas 
uzyskane wyniki wiają się następu 

Nayert (Belg) audot 4:6, 3:2 
damain_ (Fr. Borman 3:6, 6:0, 
meau (Fr. — van den Eynde : 

W meczu pań Francuzka Olivieri AR a 
Kelgijkę Radigues 41230, 64: 

Panna Horner .) — de -Rad 6:0, 
lLwdank_ (Bełygisp <— Billadout 4“ 
Sole (Belgja) pokonała Olivieri 
Destremont (Fr.) pokonał Bormana 9: 

jan Beni sensacyjneį porażki 
"_ Crawforda 

W trzecim i ostatnim dniu iagłowego me- 
czu tenisowego o puhar Davisa w strefi 
pejskiej Menzel odniósł ser 

nad Crawford>m 
zwyciężył Hechta 3: 

      

    
   

    

e Graih 

  

     
Menzel był zde ydowanie lep od Craw 

forda i wygrał slosunkowo łatwo. Hecht za 
wiódł. Jego porażka zadecydowała o zwycię- 
stwie Australji w ogólnej punkt 

Australja zatem zdobyła mistrzostwo stref 
europejskiej | walczyć będzie z mistrzem strefy 
amerykańskiej drużyną Stanów Zjedn. Żv 
ska drużyna skolei spotka się w 
siadaczem puharu Anglją. 

    

      

  

Fundusz Obrony Morskiej? 

Delegacje z Polski na kon- 
gres żydowski w Genewie 

i Brukseli 
Z ramienia Zjednoczonego d. iteta 

dla Walki z P adowaniami Żydów w Niem- 
czech wyjeżdź kongres ż wski do walki 
z antysemitami, który odbędzie się w Gnewie 

   
  

         

    

    
w dniach 6—9 sierpnia pp.: dr. Gotlib, Leoa 
Lewite, pos. Wiślicki, pos. dr. Rosmarin, red. 
Samuel Wołkowicz, Lejb Szczerański i L. M.     
i.ewin. 

Odjazd deleg 
+-g0 sierpnia. 

Równocześnie w Brukseli odbędzie się kon- 
gres komitetów antyhitlerowskich, który ma 

z skoordynowanie działalności komite- 
yhitlerowskich na całym świecie, oraz 

ie v$Q;miany towarów pomiędzy po 
iemi krajami,  bojkotującemi towaiy 

Skład delegacji z Polski na kongres 
jest następujący: Pos. Wiślicki, sen 

ki, Maurycy Mayzel, inż. Sta 
erański, red. Wołkowicz i inż. Ad- 

z Polski dnin 

  

nastąpi w 

    

    

   
   

   

  

bruksals 
Rafal * 
nislaw 
Jer. 

Wszechświatowy 
hitlerowskich 

    

    

  

komitetów anty 
końcu sierpnia. 

(m) 

Narada nad utworzeniem 
jednolitej reprezentacji ludności 

żydowskiej w Polsce 
W Warszawie odbyła się onegdaj narada 

działaczy żydowskich, reprezentujących różne 

stronnictwa i odłamy w sprawie stworzenia jed 
nolitej repre. zentacji Żydów polskich. Za two 
rzeniem takiej reprezentacji wypowiedziały się 
spe“ EN gospodarcze, niesjonistyczne i po- 

a * wszystkie stronniel- 
ę wyborem 

kongres 
odbędzie się w 

  

   

  

  

    

OFIARY 
Wileński Wojewódzki Komitet 

ski Pomocy Ludności 
rodzaju, komunikuje 
złożonych w komite 

   Obywatel- 
dotkniętej klęską nieu- 

o następujących ofiarach 
ie: 

        

Okręgowa Izba Kontroli Państwowej w Wil- 
nie — 52,50 zł. Dr. Lujfiwik Łukowski z listy 
Nr. 115 —,5 zł. Inż. Władysław Piątkowski z 

X 7,95. Inż. Władysław Klebanow 
gmunt Jundziłł 

.9104 — 5 zł: Ministrowa Janina Pry- 
storowa tytułem dochodu z kongertu: w Pałacu 

   

    

   

   

    

   Prezydjum Ra zorg..przez „Ra 
dzinę Urzędn „00 zł. Zarząd Gtó- 
wny Zrzesze| cow ników B. P. — 2827 

   
    

    

  

Materj 
Dr. 

Składnica 
1.50. 

Intendenckiego w Wiln 
Zygmunt Kudrewicz* z listy 
ygmunt Bujko — 5 zł. Kierownik 

koły Fabr w Gosławicach — 
SER Józef Ła z listy 

Prob. Kościoła Piotra 
9 71. 33 DAL w Wilnie 

Inż. Bolesław Knaur z Brześcia n. B 
680 — 1 zł. Razem 3.658,65 złot 

      

    

  

      

    
    

      

Czy złożyłeś ofiarę na 

    

POŚCIG Z NOŻEM W RĘKU 

soboty Gryszkiewiez spotkał na u- 
go. Po kilku słowach wyrwał z 

    

     
Sawieki zdążył jednak 

się w mieszkaniu. 
ale i 

  

Wieczorem 
Sawicki 

ciosu i sehroi 
uapad powtórzył < 

zdełał zbiec. 
Sytuacja stała 

czna, gdyż Gr. 
go. Sawicki wiedział, 
trzema laty popełnił juź 

osobistej i był zato y 
przekonany. jak twierdzi, że i tym razem Gry- 
szkiewiez groźby dotrzyma. ( 

wówczas 

    

iego niebezpie- 
zabije. 

Gryszkiewiez przed 
abójstwo na tle zem- 

  

     

  

   

  

    
  

POŻYCZONY REWOLWER 

Wówczas Sawieki pożyczył od sw: 
yi, Jagiełły rewolwer. W niedzielę 
nach popołudniowych gdy szedł z Jag 
Wronią — Ponarska spotkał się nagle ak: w 
o©ke z Gryszkiewiczem. 

Gryszkiewiez w ł kłótnię. Wówezas Sa- 
wieki wydobył rewolwer i oddał w kierunku 
napastnika 4 strzały. Gryszkiewicz padł. 

   

  

     

ZA KRATAMI 

Sawiekiego i Jagiełłę osadzono / wareszcie 
do dyspo: wladz owych. Sawieki upar- 
cie dowodzi, że gdy nie zastrzelił Gryszkie- 
wieza, dziś już on zajmowałby jsee zmarłe- 
go, a į-g0 miejsce w areszcie zająłby Gryszkie- 
wiez. (€). 

REIK RSD ATS EEST 

Akcja ošwiatowa 
obozów harcerskich 

erskie na pogra 
m. polsko - łotewskiem i polsko - 

m prowadzą intensywną akcję społa 
cowej ludności M prowadzona 

nda oszcz ści przy pomocy Tó- 
А zwoju ziem wschodnich i Centat 

nego komitetu Oszczędnościowego. 

Harcerze polscy wyjeżdżają 
na Łotwę 

Dnia 18 b. m. wyjeżdża reprezentacja har- 
cerska Polski na międzynarodowy zlot w Ry 
dze. Reprezentacja składa się z 180 harcerzy, 

specjalnej dele, w skład której wcho- 
dzi wojewoda Gr. naczelnik Z. H. P. 
sędzia Olbromski i komisarz między odowy 
Z. H. P. mgr. Kapiszėws 

Jest to już drugi masowy 
polskich do Łotwy. 

Wycieczka harcerzy wileńskich 
do Podkarpacia 

Na Podkarpacie i do Zales k w majbliż- 
szych dniach udaje się większa wycieczka har- 
cerzy i harcerek z Wilna. 

Wycieczka harcerzy spędzi na Podkarpaciń 
około dwóch tygodni, zaś w Zaleszczykach okoła 
tygodnia, gdzie równocześnie weźmie udział w 
zjeździe drażyn harcerskich. 

      

    

    

  

niczach polsko 
J. 

    
   

     

  

    

   
  wiec| 

wśród miej 

      

     
        

   

  

     

wyjazd harcerzy 

    

8022 

Współpraca straży 
granicznych 

Z Turmont donoszą, iż dzięki współdziałaniu 
granicznych polskiej i łotewskiej coraz 

rzadziej notowane są wypadki przemytnictwa 
zawodowego. Większych transportów przemytui 

ch ostatnio nie notuje się wcale. Bazę opera- 

ną, jak się zdaje, przerzucili przemytnicy 
pogranicze litewsko-polskie i łotewsko-litew 
gdzie grasują zorganizowanemi bandami. 

pograniczu polsko-łotewskiem zatrzymy- 
wane są drobne partje cukru pochodzenia pols- 
kiego, tytoniu łotewskiego oraz polskiej galan- 
terji i wyrobów bawełnianych. 

Handel polsko - sowiecki 
W składach misji handlowej sowieckiej w 

Stołpcach nagromadzono mnóstwo towarów pe 
chodzenia polskiego. Transporty te odejdą nie- 
bawem do ZSRR. Również w składach zi 
się większe transporty ryb i kawioru z Sow 

tów, które następnie odejdą do szeregu miast 
polskich, m. in. do Wilna. 

Mają również niedługo ukazać u 
gatunki taniego wina sowieckiego. Rów 
r. na rynku krajowym uka się mają winogro- 
na sowieckie, które mają być nie gorsze od spro 
wadzanych z Połudn. Europy, natomiast tańsze 
o 15 proc. 

  

       

    

  

     

  

     

      — Thorwaldzie, twoje serce zawsze hije tak 

siłnie, gdy trzymasz mnie w*swych ramionach. 
(„Politiken*) 
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Dziś; Aleksego W., Westyny M. 
Jutro: Szymona i Kamilla 

Wschód słońca — godz. 3 m. 04 

Zachód słońca — godz. 7 m. 44 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S. B. 

w Wilnie z dnia 16/VII — 1934 roku. 

Ciśnienie 757 
Temperatura + 24 
Temperatura najwyższa —- 
"Temperatura najn 
Opad 0,6 

   

  

Tend.: bez zmian 
Uwagi: Pogodnie, wizez. przelotne opady. 

PRZEPOWIEDNIA POGODY: Małopolska 
wraz z Podkarpaciem i Pokuciem: zachmurze- 
nie jeszcze duże z deszczami. Temperatura 
mało zmieniona. Słabe wiatry z kierunków pół 
nocnych. я 

Pozostałe dzielnice Polski: dość pogodnie lub 
pogodnie. Ciepło. Skłonność do 
burz, z szcza na wschodzie. Słabe, 
mi umiarkowane wiatry z północno - 

i północy. 

  

    

hwiia- 
zachodu 

    

OSOBISTA 
— Urłop wojewody wileńskiego. W dniu 

dzisiejsdym Pan Wojewoda wileński Władysław 
Jaszczołt wyjechał na urlop wypoczynkowy. 
Zastępować nieobecnego, p. Włojew: będzie 
p Wicewojewoda Marjan Jankows. 

   

   

  

MIEJSKA 
Wilno przesłałe album Toruniowi. Wilne 

wysłało do samorządu toruńskiego piękny al- 
bum m. Wilna z dedykacją prezydanta dr. Ma 
leszewskiego. 

— Chodniki 
miasta postanowił jeszcze w br. przy 
prac przy układaniu chodników na p 
Wilna. Chodniki otrzymają przedmi 
rzyniec, Wiłkomierska, Pośpie 
Nowy 

    

    
   

Popławy :       

  

GOSPODARCZA 

— Objaśnienia dla płatników podat- 
ków. Na podstawie nowej ordynacji po- 
datkowej wydane będą przepisy o spo- 
sobie udzielania informacyj platnikoni 
podatków. Nowością będzie wprowa- 
dzenie t. zw. objaśnień. Płatnicy, którzy 
nie zostaną objaśnieni w sposób dosta- 
teczny przy otrzymaniu nakazu podat- 

kowego będą mieli prawo w ciągu 14 dni 
zażądać objaśnienia z urzędu skarbowe- 
go. 

— Grzyby wileńskie zdobywają rynki zagra 
niezne. Wileńska wytwórnia grzybów otrzymała 

  

Dziś premjera! 
dziasny, ubóstwiany 
przez cały świat 

światowej kreacji, nagrodzonej 
złotym medal, w Ameryce p.t. 

  

lestone. (Przypomnijmy sobie „Na zachodzie bez zmian”). 
NAD PROGRAM: Aktualje i dodatki dźwiękowe. 

miejscowych . 

Największe wydarzenie сегопи! 

AL JOLSON 
SERCE WŁÓCZĘGI. 

„KURJER* z dnia 17-go lipca 1934 r. 

KA 
większe zamówienia od importerów amerykań- 
skich i francuskich na dostarczenie maryno 
wanych i suszonych grzybów. 

Sfery fachowe ® ają opinję, że urodzaj 
yby będzie w tym roku dobry. 
Francja zakup: wędliny. Przed kilku 

dniami odszedł z terenu Wileńszcz tran 
sport L zw. wędlin lite ich do Francji. W 
pierwszych dniach sierpnia podobne tr. 
ty ą odejść z powiatów lidzkiego i 
czyńskiego. 

— Drobni kupcy nie są zadowoleni z wy- 
miaru podatkowego. Drobni kupcy i przentv- 
słowcy m. Wilna złożyli ot rny memorjał 
do władz skarbowych w sprawie wysokiego wy 
miaru podatkowzgo na 1934 r. 

Według memorjału władze skarbowe w nie- 
których wypadkach wymierzyły podatek o 20 
proce. większy niż to miało miejsce w poprzed- 
nich latach. 

  

   
     

  

   

  

    

na     

  

   
       

  

   

  

  

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

Nadzwyczajne posiedzenie prezydjunit 
Gminy. Wczoraj rano odbyło prezydjum Gmi 
ny Wyznaniowej nadzwi;czajne pos 
którem uchwalono wys! natychm О 
sokiego 'Komisarza Palestyny telegram słę 
pującej treś „Zwracamy się do Pana, Wy 
soki Komi o ratowanie Abrahama Staw- 
skiego, któr st niewinn Obecn': toe. 
w Palestynie rozprawa ape j 
go, zasądzono na śŚmier za Zi 
dr. Arlosoroffa, kierownika departamentu po- 

nego Jewish Agency. 

— Gmina żydowska otrzymała od władz wo- 
wódzkich budżet na rok 1934. Wobec tego, 

d Wojewódzki dokonał w budżecie sze- 
nian, gmin k się do- 

się z zamiarem złc a rekur- 
su do władz centralnych. W tym cslu na dzień 
dzisiejszy zwołane zostało posiedzenie Zarządu 
Gminy. w końcu bieżącego tygodnia w spra- 
wie tej odbędzie się posiedzenie plenum Rady 
Gminy. 

— Akade 

    

      

  

  

   

   

  

   
   
    

  

  

     

            

  

  

      

      

    

   
ja żałobna ku ezci zmarłego ро- 

€ty. Wczoraj wieczorem odbyła się w głównej 
synagodze akademja żałobna ku czci zmarłego 
przed tygodniem poety hebr: iego 'Ch. N. Bia- 
lika. Przemówienie okolicznościowe wygłosił 
rabin Rubinsztejn. 

  

   

ZEBRANIA I ODCZYTY 
- Walne zebrznie Oddziału Związku Strze- 

leckiego Nr. 1. I o godz. 17 min. 30 przy ul. 
św. Anny odbędzie się zebranie członków oód- 
działu Związku Strzeleckiego Ni. 1 im 
Żeligowskiego. 

ia porządku dziennym wybory nowego Za- 
rządu o delegatów na mający się wkrótce 
odbyć zjazd Strzelecki. 

   

  

   gen 

  

    
     

     

  

  

RÓŻNE. 
Sprostowanie. W artykule o kolonjach let 

nich: Wil. Sekretarjatu BBWIR, powinno byc 
że półkolonje letnie w Ponarach prowadzi Ro- 
dzina Kolejewa, a nie Włojskowa, jak zostało 
wydrukowane. 

Dawno niewi- 
(słynny bohater filmu „Sonny 
Boy") w jego najnowszej, 

Rezyserji amerykańskiego 
Rene Cialr, słynnego Mi- 

Bajeczne melodje! Doskonałe pomysły 
Ceny od 25 gr. 

Teatr I muzyka 
TEATR MIEJSKI „ŁUTNIA* 

Paganini” po cenach propagandowy 
y Janiny Kulczyekiej i R. Petera. Dziś 

# nach propagandowych stylowa 
cperetka Leha „Paganini”, która niebawem 
schodzi z repertuaru, ustępując miejsca naj- 

premjerze. W roli głównej wywołu 

     

  

     

  

     

   

  

K. Wyrwicz 
skiego. 

"Wycieczki i akademicy korzystają z ulg bi- 
letowych. 

— „Katia tancerka” w Lutni. Obfitu 
piękne melodje i treść wielce interesu 
feklowna operetka Gilberta 

z pierwszy 
waniu r 

   

    

   
    

  

    

      

   

  

ai 
je nową wystawę scenic 

MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE PO- 
BERNARDYŃSKIM 

      

    

     

   

  

   

      

       

ki 
30 w. po 
rnenil'a „Mu 

tej kończ 
Woskowski ż 

ałorocznej p 
skim. Są to już ostatnie widowis 

ustępującej miejsca 
„Zgorszenie publiczne'. 

Na wileńskim bruku 
DAMA U KIEROWNICY. 

Przechodnie ul. Antokolskiej byli wczx 

przed wieczorem iadkami wypadku, kióry 
omal nie skończył się tragicznie. 

Z Pośpieszki zmierzał w strenę miasta ro- 
„werzysta, przed którym toczył się wóz. Z na- 
przeciwka mknęło w stronę Wołokumpji au- 
te, w którem znajdowali się podporucznik z 
„jakąś damą. W! pewnej chwili wóz skręcił na 

k, a auto, całym impetem wpadło na wychy- 
y się z za wozu rewer. Ledwie przechodnie 

  

się ze mna 
tępy Zofja 

  

w Teatrze 

a tej ko- 
doskonałej farsie 

  

   

  

Zwierzenia 
NARZE- | 
CZONEJ 

    

  
RR 

liężczyzna oczekuje tak wiele”... | 
Co jest właściwie najbardziej nieodpartym 

urokiem kobiety?. Może Pani mieć ładną twarz, 
być świetnie ubraną, mieć miły charakter i być 
dobrą gospodynią domu—Ale, o iie cera Pani 
nie jest jasna, delikatna i piękna, nigdy nie 
będzie Pani prawdopodobnie miała sposobności 
okazania wyśnionemu mężczyźnie tych wszyst- 
kich swych zalet. Mężczyznę przedewszystkiem 
przyciąga cera. Gdy mówię moim przyjaciółkom, 
jak naprawdę łatwo jest mieć świeżą, białą, 
gładką skórę, są one zdziwione. Od lat już 
stale zawierzam znakomitemu paryskiemu Kremo- | 

wi Tokalon, kolor biały (nie tłusty). Jest on wy- 
bielający, wzmacniający i ściągający, oraz bez- 
względnie niezawodny. Zwalcza rozszerzone pory, 
wągry i zmarszczki. Rozjaśnia i wybiela najciem 4 

  

   
   

     
ie uszkodzone. 

ŻA WIŚNIE TRZEBA PŁACIĆ. 

Mieczysław Zaręba (Obozowa 46) 
handlarzowi Izraelowi Sakowi zam. przy    

  

zpitałnej 18. 

Regulując na 
liczył pieniądze i 
płaeając 8 zł.. 

   
   ar: 

Zaręba oskarżył Saka i oszustwo. 

się zorjentować w sytuacji, rowerzysta, 
y jechał zresztą przepisowo prawą 

znalazł się pod kołami auta. Auto 
chałe na słup przydrożny. Na Sz 
się bez poważniejszego wypadku. Rowerzy 
doznał tylko ogólnego potłuczenia ciała « 
podrapań na twarzy i rękach. Auto i rów 

Ść, Sak kilkakrotnie od- 
tie oddalił się nie do- 

trony 
zaś naje 

ezęście obeszło 

  

  

   
  er 

wypadku twierdzą że autem któ- 
chato tłewą stroną, kierowała towarzyszka 

(m). 

    

sprzedał 

   uderzył Podnie 

niejszą i najbardziej be? barwną skórę, Jestem pew- 
aa, że upiększające działanie Kremu Toka!on ko- 
loru białego pomoże każdej kobiecie do zdoby- 
cia upragnionego mężczyzny. 

  

KTO W CIEBIE ŁOKCIEM, TY W NIEGO 

SEREM. 

Bazyli Nowikow przechodząc ul. Niemiecka 
pchnął niecheąco niejakiego Salomena Podnie- 

i ego zam. przy ul. Antokolskiej 76. Pod- 
ański rzucił w 

sera i zaczął nawoływać przechodniów do po- 
kicia Nowikowa. 

Wytworzyłe się zbiegowisko. W Įbronie 

  jego kierunku kawałkiem     

№- 
który 
  

Dalszy „rozwój wypadków zahamował po- 
posterunkowy. (©) 

  

  Hartwig Kantorowicz, 

Kupimy za gotówkę większą ilość 

jabłek Kwaśnych 
Oferty kierować wprost do: 

Poznań,   Grochowe Łąki 6. 
  

ROXY żegnalne występy. 
MY OJCA.   

Stanisław Gozdawa-Gołębiowski, Marta Popielewska i Seweryn Orlicz. 

Ceny zniżone: Dzienne od 25 gr. Wieczorowe od 35 
Program Nr. 7 

Udział biorą: Balet Wąsowicz—Podgórska. Nina Fedorówns, 

Ostatnie po- 
p. t. SZUKA- 

gr. 
NA SCENIE: Rewja 

NA EKRANIE: Przebo- 
jowy film reżys. Franka Borzag'a p. t. SERCA WIECZNIE MŁOBE. W roli gł. Mary Pickford 
  

DZIŚ! HELIOS | 
ŹLE KOCHAN 

COLOSSEUM 
WNIEJ W POLSCE BYŁO. 

Bronisław Borski, Zygm. Winter, 
Ujrzymy: Akcję komedjową, taniec i śpiew. 

Upojne piosenki ! 

  

    Hyams, 

Udział biorą: 

Nie zważając na sezon letni demonstrujemy jednocześnie 
z Warszawą najnowszy potężny film nowoczesny! 

Zachwycające tańce! 
W rolach głównych: Maureen Osuiliva (bohaterka Tarzana) 
i Franchot Tone (z filmu Tańcząca Venus). 

Rewelacyjna rewja! 

Ceny od 25 gr. 

Dziśl Największy niesamowity film doby obecnej mroż. krew w żyłach 
WYSPA ZATRACONYCH DUSZ. 

Charies Laflon i Ricard Arien 
NA SCENIE: Całkowicie nowe barwne widowisko p t, JAK TO DA- 

Irena Grzybowska, fTrio Grey, 
L. Łukaszewicz, Duet Wańkowiczówna i Ron-Valt. 

W rolach gł.: Bela Luoosi. Lojla 
Ludzie zwierzęta. 

St 

  

sław Janowski, 

Ceny od 25 gr. na wszystkie seanse 
  

Najwiękaze 
arcydzieło 
świata p. t. 

OGNISKO | Podniebni rycerze 
W rolach głównychj Richard Arlen, Jack Oakle i Robert Coogan. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o g. 6-ej, w dnie świąt. o 4-ej pp. 
  

RZĄDCA DOMU 
poszukuje posady 

tylko za mieszkanie w domach prywatnych lub rząd. 
Oferty do Administracji „Kurjera Wileńskiego" 

pod „Rządca domu" 

  

° 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 

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

Morele 
pierwszej jakości zł. 7.70 
drugiej Ž zł 550 
Miód kuracyjny zł. 13— 
Pomidory zł. 6.70 
pięciokilowe franko  zaliczką 

„Banan* Zaleszczyki 

M 0 re I e wyhodowane 
w naszych 

sadach wysyłamy paczki 5 kg. 
po cenie zł. 7.50, paczki 10 kg. 
po 15 zł. Większe zamówienia 
załatwiamy koleją po cenie zni- 
żonej. Adr: Inż. Teodor Hojdysz 
Horoszowa, p. Uście Biskupie, 

pow. Borszczów. 

Kamienie, (tl, МИ 
tanio do sprzedania—Subocz 28 

Odbiornik 
3 lampowy do sieci, z wbudo- 
wanym głośnikiem ind.—dyna- 
micznym, odbiór 40 stacyj zagr. 

okazyjnie do sprzedania 
Boltupska 14—1 

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

ckiewicza 23. m. 5 

  

  

  

   

  

  

Mieszkania 
do wynajęcia |, 2 i 3 pokojowe 
ciepłe i suche przy ul. Bakszta 
Nr. 10. Szczegóły na miejscu 
lub u właściciela domu Kewesa 

ul. Sadowa 13—4 

POKÓJ 
do wynajęcia z elektrycznością 

i wygodami z/k Dobroczyn- 
ny 2-a m. 14. 

MASZYNĘ 
do pisania, walizkową (porta- 
ble) w dobrym stanie kupię 
natychmiast. Zgłoszenia kiero- 

  

  

  

wać: Zawalna 1—3, drukarnia 

Poszukuję posady 
ochmistrzyni 

Łaskawe oferty kierować: 
Wilno, ul. Lipowa 13 
dom Kozakiewicza 

PENSJONAT- 
LETNISKO 

we dworze 3 kil. od stacji, w 
sosnowym lesie na brzegu rze- 
ki—urocza miejscowość. Dow. 
Wilno, Skopówka I1 — sklep. 

    

  

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, skórce 

i moczopłciowe, 
Wileńska 7, teł. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8. 

Dr. J. Bernsztejn - 
choroby skórne, weneryczne ż 

moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 

Dr. Kenigsberg 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe, 
ulica Miekiewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 i 4—8. 

  

    

DOKTÓR 
® 

D. Zeldowicz 
Choroby, skórne, weneryczne, 

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

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

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

OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 

gwarantowane, eleganckie, mod. ” 
ne i tanie nabędziesz tylko 

w pracowni 

Wincentego Pupiałły 
Wilno, Ostrobramska 25. 

  

RETRO WO EEEOZEOSORETCTWH STS NS SR TE TSS INTENSO TSRS SI 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie wraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—81/, i 7 —9 wiecz 

Z я Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. 

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

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 
za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 gr 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

  

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

OTEKĄ R 

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis <


