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NALEZNOSC POCZTOWA OPLACONA RYCZAŁTEM 

Rok X!. Nr. 221: (3111). Wilno, Środa 15 Sierpnia 1934 r. Cena 15 groszy 

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

Dziś W MIMErZE: 

  

naftę. 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Aresztowanie 
dyrektorów zakładów żyrardowskich 

go adwokaci pp. Landau, Polikier i Ur- 
banowiez wobec postawienia im zarzu- 
tów natury etycznej zwrócili się do Ra- 
dy Adwokackiej z prośbą o powołanie 

sądu honorowego w tej 

Wczoraj rano z nakazu sędziego šled 
czego do spraw szczególnej wagi p. De- 
manta aresztowany został w mieszkaniu 
własnem przy ul. Poinej 46 dyrektor na- 
<zelny zakładów, żyrardowskich dr. Jan 

Vermersch, który spełniał swe funkeje 
od chwili zabójstwa dyr. Koehlera do 
chwili objęcia zakładów przez nadzór 
sądowy. Aresztowanie nastąpiło nasku- 
tek wyników izji, przeprowadzonej 
w jego mies 1. 

Dr. Verm h urodz. w r. 1900 jest 
obywatelem francuskim z pochodzeńia 
Fiamandem, w Polsce przebywa wraz 2 
žoną i 4-letnim synkiem od r. 1931. 

Równocześnie policja aresztowała na 
Helu drugiego dyrektora zakł. żyrardow 

skieh Francuza Lucien'a-Mojžesza Ca- 
cma, szwagra Boussaca. 

Caem w zakładach 

  

   

    

żyrardowskich 
pełnił funkcje dyrektora handlowego i 
jako krewny głównego właściciela miał 
na sprawy tabryki olbrzymi wpływ. 

Caem wyjechał z Warszawy przetł 
paru dniami pomimo tego, że zobowią- 

się wobec sędz. Demanta do pozosta- 
wania w stolicy. 

Śledztwo w sprawie tej skandalicznej 
afery posuwa się w szybkiem tempie. 
Wezoraj wezwany został do sędz. De- 
manta sen. Dobiecki. Przesłuchiwanie go 
trwało kilka godzin. Jak się dowiaduje- 
my, po powrocie z przesłuchania do do 
mu sen. Dobiecki zachorował i wezwał 

lekarza. ч 

Zkolei sedzia Demant przesłuchał se- 
kretarza osobistego Ś. p. Aleksandra Le- 
dnickiego p. Wiktora Jakubowskiego. 

Pogrzeb bisk. Tymie- 
nieckiego 

ŁÓDŹ, (PAT). — Dziś przedpołud- 
niem odbył się tu pogrzeb biskupa łódz- 
kiego śp. Wincentego Tymienieckiego. - 
Po egzekwjach arcybiskup Gall odprawił 

„os w otoczeniu licznego ducho 
W nabożeństwie wzięło udział 

14 Piskiipów. przedstawiciele władz cy- 
wilnych, wojska, licznych delegacyj i td. 

Trumnę wniesiono do jednej z kaplic, 
gdzie umieszczono ją w podziemiach. 
Złożono wiele wieńców, m. in. w imie- 
niu prezydenta Rzplitej złożył piękny wie 
niec wicewojewoda Potocki. 

  

      

   

Francuzów — 

Dziś przesłuchani mają być w charak- 
” terze świadków zarządcy sądowi Žyrar- 

dowa z p. Srzedniekim na czele. 
Komitet obrony praw mniejszości 

akcjonarjuszy ogłosił komunikat, że je- 

Narodziny zwycięstwa. 
Baśnie współczesne. — 

ZOE ERE AAS 

Konferencja Litwinowa 
z min. Beckiem 

ży po stolicach Europy, zatrzyma się w 
Warszawie eeiem odbycia konferencji     

Z dobrze poinformowanych zazwy 

czaj kół politycznych dowiadujemy 
że sowiecki komisarz spraw zagraniezn. 
Litwinow w drodze powrotnej z podró- 

z min. Beckiem. 

  

rawie. 

Premjer Węgier przybędzie do Warszawy 
Jak sie dowiadujemy. w pierwszych 

dniach września przybędzie do Warsza- 
wy premjer Węgier Goemboes, które- 

W ambasadzie sowieckiej w Paryżu 

  

Z okazji pobytu w Paryżu sowieckiej 
berg w ambasadzie sowieckiej obiad. Widzimy 

  

Denain i Unschlichta. 

mu towarzyszyć ma min. spr. zagr. Ka- 
nia. Przyjazd premjera Węgier ma nie- 

watpliwie wielkie znaczenie polityczne. 

  

   misji lotniczej,   
od strony 

    
lewej: 

   
ie rriota, 

  

res ZSSR. Rosen- 
Rosenberga, gen 

  

  

Goście z zagranicy w Wilnie. — Kolej na 
W obronie studjum rolnego USB.$ 

Córka zamordowała ojca. — Krwawy dramat na Antokolu. — SF" 
BSN ES 

    

  

Zmiana na stanowisku 

posła Niemiec w Rydze 
RYGA, (PAT). — Dotychczasowy po 

seł niemiecki w Rydze Martius opuścił 
zajmowane stanowisko, przechodząc do 
centrali. Posłem niemieckim w Rydze 
mianowany został dr. von Schack, radca 
ministerstwa spraw zagranicznych. 

„Bóg Zz nami“... 

  

   

  

BERLIN, (PAT). — W wielu košeio 
łach protestanckich w Berlinie, należą- 
cych do opozycyjnego dziś t. zw. synodu 

   wyznaniowego, pastorzy odczytali ma- 
nifest, w którym przedstawili uchwały 
niemieckiego ewangelickiego kościoła 

narodowego przyjęte na ostatnim syno- 
dzie. 

W manifeście uchwały te są nazwa- 
ne bezprawnemi. Żądzę władzy omyło- 
nych ludzi postawiono przed wskazania 
mi ewangclji. Manifest kończy się zda- 
niem: Oświadczamy gminom i zgroma- , 
dzeniom kościoła, że ten, klo słucha tego 
nowego reżymu kościelnego, daje świa- 
dectwo nieposłuszeństwa Bogu. 

Angielska pięcioletka 
zbrojeń powietrznych 
WASZYNGTON. (PAT). — Przewod- 

niczą komisji marynarki izby reprezen 
tantów oświadczył, że przygotowywany 
jest 5-letni program budowy 2,100 kyd 
roplanów. 

  

      

Odznaczenie 
wicemin. Manoilescu 
WARSZAW, (PAT). — W dniu dalalejszyie 

minister rolnictwa i reform rolnych Poniatow- 
ski udekorował podsekretarza w rumuńskiem 
ministerstwie rolnictwa Manoilescu komaudorją 
gwiazdy Polonia Restituta. 

Zakaz czynności 
duszpasterskich 

GDAŃSK, (PAT). — Senat wolnego miasta 
a zabronił A idzeniem z dnia 13 

ści duszpas- 
Szymańs- 
Józefa w 

         

  

skich na terenie Gdańska się 
kiemu. wikaremu przy kościełe św. 
Gdańsku. 

Ks. Szymański przed 5 laty sprowadzony zo 
siał do Gdańska z diecezji che skiej i od te 
go czasu sprawował swe funkcje duszpasterskie 
wśród ludności polskiej. W sprawie tej będzie 
interweajował komisarz generalny Rzplitej w 
Gdańsku. 

Spadek bezrobocia 
WARSZAWA, (PAT). — Na dzień ti bm. 

wedle biur urzędów pośrednietwa funduszu bez 
robocia, ogólna ilość bezrobotnych na terenie 
całego państwa wynosi 2982,495 osób, co stano 
wi spadek bezrobocia w stosunku do tygodnia, 
ubiegłego o 1,645 osób. 

  

Papen w drodze do Wiednia Cyiry z jednego tylko powiatu 
BERLIN, (Pat). Dziś w południe wy- 

jechał do Wiednia nowy poseł przy rzą- 
dzie austrjackim von Papen dla objęcia 
swej placówki. 

Po drodze zatrzyma się Papen w 
Berchtensgaden w Bawarji, gdzie prze- 
bywa kanclerz Hitler. Papen otrzyma od 
Hitlera dyrektywy zwłaszeza wobec mo- 

mentów, które zarysowały się w związku 

z podróżą kanelerza związkowego Schu- 

schnigga do Budapesztu i wicekanele- 
rza ks. Starhemberga do Rzymu. 

Pozatem omawiana będzie prawdo- 

podobnie sprawa arcyksięcia Ottona. 

któro żywo poruszyła opinię niemiecką. 

WALKI NA DALEKIM WSCHODZIE 
LONDYN, (PAT). — Korespondent Reutera 

z Fu-Czeu donosi: Wedłe wiadomości pochodzą 
cych ze źródeł ich oddziały wojsk rzą 
dowych Czang-Kaj-Szeka w liczbie 4,000 žolnie 
rzy wkroezyły do Fu Czeu. Komuniści w liczbne 

   
   

około 1,000 ludzi ukrywają się w górach na pół 

noc od Fu-Czeu i prowadzą walki podjazdowe. 

W samem mieście panuje spokój. 

Władze wszczęŁy energiczną akcję tropienia 

komunistów. 

WADOWICE, (Pat). Na podstawie da- 
nych powiatowej komisji szacunkowej, 

wadowiekim by- 
ło zalanych przez powódź 56 gmin, go- 

PRZEMYSŁOWCY i KUPCY, 

ustalono, 

  

ie W pow. 

spodarstw 2.693. Łączna kwota strat wy 
nosi 904.955, w tem samo rolnictwo pe- 
niosło straty sięgające powyżej 623.000 
złotych. 

  

którzy pragną pozyskać rynek wołyński biorą udział w 

V Targach Wołyńskich 
9—23 września 1934 r. 

Informacje: Dyrekcja Targów Wołyńskich — Równe, Zarząd Miejski. 

 



„KURJTR“ z dnia 15 sierpnia 1934 >. 

Zamordowała ojca 
Ponury dramat na ul. Kalwaryjskiej 5 

Godz. 11 min. 30. W pokoju dyżur- 
nym IV-go komisarjatu P. P. na ulicy 
Kalwaryjskiej panuje a. Dyżurny tun 
kejonarjusz walczy z senn ą. Na tere- 
nie komisarjatu całkowity spokój. 

  

    

Nagle drzwi komisarjatu gwałtownie 
otwierają się. Do pokoju wpada zadysza- 
na młoda dziewczyna. Jest bardzo pod- 
niecena. Blond włosy rozwichrzone. 
Chwilę nic nie mówi. Nagle wybucha 
swaltownie: 

„Zamordowałam ojca, proszę mnie 
aresztować!” 

Drzemki jakgdyby nie było. Dyżur- 
ny stawia pytania. 

Dziewczyna odpowiada wyra 
  

  

ie. 

Stała się potworna zbrodnia. Córka 
zamordowała ojca. 

Tragedja rozegrała się w domu Nr. 5 
przy ul. Kalwaryjskiej. Meldująca wy- 
mienia nazwisko. Nazywa się Aleksan- 
dra Rancewa. Ma lat 20. Zamordowała 
ojca swego Aleksandra Snastina. (Dla- 
czego córka nosi inne nazwisko, nie z0- 
stało narazie wyjaśnione). 

NA MIEJSCU ZBRODNI. 

та chwilę z komisarjatu rozlegaja 
się alarmujące dzwonki telefonów. O 

zbrodni dowiaduje się wydział śledczy, 
przedstawiciel urzędu prokuratorskiego, 
pogotowie ratunkowe. 

Po kilku minutach na miejsce wy- 
padku przybywa auto pogotowia. 

Zbrodnia rozegrała się w domu Nr. 5 
przy uliey Kalwaryjskiej. W tem miej- 

seu jezdnia jest znacznie niższa od cho- 
«ników. Długi piętrowy dom tworzy na 
wzniesieniu masywny czworokąt. Weho- 
dzi się na wzniesienie. Mieszkanie do- 
zorcy magistrackiego Snastina i 
się u wejścia frontowego od strony pod- 
wórka w bel etage'u. Przez ciem 

przedpokój wchodzi się do słabo oświt- 

tłonego pokoju. Lekarza i sanitarjuszy 
spotyka posterunkowy. 

  

Proszę tutaj. Posterunkowy zapała 
elektryczną lampkę kieszonkową. Smu- 
ga Światła wskazuje na drzwi. Sanitar- 

jusze uchyłają drzwi. Widzą przed sobą 

okropny widok. podłodze blisko 

drzwi leży w kałuży krwi człowiek. Obok 

w pokoju wszystko zabryzgane krwią. 

Plamy krwi widnieją na Ścianach i na 

suficie. 38-letni Jan Snastin już nie żyje. 

Lekarz stwierdza, że otrzymał w głowę 

trzy głębokie rany. Śmierć nastąpiła na- 

tychmiast. 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. 

W międzyczasie przy уа na miej- 
sce wypadku kierownik komisarjatu, na 
terenie którego miał miej wypadex 
oraz motocyklem zastępca kierownika 
wydziału śledczego z funkcjonariuszem 

tajnej policji. 
Drzwi pokoju, w którym rozegrała 

się ponura zbrodnia, zamykają się. Wszy 
stko pozostaje nietknięte do czasu przy- 
bycia przedstawicieli prokuratury. 

Tymezasem w drugim pokoju dwu- 
pokojowego mieszkania, przy okrągłym 

stole jadalnym, oświetlonym lampką ©- 
lektryczną z pod szerokiego „abażuru* 
rozpoczyna się badanie eórki - zabój- 
czyni. 

    

   

  

W OBRONIE 
PRZED KAZIRODZTWEM. 

Wyniki pierwiastkowego dochodze- 
nia nie mogą być narazie podane do pu- 

blicznej wiadom. Zgodnie jednak z in- 
formacjami, jakie zdołał uzyskać na 

miejscu wypadku nasz wysłannik, spra- 
wa przedstawia się następująco: 

W godzinach wieczornych żona za- 
mordowanego wyszła z domu. W mie- 
szkaniu pozostał 38-letni Snastin oraz je- 
go 20-letnia córka. 

W pewnej chwili ojciec zaczął na- 
pastować córkę w celach zmuszenia jej 
do uległości. Córka stawiła zacięty opor 
W czasie szamotania się pochwyciła cię - 
żki przedmiot i rozpłatała ojcu czaszkę. 

Po dokonaniu tego czynu dziewczyna 
zamknęła mieszkanie i udała się z po- 
nurym meldunkiem do komisarjatu. 

W chwili gdy piszemy te wiersze 

rozpoczęło się dopiero dochodzenie po- 

  

licy jne. 
Jutro podamy szezegóły tego wy- 

padku. (0) 
  

Epilog gtošnej w Wilnie sprawy 
Głośna swego czasu w Wilnie sprawa Szere 

szewskiego, Alpera i stud. medycyny USB. Edel 

heita, którzy za pośrednictwem aplikanta sądo 
wego Konrada Okulicza pragnęli drogą przekup 
stwa wydobyć z więzienia, aresztowaną pod za 
rzutem uprawiania działalności  komunistycz- 
nej, Halinę Szercszewską, studentkę medycyny 
USB. znałazła onegdaj swój epilog w Sądzie Naj 
wyższym. 

Jak nasi czytelniey pamiętają, skazał Sad Ok 

  

  

ręgowy w Wilnie ojca i narzeczonego Szereszew 
skiej po roku więzienia z zawieszeniem na 5 
lat, zaś Alpera na 2 lata. Sąd Apelacyjny wyrok 

zatwierdził. 

Od tego wyroku założyła obrona Alpera skar 

gę kasacyjną. 

Sąd Najwyższy oddalił na onegdajszem po 

siedzeniu skargę kasacyjną, zatwierdzając tem 

samem poprzedni wyrok. (m). 

Składajcie ofiary na powodzian 

„Obecny rząd nie obawia się głosowania” 
Akcja przedplebiscytowa w Niemczech 

BERLIN, (PAT). — Na  stadjonie 

sportowym w Neukoeln minister propa- 

gandy Rzeszy Goebbels wygłosił przemó 

wienie przedwyborcze. Bliska dwugodzin 

na mowa ministra transmitowana była 

przez wszystkie radjostacje niemieckie. 

Równocześnie przemówienia wygłaszane 

były: w Monachjum -— minister Goering, 

w Kołonii —- Frick. we Wrocławiu — 

Hess. 
Minister Goebbels oświadczył, iż z 

chwilą powołania Hitlera rozpoczęła się 

nowa epoka w Niemczech, której opieku 

nem stał się Hindenburg. Najważniejszą 

rzeczą było to, iż rewolucja była dokona 

na bez przelewu krwi. Hindenburg wspie 

rał Hitlera, a ten wywdzięczył mu się 
nie naruszając armji. Następnie minister 

Z WARSZAWY 

Pogrzeb $. р. Lednickiego we czwartek 
Pogrzeb ś. p. Aleksandra Lednickie- 

go został wyznaczony na czwartek, wo-- 

bec niezalatwienia dotychczas forma!- 

ności zarówno z władzami kościelnemi 

i sądowo - policyjnemi. ; 

  

Pogrzeb odbędzie się w kościele św. 
Karola Boromeusza na Powązkach i bę- 
dzie b. skromny. Kondukt z polecenia 

władz duchownych prowadzić będzie 

tylko jeden ksiądz. 

Dziennikarze niemieccy przyjadą do Wilna 
Rząd polski wystosował zaproszenie 

do organizacyj dziennikarskich w Niem 
czech, naskutek której w najbliższych 

dniach przybędzie do Warszawy 10-ciu 

redaktorów pism niemieckich na czele х 

szefem wydziału prasowego ministerst- 

wa propagandy. Przybycie dziennikarzy 
niemieckich będzie rewizytą na wizytę 
dziennikarzy polskich w Niemczech. 

Uczestnicy wycieczki odwiedzą wszy: 
stkie większe miasta Polski, m. in. i Wil 
no. dokąd przybędą samolotem. 

Wycieczki Polaków z zagranicy 
po Polsce 

Po roźwiązaniu Zjazdu Polaków z 
zagranicy w Warszawie Uczestnicy jego, 

podzielili się na grupy, z których każda 
udała się w innym kierunku na wycie- 

czkę. Jedną taką grupę gościmy u siebie 

w Wilnie. 
We Lwowie kulminacyjnym punk- 

tem pobytu wycieczki było odsłonięcie 
na ratuszu tablicy pamiątkowej z nastę- 

pującym nadpisem: „Składając hołd bo- 
haterom orłląt lwowskich. tablicę tę na 
pamiątkę Światowego Związku Pola- 
ków ufundował 2-gi Zjazd Polaków z 
Zagranicy. Lwów sierpień 1934 r.* 

Poznań również uroczyście przy jmo- 
wał u siebie jedną z grup wycieczko 

wych w dniach 13 i 14 b. m. 

Goebbels podkreślił zasługi fełdmarszał 

ka Hindenburga. Minister Goebbels mó- 
wił dalej. iż zagranica nie potrzebuje mó 

wić Niemcom, że ich położenie jest cięż 

kie; obecny rząd nie obawia się głosowa 
nia. Dziś za Hitlerem stoją v scy, mło 
dzież, starcy, armja i ludność cywilna, 
Kanclerz Hitler opowiedział się ża armją 
gdyż sam jest żołnierzem. Robotnicy są 
za Hitlerem, gdyż sam Hitler pracował na 
rusztowaniach w Monachjum, chłopi sto 
ją również za Hitlerem, gdyż na począt 

ku władzy Hitler już o nich myślał. 

   

Dalszy ciąg mowy ministra Goebbel 

sa był jednym wielkim apelem do tych 

trzech głównych — zdaniem Goebbelsa 
— podpór dzisiejszego reżimu. 

10 września Sowiety 
przystąpią do Ligi 

Narodów 
LONDYN, (PAT). — „Daily Herald* 

donosi, że przystąpienie Rosji  Sowiec- 
kiej do Ligi Narodów jest pozytywnie 
przesądzone. Rosja Sowiecka ma przystą 
pić na pierwszem posiedzeniu Ligi w dn. 
10 września. Decyzja w tej mierze zo- 
stała Już powzięta przez Litwinowa i tyl 
ko Jakaś zwłoka mogłaby zmienić tę de 
cyzję. 

„Daily Herald“ twierdzi, że przyjęcie zn х ao 13 RS ZSRR. do Ligi będzie jednogłośne 

Poganie niemieccy 
BERLIN, (PAT). — Krajowy minister spraw 

wewnętrznych Badenji rozwiązał związek pogan 
niemieckich, który powstał w lutym w Rajbur- 
gu. Związek ten negował  chrzt ścijan, "jako 

pozostającą pod duchowym wpływem 

      

Żydów. 

Dolar spada 
„WARSZAWA, (PAT) Na giełdach euro- 

pejskich panowała dziś w dalszym ciągu słaba 
tendeneja dla dolara. Na giełdzie warsza iej 
kurs delara amerykańskiego spadł do poziomu 
nigdy jeszcze nie notowanego, mianowicie w 
porównaniu z notowaniami poniedziałkowemi 
kurs czeku na Nowy York spadł z 5,21 do 5.00, 
a kurs przekazu telegraficznego z 5,21 do 5.20. 

Giełda warszawska 

  

   

  

    

  

   

  

   _WIARSZAWIA - WALUTY: Berlin 
207,30. Londyn 26 

  

‹ „ Nowy 
York — kabel 5 Szwajcarja 
172,77. Tendencja ni ‚ 

Dolar 5,17. Dolar zioty 8,94. 

Kronika telegraficzna 
— SZKIELET OLBRZYMIEGO WIELORYBA 

znaleziono na Kamczatce w odległości 40 klm. 
cd wybrzeża morskiego na wysokości 500 m. 
nad poziomem morza. 

— W KOPALNI W ELSIGHEIM WSKUTEK 
WYBUCHU GAZÓW| z 11 górników znajdują- 
cych się pod ziemią, uratowało się trzech a do 
7 górników oddziały ratunkowe nie dotarły i 
stracono nadzieję wyratowania ich. Pomiędzy 

nimi znajduje się dwóch Polaków Władysław 
Milecki i Jan Szawczyk. 

— PRZYBYŁA DO POLSKI WYCIECZKA 
KOLEJARZY ESTOŃSKICH w liczbie około100 
osób. Wycieczka zabawi w Polsce 5 dni 

— W CZASIE NAKRĘCANIA FILMU w 
jednem z praskich atelier filmowych wy T 
się tragiczny wypadek den ze statystó y 
A;reklor teatru prowincjonalnego Heid 

i gę dostał się pod walec drogowy i 
został dosłownie zmiażdżony. 

— ESKADRA SOWIECKA wystartowała z 
Łyomu do Moskwy o godz 10,30 

— AKCJA ZBIÓRKI NA RZECZ POWO- 
DZIAN w Polsce obejmuje coraz szersze koła 
wychodźtwa polskiego we Francji Suma zebra 
ua dotąd nie przekracza już znacznie frs 100.000. 

Dalsze ofiary napływają. 
*— WYDARZYŁ SIĘ GROŹNY WYPADEK 

w Bernatowiźnie pod Częstochową. Mianowicie 
w 4 piętrowłkm młynie braci Kurłandów w chwi 
Ц, gdy młyn był czynny. nagle zawaliła się 4 
piętrowa ściana i runęła w nurty rzeki Warty 
wraz z maszynami i zapasami mąki. Pracowni 

„częśliwie opuścić młyn. Przyczyną 

wypadku było nadmiepne obciążeni» górnych 
pięter młyna i podmęcie ścian. 

  

   

  

   

     

  

     
       

      

            

W Wiedniu stracono znowu 4 osoby 
WIEDEŃ, (PAT). — Korespondent Reutera 

donosi z Wiednia, że egzekucja 4 policjantów 
skazanych na śmierć za udział w zamachu w 

dniu 25 lipca rb. odbyła się dziś w nocy przy 

świetle pochodni na podwórzu więzieniem. — 

Skazani zostali powieszeni. Kat z powodu bra 
hu światła elektrycznego i panującego półmro 
ku, wykonywał swoje czynności niesłychanie 
powolnie. Stracenie skazanych wywołało wstrzą 
szjące wrażenie na obecnych. 

Spisek w Mandżuko 
inspirowały Sowiety? 

LONDYN, (PAT). — „Daily Express“ donosi 

z Charbina, iż władze Mandżuko wykryły ol- 

brzymi spisek, inspirowany jakoby przez So- 

wiety. 
Aresztowano przeszło 30 obywateli sowiec- 

kich, oskarżonych © udział w spisku. Spisek 

dążył do zamordowania kierowniczych osobi- 
stošci rządu Mandžuko, szefa japońskiej misji 
wojskowej i szefa żandarmerji. Siedzibą spisku 
było Sui-Fen-Ho; kierownictwo spoczywało w 
ręku urzędników konsulatu sowieckiego. 

    

   

  

Tajemniczy samochód 
Łączą go z zagadką śmierci Prince'a 

PARYŻ, (PAT). — W okolicach Dijon przy 

kamieniołomach Fłeuri znaleziono porzucony 

samochód z pękniętemi pneumatykami bez nu 

meru rejestrowego i bez jakiegokolwiek napisu. 

Mimo to polieji udało się odszukać właściciela, 

któremu ten samochód skrddziono. Samochód 

skradziono w Lyonie 9 lutego rb. Ze względu 

na to, że śmierć sędziego Prinee'a nastąpiło 21 

lutego rb. przypuszezają 'w Dijon, że skradzio 

  

ny samochód mógł odegrać pewną rolę w za- 
mordowaniu sędziego Prince'a. Przemawia za 
tem m. in. fakt, że wpobliżu porzuconego samo 
chodu znaleziono flakonik z amoniakiem czy 

innym jakim preparatem chemicznym o podob 
nym zapachu. 

Jak wiadomo ze śledztwa w sprawie zamor 
dowania sędziego Prince'a, sędzia Prince miał 
być przed śmiercią odurzony amoniakiem. 

Po 2-ch miesiącach suszy deszcze 
NOWY YORK, (PAT). — W czterech stanach 

dotkniętych kięską suszy spadły deszeze, które 

jednak nie wpłyna na poprawę zbiorów, gdyż 

spadły zapóźno. Jedynie w części stanu Neb- 

raska deszcze przyczynią do nieznacznie do 
poprawy zbiorów. Pierwszy deszcz w połunio 

  

wej Dakocie spadł dopiero po 2 miesiącach su- 
szy. 

CHICAGO, (PAT). — Nad 17 stanami prze 

szły burze i deszeze, które położyły kres klę- 

sce suszy. Temperatura spadła z 38 do 21 st. F.   

 



   
   

    

   

  

   

   

    

  

   

        

   

pod: Zamościem. a następnie utrzyma- 

jąc trzecią Armją linję Stachodu i re- 

jon Kowla. oraz grupą poleską Brześć. 

by uderzyć z poza niego ku północy wol 

nemi siłami ua południowe skrzydło 

'Tuchaczewskiego. 
Warunkiem udania się iego planu 

było posiadanie Brześcia. Generał Sikor 

ski, dowódca grupy poleskiej. zapytany 

o ta. zapewnił, iż utrzyma się tam przez 

10 dni. Ze spokojem zatem mógł ocenić 

Marszałek rozwój i reali ę swych za- 

mierzeń. W ostatnich dniach lipca ro:- 

poczęła się decydująca bitwa z Budien- 

nym pomiędzy Brodami i  Berestecz- 

kiem. Został on tam nareszcie schwyta- 

ny, jak w kleszcze. Jeszcze jeden wysi- 

łek i z wojsk nowoczesnego Atylli pozo- 

stałyby mizerne resztki. Niestety, pomi- 

mo zapewnień gen. Sikorskiego: 1 sierp 

uia pada Brześć. Położenie zmienia się 

radykalnie. Decydujące działanie ku 

północy musi odpaść. a jednocześnie i 

bitwa z Budiennym musi być przerwa- 

na. Jedyna korzyść, to częściowe pobi- 

cie, które wtrąciło Budiennego nara 

zie z dalszej akcji i wyrzuciło przed 

front własnych wojsk. uniemożliwia jąc 

mu grasowanie na ich tyłach. 

Naczelny Wódz daje rozkaz odwro- 

tu na Bug. Drugiego sierpnia jest w 

Warszawie spowrotem, zastaje tutaj na 

strój wysoce trwożliwy. Odpowiedzial- 

ne czynniki wojskowe i cywilne ocenia- 

ją położenie pesymistycznie, na półno- 

cy Narew przekroczona, Łomża padła, 

na Bugu utrzymują się tylko słabe siły. 

dalszy odwrót jest więcej, niż „prawdo- 

podobny, a zatem wkrótce stolica znaj- 

dzie się w sferze bezpośredniego  dzia- 

łania. Zewsząd pojawia się nacisk na 

GEZEBREFT 

15 sierpnia — dzień bitwy war- 
awskiej pozostanie na wieki w pamię 

i Polaków, i nie tylko Polaków. W 
niu tym ważyły się losy naszego Pań- 
twa: a wraz z niemi i losy Europy 
akże inaczej: potoczyłaby się historja, 

gdyby Armja Polska nie wytrzymała 
cisku bolszewickiego i otworzyła dro 

ję czerwonej armji do Niemiec. Kto 
wie, na co zdecydował by się wówczas 

naród niemiecki, rozgoryczony niedaw- 

lą niepomyślną wojną. 

Żeby zrozumieć, jak powstało to 
<hlubne zwycięstwo 15 sierpnia, cof 
nąć <ię musimy o kilka dni wstecz, do 
chwili powzię przez Marszałka Pił- 
udskiego decyzji co do decydującej 

j cji 

| Od wyboru sposobów działania w ro- 

ku 1920 zależało utrzymanie lub zmar: 

Dowanie znaczenia dziejowego dnia 6 
Sierpnia 1914 roku. To też licząc na po- 

yślny omen, Marszałek odkładał swą 

ecyzję do tego dnia. Pisze o nim w ten 

sposób (Rok 1920): „Już w tym wyborze 

daty, uważanej przezemnie za szezęśli - 

wą, po związanej z moją niedawną prze 

Sszłością — dniem wymarszu w 1914-ym 

roku z Krakowa na wojnę — każdy ana 

lityk łatwo dostrzeże poczucie nie- - 

pewności siebie, jakgdyby rozchybola 

— nia moralnego". 

Te gdzieindziej niespotykane o tak 

wielkiej szczerości słowa wzbudzić mu 

szą w każdym człowieku, rozumiejącym 
>-ogrom odpowiedzialności, jaki spoczy- 

wał wówczas na barkach Naczelnego 

_ Wodza, słuszne zaciekawienie, a jedno- 

| cześnie i bezbrzeżną ludzką tkliwość dla 

8 Tego, który wówczas w pełni świado- 

mości ciężaru swego przeznaczenia prze 

: żywać musiał takie głębokie zmagania 

duchowe. 
Aby choć w części uświadomić sobie 

bogactwo skali przeżyć Naczelnego Wo 

dza w tych dniach historycznych, przy 

Domnfijmy sobie wypadki, które sie wów 

"zas rozegrały, a zrozumiemy wledy 

"len piesłychany trud pracy Wodza 
: W końcu lipca Naczelny Wódz wy- 

jechał do Chełma do dowódcy frontu 

południowego, gen. Rydza-Śmigłego. 

Wyjechał tam, by być bliżej akcji, któ- 

rą planował. jako pierwszą próbę pv- 
nownego uchwycenia inicjatywy działa 

nia. Front północny otrzymał zadabie 

 wygrywania ma czasie, cofając się aż 
do Narwi i Bugu. Marszałek zrezygne- 

wał z jednostronnego wykorzystania go 

do przeciwnatarcia, nie mógł sam bo- ® 

wiem liczyć ani na dowódców, ani na wę 

wojsko. zdemoralizowane niedołężnemi ik ui <A 

zarządzeniami. Planował natomiast 

zwalczyć Budiennego przy pomocy dy- 
zkele Podchorążych Artylerji w 

      

   

  

   

    

  

   

      

   

      

   

  

    

  

Z okazji promocji podchorążych na podpo- 

  

„KURJTR* z dnia 

ARODZINY ZWYCIĘSTWA 

  

15 sierpnia 1934 r. 

Naczelnego Wodza z wołaniem b decy- 

zję. On musi wszystkiemu zaradzić, On 

jeden obowiązany jest wynaleźć sposób 

wyjścia z groźby utraty Warszawy. 

Mnożą się rady i projekty, niektóre zró: 

dzone z inicjatywy i bojaźni. 

  

„Co do mnie osobiście będąc zdecy- 

dowanym walczyć do ostatka, byłem ied- 

nak także pod wrażeniem świeżo nieu- 

danej kombinacji, związanej z planem 

kontrataku z pod Brześcia i w pierwszej 

chwili nie widziałem poprostu żadnego 

rozsądnego rozstrzygnięcia. Dlatego też 

adrzuciłem odrazu wszelki nacisk na sie- 

bie i zapowiedziałem swą decyzję na 

dzień 6-go sierpnia”. 

W tych kilku słowach można odna- 
leżć najistotniejsze składniki stanu we- 
wnętrznego Wodza. Więc ogólnoludzki 

i zrozumiały chwilowy upadek sił twór- 

czych, pod wpływem zawodu i niepowo- 

dzenia sprawy, w którą włożyło się du- 

%o serca. i mózgw więc niepewność co 
do dalszych poczynań, lecz przy tem 

wszystkiem dawną wolę dalszej walki 

do końca, świadomość odpowiedzialno 

ści za jej kierownictwo i dlatego zdecy- 

dowane dążenie uniezależnienia się od 

wpływów zewnętrznych. Marszałek po- 

trzebował czasu. 

Potrzebował czasu. bo musiał zeb- 

rać wszystkie możliwe elementy działa 

nia, musiał je zważyć, ocenić, porów- 

nać, by wreszcie wlawszy ducha w su- 

<hą kalkulację czasu, sił i przestrzeni, 

dać twórczą decyzję. 

W nocy z 5-go na 6-ty sierpnia w 

górnych pokojach Belwederu samotnie 

ważył Naczelny Wódz swą decyzję, 

przemyśliwując niezliczone razy posta- 

    

   

    

  

Wartą honorowa w Toruniu 

pomnikiem Marszałka Piłsudskiego po raz 

pierwszy w mundurach historycznych. 

Wodza, który je sprawił. 

2 

nowiony już zgrubsza płan przeciwu- 
derzenia z nad Wieprza, uginał się pod 

i k sam się wyraża, dwu ko 
nieczno: obrony stolicy ze względu 
na nastrój kraju, co wymagało związa- 
nia większej armji dla pasywnego dzia- 
łania pod Warszawą i pozwalało prze 
znaczyć do decydującego uderzenia za- 

ledwie 1/4 wszystkich sił. 

Mus utrzymania tego nonsensu stra- 

tegicznego kosztował Naczelnego Wo- 

dza najwięcej. 

„Nie mogąc w żaden sposób uniknąć 
go przy uwzględnieniu wszystkich moż- 
liwych kombinacyj, musiał go przyjąć z 
wewnętrznem uczuciem niezadowolenia 

‹ bezsilności wobec narzucających się 
okoliczności, których jako Naczelny 
Wódz mógłby nie brać w rachubę, lecz 
jako głęboki znawca duszy kraju i zara- 
zem Naczelnik Państwa, winien był u- 
względnić w swym rachunku'. 

Najlepiej też malują ówczesny słan 
aucha Naczelnego Wodza jego własne 
słowa. - 

„Istnieje cudowne okreśienie nawięk- 
«zego znawcy duszy ludzkiej na wojnie— 
Napoleona, który mówi o sobie, 4dy 
przystępuje do dania ważniejszej decyzji 
na wojnie „comme une fille qui accou- 
che“ — jak dziewczyna, która rodzi. Nie- 
raz po tej nocy myślałem o wielkiej fi- 
nezji myśli Napoleona, który gardzac sła- 
bością płci pięknej siebie, olbrzyma woli 
t „genjuszu przyrównuje do słabej 
dziewczyny, męczącej się po połogu. 
Mówi o sobie, że jest wtedy „.puisillani- 
те“ — trwożliwy. W tej męce trwożliwej 
«e mogłem sobie najwięcej dać rady z 
uonsensami założenia celu bitwy, non- 
sensem pasywnošci dla gros moich sił, 

  

    

  

   

  

  

' zebranych w Warszawie”. 
Gdy rano dnia 6-go sierpnia zgłosił 

się ś. p. gen. Rozwadowski, decyzja i 
plan przeciwnatarcia polskiego były go- 
towe. Zrodzony w męce samotnej W 07- 
naczonym dniu szczęśliwym miał się za- 
cząć dzień 15-go sierpnia uderzeniem z 

nad Wieprza, by w. ciągu kilku następ- 
nych dni doprowadzić do pogromu 
wo jsk 'Tuchaczewskiego i uwolnienia 
stolicy. В 

Bitwa warszawska jest nietylko kla- 
sycznym przykładem decydującego 
zwycięstwa, lecz i wielkiej pracy ducha 

J. A. 

  

     

    
   

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

NOWA 

pożyczania Kiężek 
OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

wizji piechoty frontu południowego, © 
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EDI TEST 

Ё 
dla nieślubnych dzieci, czy coś w tym 

rodzaju. Z wdziękiem oddałem swą zło- 

tówkę i usiadłem przy innym stolike. 

Po chwili we drzwiach ukazał sie mój 

przyjaciel — Jerzy Jak zwykle roziac- 

O, Czcigodne Panie!... Przedewszysi- gniony, nie zauw: żył zawczasu siedzą- 

kiem — dank Wam szczery przynoczę. 

za Wasze poświęcenie: samozaparcie i 

zbożną energję, jakie ujawniacie pod- 

czas kwest przy ściąganiu z nas datków 

cych kweslarek. Już było zapožno. Ani 

się opatrzył, gdy na jego piersiach wid- 

na rzecz potrzebujących pomocy. Nie 

wątpię, że natchnieniem Waszem jest: 

niała nalepka żółtego koloru. Jerzy bez 

żadnego wdzięku złożył na stole swą zło 

tówkę, a na stroskanem obliczu jego by- 

Res sacra miser. Wasze dobre serdusz- 

ka. bijące wyłącznie miłością „do bliź- 

nich, pozwalają Wam, co mówię. naka- 

ło wyraźnie napisane zdanie: 

— Psiakrew, po co ja w to wpad- 

łem?.. 
; 

Przysiadł się niepewnie do mnie i 

zūją w dnie kwesl wylegać na ulice, milezał ponuro. аУ йя 

trzymać straż w kawiarniach, restaura- — Panie Jerzy, napije się pan kawr 

: 3 я 25 

cjach i we wszystkich lokalach publicz: czarnej? — 

nych, aby przynieść ulgę cierpiącym. — Napiłbym się nawet dwie półczar- 

Wasze poświęcenie, Drogie Panie. nej, ale teraz nie mogę. Okastrowan ' 

budziło we mnie zawsze podziw i zach- mnie doszczętnie. Nie mam już ani gro- 

wył, i dlatego zrozumiałem jest moje SZA... 3 A 

oe oburzenie, gdy spotkałem Za to w oczach miał złe błyski. Po- 

się z ostrym atakiem na Waszą działał- stanowiłem ratować sytuację: 

ność i musiałem w Waszej obronie sto: —- Panie kelner, proszę dla pana du- 

czyć niedawno batalję z jednym mym żą czarną. й ж 

ias. Nie mogę powiedzieć nie Spojrzał na mnie nieprzychylnie + 

dobrego o tym człowieku. Jest to pew- milczał dalej, jak grób. 27 

ny siebie zarozumialec, typ despotycz- — Panie Jerzy, taka mała przykrość 

ny: a na imię mu Jerzy. i zaraz pana wyprowadziła z równowa: 

Przyszedłem jednego razu do Zielone 

go Sztralla i zastałem mój zwykły Sto- 

lik przy oknie zajęty przez trzy panie, 

kwestujące na rzecz zakupu majteczek 

gi... Przecież to dla dobra publicznego. 4 

-— Ech, jesteś pan snobem i nie do- 

ceniasz tej społęcznej klęski. jaką jest 

kwestarstwo publiczne. 

  —- Społeczna klęska?.. Dlaczego? 

—- Współżycie ludzkie zrodziło w 

nas niewyrozumiany instynkt pomaga - 

nia bliźnim w razie potrzeby, którą wi- 

dzimy i odczuwamy bezpośrednio 

Wszyscy jesteśmy dziedzicznie obarcze- 

ni tym instynktem. Może wywodzi się 

on z egoizmu — dziś dam tobie: a jutro 

ktoś da mnie ale bądź co bądź in- 

stynkt len przyjmuje dzisiaj formy al 

truistyczne. Pomagamy tym, którzy po- 

trzebują pomocy; kwestarstwo zaś. na- 

trętne kwestarstwo, ulegalizowane wy- 

muszanie, przybierające formy teroru 

towarzyskiego — zabija w nas ten do- 

bry wrodzony instynkt. Wyjaławia nas 

nietylko z naszych złotówek. lecz ca 

gorsza z chęci dobrowolnego pomagania 

ludziom, gdy ta pomoc jest życiowo ko- 

nieczna, gdy nędza ludzka przemawia 

bezpośrednio do naszego współczucia 

©! te panie, same o tem nie wiedząc, 

są zabójczyniami, morderczyniami... 

— Panie Jerzy, czy nieządaleko pan 

idzie? Kogóż one mordują?... 

— Zabijają w nas cząstkę nas Sa- 

mych. Zabijają w nas dobry odruch 

współczucia, który w nas tkwi z naturv. 

One bezceremonjalnie otwierają nasze 

portmonetki pod nakazem towarzyskim 

i przez to zamykają nasze serca przed 

samorzutnym nakazem współczucia w 

innych niezliczonych wypadkach życio- 

wych z któremi każdy z nas się styka. 

  

Tak. one obrzydzają nam indywidualną 
akcję charytatywną przez wprowadze- 
nie filantropji standaryzowanej. Czło- 
wiek. zmęczony ciągłem i namolnem na - 
gabywaniem na ulicy, w kawiarni, w re- 
staurucji, w sklepie i gdzie się da, — za- 
traca wreszcie naturalny impuls ofiar- 
ności 1 opancerza się wewnętrznie prze 
ciwko tym natarczywym zamachom na 
jego kteszeń wogóle. Oto, w czem tkwi 
zło społeczne instytucji kwestarsiwa. 

— Ale cóż lu winne same kwestar- 
ki?.. Przecież one działają w najlepszej 
wierze i z najszlachetniejszych pobu- 

dek.. 
— Motywy kwesłarek?.. O nichby 

się dało dużo powiedzieć. Jedne z kwe- 
starek są na procentach i te jest najłat- 

wiej eomprendre et les pardonner. Ale 
patrz pan, tam siedzi pani prezesowa. 
Czujnem okiem czyha głównie na pod- 
władnych swego męża. Niechby który 
nie zapłacił haraczu. Ładnieby potem 
wyglądał. Pani prezesowa wzięłaby ta 
za obrazę osobistą. Gdzieindziej siedzi 
pani dyrektorowa. Znowu ta sama his- 
torja. Tu już nie teror towarzyski, a le- 
ror służbowy. : ‚ 

A wszystkie inne?.. Na ulicę miasta 
wypełzają skądś niezliczone chmary pa- 
niuś, które nagle stały się dobroczynne* 

mi, i zaczyna się obława, polowanie na 
Bogu ducha winnych przechodniów. 
Trzeba widzieć, z jaką furją wesołą 

  

 



            

„KURJTR“ z dnia 15 sierpnia 1934 r. 

Baśnie współczesne 
czyli „fantazje uczonych” 

Mivęły bezpowrotnie te odległe czasy, w 
których zarzucano uczonym brak fantazji i wy- 
abraźni. Dziś „mól książkowy* rywalizuje sku- 
tecznie z płodami zawodowych fantastów, prze- 
ważni literatów, karmiących wyobraźnię ludz- 
ką najdziwaczniejszemi pomysłami. Weźmy dla 
przykładu astronoma — tego uczonego, którego 
wywody opierają się przedewszystkiem na ko- 

„bezdusznych liczb. Astronom może 
ślić przed zdumionym słuchaczem tak fan- 

lastyczny obraz wszechświata, że zbledną wszel 
kie pokrewne twory fantastów literatów, czer- 
piących zresztą natehnienie nieraz w pracach 
tegoż astronoma. Wprowadzą nas w zdumienie 
także mikrolityczny świat bakterjologa, niesa- 
mowite dziwołągi paleontojoga, paleobotanika, 

geologa o dziejach ziemi wyda. nam 
ia z tysiąca i jednej nocy”. 

   

  

   

UCZENI PRÓROCY. 

W ostatnich natomiast czasach pojawił się 
typ uczonego, którego badawczy umysł nie za- 
dawała się „fantazją rzeczywistości”. Uczony 
ten usiłuje badać naukowo przyszłość i pedaje 
wyniki swych dociekań de wiadomości publicz- 
nej. Moglibyśmy więc porównać ten typ nuezo- 
nego z jasnowidzącym lub prorokiem biblijnym 
we współczesnem wydaniu. Owoce pracy tych 
uczonych są nieraz interesujące. 

Oto naprzykład profesor J. B. S. Haldane, 
uczony angielski, w wydznej niedawno bro- 
szuree usiłuje stworzyć obraz Świata za lat 
trzydzieści. Temat frapujacy! Do jakich wnio- 
sków dochodzi autor? Jest pesymistą. Twierdzi, 
że rozwój techniki za lat trzydzieści doprowadzi 
do ogromnego wzrostu bezrobocia, co zmusi do 
zmiany ustroju państwa na zasadach nauko: 
wych. W nowym ustroju macierzyństwo będzie 
uważane za służbę społeczną. Matki będą otrzy- 
mywały wynagrodzenie, a każde dziecko po 

  

    

  

  

   

    

  

   

    

urodzeniu będzie oddane pod opiekę „Służby 
  zdrowia. A więc upaństwowienie macierzyń 

stwa. Technik» chirurgji i terapja dojdą do 
szczytu doskonałości. Dzięki także postępowi 

higjeny większość ludzi dożyje do lat 70-ciu, 
nie wiedząc co to jest choroba zakaźna. Z 2 
mi będzie nareszcie wysłane rakieta na ks 

  

   
"zyc. 

ŚWIAT ZA 100 LAT. 

W ubiegłych miesiącach b. r. šeiuset uczo- 
nych amerykańskich na kongresie naukowym w 
Nowym Jorku zadało sobie trud wyobrażenia 
świata za lat sto — t. į. w roku 2034. W prze 
tiwieūstwie do angielskiego profesora amerykań 
sey uczeni zainteresowali się bardziej sprawa- 
mi techniki. Kongres doszedł do wniosku, że za 
sto lat będziemy używali (nasi wnukowie) mo- 
torów elektrycznych, pędzonych energja słoń- 
ta, będziemy kierowali samolotami z ziemi przy 
pomocy fal radjowych, wytwarzać złoto z wo- 

ilości, że wystarczy go dla 
krajów (trzeba nadmienić, że kon- 

gres uczonych amerykańskich odbył się przed 
słetronizacją złota w Ameryce Półn.). Choroby 
zakažneznikną — przeciętny wiek ezłowieka bę- 
dzie wynosił 70 lat. Dzięki telewizji i radju 
człowiek będzie mógł, siedząc w domu widzieć 
i słyszeć zystko, to €o dzieje się na świ 
„jak gdyby eały glob ziemski trzymał w dłoni* 
Przestrzeń z Ameryki do Europy samolot, któ y 
stanie się najtańszym i najpopularniejszym środ 
Aiem lokomocji, będzie pokonywał w ciągu kil- 
ku godzin. 

Przepowiednie angielskiego uczonego i ame- 
rykańskiego kongresu, jak widzimy, nie wybie- 
gają zbyt daleko naprzód. Pierwsze z nich bę- 
dzie mogło sprawdzić nawet obecne pokolenie; 
drugie przekonywują logiką dotychczasowego 
rozwoju techniki i innych gałęzi wiedzy. 
POZZO KO 

            

     

  
  

rzucają się te panie na swe ofiary: z ja- 
kim uśmiechem lubieżnym przyczepia. 
ja im nalepki, kwiatki, żetony, jak oczy 
im płoną, jakie mają ruchy baletowe, 
jak są w swoim żywiole... 

W swym żywiole? 

— Otóż to właśnie, że panie te są w 
najwłaściwszym swym żywiole. Bo wi- 
dzi pan, na dnie duszy kobiecej tkwi za 
wsze żyłka obierania mężczyzny. Sprze- 
dawania czy to siebie, czy swego uśmi»- 
chu, dotknięcia, uroku i majestatu ko 
biecości. Jest to pozostałość z jych od- 
ległych czasów, gdy kobieta była wy- 
łącznie na utrzymaniu mężczyzn i od 
nich wszystko brała. 

Tak samo, jak żyłka myśliwska po- 
została genetycznie z zamierzchłej epo- 
ki, gdy człowiek musiał zabijać zwierzy 
nę: aby żyć z niej. Myśliwym patronuje 
tylko jeden Św. Hubert, gdy tymczasem 
kwestarkom patronują wszyscy święci 
z kalendarza, aby zadowolnić ich in- 
stynkt zabierania cudzego mienia... 

— Przecież nie dla siebie zabierają! 
— krzyknąłem z oburzeniem. 

  

  

    

— Myśliwi też przeważnie nie korzy- 
stają sami ze swych trofeów myśliw- 
skieh. Rasowi myśliwi polują tylko dia 
własnej przyjemności. Kobiety ich ana- 
logicznie naśladują. 

— (Góż za paradoksalna unalogja?.. 
Kobiely poświęcają swój czas, swoje sie 

  

ŚWIAT ZA 500 MILJARDOW LAT. 

Wszystkie jednak „prorocęwa” usun w 
cień uczony angielski Desiderius Papp świeżo 
opublikowanem dziełem p. t. „Sąd Ostateczny 
Stworzenia”. Mr. Papp uważa 30, 100 lat za 
okresy dziecinne. Jak będzie wyglądał człowiek 
za 500 miljardów lat? Oto pytanie, które go 
interesuje. Pozatem stara się doszukać przy- 
czyny wymarcia rodzaju ludzkiego, eo „zdaniem 
jego — w przyszłości niewątpliwie nastąpi. 

  

  

Mr. Papp rozumuje słusznie, że zgodnie z 
teorją rozwoju gatunku, człowiek będzie prze- 
kształcał się fizycznie. To zresztą możemy za- 
abserwować, 
rozwój człowieka od pithceanihropusa, poprzez 
Homo Heidelbergensis, rase neandertalska do 
współczesnego europ. yka Za 500 miljardów 
lat przekształci się ii nie do niepoznania. 
A więc — wysoki będz na 3 (trzy) met 
Ogromna czaszka pomieści mózg wagi conaj 
mniej trzy kilogramy. Dzięki temu rozwojowi 
n:ózgu oraz udoskonaleniu się własności inte- 
lekiualnych człowiek za 500 miljardow lat bę- 
dzie wysyłał i odbierał fale elektro-magnetycz- 
ne i w ten sposób porozumiewał się z otocze” 
niem. Nastąpi zanik ust i zębów. „Homo sa- 
piens* mr. Pappa odżywa się chemieznemi pi- 
gułkami syntetycznemi. Oczy, nos i uszy znaj- 
dują się w stznie szczątkowym. głowa łysa jak 
kolano, ho po włosach nie pozostanie ani śla- 
du. „Homo sapiens“ mr. Pappa jest pozbawione 
zmysłu, smaku, powonienia i słuchu. Posługuje 

     

     

   

     
  

        

badając dotychczasowy fizyczny , 

się natomiast nowym zmysiem „stereoskopicz- 
nym”, który zastępuje mu wzrok. 

Obraz homoprzyszłości (za fantastyczną 
ilość iat) jest przykry dla naszego zmysłu este- 
tycznego. Proszę wyobrazić sobie człowieka, 
dźwigającego na chudem, trzymetrowem ciele 
banię-głowę bez ust, oczu, nosa — podobna do 
Glbrzymiego kawona czy dyni. 

ZAGŁADA LUDZKOŚCI 

Rozwa: e nasiępnie zagadnienie zagłady 
rssy ludzkiej, dr. Papp dochodzi do przekona: 
nia, że katastrofa nastąpi w drodze naturalnego 
wymareia. Dr. Papp twierdzeniem tem pole- 
mizuje z wywodami wielu jnnych uezonych, któ 
rzy zagiadę rasy ludzkiej widzą w jakimś ka- 
iakliźmie, jak zderzenie z ciałem niebieskiem 
tub srierć słońca. Dr. Papp uważa, że ludzkość 
wymrze tak — jak wymarły przedtem najpo: 

e zwierzęła — jak dinozaury, masto- 
żdy gatunek zgodnie z prawami 

natury u kresu swego rozwoju traci moe roz- 
mnażania się i wymiera. Nie też nie uchroni 
ludzkości od kaą4astroty. Zdaniem dr. Pappa 
po człowieku nastąpi na ziemi panowanie owa- 
dów, które zadziwiają badaczy swą wybitną 
inteligencją, dyscypliną i instynkiem  spolecz- 
nym, zdolnościami telepatycznemi i t. p. 
I mrówki jednak skazane są na nieuchronną 
zagładę. Za miljon miljonów lat słońce oziębi 
się a ziemia rozłeci w kawałki. Zginie wtedy 
życie organiczne na ziemi — razem z nią... 

Włod. 

      

   

  

   

    

    

   

    

Odbudowa komunikacji na terenach zniszczonych powodzią 

  

Saperzs 
Skrawe2, 

przy budowie mostu pod 
gdzie powódź wyrządziła 

  

  
  

a zdjęciu montowanie dźwigarów. 

Radjo w „Latającym Szkocie ' 
Silna walka konkurencyjna prowadzona w 

Anglji między poszczególnemi kompanjami ko. 
lejowemi, zmusza towarzystwa kolejowe do wy 
vajdowania coraz to nowy sposobów uprzy 
jemniających podróż pasażerów. Jak wiadomo 
w Anglji punktem szezytowym sezonu letniego 
jest wyścig Derby w E , który ściąga setki 
tys. widzów. W dniu wyścigu cała Anglja ©- 
niezem innem nie mówi. W roku bieżącym to 
warzystwo kolejowe, które ekspłoatuje najszyb 
szy pociąg angielski, t. zw. „latającego szkoła”, 

  

   

dzenie przy stoliku, lub dreptanie po 
ulicy.... 

— Myśliwi także poświęcają swój 
czas, siedząc w zasadzce, gdzie ma 
przyjść zwierzyna, lub drepcząc po p»- 
lach i lasach, aby zwierzynę spotkać. 

— Paradoksy, panie Jerzy! Myśliwi 
mają na celu przedewszystkiem własną 
przyjemność i bardzo nikłą korzyść, 

gdy tymczasem kwestarki... 

— Przynoszą korzyść jeszcze niki. j- 
szą, bo raczej negatywną, ale za to'sa- 
me używają w bród, mogąc nasycać swą 
żądzę wywłaszczania innych, którą sa 
podświadomie przesiąknięte. 

— Trudno się z panem dogadać, pa- 
nie Jerzy: lecz przyzna pan chyba. że 
w społeczeństwie zorganizowanem są 
pewne cele, na które potrzeba pieniędzy 
i że pieniędzy tych inną drogą nie da 
się zdobyć. 

— W społeczeństwie takich celów 
możnaby naliczyć, Bóg wie, ile, lecz wła 
śnie w zorganizowanem społeczeństwie 
nie powinno być żebractwa. Regulować 
życie społeczne zapomocą żebraniny, a 
zwłaszcza karoty publicznej, — to zna- 
czy przyznawać się do braku wszelkiej 
rozumnej organizacji. Najwięcej żebra- 
ków znajduje się w Konstantynopolu i 
w miastach Afryki Północnej, gdzie ty- 
siące ludzi żyje z natrętnie wyłudzane- 
go „bakczyszu*. Czyż Polska ma je ko- 

  

    

  

    

przeprowadziło w składzie tego pociągu koszto 
wne instalacje radjowe, które pozwoliły pasaże 
rom pociągu na wysłuchanie reportażu z prze- 
biegu derb. Pozatem pasażerowie tego pociągu 

na małym ekranie dzięki zainstalowaniu 
dzeń telewizyjnych obserwować ten emoe 

i pisma angielskie, od 
У mimo szybkości pociągu dochodzą 

cej do 120 kłm. na godzinę. był czysty, a rów- 

        

     

  

   
   
    
    

    

    

    

  

    

    

    
    

     
    

    

UŚMIECHY | UŚMIESZK 

Żydzi w małych miasteczkach, 
araber i pypeć 

Znany literat W. Raort, zamieścił ostatni 
w lwowskim „Wieku Nowym* reportaż p 
„Kupcy*. Ci kupcy w uboga 

ludno: 

Zdaniem Raorta w stosunku do tych Iudzt 

używa się jeszcze ciągle kategoryj przedwojen* 

nego myślenia, gdyż oficjalnie każdy z nich 

figuruje jako kupiec, podczas gdy w rzeczywi 
słości 

  

  

cudzysłowie. to 

  

żydowska. 

„Ci ludzie 
mówią — z pow 

żadnych świadczeń. z żadnych ubez 
czeń, żadnych zasiłków, ani fumduszów | 
dla bezrobotnych. e zalicza się ich do 
żadnej kategorji bezrobotnych, poszkodo- 

ych, czy potrzebujących pomocy” 
jęcie kupiec określa człowieka jako tako 

sytuowanego, a tymczaszm 

„Widziałem sklepiki, w któr: 
valnie, nie było towaru ani za 5 
Oprócz jakichś starych pudełe 
rdzewiałych puszek, zwichrowanej 

i połatanej ledy, nie było w tych skiepi- 
kach literalnie — niczego”. 

Podczas rozmowy Raorta z jednym z takich 
„kupców*, któr У tylko 
dzięki temu, że „znajomy chłop, porządny go- 
spodarz* sprzedaje mu kukurydzę po groszu 

sztuka, dowiadujemy się o „nowych* zawodach 
Żydów: Oto syn owego kupca: 

   

  

    

literalnie -— jak 10 
e korzyst 

   

  

      

    

    

  

   

  

      2 z liczną rodziną 

„On jest—jakby to panu powiedzieć 
on był kupiec... On miał młyn i dobrze 
mu się powodziło, ale teraz to on 
w naszej gminie aelickiej coś, jak ka 

wałek urzędnika a panu tego po pol- 
sku nie mogę powiedzieć, czem on jest... 
On jest niby urzędn m, ale nie jest 
urzędnikiem... 

— Więc czemże jest pański syn? 
— Ja panu powiem „po naszemu”... 

On jest Araber... 

  

    
   

    

  

   

— Jakto, Araber?... Panski syn jest 
Arabem? 1 

— Nie, kroń Boże! On: jest w łaźni 
Araber... To znac że on co piątku, z 
taką miotełką rajbuje plecy różnym bo- 

    gatszym ludziom w ła A raber po- 

chodzi od słowa Pan mnie 

    

rozumie? A raber 
W innym sklapiku z napisem: 

tytoniowy*, zastaję bladą gr: bo- 
sych, gołych dzieci, o grubych brzuszkach 
wypchanych kartoflami. Oprócz tego. na 
półce, jedną paczkę papierosów łas 
kich*, dwie paczki tytoniu .średniego* 
i paczkę zapałek 

I z tego pani 7 
j. zawiędłej Żydów 
— Z tego można żyć?... — Niech moi 

wrogowie z tego żyją!.. Ja nam jeszcze 
inny fach i z tego żyję z dziećmi. bo mój 
mąż umarł jeszcze na woinie... 

— Góż to za fach?... 
. proszę pana. umiem 

   klep   

        

    
    

      

   

  

— pytam chu 

  

  

  

      dzo do- 
      

   

  

brze zdzierać, tak ane „pypcie* z ję 
zyków kur... Mam lekką rę 

Mnóstwo nowych zawodów powstało 
małomiastec - 

że na gruzach 
zawszż nowe 

  

teraz wśród „kupców 
wych. Wiadomo bowiem 
starych wartości powsłaj 
i bardziej ъ 

Ami „Wiek Nowy“. ami Raort, ani 

Ja wreszcie, nie mamy powodu by 
rzewniać się szczególnie nad dolą Żydów ani 

  

  

        

  

  

roz- 

odnosić się do nich z większą sympatją niż ta, 

która powstaje w przeciętnie inteligentnym czło 

wieku odruchowo pod wpływem nagonki en- 

deckiej czy hitlerowskiej, uważam jednak, że 

warto wiedzieć o tych rzeczach. Wel. 

niecznie naśladować, jako wzór? Czy 

to ma być szezyt organizacji? 
Chciałem tutaj powiedzieć panu Je- 

rzemu, że myśli on kategorjami rozu- 
mowemi, lecz nie odczuwa sercem bo- 
lączek społecznych, ale przypomniałem 
sobie, że pan Jerzy znany jest z braku 
przywiązania do pieniędzy i że niejedne- 

mu pomaga pocichułko w miarę swych 
sił. Ten argument więc nie byłby 4 pro- 
pos. Jak taką bestję przekonać do kwest 

publicznych?... 
— Panie Jerzy, zacząłem: pan jest 

przekonanym przeciwnikiem kwestar- 
stwa, aczkolwiek wiem o tem dobrze, że 

pan hołduje nakazom serca w indywi- 
dualnych wypadkach. gdy chodzi o po- 
moc bliźniemu. Przecież w gruncie rze- 

czy — to jest to samo. Kwestarki ułal- 
wiają tylko panu przeniknąć ze swą 
złotówką tam, gdzie pański wzrok nie 
sięga, lecz gdzie potrzeba pomocy jest 
skonstantowana przez miarodajne or- 
gany, które wydają pozwolenia na kwc- 

stę. 

— Gzyż pan nie rozumie, że jak rzu- 
cam monetę do puszki kwestarskiej, 10 
rzucam ją w jakąś wielką niewiadomą, 

że nie wiem, jak te pieniądze będą uży 
te, może na cele. z któremi sympatyzu- 
ję może na cele, które mi są obojętne. 
Nie, panie, karota kwestarska nie budzi 
oddźwięku serca, a jest poprostu wymu- 
szoną towarzyską daniną. ` 

  

  

  

  

  

— A może mówi pan to wszystko 
jedynie dlatego, że kwestarka dzisiaj 
wywłaszczyła pana z ostatniej złotówki 
i stąd powstało pańskie rozdrażnienie”, 

— Niech będzie i tak. Ale takie roz- 
drażnienie w większym lub mniejszym 
stopniu ogarnia niemal wszystkie ofia- 
ry kwesty i stąd rośnie zwarty front lu 
dzi, nastrojonych niechętnie do wszei- 
kiej pomocy bliźnim. odtąd. pomoc 
przybiera tak niemiłe i odpychające 
formy. 

— Kwestarstwo nie jest nowością w 

Polsce. Przypomina pan sobie z daw. 
nych opowieści typ kwestarza — zakon: 
nika... 

— (o to jeździł — przerwał p. 
zy — od dworu do dworu z dużą furą 
i kwestował na klasztor. Ach, to zupeł- 

nie co innego. Taki Bernardyn, czy Do- 
minikanin illo tempore budził powszech 
ną sympatję. Przedewszystkiem on nie 
nie brał darmo. chociaż kwestował. Za 
Rilka połci słoniny i korzec żyta szlach- 
cie mógł otrzymać błogosławieństwo dła 
siebie i całego domu oraz zbawienie 

wieczne. A taka asekuracja coś znaczy. 
Pozatem kwestarz przywoził ze sobą 
pełny worek pleteczek z całej okolicy. 

Opowiadał, jak to pan Starosta jechał 
kuligiem z panną sędzianką w jednych 
saniach, jaki z tego po paru miesiącach 
wyszedł ambaras, jak panieka nagle po- 
czuła powołanie do klasztoru. gdzie by- 
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„KURJTR“ z dnia 15 sierpnia 1934 r. 

Najmilsi goście z zagranicy 
МА DWORCU. 

Pociąg się nieco spóźnił. Na dwo:- 

cu czekają p. Inż. H. Jensz, wice-prze 
wodniczący Komitetu Przyjęcia Pola- 
ków z Zagranicy w Wilnie, poseł na 

Sejm i kierownik Sekretarjatu BBWR. 
w Wilnie p. Birkenmayer pułk. Błocki, 

wice-prezes Dyr. P. K. P. p. Mazurow- 
ski, wicestarosta grodzki p. Czernihow- 

ski reprezentujący p. wojewodę, oddział 
honorowy Legjonu Młodych ze sztanda- 

rem, przedstawiciele prasy i o 
Nadchodzący pociąg orkiestra wiia 

marszem l Brygady. W tłoku goście i 
gospodarze mieszają się z tłumem pod- 
różnych. Dopiero w poczekalni I-ej kla 
sy wszyscy zgromadzili się dokoła p 
inż. Jensza, który w serdecznych sło- 
wach wita gości i powiada, że pragnie 
niem wilnian jest, aby najdrożsi goście 

poznając stary gród wileński i jego za- 
bytki, ukochali go tak, jak ukochał 

Wódz Narodu Marszałek Józef Piłsud- 

Ski. 

    

   

  

W odpowiedzi sekretarz Rady Na- 
czelnej Światowego Związku Polakó v 

p. Kowalewski dziękuje za  serde- 
czne powitania i zaznacza, że pragnie- 

niem przybyłych jest nietyle poznanie 

pięknych murów wileńskich, ile хе!- 

knięcie się bezpośrednie z miastem krwi 
ofiarnej i przedmurzem polskości na 
Półnoenym-Wschodzie, Wytwarza się 

odrazu "ciepła atmosfera wzajemnego 

zrozumienia się i odczucia. 

Za chwilę autobusami przy dźwi;- 

kach orkiestry i fanfar goście odjeżdża- 

ją do George'a na śniadanie. 

NABOŻEŃSTWO W OSTREJ BRAMIE 

O godz. 9,30 rozpoczęła się Msza Św. 

w kaplicy Ostrobramskiej. Liczne gra 

no szczelnie ją wypełniło. Na wielu 

twarzach malowało się rozrzewnienie. 

  

Po nabożeństwie odśpiewano „Boże 

€o$ Polskę”. 

ZWIEDZANIE MIASTA. 

Goście podzielili się na mniejsze 

srupki, z których każda otrzymała prze 
Wwodnika dostarczonego przez Legjon 
M.odych. Przyłączamy się de grupy, pro 

Wadzonej pr obywatela Zawistow- 
*skiego. Zwiedzamy kolejno. Monaster 

Św. Ducha, gdzie trafiamy na nabożeń 

stwo; gości uderza barwność i egzotyka 

otoczenia. Goście radziby jeszcze poshu 
chać chóru cerkiewnego, ale czas nagli. 
Następują tedy prędko jedno po dru 

Biem: Klasztor Bazyljanów, cela Konra 
da, Ratusz, Kościół Św. Kazimierza. 
Ghetto, Uniwersytet. Po drodze grono 
nasze budzi zaciekawienie. 
‚ — Ci państwo z Ameryki? — pyta 

Jakas babina. 
— A tak, są tu delegaci i z Ameryki 

     

  

ła prawie rok, jak potem powróciła do 
życia świeckiego i nikt się niczego nie 

domyślił... 
Kochany Bernardyn tłumaczył na- 

„ym prababkom w oględnej i delikat- 
hej formie, dlaczego to w pewnej wsl 
Sąsiedzkiej cała czeladź i znaczna część 

Wioski są brunetami... Wiadomo, dlu- 

Czego. Pan Cześnik, dziedzic, wszak 

st brunetem, a też Ś. p. ojciec jego był 
czarny, jak smoła, póki nie osiwiał. Do 

ry był pan, dawał hojnie na klasztory. 
Świeć, Panie, nad jego duszą. 

I słuchały chciwie tych opowieści 

nasze babunie, choć mówiły, że im u: 

Szy więdną, i podsypywały Z ochotą 

ernardynowi jeszcze woreczek kaszy 

Przedniej, jeszcze faskę masła, bo było 
ŻA co, . 

A Bernardyn zadowolony  dOsypy- 

Wat jeszcze od siebie kilka dykteryjek 
Ciekawych, aż sam z biegiem czasu stał 

SIĘ miłą postacią anegdotyczną. Prze- 
Szeqł do historji naszej obyczajowości, 

a ko uosobienie sprytu i dowcipu. Razu 
Pewnego zajechał braciszek żebrzący do 

Woru, który należał do jakiejś pani, 
*uanej ze skąpstwa. Kazała służbie po- 

Wiedzieć, że jej nie ma w domu, a samia 
schowała się za parawanem. Bernardyn 

Nie w ciemię bity wszedł jednak do po- 

©ju dla rozgrzewki i począł przyglądać 
SIę bacznie temu parawanowi, a potem 
Tzekł do służebnej: — Powiedz pani, 

  

— Qt dobrze, to może ja co o swo- 
jej rodzinie dowiem sie. Ja sama w Ame 
ryce mam córkę i zięcia. Czy nie zna- 
cie? 

W drodze staramy się nawiązać koa 
takt z gośćmi. Delegat z Mandżurji p. 
Stanisław Nernheim z Charbina powia- 
da: 

— Cała ta wycieczka po Polsce na- 
pełnia mnie rozrzewnieniem. 30 lat nie 
widziałem Ojczyzny. Oczywiście zna się 
ja z gazet, z fotografji, ale to nie to. 

zupełnie nie to... 
Pozaeuropejskie kraje -reprezentują 

p. Kaczanowski Zygmunt  (Australja). 
p. Godziszewski Lucjan (Afryka francn- 

ska), p. Kaliszowa Stefanja (Stany Zje- 
dnoczone A. P), Ks. Jan Rzymełka 
(Brazylja). 

Z Europy są: p. Waleczko Jarosław 
(Czechosłowacja), Żukowski Kazimierz 
(Rumunja), Kalinowski Piotr (Francja), 

Ignatowicz Włodz. (Łotwa). 
Ogółem przyjechało koło 70 osób. 

   

    

U P. WOJEWODY. 

Wszystkie grupy wycieczkowe spol 
kały się w sali głównej pałacu wojewó 
dzkiego Przybywających witał wicewo 
jewoda p. Jankowski. W imieniu delega- 

tów przemawiał p. St. Kowalewski (Ar- 
gentyna) sekretarz Rad. Nacz. Swiatowe 
go Związku Polaków z Zagranicy. 

Wkońcu mówca odczytał i wręczył p. 

wojewodzie adres do Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, podpisany przez wszysi- 
kich deelgatów o treści następującej: 

My delegaci Polaków z  zagra- 
nicy, Polaków rozsianych po wszyst- 
kich krańcach świata przyszliśmy do 

Ciebie ukochany Wodzu, Imię, któregu 

dla nas jest symbolem, wskrzeszonej oj- 
czyzny, aby Ci złożyć hołd w imieniu ca- 
łego wychodźtwa i terenów przygrani- 

cznycn. 

Pan wojewoda w odpowiedzi dzięko- 
wał za odwiedziny Urzędu Wojewódz- 
kiego, prosił aby się goście czuli swoj 

TURKUTEOK WAŻY WISE T ЕСО STAI ATI NAMINIS S TTT PIRTIES ITT 

Roosevelt na Hawajach 

  

Podczas swej bytności na wyspach hawajskich prezydent lył owacyjnie witany Roosevelt 
przez tubylców. 

W obronie Studjum Rolniczego na U. 5. В. 
Okręgowe Towarzystwo Organiza- 

cyj i Kółek Rolniczych w Nieświeżu wy 
słało do p. Ministra Wyznań Relig!)- 

nych i Oświecenia Publicznego nastę- 

pującej treści memorjał: 

Mocno zaniepokojeni likwidacją Studjum Rol- 

niczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil- 

aby jak drugi raz wyjedzie, zabrała ze 

sobą z domu swoje nóżki, bo je zosta- 
wiła tam za parawanem. 

W innym znów wypadku trafił kwe- 

starz na szlachcica, który poczęstował 

go bardzo kiepskiem winem i jeszcze 

pyta: 
— A co, dobre wino? 

— Tak, tak, bonus vinus. 
— Po łacinie mówi się bonum vi- 

num. 
— Quale vinum. tale latinum, — do- 

palił braciszek. 
EE £ 

Rozchmurzyło się oblicze pana Je- 

rzego pod wpływem tych wspomnień z 

odległej przeszłości i już z mniejszą nie- 

nawišcią spoglądał na panie kwestują 

ce obok przy stoliku. Widocznie czarna 

kawa, powtórzona parokrotnie, dobrze 

mu zrobiła, bo zanucił cichutko na na- 

tę z Księżniczki Czardaszki: 3 

Kwestarki, kwestarki, kwestarki z Comitć 

Sciągają « nas haracz energicznie, 

Dlatego jeż płoszą, nie nęcą kotki te || 

Nas mężczyzn, bo nas wabią zbyt publicznie. 

Bolesław Szyszkowski. 

p 
| 

Jedynie materjały malarskie nabyte 

w skłądzie farb 

Franciszka Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35 | 

dają 100% gwarancję trwałości. | 

Towar wyborowy, Ceny niskic. 

SER WCZNIZWYOTYZ Dw SIRIO DOZPAZCH 

    

   

nie, jedynej wyższej uczelni rolniczej na na- 
szych wschodnich ziemiach, prosimy Pana Mi- 
nistra o odrzucenie projektu likwidacji. 

Województwa północno-wschodnie zostały 
daleko silniej dotknięte ogólnoświatowym kry- 
zysem niż pozostałe części Rzeczypospolitej, 
dlatego tylko, że brak nam oświaty; bark ludzi, 
którzyby mogli krzewić nowe sposoby gospo- 
darki. Mamy zamało sił fachowo-rolniczych z 
wyższem wykształceniem. Zamknięcie Studjum 
Rolniczego U. S. B. grozi ziemiom wschodnim 
wegetowaniem w dawnych przedrozbiorowych 
metodach ekonomiczno-rolniczych, lub nawet 

eofaniem się. 

W naszych województwach dużo wsi poszło 
pod komasację. Gospodarstwa takie potrzebują 
spieki i rady od światłych agronomów, dokład- 
nie orjentujących się w tutejszych warunkach 
ckonomiezno-gospodarczych. 2 

Personel iachowy Okręgowych Towarzystw 

nie jest w stanie sprostać tym zadaniom spo- 

wodu swej małej liczebności i braku sił facho- 

wych z wyższem wykształceniem. 

Studjum Rolnicze U. S. B. znajdujące się na 

teernie ziem wschodnich, zaznajamia akademi 

ków z warunkami tutejszemi. 
Jedynie Studjum Rolnicze U. S. B. może do- 

starczyć nam ludzi do pracy nad podniesieniem 

poziomu rolnictwa na Kresach Wschodnich. 

J. Ciałowiczowa 0. Jeleński 
Sekretarz. Prezes. 

  

Pozatem zostały wysłane następują: 

ce depesze: : 

Wacław Jędrzejewiez Minister Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Warszawa. 

0. Т. O. i K. R. w Brasławiu rozumiejąc 

ważność jedynej placówki rolniczej na Zie- 

miach półnoeno-wschodnich prosi Pana Mini- 

stra o odrzucenie projektu likwidacji Studjum 

Rolniezego przy Uniwersytecie Stefana Batorego 

w Wilnie. 
Zarząd O. Т. O. iK. R. 

w Braslawiu. 

J. Poniatowski, Minister Rolnietwa, 
Warszawa, 

O. T. O. i K. R. w Brasławiu prosi Pana Mi 
nistra © interwencję u Pana Ministra Oświaty 
w sprawie zachowania Studjum Rolniczego przy 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 

Zarząd O. T. O. i K. R. 
w Braslawiu. 
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w Wilnie 
sko i dobrze, uprzedzał, że wilnianie nie 
skorzy są do uzewnętrzniania uczuć i za- 
pewniał że mimo to w stosunku do gości 
zagraniczn. wraz z resztą Polski żywią 
jak najszczersze i jak najżywsze przywią 
zanie. 

Wilno, — powiadał p. wojewoda, — 
niezbyt wiele ma do pokazania. Doro- 

bek jest skromny, ale okupiony wszyst- 
kiemi siłami, jakie tylko społeczeństwo 
tutejsze posiadało. Tylko wyjątkowo cię 

żkie pod względem materjalnym czasy 
nie pozwoliły zrobić więcej. 

Trzeba ponadto pamiętać, że znajdu- 
jemy się tu na terenie, na którym kul- 
tura polska znalazła ujście dla swej na- 

turalnej ekspansji i miała bardzo wiele 
do zrobienia, a o każdą jej zdobycz mu- 
sieliśmy staczać walki orężne z wrogiem 
zewnętrznym. Trzeba pamiętać, że tyl- 
ko dzięki żywotności idei jagiellońskiej 
1 dzięki ustawicznym niemal walkom w 
obronie niezawisłości i bezpieczeństwa 

stanęła tu kultura na tym poziomie, na 
jakim ją dziś widzimy. 

W ten sposób delegaci z zagranicy. 
którzy poznali bogatą kulturę polską 
w Warszawie, Krakowie, tu w Wilnie 

uzupełnią sobie jej obraz. 

WYCIECZKA DO WEREK. 

'© godz. 14-ej statek „Pan Tadeusz“, 
mając na pokładzie gości z zagranicy i 
podejmujących ich gospodarzy odbił od 
brzegu. Podczas podróży przygrywała 
orkiestra 6 p. p. Leg. I 

Chodzę od jednej do drugiej grupy i 
łapię fragmenty rozmów. 

— Wie pan, to świetne, — opowiada 
ktoś z miejscowego Komitetu, — prze- 
wodnik oprowadzający gości po Wilnie 
ofiarował mi numer „Kurjera* i prosił 
żebym przeczytał artykulik pod tytułem: 
„Wiłamy*. Wziął mnie za gościa. 

— No a pan? 
— Ja powiedziałem: dziękuję, sam 

napisałem. 

Wybuch wesołości. 

Anegdoty rosną jak grzyby. Ktoś in- 
ny opowiada jak inny przewodnik przy- 
parł do muru prezesa Dyrekcji PKP p. 
Mazurowskiego i nie dając mu przyjść 
do słowa przez pół godziny opowiadał v 
pięknościach zabytków Wilna. 

Dziennikarze próbują czynić wywia 
dy, lecz raz po raz ktoś im przerywa i 
odprowadza w inną stronę upatrzonego 
na ofiarę prasie delegata. 

Więc od delegata Mandugi dowiedzia 
łem się tylko tyle, że Polaków w samym 
Charbinie jest koło 3000, a w całej Man 
dżurji koło 5000 i że tubylcy święcie wie 
rzą w złego ducha. Ma on jednak, ich zda 
niem tę zaletę, że chodzi tylko prostemi 
drogami, więc wystarczy przed 
drzwiami ustawić parawan, a złe już nie 

zboczy, drogi swej nie skrzywi i do do- 
mu nie wejdzie. Gdyby tak nasi sekw :- 
stratorzy przejęli się tem obycza jem... 

Podczas podwieczorku mam паргл * 
ciw siebie Polaka z Australji p. Z. Ka- 
czanowskiego. Dowiaduję się, że w Sid- 
ney, z którego pochodzi mój interloku- 
tor, znajduje się tylko koło 60 Polaków. 
a na terenie całej Australji jest ich tylko 
koło 2000. Oczywiście przy tak nikłej li- 
czbie trudno mówić o jakimś żywszym 

ruchu organizacyjnym i pracy kultural- 
no-oświatowej. Nie sposób znaleźć na- 
wet w Sidney, nie mówiąc już o mniej- 

szych ośrodkach, 10 ludzi dla wykona- 
nia przedstawienia. Dzienniki polskie. 
mianowicie IKC i Przewodnik Katolicki 
przychodzą tu, lecz z trzytygodniowem 
opóźnieniem. Istnieje miejscowe, zaled. 
wie wegetujące, polskie pisemko. 

Droga powrotna nasuwa sposobność 
dłuższej rozmowy z p. Stanisławem Kog- 
walewskim z Argentyny. 

Naogół w Argentynie mieszka koło 

100.000 Polaków i około 100.000 obywa 
teli polskich narodowości innych. Naj 
większe skupienie Polaków spotykamy 
w stanie Misiones. Stanowią oni tam ko- 
№ 25% zaludnienia. Emigracja polska 
w Argentynie co do swego charakteru 
dałaby się podzielić na trzy części: 

(Dokończenie art. na str. 6).



Czołem, rezerwiśc 
„KURJTR“ z dnia. 15 sierpnia 1934 r. 

(Pogadanka wygłoszona przez radjo w dniu 
W dniu 15-go sierpnia 1934 r. armja 

rezerwowa, dorocznym zwyczajem, ob- 
chodzi swe święto — „Święto Rezerwi- 
sty. al aa i 

Dla tych, ktėrzy przyjmowali udzial 
w odzyskaniu Niepodległości, dzień 15 
sierpnia nazawsze pozostał w sercach i 
ci pozostali przy życiu. dali początek 
„Armji Rezerwowej”, szeregi której, co 
rocznie powiększają się zastępem mło- 

dych rezerwistów.Dzień 15 sierpnia 1920 
roku stał się dniem historycznym, a ra- 
zem i tradycyjnym dniem „Swięta Re- 
zerwisty“, 

Nie znaczy to jednak, że ci którzy 

spełnili swój obowiązek przed Ojczyzną, 
a pozostali przy życiu, mają dziś pra- 
wo do absolutnego spokoju. Praca, i to 
praca bardzo odpowiedzialna pozostała 
dla nich i nadal. Jesteśmy nie w mundu- 
rach, lecz pozostajemy nadal żołnierza 
mi Rzeczypospolitej. Nie tylko szablą 
żołnierz może przynieść korzyść dla Pań 
stwa. To jest dobre podczas wojny, na- 
tomiast podczas spokoju narówni zasz- 
czytną jest praca społeczna i takową 
właśnie prowadzi „Związek Rezerwis- 

tów'* mając za zadanie: 

  

1) Współdziałanie z władzami rzą- 
dowemi w utrzymaniu jednolitego Pań- 
stwa Polskiego. jego niepodzielności, ca- 
łości, potęgi i bezpieczeństwa. 

2) Współdziałania z władzami rzą- 

dowemi w zakresie pomnożenia sił ob- 
ronnych Państwa przez wzięcie czynne- 
go udziału w pracach przysposobienia 
wojskowego. 

3) Kształcenie wojskowe członków 
1 pielęgnowanie ducha wojskowego mię- 
dzy nimi. 

4) Działalność kulturalno-oświatową 
i społeczno-państwową z bezwarunko- 
wem wyłączeniem agitacji politycznej i 

partyjnej pod groźbą wykluczenia ze 
Związku. 

5) Wyrobienie wśród rezerwistów i 
byłych wojskowych karności i obowiąz- 
kowości w pracy społecznej i publicznej 

podnoszenia obowiązków obywatelskich 
oraz wytworzenia jednolitego ducha at- 
mji rezerwowej. 

Do tych zadań Związek Rezerwistów 
ściśle zastosowuje się wkładając dużo 
pracy i energji, by nadal żołnierz, który 
opuści *szeregi anmji czynnej, stanął w 

szeregach Armji Rezerwowej, gotowy 
oddać swe życie dla Państwa i Jego 
potęgi. 

Momenty polityczno-partyjne, muszą 
być odrzucone, gdyż idea Armji Rezer- 
wowej, jest ideą ogólno-państwową. 
Związek Rezerwistów pracuje nad tem, 
by idea ta, była zqozumianą przez cały 
Naród Polski. 

Owoce tej pracy już są. W każdym 
zakątku Rzeczypospolitej, utworzone są 
Koła Związku, które wychowują dla Pań 
stwa świadomych swych celów obyw. 

Praca pełna poświęceń, lecz właśnie ta 
ka praca: zaszczyca tych starszych Ко- 
legów rezerwistów, którzy w swoim cza- 
sie walczyli o Niepodległość a dziś gdy 
Ją zyskali, zamiast zasłużonego odpo- 
czynku, pozostają nadal z szeregach Ar 
mji Rezerwowej, kształcąc swych młod- 

szych kolegów. 

Posunęła się praca i w innym kie- 
runku. Mając przed sobą młode pokole- 
nie, jako też i rodziny rezerwistów. 
Związek postawił za zadanie, wychować 
te pokolenie i rodziny w duchu o idei 
Państwowej. Dlatego też w roku 1933 
została zorganizowaną „Rodzina Rezer- 
wisty* na czele której stanęła Pani Mar- 
szałkowa Piłsudska. 

Ponieważ pośród członków Związku 
Rezerwistów, jest dużo ludzi biednych, 
a w dzisiejszych czasach niemających 
nawet pracy „Rodzina Rezerwistów* 

  

MIEJSKI TEATR LETNI $ 
w Ogrodzie po - Bernardyńskim. 

Dziś o g. 4-e! po poł. 

Życie jest skomplikowane 
ž o godz. 8.30 w. „GOTOWKA“ 

spieszy właśnie tu 7 pomocą, organizu- 
jąc różnorodne imprezy. dochód z któ. 
rych jak również i ofiary, idą wyłącznie 
na dożywianie dzieci. najbiedniejszych 
rezerwistów, zakupy ubrań, książek itp. 

Gdy chodzi o Wilno, to „Rodzina Re 
zerwisty* aczkolwiek zorganizowaną 4» 
stała w końcu roku 1933, to jednak dzia: 
łalność swoją, przejawiła już na wstę- 
pie. 

W styczniu 1934 roku, urządzona by 
ła choinka dla dzieci rezerwistów, a naj 
biedniejsze dzieci otrzymały ciepłe ub. 
rania, bieliznę, słodycze i t. d. 

Niezależnie od tego, rodziny otrzy- 
mywały mąkę: cukier, chleb, dzieci zaś 
najbiedniejsze, co niedzielę zbierane są 
w lokalu Związku, gdzie wydaje się im 
śniadanie, a razem z tem odbywają stę 
pogadanki i odczyty nie tylko z. dzieć- 
mi, lecz i ich rodzicami. 

Narówni zaszczytną jest praca tych 
Pań z „Rodziny Rezerwisty*, które poś 
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więciły swój 'czas, wkładając swą duszę 
w tę pracę, i przyszłe pokolenie zrozu- 
mie to i należycie oceni. 

Zwracam się do wszystkich tych, kió 
rzy opuścili szeregi Armji Czynnej, by 
jaknajrychlej stanęli pod sztandar Wi 
leńskiej Armji Rezerwowej. - О1а chęt- 
nych praca w szeregach tej Armji zaw- 
sze jest. Rezerwiści Musimy dobrze so- 
bie uświadomić, że rezerwa ——to jest 

fundament, to jest potęga Państwa. 
Niech nie zabraknie Was, a w szczegól: 
ności na ziemi Wileńskiej, na ziemi tej 
z której pochodzi Marszałek Piłsudski: 
abyśmy gdy On do nas przybędzie, mo- 
gli śmiało patrząc Mu w oczy stanąć 

do raportu i zameldować: „Panie Mar- 
szałku, meldujemy posłusznie, że jesteś- 
my pod Twemi rozkazami, a stan licze- 
bny nasz — to cala Polska“. 

Czołem. 
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Start raldu motocyklowego 

V MARSZAWASS 
Se ły WILNO EA 
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W niedzielę rano z placu Marszałka Piłsud- 
skiego odbył się start raidu motocyklowego 
Warszawa—Wilno—Warszawa (1100 km.) orga- 
nizowanego przez Legję. W raidzie wzięło u- 
dział 25 motocykli z iLegji, Pol. Kl. Motocyk- 
lowego, Skody i Wileńskiego K. M. 

Na zdjęciu — moment startu. 

  

Najmilsi goście z zagranicy w Wilnie 
(Dokończenie art. ze str. 5). 

1) emigracja przemysłowców i han- 
dlowców; 

2) emigracja rolników; 
3) emigracja robotników. 
Dla pierwszej kryzys nie okazał się 

zabójczym, jakkolwiek dotknął ją rów- 
nież. Argentyna mogłaby jeszcze przy- 
jąć i zatrudnić paręset polskich przemy- 
    

słowców i handłowców. Emigracja dru- 
giego typu (rolna) przeżywa obecnie cię- 
żkie czasy, ale nie upada. Chodzi o to: 
że gospodarstwa rolne były przeważnie 
standartowe i opierały się na uprawie 
yerba-mate, specjalnej roślinie argentyń 

skiej. W związku z upadkiem zapotrze- 
bowania na ten produkt, ceny spadły i 
gospodarstwa te znalazły się w trudnem 
położeniu. Obecnie rząd spieszy z dora- 

=   

PRYWATNA KOEDUKACYJNĄ 

Szkoła Powszechna i Przedszkole 
Imienia ELIZY ORZESZKOWEJ 

z polskim i francuskim językiem nauczania w Wilnie. 

  

Jedyna szkoła pos ająca w programie zezwolenie M. R. O. na nauczanie języka fran- 
cuskiego, Gwarancja umieszczania do gimnazjów państwowych. Zapisy na rok szkolny 
1934—35 przyjmuje codziennie od godz. 10—13 kancelarja szkoły przy zaułku Ропо- 
marskim 2 (Zarzecze). Gmach własny, ogromny ogród szkolny, boisko, w zimie sport. 

Już wracają 
Wycieczka nadmorska czytelników 

prasy wileńskiej wraca do Wilna jut.oa 
o godzinie 9-ej rano. 

Wieczorem wszyscy spotkają się raz 

Bibljoteki 
W dobie kryzysu, pray znacznie uszczupio- 

nych dochodach, kiedy trzeba myśleć przede- 
wszystkiem o chlebie powszednim, zarówno je- 
dnostka prywatna, jak ciała zbiorowe oszczę- 
dzać i redukować wydatki swoje zaczynają prze 
dewszystkizm od potrzeb kulturalnych Oddawna 
rozlegały się głosy pełne troski, że czyni to 
nawet samorząd stolicy Historja naszych te- 
atrów jest najlepszą tego stanu rzeczy ilustra- 
cją. Ciężkie chwile przechodzą równeż bibljo- 
taki, które slosunkowo w nielicznych tylko wły- 
padkach są zamykane całkowicie, ale które dla 
braku funduszów, nie rozwijają się należycie. 

"Tymczasem dorobek nasz w tej mierze jest 
bardzo znaczny, ile że zapisać go należy w bar- 
dzo dużym stopniu na dobro czasów ostatnich, 
już po odzyskaniu niepodległości, gdyż za rzą- 
dów zaborczych może tylko jedna Małopolska 
nie była w tej dziedzinie krępowana. Według 
ostatnich danych Głównego Urzędu Statystyczne 
go, istnieje u nas 34.480 bibljotek z 15.880 tys. 
tomów. Z ilości tej na bibljoteki publiczne 
przypada 26.99 (tomów — 38,17/0, na bibljoteki 
szkół powszechnych — 66.0 (tomów — 19.97). 
szkół średnich 3.9070 (15.49. szkół nau 
czycielskich — 1.0% (4.0%), szkół wyższych 
0.060/0 (17.49), na bibljoteki wojskowe — 0.04% 
(1.4079) wreszcie więzienne — 0.40% (tomów — 
0.6970). 

Jak wynika z przytoczonych liczb na bibljo- 
teki publiczne, szkół powszechnych i średnich, 

  

  

, przypada 96.8%% ogólnej ilości bibljotek w Pol- 
sce, a więc ogromna większość. Z ogółnej liczby 
9.267 bibljotek publicznych na woj. centralne 
przypada 28.3%/, na wschodnie 10.0%%, na za- 
chodnie — 27.10 i na południowe — 34.6%, 
z ogólnej zaś ilości 6.109.921 posiadanych przez 
nie tomów no woj. centralne przypada 43.3%% 
na wschodnie —11.9%%, na zachodnie 17.2% i 
na południowe — 27.70%/0. Najlepiej w książki 
zaopatrzone są bibljoteki publiczne woj. cen- 
tralnych, gdyż na jedną przypada 1.006 to- 
mów (w Warszawie nawet 4.553), wa wscho- 
dnich —784, w zachodnich — 419, i w połu- 
dniowych — 528 tomów. 

Bibljotek szkół powszechnych liczono ogó- 
łem 22.741, w tem ma woj. centralne przypada 

   

  

Przy szkole internat, 

  

z nad morza 
jeszcze na „Ptaszniku z Tyrolu w „Lu. 
tni*, która uczestnikom naszej wyciecz- 
ki przyznała na. to przedstawienie 50%» 
zniżki. 

w Polsce 
39.40%, na wschodnie — 18.50/o, na zachodnie — 
18.2979 i na południowe — 23.9%%. Bibljoteki te 
posiadają 3.154.818 tomów, z czego na woj. cen 
talne przypada 44.9%/0, na wschodnie 18.7%/, na 
zachodnie 19.19, i na południowe 17.3%%. Bi- * 
bljoteki te są mader słabo zaopatrzone w książ- 

ki, gdyż na jedną przypada w woj. centralnych 
zaledwie 158 tomów, we wschodnich — 141, w 
zachodnich — 146, i w południowych tylko 100. 
Najlepiej sprawa przedstawia się w samej War- 
szawie gdzie na jedną bibljotekę przypada 
522 tomy. 

Znacznie mniej jest bibljotek szkół średnich 
gdyż tylko 1.329, z tego na woj. centralne przy- 
pada 44.3070, na wschodnie 11. 50/9, na zachod- 
nie 19.4 0/6 i na południowe — 24,8%. | 

Z ogólnej ilości 2.443.823 tomów w tych 
bibljotekach na woj centralne przypada 38.1%/, 
na wschodnie — 13.19/9. na zachodnie 22.3%%, n 
południowe — 26.5%. Bibljoteki te są znacznie 
lepiej zaopatrzone niż w szkołach powszech- 
nych, gdyż na jedną bibljotekę wypada w woj. 
centralnych 1.582 tomy (w Warszawie 1.451), 
we wschodnich — 2.087, w zachodnich 2.124 
i w południowych 1.960, Pod tym względem 
woj. centralne zajmują w Polsce ostatnie miej- 
sce, Oprócz tego liczono 348 bibljotek szkół na- 
uczycielskich z 632 tys. tomów, na jedną zatem 
przypada 1.811 tomów, bihljotek szkół zawo- 
dowych było 662 z 472 tys. tomów, na jedna— 
713 tomów; bibljotek szkół wyższych było tyl- 
ko 21 z 2.761 tys. tomów, a na jedną przy- 
padało 131.476 tomów; bibljetek więziennych 
liczono 160 z 90.435 tomów (na jeduą 565), 

cie bibliotek wojskowych było 13 z 226 
omėw fna jedną 17 335). 

Tak się przedstawia stan bibljotek w Polsce. 
dak wspomniano wyżej, jest to w dużym stop- 
alu dorobek ostatnich lat, zwłaszcza w odnie- 
sieniu do bibljotek szkolnych b. zaboru rosyj- 
skiego. Byłoby to stratą bardzo dotkliwą dla 
kultury narodowej, gdyby księgozbiory te miały 
ulec redukcji. Jeżeli skutkiem braku fundu- 
szów rozwój ich na pewien czas w dużym stop 
niu zostanie prawdopodobnie wstrzymany, to 
przynajmniej stan dotychczasowy powinien być 
utrzymany. Z. К, 

   

  

  

   

źną pomocą przez politykę interwencyj- 
ną Na dalszą metę złemu się ma zara- 
dzić przez zamianę gospodarstw standar 

towych na mieszane. 

W najgorszej sytuacji znalazła Się 
3-cia część emigracji, robotnicy. Wobec 
pogorszenia się stanu przedsiębiorstw 

nastąpiły redukcje i bezrobocie daje si; | 
odczuć również i w Argentynie. 

Polacy argentyńscy posiadają wiele 
organizacyj oświatowo - kulturalnych. 

Te się wiążą w 2 zrzeszenia. Jedno z tych 
obejmuje wszystkie organizacje (około 
30) na terenie stanu Misiones, drugie — 
pozostałe w liczbie 18. To drugie nos” na 
zwę Federacja Polskich Towarzystw > 
Organizacyj „Dom Polski“. Posiada ono 

w Buenos Aires swój gmach. drukarnię 
i wydaje dziennik „Głos Polski”, klórega 
redaktorem jest obecnie dobrze znany 
Wilnu p. Kazimierz Leczycki. Pozatem 
wychodzi w Buenos Aires „Kurjer Pol 
ski*, jako przedsiębiorstwo prywatne. 
coś w rodzaju naszych czerwoniaków 

Na terenie stanu Misiones wychodz 
tygodnik „Osadnik* (organ zrzeszonyci 
organizacyj) i „Orędownik* — prywat 
ny dwutygodnik. Towarzystwo „,Wolń: 
Polska”, istniejące już 33 lata posłada v 
Buenos Aires polski teatr letni i szkoł: 

dramatyczną. Przedstawienia zimow 
odbywają się w teatrze odnajmowanym 

Szkół polskich w ścisłem tego słow: 

znaczeniu niema. Są tylko szkoły dodat 
kowe, do których uczęszcza dziatwa pol 
ska, zapisana do szkół argentyńskicł 
wyłącznie dla nauki języka polskiege 
Przyczyną braku szkół jest to, że jedna! 
niema w Argentynie tak wielkich sku 
pień ludności polskiej. któreby dostar 
czyły dostatecznej ilości dziatwy dla zu 
ganizowania szkoły. Ludnoś polski 

jest rozsiana po całym terenie państw: 

siedemkroć większego od Polski. 

Nauczycieli polskich albo się werbu 
je i przywozi z ojczyzny, albo też mło 
dzież z Argentyny oddaje się do zakła- 
dów naukowych w Polsce, a ta po pow- 
rocie obejmuje tam placówki nauczy- 

cielskie. | 

Obecnie celem ożywienia wyaniany 
pracy naukowej między Polską a Arge: 
tyną zapoczątkowane zostało w Buenos 
Aires Tow. Argentyńsko-Polskie. Obec: 
nie delegat Argentyny czyni zabiegł w 
Warszawie o zorganizowanie tu odpo* 
wiednika tego Towarzystwa. 3 

    

     
     

   
   

   
Statek przybija do brzegu. Ciekawą | 

rozmowę niestety, trzeba urwać. 

Żegnamy naszych gości do jutra. 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy J. Kulczyckiej 
Dziś o godz 4.ej po poł. 

ORŁO w 
0 z. 8.30 w. Ptasznik z Tyrolu   
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ka 

dzo znac 

  

Mai Gietgud 

  

  

Nowe tranzakcje 
kompensacyjne 

    

Przy pośrednictwie Polskiego Towarzystwa 
h ompensacy jnego doszło w tych dniach do za- 
warcia kilku poważniejszych tranzakcyj z Gre- 
€ją. 

Tranzakcje te objęły dykty, parafinę oraz 
asaszyny włókiennie: Grecja nabywa te arty- 

mian za dostawę do Polski futrzanych 
skór baranich. 

s Wartość pierwszej tranzakcji wynosi 150.000 
złotych. W toku są rokowamia o zawarcie dal- 

  

  

      

    

       

zych ma łączną sumę* przeszło pół miljona 
złotych. 

Należy zazna że tkie towary, na 
jakie zaw: ą tranzakc znajdują się      

  

  

poza obrebem wzajemnych kontyngentów 
ywozowo-wywozowych, ustałonych w ukła- 
kont,ngentowym polsko-grackim. Kontyn- 
na te towary są już wyczerpan 

Z innych towarów, których wywóz z Polski 
rozwija się coraz lepiej w obrocie kompensa- 
cyjnym, należy wymienić węgiel. 

Kilka większych transportów węgla wysłano 
"w tych dniach do Jugosławji wzamian to 
ry jugosłowiańskie, jak również za nalsżn 

    
      

  

    

   

  

    
turystyczne. Węgiel do Jugosławji wysyłam, jest 
<lrogą morska przez Gdynię. 

Wyjaśnienia na komisjach 
szacunkowych 

Nowa ordynacja podatkowa ograni bar- 
nie prawo płatnika do składania ust- 
śnień na posiedzeniach komisyj od- 

  

      

    jest uzależnione 
okości pół procent od 

u (nie mniej jednak niż 

ie tego praw 

ania opłaty w 
spornego poda        

2 złołe i niz więcej niż 50 zł. z tem że wrazie 

całkowitego lub częściowego uwzględnienia ой- 

wołania opłała podlega zwrotowi. 

4 Odwołanie rozstrzyga Komisja odwoławcz. 

Z tem, že urzędom skarbowym służy prawo wł: 

sną władzą rozstrzygnąć odwołanie, jeżeli w 

wypadku uznania takiego redukcja podatku nie 

Irzekracza 300 złotych. д 

Uprawnienie to dotyczy wypadków, gdy cho“ 

dzi o pobranie opła adeclwo WADE o: 

We. W. przypadku strzygnięcia odwołania 

Przez I instncję służy płatnikowi prawo wnie” 

Sienia odwołania w ciągu dni 14 do władzy 

Wwoławczej H instancji. 

Pokaz nowoczesnej 
reklamy na XIV 

"Targach Wschodnich 
Wśród specjalnych działów, które będą zor 

Sanizowane na 14-tycł gach Wschodnich. 

1a uwagę zasługuje dział poświęcony pokazowi 

Aowoczesi reklamy. Pok ten będ urzą- 

® „ jednym z największych pawilonów 

ych i będzie się składał z następują 

wi 
1; Grafika użytkowa: plakaty, katalogi, pra 

Sbekty, kalendarze reklamowe i t. p. 
2 Opakowania: kartonowe, blaszane i t. d. 

. 8] Reklama Komunikacyjna: Reklama kole- 
ową, pocztowa, tramwajowa, autobusowa. 

_„ 4) Reklama świetlna: Neon, Atrax, reklama 
Zarówkowa i t. d. 

5) Racjonalne światło: oświetlenie okisn wy 
Slawowych, witryn, sklepów i t. d. : 

6) Dekoracje aw: wzorowe dekoracje 
Okien ; witryn wpstawowych, sprzęt dekoracyj 
Wita. 

Z uwagi na to, że należyte ujęciż reklamy 

Odgrywa coraz większą rolę w reklamie gospo 

Arczej, dział ten, w którym będą demonstrowa 

1 wzorowe sposoby reklamy handlowej, spot 

A się wem zainteres: niem ze strony 
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Wiąże Jankai 
Przekład autoryzowany z anglelskiego 

— Bardzo я serjo, mój drogi. I je: 
Szęze 
a jedno. Przy śmigłach też majstrc- 

"no. Śmigło pęka w taki sposób, je: 

4, 60 uderzy, a trudno przypušcič, 

np, turai dwa stuknęły o coś jednocześ- 

* Niewiarogodne. 

L uważasz, że je celowo uszko 

atre Właśnie, mój drogi. Oho! Rita 

„V. Muszę iść potrzymać ją za rę- 

m Trzebaby jej zwrócić uwagę, że po- 
kę sie umalować ma nowo. Wygląda 

Siudjum impresjonistyczne. 

*awrócił niezgrabnie i odszedł. 

i Simon sięgnął pośpiesznie do kiesze- 
-ue, cenny woreczek z tytoniem nic 

5 Oczywiście. Jeżeli nagłe podej- 

;chia były usprawiedliwione, to Dol: 

! uplanował nie kradzież. a morder 

e». Simon był pewny, że wśród pasa- 
Tów nie było nikogo, na czyjej śmier 

   

    

   

od, 

„KURJTR* z dnia 15 sierpnia 1934 r. 

-Wiadomości gospodarcze 
KOLEJ NA NAFTĘ 

Jeszcze raz Instytut Badania Kon- 
junktur i cen pisze w sprawozdaniu za 
II kwartał r. b.: : 

„Jakkolwiek spadek cen artykułów 

przemysłowych był dość znaczny, jed- 

nakże nie dorównywał on spadkowi cen 
artykułów sprzedawanych przez rolni- 
ków, nadto zaś spadek tych artykułów. 
które są przez rolników nabywane, bvł 
przeważnie słabszy od przeciętnego. 
Skutkiem tego t. zw. nożyce ponownie 

się rozwarły*. 

Zatem coraz większa jest rozpiętość 
pomiędzy cenami artykułów rolniczych, 
a przemysłowych na niekorzyść roln:- 
ków. 

Coraz mniej 
wych może rolnik nabyć 
pud zboża. 

W tej syiuacji specjalnie aktualna 

się staje zapowiedź p. premjera Ko:- 
łowskiego; że polityka rządn idzie w 
kierunku zwyżki cen artykułów prze- 

mysłowych. 

Zapowiedziana zatem obniżka cen 

-produktów przemysłowych obejmie ró 

nież mało dotąd ruszany przemysł naf- 

towy. 

Tę naftę, która skutkiem swej wygó- 
rowanej ceny stała się niedostępna 
szerokim, załueczywionym. masom rol- 

  

artykułów przemysło- 
za ten sam 

  

niczym. Jeżeli bowiem przeliczymy ce- 
ny nafty na zboże, to w roku 1914 ха 10 

Klg. nafty płacono 16 kg. żyta, w roku 
1328 — to samo, zato w roku 1981 — 
10 kg. nafty kosztowało 43 kg. żyta, 
zaś w lutym r. b. — 42 klg. 

Obecnie w sprawie obniżki cen naf- 
ty toczą się rokowania, które mają być 
ukończone w dniach najbliższych, może 

    

już nawet w tym tygodniu. Przemysł 
naftowy w zasadzie zgadza się obniżyć 

obecne ceny nafty o 20 proc., lecz 
wzamian usiłuje uzyskać od rządu kom 
pensaty w postaci obniżenia taryf kole- 
jowych, świadczeń socjalnych i pod. 

Zdaniem „Codziennej Gazety Hand- 

lowej* pertraktacje są na dobrej drodze 
i już w pierwszych dniach września rb. 
ukaże się oficjalne ogłoszenie o obniże- 
niu cen nafty. Zniżka ta wyniesie 20 
proc. obecneį ceny. (žel.) 

gg 2 

Ceny nabiału i jaj w Wilnie 
Masło za 1 kg. w zł.: Wyborowe 2.6 O(hurt), 

(detal). Stołowe 2.40 (hurty, 2.80 (detal;. 
Solone 2.40 (hurt), 2.80 (detal). : 

Sery za 1 kg. w 'Nowogródzki 2.20 (hurt), 
2.60 (detal), Lechieki 1.90 (hurt), 2.20 (detal), 
Litewski 1.70 (hurt), 2.-— (detal). 

Jaja: Nr. 1 za 60 sz 
Nr. 2 3.90 za 60 szt., 0,08 za 
za 60 szt., 0,07 za 1 szt. 

З- 

   

        

„0,09 za 1 szt. 
1 szt. Nr. 3 3.60 
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Rumuński wice-minister rolnictwa w Warszawie 

Wi ub. sobotę przybył do Warszawy samo- 
loteni podsekretarz stanu w rumuńskiem mini- 
sterstwie rolnictwa p. Manolescu. 

'Na zdjęciu p. Manolescu w towarzystwie wi 

ci mogłoby komu zależeć. Nie wahał się 

przed tą zarozumiałą wiarą. Wszak Dol 
ski troszczył się nadmiernie o jego pod- 
róż. Sam kupił dla niego bilet i przy 
pilnował. żeby się gość nie .spóźnił na 
samolot. I czyż nie za łatwe zgodził się 
na jego wyjazd do Anglji? 

Dowody były szczupłe, iecz Simon, 
patrząc na uszkodzony samolot, do- 
szedł do bezwzględnego przekonania. że 
dybano na jego życie i przygotowan» 

zamach nadzwyczajnie zręcznie. Odkry 
cie było nieprzyjemne. a nasuwające s'4 
wnioski jeszcze gorsze, ale pozostawała 

przynajmniej ta pociecha, że odtad 

mógł się uw © ха zwolnionego z o- 

bietnicy danej Kazimierzowi w jego do 

mu. 
Nie wierzył, żeby Dolski porwał się 

na jego życie ot tak sobie dla sportu. 

Jeżeli to uczynił, to tylko dlatego, że 

uznał Simona za niebezpiecznego prze- 

ciwnika. a w takim razie „Bankruci“ 

nie byli tacy nieszkodliwi, za jakich się 

podawali i Djana miała rację. ; 

Djana!... Jej też musiało grozić wiel- 

kie niebezpieczeństwo. Musiał wrac 

natychmiast, żeby ją ratować. Kto 

wie, czy to 

      

przymusowe przerwanie   

   
ceministra rolnictwa p. Raczyńskiego na lot- 
nisku warszawskiem. (ość rumuński częstuje 
przywiezionzmi przez siebie winogronami. 

   
      

podróży nie okaże się błogosławieńsi- 
wem... Jak dobrze, że odrażający Peter 

znalazł się pod ręką! 
Simon wszedł do samolotu. 

Pilot siedział w kabinie z twarzą 

jak kłopotiiwy znak zapytania, 
— Pański przyjaciel ma rację — 

rzekł — Niesłychana rzecz, żeby ktoś 
przyłożył do tego rękę. Sprawa dla po- 

licji. 
Simon skinął głową. 

— I ja jestem tego zdania. Wiem, że 
wtrącam się nie w swoje rzeczy, ale 
czy pan ma osobiście jakie podejrzenie, 
komu mogło zależeć na zniszczeniu la- 
kiego samolotu? 

Pilot potrząsnął głową. = 
— (zy pan nie wiózł naprzykład — 

złota? — nalegał Simon. — Czy to by- 
ła zwykła podróż pasażerska? 

— Najzwyczajniejsza. 
Pilot zdjął hełm lotniczy i Simon 

stwierdził ze zdziwieniem, że włosy jego 
Są zupełnie białe. Ale był w świetnej 
formie i miał ładne, niebieskie, głębo- 
kie oczy, spotykane wyłącznie u mary- 
narzy i lotników. Przenikliwe oczy, któ 
re widzą wszystko. Czoło miał zorane, a 

od nosa do ust dwie głębokie brózdy. Ro 
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Stan zasiewów 
Główny Urząd Statystyczny, na podstawie 

423 sprawozdań korespondentów rolnych, usta- 
lit, że stan zasiewow głównych ziemiopłodów 
w dniu 15 ub. m. przedstawiał się przeciętnie 
średnio. 

Obfite opady, trwające od końca czerwca, 
wpłynęły dodatnio na stan zbóż jarych, oko- 
powych, koniczyn i łąk, natomiast zboża ozime 
dojrzewające, a w niektórych miejscach już 
zbierane, e roć ulagły wyleganiu, względ 

    
      

nie porastar tek stanowiło województ 
wo poznańskie, £ w dalszym ciągu trwała 
SUSZA. 

    iajlepszy stan pszenicy ozimej zanotowano 
w województwach: lubelskiem, warszawskiem, 
łódzkiem, kieleckiem i Śląskiem; najgorszy — 
w województwie poznańskiem. Żyto ozime naj 
lepiej przedstawiało się w województwach: no 
wogródzkiem, wileńskiem i poleskiem; najgo- 
rzej zaś w województwach: tarnopolskiem, Iwo 
skiem, stanisławowskiem i poznańskiem. Stan 

jęczmienia go był najlepszy w województ- 
wach: nowogródzkiem, kieleckiem, lubelskiem, 
poleskiem i Śląskiem; a najgorszy w wojewódz 
twach: poznańskiem, krakowskiem i stanistawo 
wskiem. Owies przedstawiał się najlepiej w wo 

jewódziwach leckiem i kiem, a najgo- 
rzej w województwie poznańskiem. 

Należy zaznaczyć, że według doniesień kores 
pondentów rolnych we wszystkich województ- 
wach, z wyjątkiem poleskiego, śląskiego, kra- 
kowskiego i lwowskiego, pojawiły się na rośli 
nach s zkowych wszyce, które poczyniły zna 
czne uszkodzenia, zwłaszcza w grochu. 

Wywóz drewna przesuwa 
się z Gdyni do Gdańska 
Rok bieżący przyniósł w Gdyni poważny spa 

dek przeładunku materjałów < ych. Zjawi 
sko to wystąpiło, mimo, że ogólny eksport drew 

   

   

  

   
    

  

  

    

     

      

   
   

  

   

  

      

        a polskiego do krajów morskich w roku 
bieżącym, jak wiadomo, znacznie wzrósł. 

  

Według danych Urzędu Morskiego, w Gdyni 
i Rady Portu w Gdańsku wzrost przypadł wyłą 
cznie na rzecz portu gdańskiego. 

W ciągu sześciu miesięcy przeładowano w 
Gdyni około 109,000 ton wszelakich materjałów 

enych, w tym samym zaś okresie roku pop 
rzedniego — 106,000 ton. Przez port gdański 
natomiast w roku zeszłym od stycznia do czerw 

са W wy portowano 347,000 ton. a w 
tych samych mi ach r. b. — 513.000 tou 

Z V Targów Wołyńskich 
Tegoroczna V Targi Wołyńskie w Równem, 

które odbędą się od dnia 9—23 września b. r. 
zapowiadają się bar nie. Wobec bar 

l w z całej Pol- 
już je się brak miejsca. tak 

że Zarząd zmuszony został do budowy czterech 
nowych pawilonów, aby sprostać zapotrzebowa- 
niom. 

Pozatem Targi tegoroczne nosić będą specy- 
ficzny charakter regjonalny wobec zorganizowa 
nia specjalnego działu wołyńskiego, obejmują- 
cego przepiękne wyroby przem ludowego 
wołyńskiego jak płótna, hafty, kożuchy. weł- 
niaki, sukna i t. p. 

Dużą atrakcją będą również charakterystycz 
ne „Dożynki Wołyńskie* przy udziale kilku ty- 
sięcy młodzieży wiejskiej. 

Targi jesienne 
w Lublanie 

W dniach 1-ym—10-ym września r. b. odbę- 
dą się w Lublinie zwykłe targi jesienne, 

Przy targach tych będą otwarte również wy- 
stawy o charakterze kulturalnym. 

  

      

  

    

  

     

        

    

k а С 
Śł kupieckich i przemysłowych. 

bił wrażenie człowieka niesłychanie 
sprawnego» lecz rozczarowanego do ży- 
cia, Widocznie dużo cierpiał. Ale widzia 
ło sie odrazu, że taki nie zawiedzie i że. 

potrafi słuchać nagłych impulsów. 
Simon postanowił mu zaufać i po- 

prosić 6 pomoc. 

— Nazywam się Simon Astlev 
rzekł. — I jestem w służbie mego rządu. 

— Nie udała się panu podróż waka 
eyjna -— zauważył pilot. 

Simon uśmiechnął się. A więe wzię- 
to go za administracyjnego urzędnika 
na urlopie! 

— Mam powody do podejrzeń 
dodał — że samolot uszkodzono w tym 
celu, żeby mnie unieszkodliwić. 

Niemiec zdumiał się, ale milczał. 
— Nie chcę pana plątać w żadne tru 

dności. Wszyscy mamy prawo do indy- 

widualnych przekonań politycznych > 
nie mam panu za złe, jeżeli pan nie sym 
patyzuje z moim krajem. 

Pilot uśmiechnął się 
wych włosów. 

— Od Anglików nie spotkało mnie 
nie gorszego, jak to. Niema lepszych 
nieprzyjaciół jak wasi lotnicy. Nie mam 
do Anglji żadnej urazy. Uważam, że na- 

  

i dotknął si-



  

„KURJTR“ z dnia 15 sierpnia 1934 r. 
  

Wieści i obrazki z kraju 
Wdzięczne pole pracy dla samorządów gminnych 
Obszerna i ożywiona dyskusja nad 

podstawowemi zasadami jednolitego dia 
całego państwa samorządu terytorjalne 
go i ponure wieści o nędzy na wsi pa- 
nującej, skierowały w ostatnich czasach 

uwagę sterników rządu (Exposć p. pre- 

mjera prof. Kozłowskiego) i myślącej 
części społeczeństwa ku zagadnieniom 
ustroju i życia wsi. Mam tu na myśli 
pow. brasławski. Propaganda piękna 
niezliczonych jezior rozsianych na te 
renie naszego powiatu, skierowała już 
w ostatnich kilku latach, naszą turysty 
kę do powiatu brasławskiego, 

Niemniej ważnem zagadnieniem dła 
naszego terenu jest popularyzacja sado 
wnictwa, jako drugi ważny czynnik pod 
niesienia dobrobytu rolnika. Niewielu 
wie, ile miljonów złotych wydajemy 
rokrocznie na owoce sprowadzane z Z4 
granicy Zwiedzając sklepy owocowe, 
stwierdzimy, że owoców krajowych al 
bo niema wcale, albo są w najgorszym 

gatunku. Mimo to jednak i mimo kry 
zysu stale wzrasta spożycie owoców. 
Dla tysięcy ludzi owoce stały się nieod- 
zownym, napół leczniczym artykułem 
spożywczym. Jednak artykuł ten, jakie 

go w kraju rolniczym musiałoby być 
poddostatkiem, jest artykułem importo- 
wanym. 

Brak fachowej opieki nad sadami, 

powoduje, że znaczna część, drzew dzi- 
czeje, dając coraz gorszy owoc. Poza- 
tem sprawa zwalczania chorób i szkod- 
ników drzew owocowych nie jest wcale 
zorganizowana. Szkodniki czynią w na- 

szych sadach duże spustoszenia. W ub. 
roku ma terenie tut. Szkoły Rolniczej od 
było się zebranie właścicieli większych 
sadów w powiecie, gdzie powzięto donio 
słe uchwały w sprawie organizacji sa 

dów i walki z szkodnikami. I na tem 
skończyło się. Piekne rezolucje śpią bło 
gim snem pod zielonym suknem. 

I tu samorządy gminne mają przed so- 
bą wdzięczne pole do pracy. Można nie- 
znacznym nakładem kosztów pienięż- 
nych przyczynić się do zadrzewienia 
zagród a nawet dróg wiejskich."W bud- 
żecie każdego zarządu gminnego powin- 

no znaleźć się kilkaset złotych na zało- 
żenie szkółki drzewnej i na utrzymanie 
instruktora - sądownika. Sąsiednie gmi- 

ny wiejskie mogłyby «wspólnie brać u- 
dział w kosztach założenia i prowadze- 

nia szkółki. a 
Pozatem w budżetach gmin, musiu- 

łyby być przewidziane kredyty na po. 
moc (bezprocentowe pożyczki) dla za- 
kładających sady. Za najważniejsze je- 
dnak uważać należy utrzymanie wspól- 
nemi siłami fachowego instruktora sa- 
downictwa: któryby obsługiwał kilka 
gmin sąsiadujących ze sobą. Obowiąż- 
kiem jego byłoby podróżować od wsi 

   

sze kraje powinny być w przymierzu. 
Jak mógłbym panu pomóc? 

— Tak, żeby ten samołot, który przy 
będzie. odleciał bezemnie, ale żeby ja- 
kiś Świadek potwierdził, że nim pole 
ciałem. Zależy mi na tem, żeby zostać 
w Niemczech parę dni, podczas gdy moi 
niedoszli mordercy będą myśleli, że wró 
ciłem do Anglji. 

— Rozumiem. Niełatwa sztuka ate 
da się zrobić. Ja zostanę tu, dopóki nie 
przyjedzie tu oddział techniczny. Ukry- 
ję pana do chwili odlotu. Oczywiście 
trzeba pewnie będzie szepnąć słowo ste- 

wardowi. 3 
— Takie słowo? — rzekł Simon, wrę 

czając Niemcowi banknot pięciofunto- 
wy. + 

— No, to mu pomoże pominąć na li 
ście pasażerów jedno nazwisko. Ale czy 
pan sobie zdaje sprawę, że to się jed- 
nak wykryje? Bo oni się wywiedzą, że 
pan nie wrócił do Anglji. 

— No, to pomyślą, że otworzyłem 
nieostrożnie drzwi i wpadłem w morze. 

— Wykluczone — uśmiechnął się 
Niemiec. — Konstrukcja naszych drzwi 
uniemożliwia tego redzaju wypadki. 
Ale nim się oni zorjentują w podstępi*, 

  

  

  

  

do wsi w celach zbadania stanu drzew 
owocowych, udzielania rolnikom porad 
i propagowanie gatunków drzew naj- 
bardziej nadających się w danej miej- 
scowošci do zasadzenia ze względu na» 
gatunek gleby. 

Utrzymanie takiego instruktora przez 
dwie lub trzy gminy koszotwałoby każ 
dą gminę zaledwie kilkaset złotych rocz 
nie. Możnaby również tę sprawę po- 
wierzyć pracującym w powiecie agro- 
nomom rolnym i miejscowej Szkole 
Rolniczej. Szkoła musi wyjść na powial. 
ażeby tam  zadzierzgnąć  bezpośredun 
kontakt z życiem naszego rolnika. 

      

Z rozwojem sadownictwa na na 
szym terenie wiąże się również rozwói 

pszezelarstwa. 
Zwiększanie źródeł dochodowych 

ludności naszego powiatu leży nietylko 
w interesie samorządu powiatowego 
lecz również w interesie naszych zarzą- 

dów gminnych, które dochody swe 
czerpią z podatków płaconych przez 
ludność gminy. Pozatem zwiększenie 
produkcji owoców a pośrednio i pro- 
dukcji miodu, będzie miało doniosły 
wpływ na stan zdrowotności. 

Samorządy gminne, do których we- 
szli ludzie nowi. muszą zdobyć się na 
przemyślenie tego ważnego dla ludnoś- 
ci wiejskiej zagadnienia. Nauczyciel. 

Międzykomunalne związki rolników 
Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

przy udziale samorządu gospodarczego 
i czynników społecznych przystąpił do 
organizowania na terenie woj. białostoć 

kiego związków rolników o charakte- 
rze międzykomunalnym. Związki te ma 
ją na celu wzajemną pomoc i zapobie- 
ganie wyzbywaniu się zboża po zbyt nis 
kich cenach, oraz udzielanie kredytów 

pod zastaw zboża, które będzie maga- 
zynowane w śpichlerzach gminnych. 

  

Jednocześnie związki te dą będa 
do podniesienia rentowności drobnych 
gospodarstw przez racjonalną organi- 
zację zbytu bydła z pominięciem zbęd- 
nego pośrednictwa. 

Związki te rozpoczną swą działal 
ność już w bieżącej-kampanji zbożowej. 

Zderzenie pociągów w Oranach 
Na stacji Orany w dniu wczorajszym o godz. 

1,20 pociąg towarowy 795 przejechał zamknięty 

semator wjazdowy i uderzył w tył pociągu to 

warowego Nr. 773 ruszającego ze stacji. W wy 

niku najechania uległo uszkodzeniu 5 wago- 

  

Śmierć pod kołami pociągu 
Na stacji kolejowej w Mołodecznie dostał się 

pod koła pociągu i poniósł śmierć na miejscu 
Węckowski Nikodem, pracownik warsztatów 

Zwłoki na granicy 
Patrol KOP ze strzelnicy we wsi Łapiny. 

gm. pluskiej znałazł na granicy polsko-litew- 
kiej zwłoki mężczyzny w stanie częściowego 

rozkładu. Dochodzenie ustaliło, że są to zwłoki 
Ugarenki Antoniego (ze wsi Bystrymowee, gm. 

   

Pożary od pioruna : 
W. kolonji Daubie, gm. operskiej, od ude- 

rzenia pioruna spaliła się stodoła ze zbiorami 
ua szkodę Bieluna Jana. Straty wynoszą 1.100 

złotych. 

EET INDESIT EET ET ET TME STREET 

Oryginalna Inowacja 

Na jednej z plaż kalifornijskich wprowadzo 
no inowację nie pozbawioną oryginalności. Są 
to zmontowane na płąwakach fotele i stoły na 

Na ul. Hołówki w Brasławiu Józef Samuel, 
tr. w 1913 r. ciężko zranił Franciszka Hrynie- 
wieza lat 24 zamieszkałego w Brasławiu. Do- 
chodzenie ustaliło, że Samnel uderzył Hrynie- 
wieza, broniąc ojca, gdyż Hryniewicz, będąe 

upłynie sporo godzin. Zato pańscy to- 
warzysze podróży odrazu zauważą, że 

pana niema. 
— E, oni będą zajęci soba. 

mógłbym się schować? 
Niemiec wstał. 
— Pomoże m pan wyprząinąć ko- 

morkę bagażową, to pana w niej ulo- 
kuję. Myślę, że panu będzie wygodnie. 

Przecież nie będą pana szukać. 
-—— Swietnie — ucieszył się Simon. -— 

Przepraszam. Powiem parę słów panu 
Traillowi i z największą przyjemności 
pomogę panu wyładować bagaz. 

Ale odciągnięcie kolegi na stronę 
przyszfo mu z pewną trudnością, gdyż 
panna Lambe, juž uspokojona po stra: 
chu, obarczyła niefortunnego kawalera 
wszystkiemi swojemi kaprysami. Leżąc 
na ziemi na derkach: z głową: wsparta 
© kolana Petra, gorszyła starsze angiel- 
skie małżeńsiwo teatralnemi kawałami, 
bardziej dwuznacznemi, niż dowcipne- 
mi, oraz zupełnie zbytecznem afiszowa- 
niem się nogami, które co chwila wyjeż 
dżały z pod sukienki. Jednocześnie rzu- 
cała prowokacyjne spojrzenia dwom 
Amerykanom, grającym w karty w u- 
porczywem milczeniu i ze skupieniem, 

  

Gdzie 

   

  

   

      

których kąp:. na 
ląd spożywać 

  

у się mogą nie wychodzące 
Śniadania, grać w karty etc. 

  

"W obronie ojca 
w stanie nietrzeźwym, rzucił się z nożem w rę- 
ku na ojea Józefa Samuela. Stan Hryniewicza 
budzi obawy o życie. Józefa Samuela areSzto- 
wano. 

    

  

godnem lepszej sprawy. Simon czekał 
z dziesięć minut, wreszcie, nie mogąc : - 

panować irytacji, trącił kolegę w ramię: 
— Słuchaj, Peter, chciałbym z tobą 

pogadać. Minutę! 

Panna Lambe wykręciła głowę. 
— 0! proszę bardzo! — zaprotesto. 

  wała. Nie zabierać mi Petra! Tak mi 
wygodnie! Niema co mówić, morowa 
przygoda. 

Simon żachnął się, lecz ona trzepa- 

ła dalej: 
— Peier, nie wstawaj. Nie opowie- 

działam ci jeszcze kawału o baletnicy i 
inaszynie do szycia. 

— Opowiadałaś — rzekł niespodzie- 
wanie Traill. — Nawet dwa razy. 
Mówiąc to: wstał tak szybko, że panien 
ka rozpostarła się jeszcze skandaliczniej 
u1ż poprzednio. 

— (o takiego. Astley. 
Simon wziął go pod rękę 

wadził o dwadzieścia kroków. 

— Do djabła — mruknął Trail. — 
Czego ty ode mnie chcesz? Gorąco się 
robi niemożliwie i mam kłopot z Ritą. 

— Słuchaj. Jakie masz instrukcje na 
Londyn? 

-—— Nic specjalnego. Będę się musiał 

i odpro- 

nów próżnych oraz nieznacznie został uszkodzo 

ny parowóz pociągu 7%, jak również nieznacz 

nemu uszkodzeniu uległy 3 wagony pociagu 773. 

Wypadku z ludźmi nie było. 

® 

   

    

    

     

   

kolejowych. Ustalono, że Węckowski był tego 
wieczora w stanie nietrzeźwym i usiłował wsko- 
czyć do idącego pociągu. 

słobódzkiej), który poniósł śmierć w dniu 1 
sierpnia od rany postrzałowej w czasie, gdy 
patrol KOP, ścigając przemytników. oddał kilka 
strzałów karabinowych. 

We wsi Rejkowszczyzna, gm. słobódzkiej w 
czasie burzy piorun uderzył w dom mieszkalny: 
Fieekowieza Ignacego, zabijając na miejscu żo- 
nę jego Helenę. Wskutek uderzenia pioruna 
spalił się również dom mieszkalny i chlew. 
Straty wynoszą 700 zł. 4 

Rudziszki 
ZAWODY STRAŻY POŻARNYCH. | t | 

W dniu 12 b. m. odbyły się w Rudziszkach| 
pow. wileńsko-trockiego zawody Straży Pożar- 
nych, przyczem pierwsze miejsce zdobyła Ochoft 
nicza Straż Pożarna z Oran wyróżniaj 
brawurową postawą i prawie pra 
konaniem poszczególnych ćwicze: { 

Zrozumienie obowiązku przez Strażaków Z 
Oran jak również sumienna praca nacz. B- 
Hutnikowa w krótkim czasie doprowadziły do 
zaliczenia Straży w Oranach do najlepszych 
jednostek w tut. powiecie. ^ ' 

Nie można również pominąć milczeniem wy- 
siłków О. 5. Р. w Olkienikach, która mimo nie- 
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interesowania się ргасазх ) 
i prawdopodobnie pr: nowym 

ądzie i Dowództwie w przyszłych zawodach 
nie się groźnym konkurentem dla sąsiednich 

Е I. E, 

NA POWODZIAN. | 

W dniu 11 b. m. Żeński Oddział Stražy Po- 
żarnej w Rudziszkach, inicjując rozpoczęcić 
akcji pomocy ofiarom powodzi, na terenie. tamt. 
gminy, urządził zabawę taneczną poprzedzom 
przedstawieniem. 

Inicjatywa Oddziału Żańskiego Straży Po 
nych w Rudziszkach prawdopodobnie znają: 

dzie licznych naśladowców w pozostałych sto4 
warzyszeniach - społecznych, które  zechci : 
przyjść z pomocą powodzianom. Zorganizowaj 
nie zabawy i przedstawienia Oddziału jak rów: 
nież bardzo iniensvwną pracą Z. O. S. P. W 
Rudziszkach, zorganizowanego przed kilku ty; 
godniami przypisać należy komendantc» tego 
Oddziału p. Czyżównie, wykazującej wiele in 
cjatywy i zapału do pracy. J. 

  

zameldować, w Whitehall Court. Kaz 

no mi stosować się do twoich poleceń 

— Dobrze. Więc słuchaj. Zabierzes/ 
7 sobą ten woreczek z tytoniem. Włożć 
vi go do kieszeni, jak nikt nie będzi 

patrzył. Wróciwszy do Londynu, uda 
się z tem natychmiast do Whiteha 

Ritą? 

— Do djabła z Ritą Masz korecz 
Nie. Nie otwieraj. I, broń Boże, nie 
kazuj nikomu — tylko pułkownikow 

= A ty co zrobisz? 3! 
— Niech cię o mnie głowa nie bo” 

Gdyby Boughton pytał, gdzie jeste! 
powiedz, że z panną Henderson. to zn” 
czy, Bóg wie gdzie. Ale posłuchaj dó' 
rej rady i pozbądź się jak najpręd/* 
tej okropnej Rity. 

(D. c. n.) 
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„KURJTR“ z dnia 15 sierpnia 1934 r. 

KRWAWY DRAMAT 
przy ul. Antokolskiej 

PRAWO SERJI. 

Krenika wypadków ma również swoje prawo 
—prawo serji. Po jednym następuje drugi — 
identyczny. Pod koniee lata r. 1932 w Wilnie 
rozegrał się szereg krwawych dramatów rodzin 
nych. Ostatnio po iragedji rodziny Szabliń- 
skich, w tej dziedzinie panował w W cal- 
kowity spokój, aż do dnia onegdajszego, kiedy 

ua ul. Młynowej 2 rozegrał się dramat rodziny. 

   

    

     
   

      
    

  

  

Siestrzeńcewi o czem donosił ob- 

szernie wczoraj. Nie minęło i „, pierwsze 

wrażenie przedwczorajszego wypadku, gdy wezo 

    

raj w godzinach poobiednich. policja m. Wilna 
znowu zzalarmowana została wiadomością © 

dramacie rodzinnym, który rozegrał 
się przy ul. Antokolskieį 104. 

  

PIERWSZA RELACJA. 

Około godz. 3 pe poł. rozległ się dzwonek a- 

paratu telefonicznego 3 poster! nku polieji na 

Antokolu. Dyżurny funkcjonarjusz przyjał nastę 

pujacy meldunek: „Proszę niezwłocznie wezwać 

pogotowie ratunkowe na ulicę Antokolską 104. 

Są dwić ofiary. Zabójstwo i samobójstwo” 

Po kilku minutach przed posesją Nr. 104 na 

ulicy Antokolskiej zatrzymało się pogotowie. — 

Jednocześnie zajechał motocykl z funkejonarju 

szami polieji śledczej, z zastępcą kierownika 

wydziału śledczego p. kom. Gli im na czele. 

Na miejseu wypadku było już obecnych КИ 
i mundurowej. Przed 

     

  

     

  

Z krótkich relseyj Świadków zajścia wyni 

kalio, že zamieszkały w tym domu stolarz Za- 

borowski, przez zazdrość ciężko zranił swoją 

kochankę, a następnie został sam śmiertelnie 

ranny przez matkę i krewnego ofiary. Inni na 

tomiast twierdzili, ż» Zabrowski miał popełnić 

zamaen samobójczy. 

DWIE OFIARY. 

Przybyły lekarz oraz sanitarjusze znaieźli 

*w* małem mieszkanku Zaborowskiego dwie ofia 

ry. Na podłodze brocząc obficie krwią z Szere 

gu ran leżała młoda kobieta, jak się nastepnie 
©kazało, niejaka Felicja Graczykowa, lat 22. — 

©Obok nicj leżał w stanie nieprzytomnym z złe 

boką ravą brzucha nad pachwiną 35-letni sto- 

darz Stanisław Zabrowski. 

Po udzieleniu ofiarom pierwszej pomocy, 

trzewieziono je autem pogotowia do szpitala 

Św, Jakóba. 
|. Przy bliższych oględzinach stwierdzono, że 
Felieja Graczykowa otrzymała 7 głębokich ran 
ueżowych w pierś i plecy Stan jej jest bardzo 
<iężk z mie beznadziejny. Natomiast stan 

orowskiego był beznadziejny. Wszelkie usi 
iowania utrzymania go przy życiu zakończyły 

się niepowodzeniem. — Zaborowski zmari. 

  

  

WDOWIEC I MĘŻATKA. 

Już pierwszy rzut oka na okoliczności wy- 
padku, świadczył, że rozegrał się tutaj dramat 
ua tle miłosnem. Wiedle zaczerpniętych przez 
nas informaeyj, spraw miała się następująco: 

Przed dwoma laty 33-letni stolarz Stanisław 
Zaborowski — wdowiec, poznał ledwo 20 lat Ii 
<zącą Zonę swego znajomego — również stola 

rza, Felicja | raczykowa. Zaborowski zakochał 
ślę w młodej kobiecie, która odwzajemniła się 

mu. Spoczątku kochankowie ukrywali swój sto 
Stnek przed otoczeniem i przed mężem Zabo- 
rewskiej. Z biegiem ezasu jednak Felicja Gra- 
Czykowa zdecydowała się porzucić męża i prze 
nieść się do mieszkania kochanka przy ulicy An 
tekolskiej 104, gdzie mieszkała również w sasie 
lztwie i matka Graczykowej. 

Szczęście kochanków nie trwało długo. Dość 
Szybko rozpoczęły się niesnaski. Zaborowski 

   

TĘPI ROBACTWO 
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„Šwieto Žotnierza“ 
Dzisiaj w związku z przypadająceni 

„Świętem Żołnierza” w pułkach garnizo 

nu wileńskiego odbędą się pogadanki o 

bitwie pod Warszawą w roku 1920. 

Uroczystości związane Z rocznicą 

zwycięstwa nad bolszewikami odbędą 

się w listopadzie. 

"_ Karty wstępu do 

Stanów Zjednoczonych 
Emigranci, słarający się O wyjazd do Stanów 

Zjednoczonych, którzy otrzymali z konsulatu 

Amerykańskiego karty wstępu, L. j. wezwania 

lo zgłoszenia się, a nie zdążyli w terminie wy 

robić wszystkich wymaganych przez konsulat 

dokum=ntów, winni wysłać podanie do konsu- 

atu o nadesłanie nowej karty wstępu. Zgłasza- 

nie się do konsulalu w terminie opóźnionym 

jest zupełnie bezeelowem, gdyż konsulat nie bę- 

"dzie rozpatrywał sprawy- 

Do podania o nową kartę wstępu 

łączyć ofrankowaną kopzrtę ze swo!m 

na odpowiedź. 
а 

iBliższych informacyj oraz pomocy w spra- 

wie wyjazdu do Stanów Zjedn. udzielają bez- 

Jłatnie placówki Syndykatu Emigracyjnego. 

1 naležy Za- 
adresem 

był bardzo zazdrosny o kochankę, która ponoć 
aawała do tego, jak twierdzą sasiedzi, sporo po 
wodów. 

Pozatem kochankowie prowadzili nienormal 
ny tryb życia, oddajac się z zapałem alkoholiz 
ntowl. 

Oboje pili często i dużo. W czasie pijatyk 
dochodziło często de bardzo burzliwych seen 
familijnych. Ostatnio resztki harmonji pomię- 
dzy kochankami prysły jak bańka mydlana i 

    

Graczykowa zdecydowała się raz na zawsze 
porzu Zaborowskiego. Zabrała więc swoje 

  

rzeczy i przeniosła się do mieszkania matki. 

POŻEGNALNA LIBACJA. 

Mimo to Zaborowski spotykał się od ezasu 
do czasu ze swoją byłą przyjaciółką. Wczoraj 
zaprosił ją na pożegnalną libację. 

Pod wpływem spożytego alkohołu pomiędzy 

Zaborowskim a Graczykowa wywiązała się na 

miętna kłótnia, która tym razem zakończyła się 

tragicznie. Podniecony alkoholem i šwiadomo- 

šcią utraty ukochanejį, Zaborowski pochwycił na 

gle ostry nóż i zadał Graczykowej 

  

   

7 GŁĘBOKICH RAN NOŻOWYCH 

w pierś i plecy. Graczykowa resztkami sił zaczę 

ła wzywać pomocy, poczem spowodu znaczne 

ge upływu krwi, osunęła się bezwładnie na pod 

łogę. 

i liks przebieg wypadku oświetlany był 

przez rozmaite osoby — rzekomo świadków zaj 

ścia, w dwóch wersjach. 

Zgodnie z jedną wersja, krzyki Graczykowej 

zwabiły do mieszkania Zahborowskiego matkę 

Graczykowej oraz jej krewnego, którzy rzucili 

się na Graczyka, przyczem mztka Graczykowej 

miała pochwycić widły, któremi zadała Zaboro 

wskiemu śmiertelną ranę w brzuch. 

  

KURJER 

  

Według drugiej relacji, Zaborowski miał po 
pełnić samobójstwo przecinając sobie brzuch 
tym samym nożem, którym zadał kochanee 7 
ran. 

W związku z ten: polieja przytrzymała nara 
zie matkę i krewnego ciężko rannej Graczyko 
wej. 

ZABOROWSKI POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO. 

W toku dalszych dociekań stwierdzono, że 
wersja © rzekowym zabójstwie Zaborowskiego 
uie odpowiada rzeczywistości. Zgodnie z zezna 
niami wiarogodnych adków, oraz na podsta 
wie orzeczenia lekarza, stwierdzone zostało z 
całą stanowezością, że Zabrowski po zranieniu 
swej kochanki, sądząc, że jest umierająca, sam 
z całej siły wbił sobie nóż w brzuch. 

  

   

  

ZABOROWSKI DZIAŁAŁ WEDŁUG PLANU. 

Jak wynika z dalszych zeznań Zaborowski 
bardzo się przejął odejściem Graczykowej i wca 
le niedwuznacznie dawał do zrozumienia, że 
może to pociągnąć tragiczne następstwa. Gra- 
czykowa sama miała się rzekomo wyrazić przed 
sąsiadami, że obawia się zemsty Zaborowskie 
go, który groził jej w razie odejścia Śmiercią 

Mimo to Graczykowa wczoraj przyszła dobre 
wolnie do mieszkania swego byłego kochanka i 
spędziła w jego towarzystwie dłuższy czas. 

Po wyjaśnieniu tych okoliczności matkę Gra 
czykowej oraz jej krewnego zwolniono z are- 
sztu. 

Mieszkanie, w którem rozegrał się krwawy 
dramat, narazie opieczętowano. 

Dzisiaj odbędzie się sekcja zwłok Zaborow 
skiego. 

Na uliey Antokolskiej krwawy dramat wywo 
łał wielkie poruszenie. tel. 

Mecz lekkoatletyczny pań Polska — Japonja 

W najbliższą niedzielę dnia 19 b. m. roze- 

grany zostanie w Poznaniu sensacyjny mecz 

lekkoatletyczny pomi kobiecemi reprezen- 

ami Polski i Ja Mecz ten ma © - 

rewanżowy, gdyż Į ь 

w 1930 r. w Warszawie zakończył się zwycię 

stwem Polski w stosunku 54:36. W roku bieżą* 

cym szanse nasze są również bardzo silne i pra- 

wdopodobnie mecz rozstrzygniemy na naszą ko- 

rzyść. Japonki są groźne przedewszystkiem w 

zepi2, w kuli, w sztafetach i na 800 metrów. 

ki górują natomiast w sprintach, w sko- 

ach i dysku. Na 60 metrów liczymy się. ze 

zwycięstwami Walasiewiczówny i Batiukówny. 

Rekord japoński wprawdzie wynosi 7.6 se 

ale został ustanowiony przez słynną Hitomi. 

Obecnie Japonja nie posiada groźnej dla nas 

sprinterki Na 100 mtr. pewn2 jest zwycięstwo 

Walasiewiczówny i Mondralówny. Rekord ja- 

i Hitomi 12,25 nie został dotychczas po- 

rzony przez żadną Japonkę. Na 200 mtr. 

my również na Walasiewiczównę i Orłow- 

Rekord japoński Hitomi 7 jest dotych- 

czas mie do pobicia w kraju Wschodzącego 

Słońca. Na 800 metrów N ka i Świderska 

    
      

  

               

    

   

    

  

     

     

  

      

będą musiały stoczyć ciężką walkę z Hidotą 
i Nakamarą. W: Londynie Japonki okazały się 
lepsze. „ eli- 
minując a jest prze- 
widyw sztafecie 4X100 mtr. W 

barwach Polski walczą W/alasiewiczówna, Or- 
łowska, Freiwaldówna i Batiukówna. W skoku 
wdal Wenzlówna i Przygórska prawdopodobnie 
zajmą pierwsze dwa miejsca. Rekord japoński 
5,90 zmarłej Hitomi jest dotychczas nie do o- 
siągni . W kuli i dysku startują Włajsówna 
ic owa. W, dysku zwycięstwo nasze jest 

   

    

  

   
     

pewne (nie pobity dotychczas rekord Hitomi 
wynosi „zaledwie* 36,50), zato w kuli Watana- 

EJ 
$ 

przeciwniczką (rekord 
wynosi 10,50 mtr.). W rzucie oszczepem Kwaś 
niewska, jeżeli potrafi powtórzyć swój wynik 

londyński 39,61, może zająć pierwsze miejsce. 

Wałka jednak będzie bardzo ciężka, gdyż re- 

kord Shimpo wyno: 0,149 m. Druga nasza re- 

prezentantka Smętkówna prawdopodobnie znaj- 

dzie się na trzeciem miejscu. 
Dla porównania podajemy jeszcze rekord 

japoński w sztafacie 4X100 metrów. Wynosi on 

51 sekund. 

be będzie groźną         

      

   

NA POWODZIAN 
— Wileński Prywatny Bank Handlowy S. A 

komunikuje, że stan r-ku Nr. 1354 Wileńskiego 

Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom Po- 

wodzi przedstawia się następująco: 

Ogółem wpłacono do dn. 14.VIIL.34 r. zł. 8.229.14 
  

Korpus Oficerski 6 p. p. Lg. zł. 1.000 — 

Ks. Prałat Jan Hanusewicz zł "90 

Firma „Osika“ sp. z 0. 0, Zakreto ^ 

wa 11 zło 25 

10/0 poborów od pracowników Ko- 

mornika Sądu Grodzkiego w Głę- 

bokiem 
zł. 2.60 

Ogółem wpłacono do 16.VII1.34 r. zł. 9.336.74 

— Konto Nr. 15.555 P. K. O. Wojewódzkiego 

Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi w Wilnie. 

Saldo z dn 10.VIIT.34 r. zł. 12.073.350. 

W dniu 11.VIIL.34 r. wpłynęło: Polskie Za 

kłady Impregnacyjne S. A. w Mołodeczńłe 

zł. 100; Ubezpieczałnia Społeczna w Wilnie z 

454.28; Bronisław Jużak, lek. wet. w х 

Rada Powiatowa w Wilejce (składka za 

ień) zł. 63.30; Pracownicy gimnazjum im 

a Zygmunta w Wilnie zł. 122.58; Pracow- 

picy Wojew. Sekretarjatu BBWR w Wilnie zł. 

18.80; Komitet Gminy Wołkołackiej, pow. por 

    

      
     

    

slawski zł. 22.60; Pracownicy Magistratu w Tro 

kach zł. 11.50; Komitat Gminy Głębowieckiej, 

pow. dziśnieńskiego zł. 19.40; Komitet Gminy 

Hołubicze, pow. dziśnieńskiego zł. 37.40; Sta- 

nisław Kutorowicz, Wilno, ul. Zakretowa 38 

zł. 20; Spółdzielniae Mleczarska w Prozorokach, 

pow. Dzisna zł. 100; Komitet gminy Holszany, 

pow. oszmiański zł. 6.97; Komitet gminy w Pod- 

bożu zł. 29.43; Wil. Prywatny Bank Handlowy 

S.A. przelew z konta zł. 1.000. Razem zł. 

14.099.58. 

W dniu 13.VIII.34 r. wpłynęło zł. 14.099.58. 

Urzędnicy Starostwa w Postawach (za m. sier- 

pień) zł. 67.76; Komitet gminy w Prozorokach, 

Dzisna zł. 33:50; Komitet Powiatowy w 

  

   
  

     

   

  

    

  

pow. 

Wilejce zł. 206.56; -ownicy Obwodowego 

Biura Funduszu Pracy w Wil. zł. 29.65; Ko- 

mitet gminy w Porpliszczu, pow. Dz 
j m. Dokszyc zł. 

ie zł 164.25; Urzędnicy 

pow. Sejmiku w Oszmi nie zł. 32.70; Miejski 

Komitat w Oszmianie 50; Kasa Stefczyka w 

Oszmianie zł. 12; Zjednoczenie kolejowców pol- 

skich w Nowowilejce zł. 30; Irena Mayrowa, 

    

Zarząd miejski w Dz 

      

Wilno, uł. Bakszta 14 zł. 50; Stanisława Bu- , 

kowska, Wilno, ul. Dobroczynna 3 zł. 2. Razem 

14.842.40. 

"Zi i 

Echa dramatu rodziny Siestrzeńcewiczów 
już szezegółowo © po , osiliśmy Wezoraj don spo: 

uurym dramacie małżeńskim przy ul. 

wej. 
: 

]двік się obecnie dowiadujemy, Siestrzeńcewi 

cza, po powtórnem przesłuchaniu w Wydziale 

Siedezym, przesłano wczoraj do dyspozycji sę 

dziego śledczego, który po zbadaniu go postano 

wił nie zastosowywać, jako środka zapobiegaw 

czego aresztu. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że stan ran 

nej Marji Stestrzeńcewiczowej uległ polepsze 

niu. Niebezpieczeństwo życiu jej już nie zag* 

raża. 
Co do osoby Siestrzeńcewicza dowiadujemy 

się uzupełniająco, że posiada on wyższe wyk- 

ształeenie i służył w armji rosyjskiej w randze 

majora. 
Siestrzeńcewicz jest przez cały czas bardzo 

silnie podenerwowany. 

Żałuje bardzo swego czynu. Jedyną troską 

jego jest obawa 0 to, by dzieci nie pozostały 

bez środków do życia. (e). 

9 

Leśne szkodniki 
w mieście 

Wśród lasku sosnowego przy zbiegu ul. Sos- 

nowej i Holenderni stoi jedno drzewo, całko- 

wicie ogołocone z igliwia. Nikt nań nie zwraca 

uwagi, nikt nie myśli o usunięciu go, nikt bo- 

wiem rozsadnikiem za- 

razy dla drzew okolicznych. Igliwie zostało zje- 

dzone prawdopodobnie przez „mniszkę“—szko- 

nadzwyczaj 
są Żarłoczne i groźne dla lasu sosnowego W 

ótkiego względnie czasu zdolne są one 

czyć duże lasy. 

Kilka lat temu owad ten pojawił 

Białowieskiej i potrafił zniszczyć 

promieniu paru kilometrów. 

Przed woiną, bawiąc w Niemczech, miałem 
możność gwarzenia na ten temat ze znanym 

nie wie, że jest ono 

  

dliwy moiklek, którego gąsienice 

   

    

ę w pusz- 

las w   czy 

brz.rodnikiem prof. dr. Bruno Hoferem. Uczo- 

ny ten twierdził, iż jedynym środkiem ochron- 

nym lasów iglastych przed tym szkodnikiem 

są ptaki, a mianowicie szpaki. To też tam ty- 
siące dzieci w wieku szkolnym buduje domki- 
gniazda dla szpaków. Ptak ten osiedla się w 
zbudowanych dlań gniazdach i niszczy gą- 
sienice. = 

Poza znaczeniem czysto utylitarnem akcja 
la posiadałaby znaczenie i pedagogiczne: dziec- 
ko. budując domek dla ptaszka, zainteresuje się 

jego życiem, nie będzie niszezylo gniazd pta- 
sich, w duszy jego zrodzi się miłość prziyrody, 
łagodząca obyczaje i zapobiegająca okrucień- 
stwom, które wojna zasiała w młode dusze. 

Dulee 

  

cum utile. A. 

  

Reumatyzm, artretyzm, podagrę, 
choroby kobiecie i dzieci, 

nerwowe porażenia leczy 

INOWROCŁAW 
  

SPORTOWY 
NIEMIECKI HARCERZ W NASZEJ 

REDAKCJI. 
Е Zgłosił się dzisiaj w naszej redakcji niemiec 

ki harcerz Walter Siebert z Hannoweru, który 
od 1931 r. wędruje po krajach Euroqt; oraz 
Azji, celem zapoznania się ze z ajami, oby 
czajami, mo i kulturą narodów. | 

Wyruszywszy w r. czerwcu 1931 r. z Hanno 
weru przewędrował wzdłuż i wszerz Luksenburg 
Francję, Monaco, Austrję, Czechosłowację, wę 
gry, Rumunję, Rułgarję Jugosławję i Albanję do 

Grecji, gdzie przelź,ł 6 miesięcy i gdzie nabawił 
się malarji. 

Z Grecji idzie dookoła świata na Wschód, | 
lato 1933—34 spędza w Turcji, Syrji, ale z Ira- 
ku znękany przez wzmagającą się malarję, zre 
zygnowawszy z podróży do Indyj, wraca do Eu 
ropy poprzez Grecję, Jugosławję, Węgry, Cze- 

  

     

chosłowację do Polski. (m) 

—0900— 

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 15 sierpnia 1934 roku. 
8.30: Pieśń. 8.35: Muzyka. 8.38: Gimnastyka. 

8.53: Muzyka. 9.05: Dziennik poranny. 9.10: Mu- 
zyka. 9.20: Chwilka pań domu. 9.25: Muzyka. 
9 Program dzienny. 10.00: Transm. nabo- 
żeństwa. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom. 
met. 12.05: Poranzk muzyczny. 13.00: „O pracy 
twórczej różnych kompozytorów* felj. 13.10: 

Muzyka lekka. 13.45: „W krainie Suwałskich 
jezior”. 14.00: Koncert. 15.00: „Jakie są nasze 
tegoroczne zbiory*. 15.15: Audycja dla wszyt- 
kich. 16.15: Transm. koncertu popularnego z 
Ciechocinka. 16.30: Instrumenty smyczkowe pły 
ty). 17.00: Program na czwartek i rozmaitości. 
17.10: Koncert. 18.00: .Trudniejsze wycieczki 
wodne“ pog. 18.15: Koncert popularny w wyk. 
ork. 1 p. p. Leg. 18.45: „Wybuch wojny — 
wspomnia osobiste odcz. 19.00: Przerwa. 19 0: 
Przegląd litewski. 19.15: Koncert muzyki Iek- 
kiej. 19.40: Recital śpiew. 20.00: Myśli wybrane. 
20.02: Feljeton aktualny: 20.12: Koncert. 21.15: 
Dziennik wieczorny. 21.25: Koncert muzyki Jek- 
kiej. 22.00: Wiadomości sportowa ze wszystkiech 
Rozgł. 22.15: Wiescła audycja muzyczna. 23.00: . 
Kom. met. 23.05: Muzyka taneczna (płyty). 

      

   

CZWARTEK, dnia 16 sierpnia 1934 r. 

6.30: Pieśń. 6.35: Muzyka. 6.38: Gimnastyka. 

6.53: Muzyka. 7.05: Dziennik poranny. 7.10: Mu- 

zyka. 7.20: Chwilka pań domu. 7.25: Program 
dzienny. 7.30: Rozmaitości. 11.57: Czas. 12.00: 
Hejnał. 12.038: Kom. meteor. 12.05: Przegląd 
prasy. 12.10: Muzyka popularna (płyty). 13.00: 
Dziennik południowy. 13.05: Audycja dla dzieci. 
„Bubu pluszowy niedźwiadek* opow. Cioci -Ha- 

li. 13.20: Koncert kameralny (płyty). 14.00: Wia 

domości gosp. 16.00: Muzyka lekka. 17.00: „Kim 
był Paganini* pog. wygł. prof. Michał Józefo- 
wicz. 18.00: „Haft ludowy polski* pog. 18.15: 
Słuchowisko. 19.00: „Skrzynka poczt. Nr. 307*. 
19.15: Koncert kameralny. 19.50: Wiadomości 
sportowe. 19.55: Wileński komunikat sportowy. 
20.00: Myśli wybrane. 20.02: Wileńskie wiado- 

i kolejowe. 20.12: Muzyka lekka (płyty)- 
: Dziennik wieczorny. 21.00: Transm. z 

. 21.02: Codzienny odcinek powieściowy- 
21.12: Koncert solistów. 22.00: „Psychołegja 
zobojętnienia religijnego* pog. 22.15: Muzyka 

tuneczna. 23.00: Kom. met. 

  

    

        

   

  



   Sierpień 

  

   

    

| Dzis: 
Jutro: Joachima i Rocha W. 

Wschód słońca — godz. 3 m. 54 

Zachód słońca — godz. 6 m. 52 

Wniebowzięcie N.M.P. 
ta ma być 

  

letnich. 

    

    

  

„KURJTR* z dnia 

К 
Istnienie w tem miejscu w6d podskėrnych ulica 

a ruchu kołowego zamknięta 
wa ulica przebiegałaby 
obecnego ogródka. 

Projekt ten zostanie zrealizowany 
śniej niż na wiosnę roku przyszłego. 

— 600 dzieci korzystało z miejskich kolonij 
Onegdaj z kolonij letnich urządzonych 

No 
teren 
  

częściowo przez 

nie wcze 

dzieci 
Ogó 

najbiedniejszych 
300 dzieci. 

roku bieżącym z dobrodziejstwa wypo 
kolonjach korzystało 600 

  

10 z Gdańs 
Prawie wszystkie dzieci przybrały na wadze 

GORODANCZ 

  

     klap inem otwar argów 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S. B. dla 
w Wilnie z dnla 14/VIII — 1934 roku. szkół powszechnych powróciło 
Giśnienie 26 łem w 
Soc ŻE 20 czynku Jetniego w 
semp. Srednia + 2 dzieci szkół wileńskich i 
Temp. najw. |- 24 

an: najn. -- 11 i czują się doskonale 

: zach. 
. bar.: stan stały 

wzrost zachmurzenia. 
icym się 

-— Przewidywany przebieg pogody według 
r. IL M.:  Pogod 
przeważnie dużem, 
w dzielnicach południow, s 
do burz. Temperatura w 
Słabe lub umiarkowane try z. kierunków Е rat 
zmienych, przeważnie zachodnich. MRRMAABIENAJNŚ 

MIEJSKA UV Targów Futrza 

— SPRAWA, KTÓRA MUSI BYĆ SZYRKO 
UREGULOWANA. Roboty przy budowie parku 
sportowego na gó 

  

zostały z powodu 
czenie, co gorsza 
czone, śdyż na ogrodzenie tak znacznego tere 
nu magistratowi zabrakło kredytó 
nu rzeczy korzys 
ey, zwłaszcza za 
stokach wzgórz u 
wiska, bydło chadza tam całe 
czące skarpy. Rze 
ogromne straty, cały bowiem w 
raca się tu w niw 
minimum. 

Dobrze byłoby 
ue zechciały zwró 

— Ulica ry 
ruchu kołowego. M 

      

a o zachmurzeniu zmiennem, 
miejscami d 

Le 
u dnia około 20 
   rzami dla 

     Jar; 

    

rze Boufałłowej, przerwane 
hraku funduszów na wykoń 
jednak, nie zostały zahezpie- 

    w. Z tego sta 
     

   

ą dowoli okoliczni mieszkań 
właściciele krów i koni. Na 

zone zostały istne pa 

  

    

   

tadami, n 

              

   
  

   

  

stanie w lokalu 

— Lustracja techniczno — sanit 
Wiezor: 

— Jutro dodatkowa Ko 
Przypominamy, że na 16 bm. v 
ła dodatkowe posiedzenie komi: 

urzędować będz 
kalu przy ulicy Bazylj 

— FRANCUSKI, 

   ołana zo 
a z hotela 

hz 
    arostwa konfere 

  

ustalenia cen pokoi. 

rna terenu 
j specjalne Komi z ramie- 

arostwa grodzkiego i władz 

      

santarnych dokonała szczegółowej lustracji ter 

  

Lustracja dała naogół wynik pomyślny 

WOJSKOWA 

ja Poborowa. 
naczone zosta 

i poborowej. — 
* od godz. 8 rano w la 

ańskiej 2. 

SPRAWY SZKOLNE 
PARYŻANKA NAUCZA — 

    

   
  

  

          

      

  

  

cz prosta, Ż iasto ponosi dorosłych, młodzież, mówić PORE w trzy 
iłek pracy ob dziestu — czterdziestu l Metoda wła- 

ecz względnie pacc się do sna. Wiszysti egzaminy. — 

Widzieć Łykiszki, Pańs| 

й ‚_‘Т.Ь‘:а"“_':(.]‘п{‹_ aoc! — Prywatna Koedukacyjna Szkoła Po 

sę w PA „Promień* (Wiwulskiego 4 i filja na Zwie- 
pleny ma być zamknięta dla rzyńcu Wiitoldowa 35-a) przyjmuje zapisy do 

it zamierza przysunąć kl. 1—6 oraz do Przedszkola. Warunki przystę    

  

     
  

bliżej urzędu wo dzkiego ódek położony pne, zn 
ołacu Katedralnym, zajmując na ten cel uzdolnionych i 

ul. (Magdaleny. Ze względu bowiem na  pendjalne. 

    

i przewidziane. Dla dzieci 

niezamożnych — miej 

  

p. $eJATRIE 

    

Komplety francuskiego bezpłażaiić 3 

15 sierpnia 1934 +. 

Informacja 
wulskiego 4 
niedziel i św 

dz.      
i zapisy w kanc. Szkoły przy ul. Wi- 

11—13 codziennie prócz 

— Gimnazjum im. Fiłomatów i Liceum Gos- 
podarczo — Społeczne im. Filomatów prz 

10— 
Kandydatki do Liceum Gospo 

się wykazać 
twami ukończenia 6 klas szkoły 

— Gimnazjum dla dorosłych human 
matematyczno — 

Piotra Skargi w Wilnie 

przyjmuje wpisy 

codziennie 
D 1—2). 

Społecznego musz 

ja zapisy od godz. 

    

    

oddziałem 
„ks. 

Ludwisarska 1, 

  

(uczenic) od lat 18 na rok szkolny 1934-3. 
kll i II nowego ustroju i oraz klas 5, 6, 
starego typu. 

Egzamin wstępny 
sierpnia r. b. 

Kancelarja czynna 
do 18, 

   

  

   
    

  

    

      

rozpocznie 

codziennie od godz. 

ek roku szkolnego dnia 

twowa Szkoła Techniczna im. 

   2 (ul. Kulczye 

  

świadac  rolu'* 

  

yezne 

    

w której popisowe 
nina A a 

rownictwem i z udziałam J. 

  

Teatr i muzyka 
— TEATR MUZYCZNY 

  

     

  

   

   
   
   

  

„LUTNIA”. Wystę: 
Dziś powtó wczoraj- 

premjery świetnej operetki „„F nik z Ty 
par pp.: Ja- 

Bar Halm . Dembow 
Г „ K. Wyrwicz Wich- 
er tej operetki M. Domosławski. 

Cie 
      uczniów  sielskiego i M. Martówny. Początek o godz. 8 

5 @о m. 30. Wy zki korzystają ze zniżek 
raki — Dzisiejsze popołudniowe przedstawienie 

operetki „Orłow*. Dziś o godz. 4 po poł. uka 
się dnia 16-go że się raz jeszcze ulubiona operetka „Orłow* ma 

czele z | 
Ceny 

  

20 bm. 

Mar- 
J. Piłsudskiego w Wilnie ogłasza, że eg- 

  

   

      

    
mieisc 

  

Kulezvoka i K. Dembowskim. 
propagandowe. 

- MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE 
PO-BERNARDYNS 

iowe w Teatrze Letnim. Dziś we 
erpnia o godz. 4 po poł. ostatnie przedsta 

  

IM. — Przedstawienie popo 
środę dn. 

    

  

         

    

     

  

zamny wstępne na pierwsze kursy wydziałów : н stati 
mechaniczny (przemysłow. kolejowy - mech., р »nie popołudniowe wspaniałej i interesuj 
budowlany, drogowy i meljoracyjny rozpoczną Komedji w 3 aktach S. Kiedrzyńskiego „Ż 
się w dn. 28 sierpnia r. b. Egzaminy na I kurs jest skomplikowa an która Świetnie bawiła: wi 

wydziału elektrycznego (typ liceahiń;) rozpocz downię Teatru Letniego przez doskonale zgrany 
2 dn. 3 września zespół. Jednocześnie publiczność wileńska bę- 

ch inform. udziela pocztą lub bez dzie miała sposobność żegnać sympatycznego ak 

pośrednio kan rja szkoły (Wilno, Holender tora p. 1. Wasilewski go. Ceny propagandowe. 
nia 12) w godzinach od 9—12 codziennie — Dziś wieczorem o godz. 8 m. 30 — Prem 

— Szkoła „Dziecko Polskie* ul. komedji wiedeński „Gotów 

115 
do kl. 
codziennie w godz od 1% do 14. 

11 przyjmuje zapisy 
od 1 do 6 włącznie oraz 

We wtorki i piątki od 13 

   

do 19. Opłaty dostępne. 

SPRAWY AKADEMICKI: 

— Aby umożliwić nowowstępuja S m. 30 w. 

rzystom gruntowne 

inów konkursowych 

ację, 
»j grono 

specjalne kurs, 
rych obejmuje 

na 

  

   sił 

  

     
aminach 

Jacka 5. 

Czy złożyłeś ofiarę na 

powodzian ? 

uczniów i 

przygotowanie 
Wiydział 

    

     

  

łkowity zakres 
К‹ ип]мпч›\\\‹ i. 

16 sierpnia (kurs IF. 

    

do przedszkola 

do 14 i od 17 

   
"Lekarski, 

Politechnikę. i do Akadomji Stomato 
nzowało 

m któ 

   Po 
Informa 

  

   

  

Ściborow. 
M. Bielecki, 

    

   
cjalnie przygotowała 
względu na problem 

ruszany w sposób dow- 

    . Ścibor, W. Neubelt, A. 
S. Martyka i J. Budzyń- 

Jutro we czwartek dnia 16 sierpnia o godz. 
„Golowka“. 

  

   

W PARKU im. gen. Żeligowskiego uv, rej aitepne 
KONCERTY WIELKIEJ ORKIESTRY JAZZBANDOWEJ 
pod dyr. J. Kuczewskiego z udz solistów instrument 
arje oper., romanse oraz najnowsze przeboje taneczne w orygin. wykonaniu. 

W programie: muzyka ludowa, operetk, 
Wstęp 35 groszy 

  

HELIOS | 
  

świat, odznaczony 
Rekordowa obsada : 

  

Potężny film, k'6- 

rym zachwyca się 

ZŁOTYM MEDALEM Czerwony wóz 
urocza RAQUEL TORRES, prześliczna GRETA NISSEN oraz 

największy tragik Ameryki CHARLES BICKFORD. Nad program: Atrakcje dzwiękowe. 

  

Na 
wszystkie 
seanse 

od 25 gr.       

  

PA M | JUŻ DZIŚ pierwszy ZWIASTUN SEZONU; 
Najbardziej obfity i najciekawszy program! 

Potężny film szpiegowski p. t. "NOC NA FRONGIE 
obraz, który olśni i zachwyci każdego! Podwójne życie szpiega! Zdrade! Hańbiący Sąd! Sytuacje 
bez wyjścia! 

2) Najnowszy „Fo 

Nad program: 
datek rysunkowo-muzyczny 
w języku POLSKIM » 

x” oraz 3) dodatek „Filmujemy Amerykę" 

1) Po raz pierwszy na polskim ekranie pierwszy rewelacyjny do- 

Gwiazdy, gwiazdory i gwiazdeczki", 
Ceny od 25 grozzy 

  

Teatr Kino REWJA| 

  

NA SCENIE: I) 
3) FRONTEM DO 

DZIŚ. Ceny od 25 gr. 
ża film o pięknej miłości 

MOKRY GOŚĆ arcywesoła komedija. 
MORZA operetka | akt. 

SKOŃCZONA PIEŚŃ 
W rolach gł. Liana Hkio 1 Wiili FORST. 

2) PIENIĄ 3Z insceniz. śpiewno-taneczna. 
4) TANI-C INDYJSKI wyk. słynna tancerka Durma 

Czar miłosnych upojeń .. 

  

OGNISKO | ** Winlkie arcydzieło filmowe 

„Sowkino* w Moskwie p.t. KAIN i ARTEM 
W rolach głównych naiwvbitniejesi artyśct ekranów AIN I 

NAD PROGRAM Urozmaicone doeatki dźwiękowe. Pocz. seans. o g. 6, w niedz. i św. o 4-ej 
  

  

NA SEZON SZKOLNY! 
Zeszyty z 

tornistry, teki, oraz przybory szkolne i biurowe 

NORMALIZOWANE i zwykłe 

CENY NISXIE 

dla sklepików Szkolnych i biur RABAT 

W.Borkowski TNA 3 

  

  

Nowy Kodeks Handlowy już obowiązuje. 

DZIENNIK-GŁÓWNA 
w opracowan 
może służyć 

iu dyplomowanego handl. D. Derkaczewą 
jako: 

1) Dziennik Uproszczonej Księgowości lub 
3) DE Głowie prawidłowej ikstacow ość! 

Cena 3 zł. Do nabycia w sklepach materjałów piśn.ien. 
  

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony : 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9!/,— 31/, i 

Konto czekowe P.*K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. 

  

Okazja dia emerytów! 
Sprzedam dom drewniany nowy 
Wolne 3 pokoje, kuchnia, przed- 
pokój, weranda. Elektrycznośś. 
Ogród. M'ejscowość ładna, sło- 
neczną — ul. Szyszkińska 13 

  

Od 18 sierpnia wydajemy 

domowe obiady 
od godz. l-ej do 5-ej po poł. 
Mickiewicza 72-a, m. 37, parter 

Willa 14 pokoi. 
Rabka mórg ogrodu 

22.000 złotych. Sprzeda Włodzi- 
mierz Huk, Rabka 

  

  

Potrzebna 

SŁUŻĄCA 
do wszystkiego ze świadectwa- 
mi Dowiedzieć się ul. Mickie- 

wicza 62 — |   

PROSZKI 

SKOWALSKIN/ > 
STOSUJE SIĘ PRZY UPORCZYWYCH * 

BÓLACH 
GŁOWY 

KONIECZNIE ZE Z! 
„SERCE w DIER 

SAGRYNA CHEPtF     

KIEM 

CIENIU” 

An KOWALSKI wanszawa 

   

    

          

  

  

Mieszkania 
doi węnajccia 152023 pokojów E 
ciepłe i suche przy ul. Bakszta 
Nr. 10. Szczegóły na miejscu 
lub u właściciela domu Kewesa 

ul. Sadowa 13—4 - 

2 MIESZKANIA 
do wynajęcia: 5 pokoi, przed- 
pokój i kuchnia, oraz 4 pokoje 
z przedpok. i kuchnią — ciepłe 
słoneczne ze wszelkiemi wygod. 

Zwierzyniec, Witoldowa 49—4 

  

  

DO WYNAJĘCIA 

mieszkanie 
3 pokoje, kuchnia, łazienka 

wszelkie wygody 
ul. Tartaki Nr. 34 a. 

1 lub 2 
komfortowe pokoje 

w domu Teatralna 4 
Wiadomość vis a vis w archi- 
wum Teatralna 5 tel. 12-96 

  

2 DOKTOR 
- 

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 

  

Doktór Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, weneryczne 

i moczopłciowe—Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, telefon 15-64, 

przyjmuje od 9—2 i od 5—7!/, 
  

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe, 
Ul. Wielka Nr. 21, 

telefon 9-21, od 9—1 i 
Niedzieła, 9—1. 

3—7. 

  

Wydaje się na parterze 

pokój umeblowany 
z elektrycznością, używalnością 
łazienki i wszelkiemi wygodami 
kulturalnemu Panu—ul. Mickie- 

wicza 22-a, m. 37 

Butle Tlenowe 
kupujemy każdą ilość. 
Oferty: „Polski Tlen". 

Warszawa, Al. Jerozolimska 67 

    
AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

przeprowadzila się na 
ul. J. Jasiūskiego 5—20 

róg Ofiarnej (obok Sądu). 
  

ZGUB. książeczkę woisk. wyd, 
przez P. K. U. Wilno na imię 
Franciszka Giemskiego, legit. 
Kasy Chorych oraz legit. Pośr. 

Pracy — unieważnia się 

" DOKTOR 

ОУО Kudrenicz 
powrócił 

Choroby weneryczne, skórne 
i moczopleiowe 

uł. Zamkowa 15 telefon 19-60. 
Przyjmuje od godz. 8—1 i 3—8, 

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

gabinet kosmetyczny, 
zmarszczki, brodawki, 
kurzajki i wągry. 

tamże 
usuwa 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tomasza Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27, 

Ojciec rodziny 
poszukuje pracy biurowej lub 
jakiejkolwiek, bylebym mógł 
dać skromne utrzymanie. Łas- 
kawe o:erty kierować do admi- 
nistracji „Kurjera Wileńskiego” 

pod „Wdzieczny“ 

Młoda panna 
poszukuje pracy pomocniczo- 
biurowej, sklepowej lub innej 
Wymagania skromne. Referencje 
w'Spółce Myśliws., Wileńska 10 

Buchalter-bilans. 
wlada jęz. niem. i ang. 

poszukuje odpowiedniej pracy. 
Administracja „Kurjera Wil.* 

Dla Daniela. 

PLAC 
na Zwierzyńcu sprzedam b. ta- 
nio. О warunkach dowiedzieć 

      

  się w Administracji „Kur. Wil““ 

  

Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 —3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł 

Telefon 3-40. 
7 —9 wiecz 

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— 

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach 

30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 
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-c0 łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

  

Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „ZNACZ*%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

4. L   

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis 

„^   

; 

R


