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niż przyjąć generalizacje 
GENEWA. (Pat). Komisja polityczna 

zgomadzenia zakończyła dziś debatę nad 
polskim wnioskiem w sprawie zwołania 
międzynarodowej konferencji dla gene- 
ralizacji zobowiązań mniejszościowych. 

Pierwszy przemawiał DELEGAT BUŁGARII, 
który nie ma zastrzeżeń przeciwko generalizac 
ji, ale domaga się utrzymania istniejących gwa 
rancyj dla mniejszości. 

DELEGAT AUSTRALJI uważa kwestję mniej 
szościową za kwestję europejską, sądzi jednak 

że skoro system ochreny  mniejszościowej 
ckazał się niezadawalający w zastosowaniu do 

kilku państw, to bezcelowa jest generalizacja. 

Następnie zabrał głos 
DELEGAT W. BRYTANJI 

Eden, który zaznaczył na wstępie, że wydaje 
mu się niece paradoksem, iż minister Beck, któ 
ry uwypukli w mowie swojej na zgromadzeniu 
wądy obecnego systemu, jednocześnie wysunął 
propozycję generalizacji tego systemu. Zdaniem 

mówcy problem będący przedmiotem traktatów 
mniejszościowych jest problemem  ograniczo- 

nym. Istnieje on tylko tam, gdzie wskutek 
zmian terytorjalnych w niektórych krajach zna 
lazły się grupy narodowościowe związane nie 
z tem państwem, lecz z państwem sąsiedniem. 

Chodziło © danie gwaraneyj tym grupom w inte 
resie pokoju europejskiego. Podobny problem 
nie istniał zdaniem mówcy, w skali światowej. 
Przewidziany system nie miał bynajmniej ist- 
nieć wiecznie, a tylko tak długo dopóki istnie 

je problem, dla którego został stworzony. Celem 
traktatu jest nie uwiecznienie problemu ale jego 
rozwiązanie. Ideałem sytuacji będzie brak kon 
troli ze względu na jej zbędność. Pytanie jed- 
nak, czy stan ten został już osiągnięty. Delegat 
W. Brytanji wskazuje na trudności generalizac 
ji. W. Brytanji trudno jest powiedzieć, kto sta 
nowi mniejszość a kto większość. Problem 
mniejszości istnieje tylko tam, gdzie mniejszość 

jednego kraju związana jest z większością kra 
ju sąsiadującego węzłami rasy, języka lub re- 
ligji. Ta definicja, dodaje mówca, nie obejmuje 
specjalnego problemu mniejsześci żydowskiej 
także chronionej przez traktaty, ale w wiekszo 
Ści krajów Światła Ł zw. kwestja żydowska nie 

      

    

   

   

istnieje. Co się tyczy propozycji zwołania kon. 
ferencji dla zbadania kwestji mniejszościowej, 
delegat hrytyjski nie ma zasadniczo przeciwko 
niej zastrzeżeń, ale, jeżeli ma ona być pożytecz 
na, to trzebaby naprzód stwierdzić w negocjae- 
jach, czy istnieją widoki powodzenia. Liga już 
deść ucierpiała przez konferencje, które nie 
spełniły pokładanych w nich nadziei. W kon- 
kluzji Eden powtarza, że traktaty mniejszościo 

we zostały stworzene ze względu na problem 
specyfizezny istniejący w pewnych regjonach 

i ograniczony w czasie. Można zbadać, czy od 
powiadają jeszcze celom, dla których zostały 
stworzone, ale ich rozciągnięcie na inne państ 
wa nie jest wskazane. 

DELEGAT WŁOCH 
baron Aloisi, nie dyskutując obszernie sprawy ge 
neralizacji, zajął się głównie trudnościami, ja 
kie nastręcza stosowanie traktatów mniejszościo 
wych, przyczem podkreślił, że traktaty te prze 
widują specjalną precedurę dla ich rewizji. — 
Dła zmiany traktatów wystarczy zgoda większo 
Ści członków Rady Ligi. Tak samo reguły proce 
dry megą ulec zmfanie i Rada niewątpliwie nie 
odmówi przystosowania ich do poczynionych 
doświadczeń. W kenkluzji delegat Włoch stwier 
dza, że Rada jet organem kontpetentnym dla 
badania problemu z zainteresowanemi państwa- 
mi. 

DELEGAT FRANCJI й 
oświadczył, że dwie kwestje zostały poruszone 
ua zgromadzeniu. Jedna z nich znajdzie się 
przed Radą, przyczem w związku z tą dehatą 
znane są dobrze intencje Polski jak również 
Fozycje prawne innych państw. Druga kwestja, 
kwestja generlizaeji zobowiązań mniej: i 
wych jest przedmiotem debaty komisji. Stano 
wisko Franeji znane jest z dawniejszych dchat. 
Silna swoją jednością narodową, seementowa- 
ną przez historję, Francja nie godzi się, aby 
w odniesieniu do niej wysuwać kwestję mniej 

  

szości. Takie jest wstępne zastrzeżenie w kwe 
stji generałizacji. Mówca zaznacza dałej, że gdy 
by jakimś cudem zgromadzenie było jednomyśł 
ne dla zwołania proponowanej konferencji mię 
dzynarodowej, to wydaje mu się pewne, że w 
cheenej sytuaeji europejskiej taka konfereneja 
wywołałaby tylko zamieszanie i awantury. De 
legat Francji jest pozatem zdania, że wpraw- 
dzie podstawą ochrony mniejszości są zasady 

ogólne, te jednak, gdy przechodzi się de ich 
zastosowania, pojawia się sytuacja specjalna, 
zmieniająca się nawet wewnątrz  poszezegól- 
nych kontyngentów. Tych sytuacyj jest niemal 

tyle co krajów. Dlatego też w latach 1919 i 20 
stworzone klauzulę mniejsześciową dla jednych 
państw a nie przewidziane dla innych. Nie cho- 
dzi bynajmniej o stworzenie jakiejś hierarchji 
państw. Klauzula mniejsześciowa ma być 
wieczna, ma ona charakter przejściowy, zanim 
na terytorjach, ustałonych w traktatach pokojo 
wych stosunki między obywatelami zostaną do 
statecznie zagwarantowane obyczajami i usta 
wami, aby uczynić klauzule zbytecznemi. Nie 
jest więc przeznaczeniem tych klauzul pozostać 
w c6bhecnej formie. Jest zadaniem rady zbadać 
w każdym poszczególnym wypadku, bierąc pod 
uwagę Okolicznošci specjalne, czy nadeszła 
chwila zmiany tych kłauzul i zmiany procedury 
kontroli międzynarodowej. Ponieważ należy 
to do Rady, delegat Franeji nie uważa za konie 
czne szerzej się rozwodzić nad tym problemem 
w komisji zgromadzenia. 

   

  

Ś. p. gen. bryg. 

Juljan Stachiewicz 

szef Wojskowego Biura 

Historyczn , jeden z naj- 

wybitniejszych generałów 

polskich. 

Dziś pogrzeb 

WARSZAWA. (Pat). Dziś 
o godz. 10 rano odbyła się 
przy udziale rodziny i naj 
bliższych przyjaciół, eks- 
portacja zwłok gen. bry- 

  

gady, szefa wojskowego 
biura historycznego $. 
Juljana Stachiewicza do 
kościoła garnizonowego. W 

sobotę po nabożeństwie ża 
łobnem o godz. 10 rano od 
będzie się wyprowadzenie 
zwłok ś. p. gen. brygady 
Stachiewicza z kościoła 
garnizonowego na cmen- 

"iarz wojskowy na Powąz- 
kach. 

  

DELEGAT BELGJI 
Hymaus sądzi, że generalizacja stworzyłaby dy 
scnas w krajach, gdzie niema problemu mniej 
pzościcwego. Jego zdaniem wątpliwą jest rze 
czą, aby propcnowana konferencja mogła dać 
pomyślne rezultaty, 

DELEGAT IRLANDJI 
de Vałera zaznaczył, że pewne zasady podstwe 
we ochrony mniejszości mogłyby być rozciągnię 

te na wszystkie państwa. Uważa on za koniecz 

ne zbadanie kwestji, ale zamiast proponowanej 
kenferencji zaleca utworzenie komitetu, który 
sformułowałby, jakie prawa winny być przed- 
miotem konwencji. 

DEŁEGAT HAITI 
zaproponował, aby zgromadzenie zwróciło się 
do Rady © przestudjowanie reformy systemu ©- 
chreny mniejszości. 

Po wyczerpaniu listy mówców 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
Madariaga zwrócił się do delegata pol- 
skiego z zapytaniem, ezy nie mógłby u- 
łatwić komisji wyjścia z trudnej sytu 
acii, wytworzonej z rozbieżności poglą- 

dów, przez wycofanie wniosku o zw?ła- 
nie konferencji międzynarodowej zajmu 
jącej się generalizacją zobowiązań mniej 
szościowych. 

Zabierając głos 
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 Aresatowanie posła Idzikowskiego 
i dyrektora depart. w Min. Skarbu Michalskiego 

WARSZAWA. (Pat). Dziś w godzi- 
nach rannych wskutek zarządzenia pro 
kuratora sądu okręgowego aresztowano 
posła Edwarda Idzikowskiego oraz za- 
wieszonego uprzednio w urzędowania 
wieedyrektora departamentu w minister 
stwie skarbu Pawła Michalskiego. 

Michalskiego aresztowano pod zarzu 
tem brania i wymuszania łapówek, Idzi 
kowskiego zaś pod zarzutem pośredni: 
czenia w tem przestępstwie. 

Szezegóły ze względu na toczące się 
obecnie śledztwo narazie nie mogą być 
podane 

MINISTER RACZYŃSKI OŚWIADCZYŁ 

że proponowana dyskusja nie była bez- 
użyteczna. O ile chodzi o delegację рой- 
ską, io może on z zadowoleniem stwier | 
dzić, że znalazł u licznych delegacyj zro-- 
zumienie dla sytuacji Polski i dla argu- 
mentów przez nią wysuniętych. Argu- 
menty te pozostają dalej waźne. Mini- 
ster Raczyński sądzi, że we wczorajszem 
expose obalił liczne argumenty wysunię 
te przeciwko tezie polskiej. Byłoby rze- 
czą łatwą kentynuować dyskusję i oba 
lić także inne argumenty. Mimo głosy 
kilku delegacyj, uzasadniające stanowi- 
sko odmienne od stanowiska Polski, mi: 
nister Raczyński jest przekonany, że gdy 
by propozycja delegata Polski została 
poddana pod głosowanie, to niewątpli- 
wie liczne byłyby delegacje, któreby ją 
poparły, ale, dodaje minister Raczyński, . 
nie byłoby to decydujące. Okazałoby się, 
że niepodobna osiągnąć rezultatów ocze- 
kiwanych wobec kełnieczności uzyska- 
nia jednomyślności Trudno byłoby stwier 
dzić niemożliwość osiągnięcia postępu. 
Z tego to powodu i utrzymujące z całą e- 
nergją nasze stanowisko, sądzę, że mo- 

traktaty mniejszościowe 

$ę się przychylić do prośby przewodni- 
czącego, stwierdzając, že NASZA INIC- 
JATYWA NIE DAŁA OCZEKIWANEGO 
REZULTATU. NIE BĘDĘ WIĘC NALE 
GAL NA PODDANIE NASZEJ PROPO * 
ZYCJI POD GŁOSOWANIE. Znamy jaż 
wszysey rezultat, jaki miałoby to głoso- 
wanie. Nie chcemy próżnej demonstra“ 
cji. Pozostajemy dalej zwolennikami ge 
neralizacji, ale wobec okoliczności, któ 
re wyliczyłem, delegacja polska nie żą- 
da głosowania nad jej rezolucją. 

Dziękując delegacji p. skiej za jej stanowi 
sko, przewodniczący zwrócił się do sprawozdaw cy kwestji mniejsześciowej, aby w swoim ra porcie przedstawii argumenty przedłożone przez 
delegata Polski i innych delegacyj, 

> 4. 

    

: Charakteryzując ogólnie debatę ko- 
misji politycznej zgromadzenia trzeba 
stwierdzić, że propozycja poiska spotka 
ła się z poparciem merytŪrycznem dużej 
liczby delegacyj, z drugiej jednak strony | 
okazało się, zgodnie z przewidywaniami, 
że kilka delegacyj a szczególnie delegae 
je wielkich mocarstw nie zmieniły swe: 
go wrogiego stanowiska wobec idei ge 
neralizacji zobowiązań mniejszošcio- 
wych. Wobee tego, że dla powzięcia u- 
chwały konieczna jest jednomyślność, 
przeto tych kilka delegacyj skazało ini- 
cjatywę polską, mimo poparcia wielkiej 
liczby państw, na niepowodzenie. W 
tych warunkach bezcelowe było przepra 
wadzanie głosowania w komisji. W 
chwili obecnej jasne jest i stanowi to 
główny wynik debaty, że wielkie mocae- stwa zdają sobie sprawę z niemożności 
utrzymania dzisiejszego stanu rzeczy. Z 
dwóch alternatywnych metod: usunię- 
cia dzisiejszej nierówności "bądź przez 
generalizację zobowiązań mniejszościo- 
wych, bądź przez likwidację traktatów 
dotyczących mniejszości wybierają zde- 
tydowanie te drugą, nie cheą bowiem 
same przyjąć jakichkolwiek zobowiązań. 
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Tajfun zmiótł 47 szkół 
zginęło 400 dzieci. — 50.000 domów pod wodą. — 

Wykolejenie 10 pociągów 
TOKIO. (Pat). Japonja nawiedzona 

została wczoraj wielkiemi klęskami. W 
południowej części kraju szalał tajfun, 
który w rejonie Ossaka w Kioto zniósł 35 
budynków szkolnych. Pod gruzami jed 
nego gmachu znajduje się 500 dzieci, z 
których połowa prawdopodobnie już nie 
ży je. 

W innej miejscowości zabitych i ran 
nych jest około 400 dzieci. Na wyspie 
Awaji przypływ morza zatopił 2 tys. do- 
mów. W mieście Fakura rannych zosta- 
ło 15 osób. 

Wpobliżu Kioto wykoleił się eks- 
press. Szczegółów tej katastrofy narazie 

brak. Wskutek tajfunu zdezorganizowa- 

Pod gruzami zburzonych  tajfunera 
szkół znajduje się przeszło 1.000 dzieci, 
z których uratowano dotychczas połe- 
wę. Los pozostałych jest niewiadomy. 

Na wybrzeżu kilka miast uległo zni- 
szeczeniu, wskutek przypływu morza. 
Pod wodą znajduje się 50 tys. domów. 

W czasie tajfunu wykoleiło się prze 
szło 10 pociągów, pociągając za sobą о- 
koło 100 ofiar. Komunikacja kolejowa 
między Tokio — Ossaka — Szimon 
ki została przerwana. 

  

Tajfun szerzący się z szybkością 70 
mil na godz. uderzył na Nagasaki po- 
czem przeszedł nad wybrzeża czyniąc 

na została w zachodniej części kraju ko. 8 258570759590695090505057 000051 
munikacja kolejowa, telefoniczna i tele- 
graficzna. 

TOKIO. (Pat). Ustalono, że w Ossa- 
ka zginęło wskutek zawalenia się budyn 
ków szkolnych 400 dzieci. Do akcji ra- 
towniczej delegowano oddziały wojsko- 
we z Kioto. 

Cesarzowa perska 
w Warszawie 

(Telef. od wł. koresp, z Warszawy) 

W sobotę o godz. 8 min. 10 wieczo- 
rem zatrzyma się w Warszawie, przejaz 
dem ze Szwajcarji do Tehenanu, cesa- 
rzowa perska. Cesarzowa perska zaba - 
wi w Warszawie 2 godziny. 

Z wojska 
do administracji 

WARSZAWA. (Pat). Generał Stefan 
Pasławski, d-ca OK. VII został zwolnio- 

ny ze stanowiska d-cy korpusu i przenie 
siony w stan nieczynny. Pułkownik dy- 
pl. Erwin Więckowski został zwolniony 
ze stanowiska pomocnika d-cy OK. VII 
i przeniesiony w stan nieczynny. 

, Zarządzenia te stoją w związku z po 
wołaniem przez rząd wspomnianych ofi 
cerów do służby na wyższych stanow.- 
skach poza wojskiem. 

Przyp. red. Jak donosiliśmy, gen. Pasławski 

obejmie stanowisko wojewody białostockiego, 
zaś płk. Więckowski jest wymieniany jako kan 
dydat na wyższe stanowisko w samorządzie m 
Warszawy. 

z 
Wizyta dziennikarzy 

niemieckich 
LWÓW. (Pat). Wycieczka dziennika 

rzy niemieckich, którzy zwiedzili wczo- 
raj zagłębie naftowe, powróciła wczoraj 
do Lwowa. Z dworca goście udali się do 
hotelu Georga, gdzie odbyło się przy ję- 
cie wydane na ich cześć przez prezyden- 
ta miasta. 

W przyjęciu tem wzięli udział przed 
stawiciele władz państwowych i miej- 
skich, profesorowie wyższych uczelni o- 
raz grono dziennikarzy lwowskich. 

W czasie przyjęcia przemawiał wiceprezy- 
<dent miasta Kubała, który powitał dziennikarzy 
niemieckich nietyłko jako przedstawicieli pra- 
sy, ale i jako przedstawicieli nowych Niemiec. 

W. imieniu dziennikarzy odpowiedział red. 
Koehler, który zastanawiając się nad poszczegól 
nemi etapami podróży dziennikarzy niemiec- 
kich po Polsce, oświadczył, że podróż ta poz- 
wala mu na wysnucie pewnej syntezy. 

Na podstawie odbytej już podróży dziennika 
rze niemieccy wynieśli przekonanie, że Polska 
rozwiązała doskonale swe olbrzymie zadania, 
Które czekały na swe rozwiązanie 

Dziś rano dziennikarze niemieccy od 
jechali do Łańcuta. 

W Katowicach odczuto 
wstrząs podziemny 
KATOWICE, (PAT). — Wczoraj edczuto w 

Katowicach i w dwóch jeszcze innych miejsco 
wościach o godz. 14,05 wstrząs podziemny. Znaw 
cy przypuszczają, że to pękły grube warstwy 
piaskowca w kopałniach. 

Wyrok sterylizacji 
w Gdańsku 

GDAŃSK. (Pat). Sąd gdański skazał dziś za 
czyny niemoralne inwalidę Antoniego Ellerwalda 
ma 6 miesięcy więzienia, a ponieważ był już kil 
kakroinie karany za podobne przekroczenia, sąd 
nakazał jego sterylizację. Jest to pierwszy po- 
dobny wypadek w Gdańsku. 

IELEF. OD WŁASN. KORESP. 

największe spustoszenia w Ossaka i Ko- 
be. 

Zginęły 943 osoby, 3700 rannych 
2350 rozbitych łodzi rybackich 

TOKIO. (Pat). Wedle ostatnich ofic 
jalnych danych ogłoszonych przez mini 
sterstwo spraw wewnętrznych podczas 
tajfunu, który nawiedził 18 miast, zginę 
ło 943 osoby, 3738 jest rannych, a los 
503 zaginionych dotychczas nie jest zna 
ny. Najbardziej ucierpiała prefektura Os 
saka. Według meldunków policyjnych 
liczby te są znacznie większe. Zachodzi 
również obawa, że utonęło 2350 łodzi ry 
backich wpobližu wyspy Shikoko. 

  

Z WARSZAW Y. 

Projekt ustawy 0 amnestįi 
W kołach politycznych obiega pogło 

ska, w okresie zwołania sesji Sejmu 
ukaże się projekt ustawy o amnestii. 

Jakie kategorje przestępstw obejmie 
amnestja, trudno w tej chwili powie- 

  

dzieć, ponieważ szczegóły nie zostały u- 
stalone. 

Według wszelkiego prawdopodobień 
stwa projekt tej ustawy złożony zostanie 
do laski marszałkowskiej. 

„Ogórki* skończone 
Koniec września zapowiada zdaje się 

zakończenie kanikuły w życiu politycz- 
nem. Obecnie poza pracami nad budże- 
tem, który złożony zostanie Radzie Mi- 

nistów koło 1 paździenika, czynniki de- 
cydujące zajmują się opracowaniem pro 

jektów ustawodawczych, które częścio- 

wo ukażą się jeszcze w formie dekretów 
P. Prezydenta, gros zaś pójdzie do Sej 
mu. 

(o do zmian personalnych w rządzie 
to żadne nie są przewidziane. 

, 

Nowa cegiełka do niezgody sowiecko-japońskiej 
MOSKWA. (Pat). Agencja Tass dono 

si z Charbina o nowych aresztowaniach 
i rewizjach wśród obywateli sowieckich 
zatrudnionych na kolei wschodnio - chiń 
skiej. W ostatnich dniach aresztowano 
12 urzędników i robotników zajętych na 
różnych stacjach tej kolei. 

TOKIO. (Pat). Jak donosi agencja 

Kokuzi wpobliżu stacji Chailin na kolei 
wschodnio - chińskiej połicja japońsko- 
mandżurska wykryła w szopach należą- 
cych do kolei sowieckiej karabiny naj- 
nowszych modeli, rewołwery, granaty, 

karabiny maszynowe oraz lekkie działa. 
Aresztowano w związku z tem kilku u- 
rzędników. 

Węgier zarzuca Rumunji ucisk mniejszości 
GENEWA. (Pat). Po zakończeniu de 

baty nad propozycją Polski komisja po- 
lityczna zgromadzenia wysłuchała oś- 
wiadczenia delegata węgierskiego Eck- 
hardta, który motywował węgierski wnio 
sek, by komisja zajęła się częścią rapor 
tu sekretarza generalnego Ligi Narodów 
dotyczącą ochrony mniejszości. 

Zdaniem Węgra Liga ma obowiązek 
zajmować się ewolucją całokształtu pro 
blemów mniejszościowych a Węgry ma 
ją specjalne prawo zwracać uwagę na 
kwestję mniejszościową, ponieważ pra- 

  

wie 30 proc. Węgrów znalazło się poza 
obecnemi granicami. Szczególnie trudną 
i wprost niedającą się utrzymać jest sy- 
tuacja mniejszości węgierskiej w  Ru- 
munji, która gwałci traktat mniejszoś- 
ciowy i uważa go za świstek papieru. Tu 
Węgier przytacza różne przykłady. Ru- 
munja stosuje wszystkie możliwe środki 
celem wynarodowienia mniejszości wę- 
gierskiej. Rząd węgierski uczyni wszyst- 
ko, by zapewnić tej mniejszości skutecz 
ną ochronę, a więc zastosuje wszystkie 
środki na zasadzie paktu Ligi i traktatu 
trianońskiego. 

Współsprawca porwania synka 
Lindbergha aresztowany 

NOWY JORK, (PAT). — Prokurator general 
ny Cummings podał do wiadomości fakt aresz 

towania niejakiego Ryszarda Hauptmana pod 
zarzutem udziału w porwaniu dziecka Lind- 
bergha. Policja znalazła podczas rewizji u Ha- 
uptmana 13,750 dolarów w banknotach, które 
wpłacone zostały jako okup za zwrot dziecka. 

Według komunikatu policji nowojorskiej 
Hauptman jest cudzoziemcem, który przybył do 
Stanów Zjednoczonych przed 11 laty. Badany 
przez policję Hauptman zaprzeczył jakoby brał 
udział w porwaniu dziecka Lindbergha. 

NOWY JORK, (PAT). — Aresztowania Ha- 

uptmana, podejrzanego © udział w porwaniu 
pierwszego dziecka pułk. Lindbergha nastąpiło 
w Brenx, gdzie Hauptman mieszkał od 5 lat z 
żoną i dzieckiem. Żona Hauptmana została rów 
nież aresztowana. Na wiadomość 0 aresztowaniu 
tłum zajął wobec aresztowanej wrogą postawę 
wznesząc okrzyki „powiesić ją”. 

Świadkowie skenfrontowani z Hauptmanem 
zeznali, że on otrzymywał okup za wydanie 
dziecka Lindbergha. 

Aresztowanie Hauptmana formalnie nastą- 
piło pod zarzutem wymuszania i noszenia broni 
kez pozwolenia. 

  

Bajan i Pokrzywka w Krakowie 
KRAKÓW. (Pat). Dziś o godz. 17,50 

przylecieli do Krakowa na samolocie R 
WD. 5 kpt. Bajan i st. sierżant Pokrzyw 
ka, zwycięzcy tegorocznego szalanżu. Wi 
tali ich na lotnisku różni dostojnicy, po 
czem ukwieconym samochodem przeje- 
chali przez ulice miasta. Wzdłuż ulic u- 
stawiły się szeregi młodzieży szkolnej i 
tłumy publiczności. Przed ratuszem prze 

mówił do lotników prezydent miasta Ka 
plicki, poczem wręczył Bajanowi album 
widoków Krakowa, a Pokrzywce kilim. 
Lotnicy pojechali jeszcze samochodem 
na Rynek Główny a Bajan wieczorem 
był obecny w teatrze miejskim. Zabytki 
miasta z okazji przyjazdu bohaterskich 
lotników były wspaniale iluminowane. 
Wszędzie witano ich owacyjnie. 

Litwinow u min. Becka 
GENEWA. (Pat). Minister Beck przy 

jął dziś komisarza Litwinowa. 

Tragiczny zgon członka 
delegacji francuskiej 

w Genewie 
GRENOBLA. (Pat). Wczoraj wieczo- 

rem wpobliżu Grenobli samochód wio- 
zący członka delegacji francuskiej przy 

Lidze Narodów Franceschi*ego oraz je- 
go żonę i syna, zderzył się z drugim sa- 
mochodem. Po zderzeniu samochód wy- 
wrócił się a jednocześnie nastąpił wy- 
buch zbiornika z benzyną. Delegat po- 
niósł śmierć na miejscu, jego zaś żona i 
syn odnieśli ciężkie rany. 

Łotwa ratyfikowała 
pakt bałtycki 

RYGA. (Pat). Rada ministrów ratyfi 
kowała podpisany niedawno w Genewie 
pakt bałtycki. Po wymianie not ratyfika 
cyjnych przewidziana jest w Kownie kon 
ferencja ministrów spraw zagranicznych 
Łotwy, Litwy i Estonji. 

Sensacyjna afera 
w Rumunli 

BUKARESZT, (PAT). — Minister wojny za- 
wiesił w czynnościach generała Konstantego Di 
mitrescu, generalnego inspektora żandarmerji, 
który jest zamieszany w sprawie sprzeniewierze 
nia funduszów publicznych. Generał stanie przed 
sądem wojennym. 

Pół miljona wymknęło 
się z rąk b ednego 

robotnika 
WARSZAWA, (PAT). — Numer 132,138, na 

który dziś padła wygrana zł. 1,000,000, sprzeda 

ny był w jednej z kelektur warszawskich. Jak 
się okazuje, jedną ćwiartkę nabył kupiec ży- 
dowski. Druga ćwiartka dostała się do rąk żony 
sierżanta. zawodowego w cytadeli a pozostałe 2 
ćwiartki sprzedano robotnikowi z fabryki „Po 
cisk*, p. Barszczakowi, który zatrzymał dla 
siebie ćwiartkę a drugą ©dstąpił grupie kole- 
gów. Wedle pogłoski Barszaczak, zarabiając w 
tej fabryce niewiele więcej ponad zł. 180 mie 

sięcznie, będąc w trudnościach pieniężnych, 
sprzedał swoją ćwietrkę jednemu z urzędników 
fabrycznych. Natomiast pozostałą ćwiartke gru 
pa robotników zatrzymała do końca Icsowania, 
uzyskując w ten sposób po kilkadziesiąt tysięcy 
zł. na osobę. 

Kronika telegraficzna 
— SAMOLOT MANDŻURSKI w czasie lotu 

ćwiczebnego spadł w Czung - Czung na lotnisku 
Kanan na oddział żołnierzy. 4 żołnierzy zostało 
zabitych a 5-ciu rannych. Samolot jest poważnie 
uszkodzony. Pilot i obserwator są ciężko ranni. 

— W STANIE JALISCO (Meksyk) DAŁY SIĘ 
QDCZUĆ SILNE WSTRZĄSY PODZIIEMNE. W 
mieście Talma zawaliło si ęwiele domów wsku 

tek czego setki rodzin pozostało bez dachu nad 
głową. Zawalił się również dwu piętrowy budy 
nek dyrekcji policji i znajdujące się wpobliżu 
gmachy szkoły i kościoła zostały tak poważnie 
uszkodzone, że grozi im zawalenie się. 

  

— MANDŻURSKA KANONIERKA ZATOPI- 
ŁA STATEK PIRACKI z załogą złożoną z 32 

ludzi. Statek ten w ostatnim czasie dokonać 
miał wiele napadów na statki handlowe kursu 
jące po Amurze. 

  

— W MIEJSCOWOŚCI HEIHO STRACONO 
14 CHIŃCZYKÓW za zdradę stanu i udział w 
wałkach przeciwko wojskom mandżurskim i ja 
pońskim. Czterech zpośród straconych rzekomo 
brało udział w napadzie na kolej wschodnio › 
chjūską oraz odgrywało wybitną rolę w powstań 
czym ruchu w Mandżurji. 

  

— W SAN ESTEBAN, W ASTURJI, ŻANDAR 
MERJA PRZYŁAPAŁA KILKA MOTORÓWEK 
WYŁADOWUJĄCYCH SKRZYNKI Z AMUNI- 
CJĄ. Przemytnicy zbiegli do okolicznych lasów, 
pozostawiając 73 skrzynki z nabojami. Policja 
dokonała obławy w lasach, gdzie aresztowała 25 
ludzi. Wszyscy aresztowani są członkami partji 
socjalistycznej. Znajduje się m. in. kilku wybit 
nych hiszpańskich działaczów socjalistycznych. 

— NA LINJI KOLEJOWEJ MUKDEN 
KIRYN 150 bandytów napadło na pociąg złożo- 
ny z jednego wagonu osobowego i kilkunastu 
towarowych. Po 3 godzinnej walce bandyci mu 
sieli cofnąć się. 14 osób zostało 

liczbie 2 policjantów japońskich i 5 pasażerów. 
Rany odniosło 15 osób w tem 5 Japończyków. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. (Pat). Berlin 211.25 — 212.25 

— 210.25. Londyn 26.08 — 26.21 — 25.95. No- 
wy York 5.22 — 5.25.1/8 — 5.19.1/8. Kabel 

5/8. I 34.87 — 
34.96 — 34.78 Szwajcarja 1729 — 173.02 — 
172.16, ‚ 

Dolar 5.20 i pół. Dolar zł. 8.91. 
Rubel 4.58 za piątki i 4.59 za dziesiątki. 
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.kę-przyjaciółkę z wyrżniętem 

Za dwa już dni rozpoczną się zapisy 
ną naszą wy ą uczelnię. Po Когу!а- 
rzach i hallach, po sennych jeszcze au- 
dytorjach i w przedsionkach, wypełnio- 

nych tablicami informacyjnemi — snu- 
ją się z zaciekawieniem, nieufnością, a 
czasem nawet i nieznaczną dozą bojaźni 
— nowe postacie. Daleko, gdzieś w odle- 
głej bardzo mgle wspomnień pozostały 
kochane kąty ukończonego w roku bie: 
żącym gimnazjum, przyjaciele, koledzy, 

wszystko znane i bliskie. 
Specyficzny jest posmak „wolności*. 

W pierwszych dniach pachnie ona dy: 
mem publicznie, bez obaw pałonego pa- 
pierosa i oparami jakiejś szalonej, nie- 
zapomnianej „uczty w gronie kolegów 
i profesorów, kiedy nareszcie mówi się 
sobie obustronnie wszystko, a poprzed- 
nie obawy i stopnie spadają do minimal 

nej wartości. Kolor dni dalszych stop: 
niowo się: zmienia, zaciemnia. Takiegė 
bowiem koloru jest każde pożegnanie. 
Wszystko jedno z kim i z czem. Zawsze 

jest smutne, chociażby nawet pozosta: 
wały poza niem lata, które wycisnęły 
niezapomniane piętno trudów i znoja, 
Żegna się wszystko: i nieznajomego ko- 
legę z klasy pierwszej, grzecnie kłania: 
jącego się koledze z „ósmej'; starą ław- 

na niej 
sercem i imionami, wszystko „cudowne 
i jedyne“, grandy, skromną tablicę z na- 
pisem: Gimnazjum Państwowe imie 
nia... domy i ulice prowincjonalneso 
miasteczka. może nawet młodość? 

Poznanie „wolności* początkowo jest 
smutne. Przygnębiony: jej wszechstron- 

  

nością absolwent nie zdaje sobie spra- 

wy, jak długo będzie ona ciążyła z ob- 

cym i przytłaczającym hałasem, z no- 

wemi twarzami, męczącą obawą o los 

ewentualnych egzaminów, w czasie któ 

rych ma pytać zupełnie nieznajomy pro 

fesor. 
Smutno, pierwsze dni mijają szybko. 

Znajdzie się kolega, błyśnie serdeczniej- 

szy: uśmiech. 

Trzeba pamiętać tylko o jednem: czę 
stokroć pierwszy uścisk dłoni, pierwsza: 
nowa znajomość — to dalszy bieg myśli. 
dalsze układanie się norm życia, przy- 

szłość. Niewielkiej trzeba demagogji i 

sprytu, aby niedawny jeszcze sztubak 

stał się zagorzałym głosicielem niezro- 
zumiałych idej, aby poszedł za głosem 

tych. którzy mogą stać się w przyszłoś: 
ci początkiem końca jego marzeń o pra 
cy, wiary w rodziców, poczucie własne- 
$0 człowieczeństwa. 

Imatrykulacja, nastręczająca zazwy- 

czaj nowicjuszom najwięcej trudności, 
jest nietylko sprawą formalną: poprze- 
dza ona uroczyste ślubowanie przestrze- 
gania godności akademickiej i przepi- 
sów szkoły, jest więc niejako związana 4 
aktem, który nakłada poważne obowiąz- 
ki na młodych, nietylko. wobec uczelni, 
lecz i wobec kolegów. objętych szerokie 
mi ramami społeczeństwa adakemick. 
Pierwszy krok w wyższej uczelni ma za- 

jzarzydny | sensacje 
nowego sezonu teatralnego 

Czytelnicy nasi mieli jaż możność 
zapoznać się z programem wileńskiego 

sezonu teatralnego. Teatr na Pohulance 
Tozpoczął sezon najładniejszym gestem, 
Jak može zrobić scena: wprowadził no- 
wą autorkę. Recenzenci napisali kryty- 

| — tak więc. każdy swoje, zrobione, 

Wsęystko pójdzie swoim torem i jakoś 
łam będzie. „L'ordre rógne A Vilno“. 

A tymczasem na innych scenach pol 
Skich, a raczej... nie tyle na scenach, ile 
W kancelarjach i kawiarniach, sporo no 
Winek, które wartoby omówić. Więc mo 
że najprzód mała rewja scen polskich w 
źwiązku z nowym sezonem, a potem te 

sensacje etc. 
„Większych zmian bodaj niema w 

Świetnie sytuowanym Lwowie, — о- 
az w PROCE które rozpoczy- 

„KURJER* z dn. 22-go września 1934 r. 

NAJMŁODSZY ROCZ 
U progu roku akademickiego 

sadnicze znaczenie dla przyszłego prze- 
biegu studjów słuchacza. Zdarzające się 
nierzadko pomyłki są częstokroć przy- 
czyną całkowitej dezorjentacji, gwałtc- 
wnego uzupełnienia braków, a nawet — 
zmarnowanego roku studjów, zwłaszcza 

jeżeli do chaosu w studjach dojdzie jesz- 
cze chaos przekonań, niezdecydowanie, 
próżność. 

Niema bowiem zbyt silnych określeń. 
któreby potrafiły wyrazić ogrom krzyw- 
dy, wyrządzonej młodym przez star- 
szych kołegów-akademików, wykorzysta 
jących nieświadomość i brak orjentacji 
nowicjuszy. Handel młodym narybkiem 
akademickim, tego bowiem inaczej na- 
zwać nie można — łapanie ludzi w sie- 

ci i na wędkę, demagogja, ulotki i fałsz 
— nie powinny mącić'i tak dostatecznie 
oszolomionych umysłów. 

Niech młodzi patrzą, czują, oceniają. 
Zawsze w piersi Polaka znajdzie się to, 
€o nosi nazwę serca, polskiego serca, któ 
re mimo wszystko zbyt dużo ma dumy, 
ażeby się świadomie poniżyć. Niech pod 
nową czapką, pod nieforemnem „cywii- 
nem“ ubraniem — powstaje samodziel: 
uy, myślący człowiek, a nie chorągiewka 

  

  

na dachu. Trzeba, aby wyższe uczelnie 
stała się dla nowicjuszy również „rado- 
sią szkołą z lat młodości, gdzie do każ- 
dego można podejść i powiedzieć szcze- 
rze: kolego. 

Z drugiej strony — przez uniwersytet 
uie można przejść samopas, w kadrach 
Ł zw. „dzikiej młodzieży”, stanowiącej 
aspołeczne i snobistyczne komórki. W 
tym wypadku zasadniczą rolę wycho 
wawczą odgrywa na uczelni organizacja 
zjednoczona, silna przez młodość i ide- 
lizm, i przez te dwie zasady twórcza. Do 
organizacji nie można jednak wstąpić z 
tej racji, że ulotki jej rozrzucano na po: 
dwórkach, ewentualnie dlatego, że .wię- 

kszość kolegów z tej same jszkoły zgru- 
powały się w jej szeregach. W tym wy- 
padku jedynym wskaźnikiem musi być 

uczciwOść, gorąca wiara, zdecydowanie. 
Młody akademik winien sam rozpo:- 

nać, gdzie jest prawda i jakie drogi do 
niej prowadzą, gdzie jest praca twórcza, 
a gdzie podkopywanie tego, co stało się 
świętem przez krew i życie, przez naj- 
większe ofiary i miljony łez, to co jest 
końcem i początkiem bohaterów — Oj- 
czyzną. R. K 

| z) 

300 bojowych samolotów amerykańskich w cz sie manewrów 

Niedawno odbyły się wpobliżu Cap, Wirginji 
wielkie manewry floty amerykańskiej. 

Na zdjęciu widzimy 300 samolotów na pokła 

nają sezon „Lillą Wenedą“. „Teatr Zie- 
mi Pomorskiej* z siedzibą w. Toruniu 
dyr. p. Wł Bracki) wystawił „Pana Ja- 
wialskiego* z Solskim w roli tytułowej. 

Magistrat poznański w dalszym ciągu 
prócz „swego „Teatru Polskiego“ pod 
dwugłową dyrekcją, subsydjuje rów- 
nież i teatr Rudkowskiego. Oba teatry 
stawiają sobie za cel rozruszać i pozys- 
kać dla teatru poczciwą, ale „nadto* już 
ciężką publiczność poznańską. Krakow- 
ski „Teatr im. Słowackiego* (dyrektor 
w dalszym ciągu Osterwa) odświeżył ze- 

  

_ spół (m. in. czasowo, Wyrwicz-Wichro- 
wski z Wilna) i rozpoczyna sezon „Lilią 
Wenedą', ma być uruchomiony rów- 
nież Teatr dla najmłodszych. Specjalne 
omówienie należy się Teatrawi Polskie- 
mu na Wołyniu (Łuck, pod dyr. Al. Rod- 
kiewicza) który pracuje w warunkach 
niezwykle ciężkich. Objeżdża z coraz to 
nowemi sztukami trzy województwa: 
wołyńskie; lubelskie i poleskie, pełni on 
ważną misję kulturalną. 

No, a Warszawa? Stolica stala się 
domeną Towarzystwa Krzewienia Kul- 
tury Teatralnej, które przejęło definity- 

  
dzie statku awio-bazy 
molotów znajdują się już w ruchu, czekając 

sygnału, by opuścić pokład statku. k 

LTRER ITT E TNS A INIT EDANPTS TEN TTISTTEITSST ESI ORC 

„Saratoga“. Motory sa- 

wnie pięć teatrów pod swą: dyrekcję. 
Tak więc panowie A. Szytman'i J. Ka- 
den-Bandrowski rządzić będą w ,Naro- 
dowym* (inauguracja: „Ludwik XI*) w 
„Polskim (,„Sen nocy letniej* w reży- 
serji Schillera), „Małym („„Taniec* Gru- 
bińskiego), „Nowym („Egipska pszeni- 
ca* Pawlikowskiej) i w „Letnim* (Ra- 
packiego „Człowiek, który nie pije“). 
Dyr. Szyfman mając oparcie materjalne 
poangażował wszystkich asów teatru z 
wyjątkiem tylko Jaracza, Osterwy, Sol- 
skiej i Adwentowicza. Jako reżyserzy 
pracować będą: Borowski, Chaberski, 
Ordyński, Solski, Schiller,  Warnecki, 
Węgierko, Wysocka, Wierciński, Zel- 
werowicz i Ziembiński. To znaczy, że 
wilnianin. który wpadnie w sezonie do 
stolicy będzie mógł na scenach pięciu 
teatrów T. K. K. T. zobaczyć wszyst: 
kich niemal interesujących go „gwiaz- 
dorów sceny*. W czem — to już inna 
historja. 

Jeśli chodzi o pozostałe sceny stołe- 
czne, to Adwentowicz ma dalej prowa- 
dzić Teatr Kameralny i rozpoczyna „In- 
trygą i miłością, Jaracz obejmuje „Te- 

Już 6 milionów! 
aie to mało! 

Wedle dotychczasowych danych, po- 
siadanych przez Ogólnopolski Komitet 
Pomocy Ofiarom Powodzi, wpływ gotów 
kowy do centralnego komitetu wynosił: 
do dnia 18 b. m. kwotę 5.782.000 zł. Nie 
jest to jednakże pełna suma wpływów,. 
gdyż komiiety miejscowe posiadają w 
tej chwili około 400.000 zł., które wkrót 

ce będą przekazane do centrali. W ten 
sposób dotychczasowe ofiary gotówko- 
we można obliczać na przeszło 6 miljo- 
nów. W sumie tej nie są policzone bar- 
dzo liczne ofiary w naturze, począwszy 
od darów wielkiego przemysłu (cement, 
cukier, papier etc.) i rolnictwa (zboże: 
siewne i produkty spożywcze), aż do dro 
bnych darów w odzieży i świadczeniach. 

Suma ta nie jest jeszcze-dostateczna. 
Zważywszy, że powódź wysządziła szko- 
dy na przeszło 150 miljonów, widać, ja- 
ki wysiłek czeka jeszcze społeczeństwo. 
O pokrycie wszystkich strat przez spo-- 
łeczeństwo nie można myśleć i najwięk- 
szy ciężar spadnie na rząd, zwłaszcza w. 
zakresie odbudowy. Konieczna jest na-“ 
tomiast kwota 20 do 30-u miljonów, któ. 
ra umożliwiłaby wyżywienie aż do przy. 
szłych zbiorów kilkuset tysięcy ludzi, 
którym stale głód zagląda w oczy. Poz-' 
woliłoby to także na wyżywienie inwen' 
tarza żywego na całym terenie powo-- 
dziowym. SĘ 

Międzynarodowy 
Kongres Slawistyczny 
W najbliższą niedzielę rozpocznie się w auli 

Politechniki Warszawskiej drugi międzynaro- 
dowy kongres slawistów (filologji słowiańskiej). ° 
Kongres odbywać się będzie pod znakiem Mic- 
kiewicza. Uczczona zostanie na nim setna rocz-* 
nica „Pana Tadeusza*. W sekcji literatur sło- 

wiańskich dwa posiedzenia poświęcone są Mic- 
kiewiczowi, a ostatnie posiedzenie plenarne, 

które odbędzie się w dniu 28 września, wypeł- | 
nione będzie niemal wyłącznie referatami o Mie 

kiewiczu. ` 
Na posiedzeniach sekcyjnych K. Górski mó-* 

wić będzie o „Dziadach** drezdeńskich i ich 

związku z „Prometeuszem“ Aischylosa, Juljusž 
Kleiner o „„Konradzie Walenrodzie na tle epo- 
ki*, L. Płoszewski — o „Wykładach literatury 
słowiańskiej", Z. Szmydtowa — o „Roli Platona 

w twórczości Mickiewicza”, Z. Zaleski — © 
„Mickiewiczu, jako przedstawicielu Słowiańsz- 

czyzny we Francji“. Pozatem referaty na temaf. 
związany z twórczością Mickiewicza, wygłosi 
wielu nczonych zagranicznych. 

«Na zebraniu plenarnem prof. Pigoń, S 
znawca Mickiewicza, wygłosi odczyt p. l. „Drą- 

mat dziejowy Polski i Rosji w ujęciu Mickię- 
wieza”. Uczony czeski, dr. Heindenreich mówić 

będzie o Mickiewiczu u Czechów, uczony serbski 
prof. F. Heszić — o Mickiewiczu u południa: 
wych Słowaków, a prof. G. Maxer, następca 
prof. dr. R. Pollaka na katedrze literatury poł- 

skiej w Rzymie—wo „Mickiewiczu we Wiłoszech*. 
Zarówno prof. Maxer, jak i prof. Haszić wygła- 

szą swe referaty po polsku. 
-Kongres będzie powažnem wydarzeniem na- 

ukowem zarówno ze względu na poziom zapoa- 
wiedzianych referatów, jak też liczny udział 
uczonych. Przez 77-miu uczonych reprezentowa- 

ne będzie 12 narodowości. 

        

    

  

Milion wvgrano w Warszawie 
"WARSZAWA. (Pat.) Dziś w ostatnim dnita 

icągnienia 30-ej klasowej  loterji państwowdj 
główna wygrana w wysokości 1 miljona zł. pą- 
dła na Nr. 132.138 zakupiony w jednej z war- 
szawskich kolektur. „ 

15 tys. zł. wygrał Nr. 44784, 140897. 
10 tys. zł. — Nr. 14916, 115386, 

132630, 134515. 
130601, 

atr Aktora“ na Mokotowskiej i wysta- 
wia „Moralność pani Dulskiej* z Perza- 
nowską, a Wiktor Biegański w .,Atene* 
um“ robi ciekawy eksperyment obliczo- 
ny na przystosowanie się do warunków 
materjalnych publiczności. Dwa przed- 
stawienia dziennie: o 6-ej (dla publicz- 
ności, która nie rozporządza wieczorem 
Program łatwiejszy, „wzruszający, wi- 
dowiskóso -muzyczniy, ceny od 50 gr: 
do 3 zł.), oraz o 8.30, „normalnie (Gay 
od 75 gr. do 4.50). Wśród ogniw sieci, 
którą zarzuca na warszawską publicz-. 
ność dyr. Biegański jest i... restauracja, 
gdzie można umówić spotkanie z rodzi- 
ną i zjeść tanio za zniżką teatralną! Ze-. 
spół, pracujący na procentach jest do- 
brej myśli i rozpoczyna sezon „Ułanami 
ks. Józefa”, oraz „Panią X* z Solską w 
roli głównej. 

__ Sensacją dnia stał się dla Warszawy 
artykuł Jaracza w ., Wiadomościach [.i- 
terackich*. Artykuł napisany doskonale, 
z ogromnym temperamentem motywuje 

sprawę główną: ..Niech zostanie w his: 
torji teatru, że w r. 1934, kiedy Szyfma*
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Perspektywy radjotelewizji 
Mister Lee de Forest, wieeprezes wielkiego 

nowojorskiego koncernu radjowego udzielił w 
tych dniach jednemu z dziennikarzy zagranicz- 
uych areyciekawego wywiadu odnośni 
nisłych perspektyw, jakie roztaczaj. 

skremnym do niedawna wynalazkiem radja. 
Jakież to są perspektywy? 

   

RADJOTELEWIZJA. 

Dźwięczny ten termin oznacza widzenie na 
odległość przy pomccy radja. Radjotelewizja 
powstała stosunkowo bardzo niedawno, lecz 
znajduje — zwłaszcza w postępowej Ameryce— 
coraz Szersze zastosowanie. Od czasu do czasu 
ległądamy w pismach nieco mgliste i zatarte, 
lecz bądźeobądź dające się z łatwością rozpoz- 

nač fotografje, a właściwie radjotelefotosy, re- 
produkujące jakieś dalekie od nas twarze, 0s0- 
by, widoki. Pracuje się intensywnie nad udo- 
skonaleniem tej gałęzi sztuki radjewej. Radjo- 
telewizory można już nabywać po niezbyt wy- 
górowanej cenie. Spodziewać się w związku z 
tem należy, że — w miarę rozpowszechnienia 
tego aparatu — udoskonalenie telewizorów od- 
bywać się będzie w przyśpieszonem tempie. 
Nie tak bardzo nie przyczynia się do udcskona- 
lania maszyn i aparatów, jak ich popularyzo- 

wanie, wzmożone używanie, rozszerzona pro- 
dukcja. Wystarczy przypomnieć historję lotnic- 
twa. Tuż przed wojną światową, kiedy lataniu 
oddawali się właściwie tyłko nieliczni amato- 
tzy,, znajdowało się łotnietwo niemal dosłownie 
w powijakach. Wojna wzmogła kolosalnie za- 
potrzebowanie na letników i samoloty, a tem 
samen: pchnęła potężnie naprzód rozwój aero- 
nautyki, Podobnie rzecz się ma z radjotelewizją. 
Przynajmniej tak rozumuje mister Lee de Fo- 
rest, a że jest on w tych sprawach autoryte- 
tem, przeto można mu wierzyć. 

PRZESYŁANIE FACSIMILE'*óW. 

W Ameryce i Anglji praktykuje się już na 

„szercką skalę posyłanie drogą radjową facsi- 
mile'óów różnych ważnych dokumentów połicyj- 
nych, handlowych i t. p. Każdy sąd amerykań- 
ski bez ehwili wahania zatwierdzi przedłożoną 
mu i podpisaną przez odbiorcę amerykańskiego 
radjokopję umowy handlowej, kontraktu, upo- 
wažnienia i t. p. Istotnie, co za ułatwienie ży- 
<ia! Lord angielski, powiedzmy wystawia w Lon 
dynie upoważnienie na nazwisko nowojorskiego 
adwokata; upoważnienie to nadaje się drogą ra- 
djową do Newego Yorku; Nowy York, ściślej: 
wzmiankowany adwokat otrzymuje radjokopję, 
udaje się z nią do sądu dla zatwierdzenia, za- 
łatwia sprawę i już w parę godzin potem może 
przesłać identyczną dregą jakieś inne faesimile. 
Bajeczne, prawda? 

„KURJER* z dn. 22-g0 września 1934 v. 
  

RADJOODBITKI GAZET NA PEŁNEM MORZU. 

Oddawna już istnieje na parowcach transat- 
lantyckich chwalebny zwyczaj wydawania -ga- 
zet, a właściwie przedrukowywania tekstów ga- 
zet lądowych. Teksty te nadawane są drogą ra- 
djową, spisywane przez radjotelegrafistę, odbi- 
jane przy pomocy powielacza, a następnie roz- 
dawane pasażerom. Cały zabieg wymaga, jak 
widzimy, szeregu czynności. Wkrótce — jak za- 
pewnia Lee de Forest — ma się cała ta proce- 
dura kapitalnie uprościć. Mianowicie, na każ- 
dym olbrzymie transatlantyckim funkcjonować 
będzie radjotelewizor, który umożliwi pasaże- 
rem czytanie radjoodbitek tych pism, do któ- 
rych każdy z nich przywykł na lądzie. Perspek- 

tywa bardzo miła! Każdy, leżące sobie na wygod- 
nym leżaku będzie mógł czytać wierne facsimiłe 

„Timesa* ezy „Figara* czy „Kurjera Wileń- 

skiego. AAA 

RADJOPŁYTY GRAMOFONOWE. 

Telewizory radjowe i ich rozwój, wiązać się 
będą — jak zapewnia wiceprezes Lee de Fo- 
rest — z rozwojem wynalazku radjopłyt gramo- 
fonowych. Chodzi tu mianowicie o to, że każdy 
radjosłuchacz będzie mógł utrwalić na speejal- 

nej płycie koncert czy odczyt, który mu się spe- 
cjalnie podoba. Taka płyta uprzyjemni następ- 
nie radjosłuchaczowi wolne godziny. Oczywiś- 
cie na edpowiedniej płycie, obok głosu śpiewa- 
ka czy Śpiewaczki utrwali się również jego 

(ewent. jej) czarewna twarz czy postać. 

ILUSTROWANA RADJOGAZETA DOMOWA. 

Szczytem ponętnych wyników radjotelewizji 
będzie jednak — zdaniem Lee de Foresta — 
ilustrowana radjogazeta domowa. Wyobraźmy 
sobie sytuację taką: słucham sobie wieczorem 
radja. Spać mi się chce, więe udaję się na spo- 
czynek. Przedtem jednak łączę radjeodbiornik 
z edpowiednią taśmą papieru, poruszającą się 
ruchem obrotowym przy pomocy zegarowego 
mechanizmu. W czasie mego snu, niewyłączony 
radjoodbicrnik i telewizor zarazem pracuje. 
Nazajutrz podchodzę doń, obrywam zadrukowa- 
uą i pokrytą iłustraejami taśmę papieru, siadam 
do stohi 1 — popijając kawę — przebiegam 
oczami ilustrowaną radjogazetę. Dowiaduję się 
o tem, eo się działo na świecie w nocy. 

PEWNOŚĆ CZY ZŁUDZENIE? 

Mister Lee de Forest, reztaczając przed 
dziennikarzem powabne perspektywy radja ży- 
wił niewątpłiwie pewność, że respektywy te 

rychło przekształeą się w rzeczywistość. Dła 
scepiyka jednak pewność de Foresta wydać się 
może złudzeniem. 

Nie przeceniając możliwości inwencji ducha 
ludzkiego, przechylić się mimo wszystko wypa- 
da raczej ku optymistycznym wywedom Ame- 
rykanina. Zbyt wielkiego t szybkiego bowiem 
postępu techniki jesteśmy świadkami, by nie 
wierzyć w realizację cudów radjotełewizji. 

’ NEW. 
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Kanibale wymordowali ekspedycię, 
naukową 

Po dziesięciu zgórą latach pobytu w džun- 
giach leśnych Amazonki powrócił do Europy 
jedyny pozostały przy życiu uczestnik wyprawy 
iaukowej do źródeł Amazonki, dr Herman 

Huth. Ekspedycja wyruszyła w 1924 roku. a 
składała się z 24 osób, botaników, antropolo- 
gów, przyredników niemieckich. Na czele wy- 
wyprawy stał dr. Schultz. Wyprawa skierowała 
się do wideł bagnistych, położonych między 
Amazonką a rzeką Potomayo. W r. 1924 wy- 

ruszyli wszyscy z Cuzco (Peru), a w r. 1927 
z 24 osób, stanewiących skład ekspedycji, po- 
zostało już przy życiu tylko 10 osób. Gdy tak 
zdziesiątkowana grupa dosięgła w swym pocho- 
dzie brzegów rzeki Pastaza, we wschodnim Ek- 
wadorze, napadli na nią Indjanie leśni ze szcze- 
pu ludożerczych Dżirako i wymordowali wszyst 
kieh z wyjątkiem jednego tylko, który ocalał, 

dr. Hutha Huth zemdlał na widok krwawej 
i okrutnej rzezi, która się rozgrywała przed 

  

  

w Brazylii 
jego oczami. Ocałał zaś dzięki temu, że zlito- 
wała się nad nim jedna z Indjanek, z którą się 
potem ożenił, eo zapewniało mu względne bez- 
pieczeństwo. Pięć lat włóczył się dr. Huth z 
kanibalami po iasach i dżunglach, pełniąc przy 
nich funkcje „czarodzieja*. Jego stanowisko 
budziło jednak wrogie uczucia zazdrości w 
„uzdrawiaczu*  tubylcu, który domagał się 
wciąż, aby „biały czarownik dokonywał no- 
wych eudów. 

Widząe, że życiu jego grozi niebezpieczeń- 
stwo, skorzystał dr. Huth z okazji, gdy pew- 
nego dnia w Chozie nie było zwykłej straży 
i uciekł wraz z Indjanką-żoną. Przez trzy mie- 
siące wędrowali o głodzie i chłodzie przez dzi- 
kie ostępy leśne, narażeni na niebezpieczeństwa, 
grożące im zewsząd, aż wreszcie dotarli ob- 
darci i wynędzniali do Quite, pierwszego miasta 
cywilizowanege w Ekwadorze, gdzie otrzymali 
epiekę i pomoc. OR. і 

  

Okret 

Jerzego Claude 

Okręt „Tunis“, specjal- 

«le przystosowany do ba- 

dania energji termicznej 

mórz, pod kierownictwem 

Jerzego Claude zawinął 

ostatnio do portu w Rio 

de Jeneiro 

S 
S imi 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Zagran czny Znawca u nas 
Wśród setek różnych kongresów jakie się 

ciągle odbywaj, 

świata, zasługuje na szczególne wyróżnienie w 

w różnych miastach 

  

całego 

tej rubryce zjazd, który możnaby nazwać słusz- 

nie kongresem najlepszych nosów i najdeli- 

katniejszych języków. Zjazd taki odbył się ostat 

nio w New Yorku. 

Uczestnikami tego kongresu są  znawcy- 

smakosze potraw i win, oraz znawcy odróż- 

niający por smaku i zapachu herbatę, kawę i cy- 

gara, a wyłącznie po zapachu perfumy. 

iPoszczególme działy mają swoich specjali- 

stów. Tak np. na kawie najlepiej się znają Bra- 

zyljanie, a o herbacie decydującą opinję wydać 

mogą tylko smakosze japońscy. Do fenomenal- 
nej perfekcji dochodzą znawcy win, którzy po 
jednym łyku określają gatunek i rodzaj wina, 
przyczem twierdzą że bardzo ważną rolę ode- 
grywa tu również węch. 

W: wielkich zagranicznych restauracjach za- 
trudnionych jest wielu takich oceniaczy, o czem 
zresztą najłepiej ś 

  

adczy fakt, że i oni zde- 

cydowali się urządzić kongres w New Yorku. 

Nierzadko zdarza się, że taki fachowiec o wy- 
delikaconem powonieniu i smaku jest znawcą 

zarówno od perfum, jak i od win. 

W czasie pobytu w iPolsce Polaków z zagra- 
nicy bawił w Warszawie jeden taki specjalista. 
Stanowił on niesłychaną atrakcję dla pań, które 
podtykały mu pod nos najrozmaitsze perfumy, 

a zdolny rodak bez trudu z zamkniętemi ocza- 
mi odgadywał ich markę i jakość. 

Ponieważ był — jak twierdził — również 
doskonałym znawcą alkoholu, w szczególności 
win, postanowiono w nagrodę zaprowadzić go 
do pierwszorzędnego dancingu i tam wypróbo- 
wać napoje. 

W zacisznym gabinecie zawiązano mu oczy, 
poczem kelner wnosił kolejno zamawiane przy 
bufecie butelki. 

iNa początek znawca łyknął kieliszek Mar- 
tella. 

— Co pan pił? — zapytano ofiarę z zawią- 
zanemi oczami. 

Znawca zmarszczył czoło i milczał. Nalana 
mu kieliszek Chery Brandy Bolsa. 

= A fetaz= 602 

Znowu milczał. 

Potem dano mu filiżaneczkę czarnej kawy, 
a następnie wino węgierskie, reńskie i francu- 
skie, wreszcie szampana, oczywiście francuskie- 
go. Gość łykał sprawnie, ale ani razu nie po- 
trafił powiedzieć co pije. 

Nastąpiło ogólne rozczarowanie. Zdjęto ro- 
dakowi chusteczkę z oczu i żartowano z jego 
znawstwa, ale fachowiec obruszył się i rzekł, 
tzuciwszy okiem na baterję butelek: 

— Proszę państwa! W moim kraju uchodzę 
za jednego z najlepszych znawców, ale w tym 
wypadku mogę wydać tylko opinję negatywną. 
Wiiem napewno, że nie piłem: Martella, ani Boll 
sa, ani wina węgierskiego, ani reńskiego, ani 
francuskiego. To ostatnie co 

czo nie był szampan. “ 

Na pytanie zaś co piłem może odpowiedzieć 
jedynie właściciel dancingu. Nie jestem chemi- 
kiem, lecz znawcą-smakoszem. Wel- 

į Teatr muzyczny „LUTNIA“ $ 
Występy Janiny Kulczyckiej 
Dzis CYRKÓWKA 

W niedzielę o g. 4 pp. po cen. zniż. 
„HRABIA LUXEMBURG 

piłem to stanow- 

  

  RETRO UT I TTT TENS 

uowi oddano calą odpowiedzialnošč za 
kulturę teatru Polskiego—Stefan Jaracz 
wrzeszczał na całą Polskę: „Nie pozwa- 
lam'* Wielkiej miary artysta oskarża w 
imię najpiękniejszych, najromantyczniej 
szych tradycyj teatralnych rzeczywis- 
tość polską, a przedewszystkiem stołecz- 
ną. To nieprawda, woła, mamy naj- 
lepszy teatr w Europie. Mamy tylko do- 
skonały materjał i kilku doskonałych a- 
ktorów, eksploatowanych w sposób ok- 
ropny. Nie mamy szkoły, nie mamy wła 

suego oblicza teatralnego. Po fatalnej 
gospodarce  hezosobowego  „miasla“ 
przejęło teatry również bezosobowe pań 
stwo. Któż to jest Szyfman? Człowiek o- 
gromnie uzdolniony... handlowo Długi» 
łata pracy Szyfmana, to.. „Handel! Han. 
del! Stąd gwiazdorstwo, podbijanie ga 
kierowanie ambicyj aktora na najfałs 
wsze drogi. Aktor szedł jak akcja, to w 
górę, to w dół. Od Szyfmana począwszy, 
wtargnęły do teatralnej gwary charakte 
rystyczne wyrażenia: konjunktura, ry- 
nek, giełda aktorska, hausse'a, baisse'a, 
100% powodzenia i t. d.* ...„Jeśli chodzi 
o interes, Szyfman dochodzi do misty- 

    

   

   

cyzmu. Kiedy obecnie przegląda notes, 
w którym ma zapisane „kasy* każdej 
sztuki* granej w Teatrze Polskim, za- 
trzymuje się jak urzeczony na tej stro 
nicy, gdzie jest zapisana sztuka p. t. 
„Art “i w nabożnem skupieniu szep- 
ce jakieś niezrozumiałe dla otoczenia 
słowa... 

„W Warszawie będzie jeden teatr 
Szyfmana, i to bez twarzy”. 

Ta cała masa zarzutów, ciśnięta na 
„forum* z prawdziwą pasją wywoła nie 
wątpliwie polemikę, korzystną dla spra 
wy. Ale sprawa teatru w Polsce ma róż. 
ne oblicza. Jedno z nich — to personal- 
ja: Jaracz a Szyfman, Kaden, czy kto 
tam jeszcze. Oczywiście nie błaha to 
rzecz, kto właśnie stoi na czele roboty 
teatralnej, ale rozstrzygnięcie jej leży w 
innej płaszczyźnie. 

Demoralizacja aktorów, giełdowy, 
kupiecki stosunek do sztuki, niezdrowa 
atmosfera do pracy... — Czy możemy to 
wszystko za rozpalonym Jaraczem po- 
liczyć na rachunek Szyfmana? Jednego 
człowieka? — Ależ sam Szyfman jest 
tylko objawem, jest dzieckiem swego 

  

czasu. Poprostu do teatru dotarły te sa- 
me rzeczy, które w dziedzinie gospoda 
czej nazywają się: dysproporcje, nożyce 
cen, niszczenie zbiorów, tandeta... To 
śię dziś panoszy wszędzie w sztuce 
także. To też krzyk Jaracza jest zdro- 
wym gestem samoobrony artysty. Słu- 
szne jest odwołanie się do tradycji, któ- 
ra — niestety! — coraz częściej u nas 
pobrzmiewa jak ideał nieosiągalny. Prąd 
czystego idealizmu musi spłynąć i prze- 
płukać nagromadzone fusy. To są rze- 
czy, do których tęskni każdy rzetelny 
artysta, realizacja ich wymaga jednak 
bardziej już całkowiice innych nowych 
— mało: form — zasad organizacji życia 
teatralnego. 

  

sk * * 

Zupelnie inna jest sprawa Tow. Krze 
wienia Kultury Teatralnej. Jaracz sam 
przyznaje, że to mogłoby być dobre. 
Otóż musi być dobre! — Z racji ciągłej 
biedy, w jakiej wiecznie tkwią teatry, 
nasze wymagania były powściągliwe, 
nasz stosunek do nich omal nie filantro-    
pijny. Teraz nareszcie co innego. Jaracz _ 
podnosi sprawę odpowiedziałności: —- 

„tylko jednostka!'* Słusznie. Ale T. K. 
K. T. nie jest już tak bardzo „societć a- 
nonyme*. Wiemy, kto tam, co i jak. To 
warzystwo ma wszelkie warunki, wszel- 
kie możliwości. Powinno nas to tylko 
cieszyć. — Nareszcie można będzie peł- 
ną gębą, bez najmniejszych skrupułów 
wymagać! — „Komu dano wiele 

Przy początkach „Pionu* napisałem 
recenzję — jedną z nielicznych žyczli- 
wych. Dziś zdarza się coraz częściej, że 
numery „Pionu“ są bardziej interesujące 
zapładniające, niż równoległe „Wiado 
mości Literackie. Miejmy nadzieję, że 

    

Z T. K. K. T. nie będzie gorzej. Oczywi- 
ście, powinna się dokonać ewolucja, do- 
brać się ludzie, rozszerzyć się, rozwinąć 
ramy działania. Scena eksperymentalna. 
scena monumentalna, scenka szkolna 
(rzecz konieczna przy zmanierowaniu 

i łatwiźnie, która szerzy się nagminnie': 
wreszcie prowincja — oto teren na któ 
rych T. K. K. T. może się „wykazać. 
Wykazania się tego będziemy oczeki- 

   

  

wać. — „Kom udano wiele... * — tego 
nie zapomnimy, oczywiście jim. 

—o00—  
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WŠROD PISM 
— Nowe wydawnicetwo filozofiezne. Z. 

re przez swą długołetnią działałno. 

czą Polskie Towarzystwo Filozof u 

ąpiło do wydawania „.Bibljoteczki 
j. aby zaradzić odczuwanemu z wie 

lu stron brakowi łatwo dostępnych publikacyj 
filozoficznych. Brak odpowiedniej lektury fi- 

nej uirudnia nauczanie propedeutyki fi- 
nej w szkołe średniej, e się dotkli- 

wie odczuwać studentom uniwersytetów i przed 
stawicielom wykształconego ogółu, którzy inte- 
resuj ę zagadnieniami filozoficznemi. 

    

  

wie    

  

  

  

        

      

  

  

    

  

„Bibljoteczka  Filozoficzna* składa się 
z tomików objęta jednego lub dwóch 

arkuszy, z ždy jest zamknię- 

  

których 

reść jej tworzą przekłady 
współ ych przed- 

tą w sobie c     

        

nie dla niej pisane rozprawki pel 
skich autorów oraz przedruki wybitnych prac 
polskich dawniej ogłoszonych, lecz nie znajdu- 
jących się w obiegu k i a początek 

ukazało się sześć , zawierających na- 
stępujące utwory: Platon, Eutyfron (przekład 

Wł. Witwickiego); Struve H., O najwyższej za- 

     

  

   
   

    

    
sadzie postępowania etycznego; Twardowski K, 
О tak zwanych prawdach względnych; Witwicki 

£ psychologiczna ji; Lukasie- 

  

Kotarbiński T., Czyn. Cena 
go tomiku wynosi 60 gr. Skład główny w 

ęgarniach S. A. Książnica — Atlas we Lwo- 
wie i w Warszawie. 

J., O nauce;        

  

  

„KURJER“ z dn. 22-40 września 1934 r. 

Przy wyborze pasty do zebėw 
zwróć uwagę na 

Naturalnie = chciałabyś posiadać ząbki białe 
i błyszczące. Wszyscy tego pragną. Jest na to 

sposób, pewny i łatwy. Należy używać z całem 
zaufaniem pasty do zębów Colgate conajmniej 

i dwa razy dziennie — wieczorem 

Pieczęć na pudełku gwarantuje to całkowicie. 
że najwybitniejsi specjaliści 

w świecie dentystycznym poddali pastę Colgate 
próbom i polecają ją przed innemi preparatami . 

Dziś jeszcze zacznij stosować 
pastę Colgate, a napewno nigdy nie pożałujesz. 

Stwierdza ona, 

tego rodzaju. 

Używaj pasty Colgate dwa razy dziennie. 
Odwiedzaj dentystę dwa razy do roku: 

tę pieczęć 

COLGATE 
jest obecnie jedyną pastą 
do zębów zaaprobowaną 
i polecaną przez ZWIĄ- 

ZEK LEKARZY DEN. 
TYSTÓW w Państwie 
Polskiem. 

rano. 
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ŽKZ DUŽA TUBA 
„Tytko 1,40 
  

SKĄD NIEMA POWROTU... 
Garść wrażeń z Urzędu Sanitarno-Obyczajowego 

Prostytucja stanowi we wszystkich 
państwach bardzo ważne zagadnienie 

sanitarno - obyczajowe. Istnieją trzy za 
sadnicze systemy stosunku państwa da 
tego zagadnienia. 

Po pierwsze — reglamentacja poli - 
cyjna (obyczajowa) z domami publiez- 
nemi. System ten spotykamy we Francji 

i Rumunji. 

Po drugie reglamentacja sanitar 
na bez domów” publicznych, czyli tak 
zwana —.neoreglamentacja. Temu sys- 
temowi hołdują Szwecja, Norwegja i 

Polska. 
Trzeci system, będący najwięcej po- 

stępowym, — to aboluejonizm, wprowa 
dzony w Anglji i Danji. 

Pierws system polega na: 1) reje- 
stracji prostytutek, 2) na wizytach le- 
karskich. 3) tolerowaniu domów publi- 
cznych. ° 

'Reglamentacja, mimo stuletniej pra 
ktyki nie osiągnęła w walee z prostytu: 
cją zamierzonego celu. Dlatego niektó- 
re państwa wprowadziły w życie nowy 
program, t. zw. abolucjonizm. Dąży on 
do podniesienia stanowiska społeczhiego, 
i temsamem do zniesienia policyjnej. re- 
glamentacji prostytucji, oraz do skute- 
czniejszej ochrony społeczeństwa przed 
chorobami wenerycznemi. Gdy do koń- 
ca XIX wieku państwo, tolerując prosty 
tucję walczyło z prostytutkami, abolu- 
cjonizm przystępuje do walki z samą pro 
stylucją — więc ma na względzie cele 
higjeniczne, socjalne i etyczne. Dąży 
więc on do usunięcia przyczyn i warun- 
ków, wytwarzających prostytucję. 

Polska zajęła w tej sprawie stanowi- 
sko pośrednie, wprowadzając od 1922 r. 
System neoreglamentacji. Obecnie jed- 
nak coraz częściej słychać głosy, doma- 
gające się zerwania z neoreglamentacją. 
a wprowadzenie abolucjonizmu. Może- 
my więc powiedzieć, że znajdujemy się 

w przededniu reformy tego tak społecz- 
nie ważnego zagadnienia. 

ABOLUCJONIZM 
JEST NIEBEZPIECZN 

Cheąc zasięgnąć opinji, jak zapatru- 

ją się na tę kwestję czynniki na tem po- 
lu pracujące, a więc siłą rzeczy z tem 
zagadnieniem najbardziej obeznane, u- 
dałam się do Urzędu Sanitarno - Oby- 
czajowego, na krótką pogawędkę z Į. 
inspektorem d-rem  Małkowicz-Sutec- 
kim. 

— Jak ja się zapatruję na abolucjo- 
nizm? — powtarza moje pytanie p. in- 
spektor z zastanowieniem. — Widzi Pa- 
Ni, nie możemy mówić o pewnym sys: 
lemie, jako o czemś abstrakcyjnem, ist- 
hiejącem poza przestrzenią i czasem. Вс 
chodzi nam przy tem zagadnieniu prze- 
dewszystkiem o cele i skutki praktycz- 
he. Jestem osobiście stanowczym prze- 
€iwnikiem wprowadzenia w Polsce abo- 
ucjonizmu. System ten może dać dobre 

Wyniki w Anglji, nie przeczę. Ale u nas 

    

  

    

        

  

  

   
  

jego wprowadzenie jest conajmniej prze 
dwczesne. Przecież nie można robić lek- 
komyślnie eksperymentów kosztem 
zdrowia, a może i życia setek ludzi. Przz 

     

  

czyną, dla której abolucjonizm nie mo- 
że być wprowadzony u nas — jest nad 
zwyczajnie niski stan kulutralny prosty- 
tutek i ich wyjątkowo wrogie ustosunko 
wanie się do społeczeństwa. Taka kobie- 
ta sama nigdy nie podda się ku 1, gdy 
zachoruje. Przecież nasza brygada poli- 
cyjna musi przymusowo po raz pierw- 
szy przyciągać te kobiety na kontrolę. 
Potem przychodzą regularnie 2 razy ty- 
godniowo, ale dlatego tylko, że je zmu- 

szają do tego. Prawie w 100%o prosty- 
tutki są-chore,*a' każda twierdzi: „Jak 
mnie zarazili, to i ja będę zarażała, niech 
te psy też cierpią... 

Przy takiem nastawieniu. któremu 
zresztą trudno się dziwić, wprowadze- 
nie abolucjonizmu spowodowałoby p. 
wdziwą katastrofę. Liczba zachorowań 
na choroby weneryczne wzrosłaby w 
hieskończoność. Obecnie staramy się 
przynajmniej zaradzić złemu i mogę sta. 
nowczo stwierdzić, że nam się to w zna 

cznej mierze udaje. Prowadzimy zresztą 
tu także i poradnię chorób wenerycz 
nych dla publiczności. 

          

  

  

Dalszą pogawędkę prowadzę już w 
kaneelarji, z policjantką brygady sani- 
tarno - obyczajowej. 

REJESTRACJA I ZWALNIANIE. 

Prawie 90%/0 prostytutek — odpow 
da — rekrutuje się z dziewczyn wiejs 
kich, które przybyły do miasta w poszu- 
kiwaniu pracy. Poziom ich inteligene 
przedstawia się nader opłakanie. Z ma- 
łemi wyjątkami są zupełnemi analfa- 
betkami. Liczba zarejestrowanych wa 
ha się pomiędzy 300—400 kobiet, ale na 
leży przypuszczać, że w rzeczywistości 
IRA 
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jest ich o wiele więcej. „„Wyłapujemy* 
je albo zapomocą obserwacji ulicznej, 
albo zapomocą wywiadów o osobach po 
dejrzanych. Й 

Materjał w ten sposób zebrany z0- 
slaje rozważony na posiedzeniu komisji 
sanitarno - obyczajowej, która orzeka, 
czy dana osoba musi być wciągnięta do 

rejestrów, czy też poddana dalszej ob 
serwacji. Na tychże posiedzeniach orze- 
ka się o „zwolnieniu* kobiety, to zn. o 
wykreśleniu jej z rejestrów. Ma to miej 
sce w tych wypadkach, gdy prostytutk 
wychodzi zamąż, (co nota-bene zdarza 
się dość często), albo znajdzie pracę. Na. 
ogół zwainiamy kobiety łatwo i chętnie, 
o ile naturalnie dowiodą, że zamierzają 
żyć uczeiwie. Bardzo rozpowszechnione 
wśród społeczeństwa przekonanie, że 
dla kobiety zarejestrowanej nie istnieje 
możność powrotu, jest więc moeno prze- 
sadzone. 

   

    

RACZEJ CÓRKA PANI NIŻ MOJA. 
Do kanceelarji wchodzi kilka kobiet. 

Przyszły na kontrolę. Każda kładnie 
swoją książeczkę na stot i idzie na 
badanie. Młoda błękitnooka dziewczyna 
opowiada sekretarce, że zmieniła „dom* 

— Goście tu lepsze i płacą więcej. W 
dzień pozwalają wychodzić na miasto, 
można wstąpić do kina. 

Druga, również jeszcze młoda, o wy- 
chudzontj, bladej twarzy, opowiada, że 
przed dwoma dniami dziecko jej zmarło. 
Mówi to jakoś tępo, z rezygnacją. In- 
na jeszcze, owinięta w dużą, czarną chu. 
stkę, prosi o napisanie dla niej podani: 
o zwolnienie. Wyjeżdża na wieś, posie 
da tam rodzieów. 

Gdy wychodzą. policjantka opowia- 
da dalej: 3 

— Niektóre z nich mają dzieci, któ- 
rych naturalnie nie mogą odpowiednio 

   

   

   

    

Lotnik angielski u p. min. Butkiewicza 

  
Lotnik angielski Macpherson, biorący udział 

w barwach polskich w tegorocznym Challenge'u 

przyjęty został przez p. ministra Butkiewicza, 
który wręczył mu pamiątkowy upominek. 

  

Na zdjęciu (od lewej) Sekretarz gener. Aero- 
klubu Polskiego płk. Kwieciński, łotnik Mac- 
pherson, minister Butkiewicz, dyr. „Lotu“ Ma-- 
kowski. 

wychować. Wszystkie nasze wysiłki, by 
dziecko takie umieścić w odpowiednim 

zakładzie, kończą się zwykle niepowo- 
dzeniem. Kobiety te bowiem nie różnią 
się w nićzem od innych matek — kocha 
ją swe maleństwa, i chcą je zatrzymać 
przy sobie. Jedna ma 12-letnią już có- 
reczkę. Gdy chciałam ją namówić do od- 
dania dziecka, bo tryb życia matki mo- 
že i ją zdemoralizow. odpowiedziala 
mnie; 

— Moja mała nigdy nie będzie -pro- 
stytutką. Mój przykład właśnie ją os- 
trzega. Widzi, jak strasznie ja się męczę, 
i to jest dla niej najlepszą przestrogą. 
Raczej Pani córka zboczy na tę drogę, 
niż moja. | A ża. 

  

    

'TRAGEDJA MŁODYCH KOBIET. 

— (zy pomiędzy zarejestrowanemi 
znajdują się także i kobiety inteligent- 
niejsze ? 

— Bywają i takie wypadki, chociaż 
niezmiernie rzadkie. W czasie ostatnie- 
go spisu ludności, jeden nauczyciel, w 
charakterze komisarza spisowego przy- 
szedł do takiego nieoficjalnego domu pu- 
blicznego. Jakże wielkie było jego zdzi- 
wienie, gdy w jednej z „pensjonarju- 
szek* poznał swoją byłą koleżankę -- 
nauczycielkę! Została przed rokiem zre- 
dukowana, i z nędzy jak zwykle... 

A oto drugi wypadek, niemniej.cha- 
rakterystyczny i smutny: 

Zgłosiły się do nas dwie młode dzie- 
wczyny, siostry, sieroty, z prośbą o za- 
rejestrowanie. Gdy lekarz chciał je przed 
tem poddać badaniu, jedna z nich odpo- 
wiedziała spokojnie: „Badanie jest bezce 
lowe. Jesteśmy jeszcze dziewicami..:* 

— Więc dlaezegoż chcecie popełnić 
taki straszny, decydujący krok? — za- 
wołał zdziwiony lekarz. > 

— Zdajemy sobie dobrze sprawę z te 
go kroku, ale nie mamy z czego żyć. A 
nie chcemy jeszcze umierać, jesteśmy 
przecież tak młode. 

— A dlaczego robicie to obie.? 

— Przez całe życie byłyśmy razem, 
więc i teraz musimy razem pozostać. 

Opowiadanie to jest, niestety, fak- 
tem autentycznym. Nie wiem, kto pono 
si odpowiedzialność za całą tę otehłan 
nędzy, poniżenia godności ludzkiej, i 
upokorzenie tych kobiet. Nie'chcę tu 
zajmować się tem pytaniem. Smutne to 
zagadnienie było już bowiem setki razy 
wałkowane w literaturze i prasie, i to 
od wielu lat. Wiem i czuję tylko jedno: 
że dla mnie haniebny ten wyraz „prosty- 
tucja* przekreśla, wielką, krwawiącą ry 
są , inny wielki i dumny wyraz „cywili- 
zacja“. A. Sid. 

  

   

  

  

TEATR NA POHULANCE 
Dziś i jutro o godz. 8 wiecz › 

ZWYCIĘŻ ŁEM KRYZYS 
Jutro o godz. 4 pp. 

$ SPRAWIEDLIWOŚĆ į 
 



Glos 
Prasa krakowska rozbrzmiewa głosami mie- 

szkańców podwawelskiego grodu, wyrażających 
swoje za i przeciw zburzeniu „wikarówki*. Cóż 
to jest „wikarówka*. Stara, od lat odrapana 
(nikt jej odświeżonej nie pamięta), rudera bez 
stylą i epoki, prawie pusta. Ongiś zbudowana 
dla wikarych kościoła Panny Marji i wysunięta 
jak szkarpa bastjonu, zasłaniająca widok na 
prezbiterjum jednego z najpiękniejszych kościo- 
łów w Polsce. 

Dawno już ludzie o wyrobionym smaku i 
dbali o piękno Krakowa domagali się, by coś 
z tym gruchotem zrobić. Odrestaurować, jeśli to 
jaka pamiątka, lub zwalić i uwolnić kościół od 
tej „przylepki*. Ostatnio wysunięty został pro- 

*jekt modernizacji czy stylizacji szpetnej ka- 
mieniczki, i utworzenia w niej dochodowych 
sklepów. Tuż pod kościołem? To jakoś nie 
tego... 

Opinja podzieliła się, jak to u nas. Konser- 
watyści żeby to konserwować, pod kloszem trzy 
mać, czy jak? IPostępowcy „Kurjer III“ pro- 

„KURJER* z dn. 22-50 września 1934 e. 

e ее 

wadzi kampanję, by zburzyč. Krakowianie są 
roznamiętnieni i zabiegają o wytworzenie ta- 

kiej wyraźnej przewagi opinji, by się z nią 
musieli liczyć gospodarze para iPanny . Marji. 
Krakowianie nie moga sobie dotąd daro 7 
dopuścili do takiego zeszpecenia rynku, jak 
nastąpił po wybudowaniu drapacza buraczko- 
wego koloru z secesyjną, nitkowatą damą х 
metalu w narożniku, w takiem miejscu, gdzie 
to ongiś moja Pani, moja Pani świętych Je- 
tzych, Krzysztofów i in. stawiano. Również 
przegapili, jak sami wyznają, wycinanie plant, 
co się perfidnie po trochu i w nocy odbywało. 
Bo zbrodniarze mordujący stare drzewa w - 
rych miastach mają niezwykłe sumienie. - 
sakra plant pozbawiła w *4 Kraków najpięk- 
niejszej ozdoby. Pewne partje tego słynnego 
pasa zieleni i cienistego chłodu w upalne dni— 
koło rynku Szczepańskiego lub biskupiego pa- 
łacu — są dziś nagą, smutną, bezduszną Sa- 
harą, pustką, świadczącą o sadyzmie autora 
tego pomysłu. Resztę drzew od Kopernika ku 

    

    

  

  

    

Wawelowi obroniły feljetony Nowakowskiego, 
który „otworzył* oczy krakowianom na to co 

się im przed nosem dzieje. W swoim czasie 
chciał magistrat zacnego miasta Krakowa zbu- 
rzyć bramę Florjańską... bo... tramw elektrycz 
ny nie przejdzie. Nim się do tego rzyństwa 
dobrano, plebiscyt, arkusze tysiącznych podpi 
sów i ktoś zr ł jajko Kolumba poradziwszy 
poprostu obniżyć jezdnię, bo jużci mniej szko- 
da tej ltrochę ziemi niż starych, zabytkowych 
murów. 

Plebiscyt i wydobycie opinji publicznej 
bione, gdy jeszcze można wpłynąć 
magistratu, innych wład 

w, jest rzeczą potrzebną i w. З 

wywoływanie „buczku“, wypytywa- 
ądy i zbieranie głosów co do już 

wyciętych drzew, albo już postawionych gma- 
chów pomników jest bezcelowe i ośmiesza 

stników. 
my madzieję, że Krakowianie, nauczeni 

doświadczeniem, .jmą odpowiednie stanowi- 

sko i wywrą nacisk w celu odsłonięcia kościoła 

   

   
       

   

    

   

    

  

      

    

     
   

  

gającego tę kamieniczkę jak kościelnego dziada 

w łachmanach u kruchty. Siedział tyle lat, to 
jakoś przykro go likwido a że. szpeci... 
Kto przywykł, to go nie razi, ale kto pe y na 
wemi oczami ten woła o usunięcie zgoła nie- 
potrzebnej „wikarówki*. H. R. 

Dr. med. L. BARANOWSKI 
(Choroby dzieci) — powrócił 

Wileńska 32, tel. 18-21.  Przyjm. 9—11 i 4—6 

BUCHALTER 
z praktyką potrzebny na samodzielne stanowisko 

OD ZARAZ 
Wiadomošė: „Kurjer Wil.-Nowogr.“ — Nowo- 

gródek, ul. Piłsudskiego Nr. 36. 

  

     

  

W SZKOLE. 

— Wiiesz mamo, mamy bardzo niemądrego 
nauczyciela. 

A to czemu? 
am nie nie umie, a nas pyta się o wszyst. 

(Le Rire) 

   

ko. 

  

Pełna tabela wygranych 
GŁÓWNE WYGRANE 99 842 917 169087 127 236 300 63 

Skuteczność gimnas- 14-m dniu ciągnienia 4 klas 
30-€j P = | tyki odtłuszczającej 30-ej Polskiej Loterji Kiasowej   537 IV ciągnienie 756 893 956 

1. 15.000 na n-ry: 70188 164487 
2 10.000 na n-ry: 117501 125512 

ZŁ 5.000 na u-ry: 103534 145285 
160008 

Zł. 2.000 na n-ry: 19023 22516 32509 
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„  „KURJER* z dn. 22-g0 września 1934 r. 

Wiadomości gospodarcze 
Bilans Targów Futrzarskich w Wilnie 

Poniższy 
dyrektora tego. 

artykuł jest pióra zastępcy 
znych Targów Futrzar- 

skich. Aczkołw mamy wiel ezast 
co do organizacji jak i bilansu ogólnego 
Targów, artykuł ten drukujemy ze wzglę- 

du na materjał informacyjny, który w so- 
bie zawiera. (Red.) 

„l-sze Ogólnopolsike Targi Futrzar- 
skie w Wilnie" tak brzmiało zadanie, 

które Dyrekcja Targów miała rozstrzyg 

nąć. Zadanie, które miało tyle niewia 

domych ile słów jest w tej formułce. Sa- 

ma nazwa już wskazywała na te trudnoś 

ci, które trzeba było przezwyciężyć przy 

organizacji tej imprezy 
Nie było i nie mogło być tych ludz:, 

którzy mieliby doświadczenie w tych 
sprawach. Wszystko trzeba było two- 

rzyć ad hoc, żadnych wzorów, żadnych 

precedensów, żadnych wskazówek. 
Ściągnąć wszystkie najpoważniejsze 

firmy jednej branży do Wilna. Stworzyć 

tu u nas w Wilnie na pewien okres cza- 

su placówkę, gdzie się powinien ześrod- 

kować handel i przemysł futrzany całe- 

go kraju. To było zadaniem niełatwem. 

Nie dużo osób wie o tem, że na I-ej 

konferencji kupców futrzanych w Cen- 

trali Związków Kupieckich w Warsza- 

wie, na której obecny był przedstawiciel 

Targów Wileńskich, wszyscy kupcy wat 

szawscy wypowiedzieli się przeciwko u 

rządzeniu Targów Futrzarskich w Wil- 

nie. Dość wyraźnie i wcałe niedwuznacz 
nie podkreślił na tej konferencji przed- 

stawiciel Centrali, że Warszawa się nie 

zgodzi na to, ażeby w jakibądź sposób 

przenieść centrum futrzane z Warszawy 

do Wilna. 
A Lwów? Dwa razy przyjeżdżał przed 

stawiciel Targów do Lwowa, zwoływał 

konferencje kupców i na te konferencje 

nikt oprócz prezesa sekcji futrzanej nie 

przyszedł... Lwów milczał. Lwów nie 

mógł nam darować, że idea targów fu- 

trzarskich, która powstała we Lwowie 

realizuje się w Wilnie. 

Ajednak... pomimo wszystkie trud- 

ności, odbyła się tu u nas w Wilnie na 

„Kamczatce Polskiej" rewja całej na- 

szej pracy, całego naszego wysiłku, na- 

szego dorobku w dziedzinie przemysłu i 

handlu futrzanego, i teraz możemy już 

skonstatować, że rewja ta wypadła wspa 

     
    

    

    

  

niale. Największe i najpoważniejsze fir- 
my futrzane całego kraju przyjęły swój 
udział. Widzieliśmy wyprawione i usz- 
lachetnione na naszych warsztatach prze 
mysłowych wszelkiego rodzaju i gatua- 
ków skóry futerkowe, zaczynając od 
cielaka i kończąc prawdziwemi karaku- 

  

łami. Wydry, rysie, piżmowce, króliki 
(foki), oposy, lisy srebrne, wszystko to 

się prawia u nas w kraju. 
   sze imitacje baranów — oposety, 

inne gatunki nie ustępują, a zdaniem po 
ważnych fachowców nawet przewyższa- 
ją wyroby zagraniczne. Nasze panie mo- 
gły się przekonać, że wyrób polski może 
w zupełności zadowolić najwybredniej 
sze gusty i że niema absolutnie potrzeby 
szukać i żądać towarów zagranicznych. 

Te targi pokazały nam, że mamy 
wszelkie dane dla eksportu naszych wy- 

robów futrzanych. 

Chodzi teraz tylko o to, ażebyśmy po- 
rafili wykorzystać nasze możliwości. 

Ale zadaniem tych targów była nie 

tylko wystawa, lecz i targi w ścisłem te- 
go słowa znaczeniu — tranzakcje, obro- 
ty. Otóż w czasie targów zawarte zo- 

stały tranzakcje na 90.000 kg. skór su- 
rowych futerkowych na ogólną wartość 

1 miljona zł. 
Musimy z wielkiem zadowoleniem, 

podkreślić, że na całą tę ilość futer było 
wszystkiego 700 kilo już gotowych wy 
prawionych skórek futerkowych. 

Kupiectwo zawierało tranzakcje z 
zagranieą tylko ze skórami surowemii. 

Może nasi zawodowi krytycy zada- 
dzą sobie trud wyliczenia ile osób, ile 
rodzin znajdzie zatrudnienie przy usz- 

lachetnieniu tych skórek. 

Z towarem krajowym zawarto tran- 
zakcyj na sumę 550.000 zł. 

Z Tarnowa i Brześcia, z Baranowicz i 
Poznania, z Drui i Gdyni jeździli kupcy 
na Targi Wileńskie po zakupy. Jeżeli 
dodać tranzakcje, które nie zostały na 

targach zarejestrowane, można bez prze 
sady powiedzieć, że same firmy futrzar- 
skie wileńskie zrobiły w tym krótkim о- 

kresie czasu obrotów na ca pół miljona 

złotych. 
Jakie doniosłe znaczenie takie Targi 

miały dla państwa, dła branży futrzar- 

skiej, a w szczególności dla Wilna, tegc 
nie zrozumieli tylko ci, którzy powodu: 

jąc się subjektywną niechęcią nie chcieli 
uznać znaczenia i wartości targów. 

Targi bez atrakcyj akrobatycznych, 
targi bez brzęków gramofonów, targi 
bez wykrzyków „zadarmo*, targi bez 
taniego efektu, ale targi z pełnym suk 
cesem gospodarczym — to I-sze Ogólno 
polskie Targi Futrzarskie w Wilnie. 

Komitet Targów Północnych, któ 
zainicjował i zorganizował te Targi za- 
pisał bardzo poważną pozycję na dobro 
rachunku naszego miasta. Jeżeli nie o- 
cenili tego niektórzy wilnianie, to oce- 
nili to.i wyrazili w swoich rezolucjach 
Zjazdy fachowców — Ogólnopolski 
Zjazd Kupców i Przemysłowców branży 
futrzarskiej i kuśnierskiej oraz Zjazd 
Owczarski, które odbyły się w czasie Tar 
gów w Wilnie, 

Wiadomą jest rzeczą, że im większe 
jest przedsiębiorstwo, tem mniejszy jest 
szyld. Duży koncern ma małą tabliczkę 
na drzwiach, a mały sklepik w suterenie 
ma ogromny szyld, na którym wyliczone 
są wszystkie towary, które można zna- 
leźć w tym sklepiku. 

    

Były .„Niżegorodskaja Jarmarka*, 
„Leipziger Messe“ są już i będą „Targi 
Wileūskie“. Tak zadecydowały przynaj- 

  mniej sfery zainteresowane przemy- 

słowcy i kupcy branży futrzanej oraz 
producenci owiec z całej Polski. 

Dr. N. Rudy. 
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Poświęcenie terenu pod pawilon polski na wystawę w Brukseli 

W Brukseli odbyło się poświęcenie terenu 
pod budowę pawilonu polskiego na Wystawę 

  

  

ości i posła Rzplitej. rinką tok: 
elaire'a i kolonji polskiej.    

  

W sprawie pracy w go- 
dzinach nadliczbowych 

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w spra 
wie pracy w godzinach nadliczbowych, 
nie podpadającej pod postanowienia 
art. 16 ustawy o czasie pracy. Zgodnie 
z treścią orzeczenia, pracownikowi na-. 
leży się wynagrodzenie za tę pracę o ty- 
le tylko, o ile pracodawca wzbogacił się 
pracą pracownika. 

Wynagrodzenie należy się pracowni- 
kowi pod takiem zastrzeżeniem, jeżeli 
płaca omówiona była w stałej wysokoś- 
ci za pewne okresy czasu bez oznacze- 

nia liczby godzin pracy. 

Jak bywa z zadatkiem? 
Często się zdarza, że przy kupnie wręcza się 

zadatek. Wręczenie takiego zadatku jest ozna- 

jący zobowiązuje się daną rzecz ku- 
j K odstąpić ją po otrzymaniu 

  

     Powstaje pytanie, co się ma stać z zadat- 
kiem, jeżeli któraś ze stron umowy dotrzymać 

nie chee lub nie może? 
Według nowych przepisów, w razie niedo- 
mania umowy przez kupującego sprzeda- 

Jący ma prawo zatrzymać otrzymany zadatek. 

W razie niedotrzymania umowy przez sprzeda- 
jącego kupujący ma prawo domagać się zwro- 
tu zadatku w wysokości podwójnej. 

Pozatem zadatek ulega zwykłemu zwrotowi. 
jeśli zobowiązanie kupna-sprzedaży zostało roz- 

zane z winy lub za zgodą obu stron, jak 
również w razie niemożności wykonania umo- 
wy wskutek okoliczności, za które żadna ze 

stron nie odpowiada, np. w razie spalenia się 
rzeczy. fa) 

W sprawie podatku 
komunalnego od psów 
Na podstawie obowiązujących przepisów wol- 

ne są od podatku psy liczące mniej niż 8 tygod- 
ni. W związku z tem powstały wątpliwości od 
jakiego terminu podlegają podatkowi szczenię- 
ta, które nie mają ukończonych 8-miu tygodni 
na początku roku podatkowego, oraz czy po 
ukończeniu przez nie 8-miu tygodni życia w 
ciągu roku podatkowego podlegają one podat- 
kowi jeszcze w tym samym roku. у 

Sprawę tę wyjašnilo ostalnio ministerstwo 
spraw wewnętrznych. Ponieważ komunikaty pe 
datek od psów wymierza się na cały rok, przeto 
płatnikiem podatku od psów w danym roku po- 
datkowym nie może być posiadacz psa, liczące- 
go z początkiem tego roku podatkowego mniej 
niż 8 tygodni. Jeżeli więc pies osiągnie wiek 
8 tygodni dopiero w ciągu roku podatkowego, 
właściciel psa obowiązany jest opłacać podatek 
dopiero od następnego roku podatkowego. 

   

  

   

Giełda zbożowo - towarowa 
i Iniarska w Wilnie 
z dnia 21 września 1934 roku. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 
Ceny tranzakcyjne: Żyto I standart 16.15. 

Owies standartowy 15—17.70. Mąka pszenna 
1 С 30.50—31.25. Mąka pszenna gat. II E 
Mąka pszenna gat. m G 23. Mąka pszen- 

III B 14. Mą Jo 24.50. Mąka 

      

   ь 

  

na gat. 

żytnia 650/0 20.50. Sitkowa. 16.50. Siemię lniane 

    

basis 90% loco wagon stacja załadow. 38—42.50. 
Siemię lniane basis 90% franco Wilno 40.75. 
Ogólny obrót 600 tonn. 

  

nutriety, biberole, slinksy, skunksety i Międzynarodową. Poświęcenia dokonał rektor 

Artur Milis 18 
ma 

POWIEŚĆ 
Przekład autoryzowany z angielskiego 

— Pan Dukayne opowiadał nam wczoraj w dro- 

dze powrotnej, że bardzo się interesuje porcelaną. 

— Owszem — potwierdził Pont Le Bec. 

— (Czy pan kolekcjonuje porcelanę? — zapytał 

Henryk. 

— Owszem. mam niewielkie zbiory. 

nie takie, jak pan — dodał niby naiwnie. 

Czuł, że jest pod obserwacją Meriel, ale się tego 

nie obawiał. Wiedział, że mógł się podobać. Miał trzy- 

dzieści parę lat, był silny i zdrowy i umiał się ubierać. 

i angielski świa- 

Naturalnie 

  

Dużo podróżował, miał dar wymowy 

topogląd — pomimo że pochodził z francuskiej ro- 

dziny, Domyślał się, że Meriel porównywuje go w du- 

szy z młodym angielskim oficerem. 

I tak rzeczywiście było. Meriel doszła do wnio 

sku, że Dakyane, jakkolwiek starszy od Gervsa, mógł 

się więcej podobać. Gervis umiał opowiadać interesu- 

jąco o koniach, umiał zachowywać się bez zarzutu, 

lub puszczać wodze temperamentowi, lecz z tem wszy- 

stkiem nie było w nim nic subtelnego, podczas gdy ten 

obcy, o czarnych południowych oczach i angielskim 

sposobie bycia, był pełen tajemniczych niedomówień. 

I doprawdy przyjemnieby było zaprosić go do Flairs. 

Meriel zapraszała gości bez namysłu i do pewnego 

stopnia bez wyboru. Henryk tego nie lubił. Aby więc 

utorować sobie drogę do tych lekkomyślnych zaprosin 

rzekła do męża: 

— Pan Dakyane słyszał o wazonie Minga i bar- 

dzo się tem zainteresował. 

— Czytalem w dziennikach, że podobno pański 

cudowny wazon ma przejść w inne ręce 

Pont Le Bec. 

Te pogłoski w pismach irytowały Henryka coraz 

więcej. Nie odpowiedział przeto, jak zwykle, gdy: po- 

ruszano temat który mu był niemiły. 

  zauważył 

— Mąż wścieka się na prasę — wyjaśniła Meriel. 

‚ — Pisma lubią puszczać bezpodstawne plotki, 

— Naturalnie... naturalnie. To są rzeczy ogrom- 

nie irytujące. Ja sam wątpiłem, żeby to mogła być 

prawda. Któżby chciał wypuścić dobrowolnie z rąk 

taki skarb? 

" — Niestety, może jednak będziemy zmuszeni go 

wypuścić — rzekła z fałszywym żalem Meriel. Ją nie 

nie obchodziło, byle tylko miała jak najwięcej pienię- 

dzy. Henryk, dziwnie zirytowany jej uporem w tym 

względzie, rzekł sucho: 

— Jestem tego zdania, co pan Dakyane. 

— (zy pan zamierza odwiedzić Anglję na wie- 

snę? — zwróciła się Meriel do Pont Le Beca. 

— Owszem. 

Meriel spojrzała na męża i zdecydowała się, że 

narazie będzie dyplomatyczniej nie wspominać o Fla- 

irs, lecz ograniczyć się do jakiejś ogólnikowej uprzej- 

mości. ; 

— Mam nadzieję, że spotkamy się w Londynie. 

— Byłoby mi niezmiernie miło. — Czy... ten wa- 

zon Minga jest w Londynie? 

— Nie, u nas, we Flairs. 

by ją ciągle przewozić z miejsca na miejsce. 

— Naturalnie. Mógłby ktoś ukraść. 

— Niema obawy — wtrącił Henryk. 

— Trzyma go pan w bezpiecznem miejscu? 

Tak — odpowiedział krótko Henryk. 

Dukayne zorjentował się, że chwilowo więcej się 

'To zbyt cenna rzecz, że 

nie dowie. W każdym razie czegoś się dowiedział. Wy 

pił koktajl, obejrzał wypolerowane paznokcie i zau- 

ważył, że zanosi się na pogodę 

Meriel spostrzegła, że znaki wróżą rozstanie i 

przestraszyła się. Nie chciała go stracić z oczu, a nie 

miała sposobu na zatrzymanie go. Gervis nie będzie



  

- Traktem do. Daugieliszek wlecze się 
mały, chłopski wózek Włochaty konik 

opuścił z rezygnacją głowę i brnie po za- 
kurzonej, wyboistej drodze. 

Święciany w tym roku mają dużo 
słońca. Nieszczęśliwcy, którym nie udało 
się z różnych przyczyn wyrwać się na 
wieś mają opalone twarze i wściekłość 
w sercach. Spędzenie bowiem wakacyj 
w bagnistej dolinie Kuny przy ośmioki- 
lometrowych marszach codziennych do 
kąpieli nie jest naprawdę zbyt dużą przy 

jemnością. $ Ž 

„ Wspomniałem o kąpieli. Jezioro Brzo- 
zówka to marzenie święciańczuków, fata 
morgana, do której w zakurzone, drga- 
jące słońcem niedziele tegorocznego lata 
śpieszyły tłumy, po to by przez kilka go- 
dzin mieć satysfakcję nurzania się w wo 
dzie, o której czystości wiedzą tylko wta- 
jemniczeni stali bywalcy. Zato brzegi u- 
siane są zdradzieczko szkłami od wsze- 
lakich butelek i szklanek. Poczciwi kmio 
tkowie z. przybrzeżnych wsi wykazują 

dużą inicjatywę w obrzydzaniu przygod- 
nym turystom pięknych widoków jezio- 
ra. A widoki te są wspaniałe, 

Dyskretnie zacieniony zakątek... Ja- 
kaś podstarzała opalona babina imituje 
rozkosznie syrenę, chowając się wstyd- 

liwie w krzaki przed oczami zblazowa- 
nych młodzieńców. 

Plaża na jeziorze Brzozówka jest ko- 
nieczna.: Oczekują tego cudu całe rzesze 
miłośników wody, prowizorycznie obija- 
jąc boki o kamieniste wybrzeża. 

Osobiście straciłem chęć do kąpieli 
i wody. Datuje się to od czasu, gdy mi< 
mowoli zmuszony byłem do łyknięcia 
potężnego haustu mieszaniny . chemicz- 
nej znakowanej przypadkowo symbola- 
„mi H, 0. Poczułem wtedy tak rozkoszny 
posmak ciał syren, zblazowanych mło- 
dzieńców i innych osobników, że posta- 
nowiłem po krótkiem oszołomieniu za- 
żywać kąpieli w jesieni. Osady wtedy 
opadną na dno. Niech ryby łykają. 

Woda jest strasznym żywiołem. Omi- 
nęła jakoś Święciany w tym roku. Całym 
zato swoim ciężarem przewaliła się przez 
ziemie Małopolski. Katastrofa ta złączy- 
ła wszystkie serca, stwierdziła, że w wiel 

kich klęskach i w wielkich radościach 
ludzie stają się lepsi. 

Wieś święciańska niejednokrotnie po- 
czuła już ostry smak głodu. Były lata nie- 
urodzaju, gdy z zachodu i południa szły 
do ciemnych, zapadłych zakątków kre- 
sowych pociągi ratownicze, wiozły ziem- 
niaki, zboże i mąkę. 

Ludzie tutejsi pamiętają o tem i są 
wdzięczni. Odezwa Ogólnopolskiego Ko- 
mitetu Pomocy Powodzianom znalazła 

- zadowolony z rywala, ale będzie musiał się z tem po- 

godzić. \ 

„KURJER“ z dn. 22-40 wrzešnia 1934 r. 

serdeczny oddźwięk u nielubiących za- 
zwyczaj entuzjazmować się święciańczu 
ków. 

Energiczną akcję pomocy prowadzi 
osobiście p. starosta powiatowy Stanis- 
ław Dworak, człowień wielce zasłużony 
dla powiatu już po kilkumiesięcznem u- 
rzędowaniu. Przez sześć lat bowiem pa- 
nowała w grodzie nad Kuną naprawdę 
ciężka i duszna atmosfera. 

W najbliższym czasie postaram się 
o wywiad z p. starostą Dworakiem dla 
„Kurjera Wileńskiego”. Ważne to jest z 
tych powodów, że miasto nasze i powiat 
w coraz większym stopniu bierze udział 
we wszystkich przejawach życia Wilen- 
szczyzny. Turystyka wyszła już dawno 
z powijaków. Cały szereg ukrytych w la- 
sach Ignalina czy jeziora Dzisny obozów 
harcerskich z najdalszych części Rzeczy- 
pospolitej, tu i ówdzie stereotypowe syl- 
wetki z przewodnikami w rękach, rzędy 
aut dążących do Zułowa stwierdzają, że 
Święciany, jako ośrodek życia powiatu, 
rodzinnego Marszałka, nić są zwykłem 
miasteczkiem o takiej lub innej liczbie 
urzędów. 

  

Przez kamieniste, ubogie pola Świę- 
cian i powiatu przeszła historja Z wielką 
armją Napoleona i żelazną dywizją gen. 
Żeligowskiego. Dotknęła ręką czoła ma- 
łego Ziuka z Zułowa. 

Zdaje mi się, że słyszę spokojne sło- 
wa starego Józefa Żejmo z reportażu p 
W. Pełczyńskiej „Ludzie z Zułowa* („Ga 
zeta Polska* Nr. 78): „A Józef Piłsudski 
dał mnie gościńca i mówi — przyjadę tu 
do was. Sam jeden przyjadę. Będziem 
wtedy dawne czasy wspominać. I tak stał 
długo i patrzał wokoło i na pola i na lu- 
dzi patrzał, dawnych znajomych pozna- 
war“. ; 

Ale to bylo juž tak dawno. Z zulow- 

skiego dworku zostały ruiny. O chwale 
cesarza Francuzów i wielkiej armji du- 
ma stary, pochylony dom przy ul. Wi- 
leńskiej. Z godnością dźwiga tablicę z 
napisem: „Z ganku tego domu Napoleon 
w r. 1812 przeglądał swe wojska, ma- 
szerujące na Moskwę. Kilka prostych 
słów. A jednak... Pochylony, stary do- 
mek przeżył mocarza, trzęsącego świa- 
tem. 

Jst w Święcianach inny dom. Biały, 
maleńki, jak pudełeczko przy ulicy Fr. 
Źwirki, widział przyjście na świat zwy- 
cięzcę challenge'u z r. 1932. 

Mieszkańcy miasta są dumni, że w 
spisach ludności znajduje się nazwisko 
$. p. Franciszka Żwirki. O tej dumie mó- 
wi tablica ku czci bohaterskiej załogi 
RWD 6 na murach gimnazjum państw. 
granitowa o złotych literach. 

— Naturalnie. Ja może jeszcze przedtem zoba: 

PERYPETJE MIESZKANIOWE. 

Święciany — to miasto marzeń — 
stwierdził z tragiczną miną pewien zre- 
zygnowany turysta, patrząc swego czasu 
na dworzec kolejowy, mieszczący się w 
dwóch towarowych wagonach z zabytko- 
wym napisem „Zabajkalskaja Železnaja 
Doroga*. Dworca tego już niestety nie- 
ma. Znikł po artykule w „I. C. K.“ W 
myśl zasad o niezniszczalności materji 
przerobiony został na łaźnię prywatną. 

Święciany w dalszym jednak ciągu zo- 
stały miastem marzeń 0... wygodnem i 
taniem mieszkaniu. Zogniskowanie się 
urzędów, szkół i organizacyj przy nie- 
dostatecznej ilości budynków spowodo - 
wało głód mieszkaniowy. 

Za pokój z kuchnią płaci się 25 zł. 
Swego czasu płaciło się nawet 40 zł. 
Ostatnio sytuacja ulega pewnemu polep- 
szeniu. Buduje się nowe domy. Ceny ko- 
mornego w dalszym ciągu jednak są zbyt 
wygórowane, pobory zaś przeciętnego u- 
rzędnika są stosunkowo skromne. 

Los organizacyj, skazanych na locum 
w ciasnych izbach jest także nie do po- 
zazdroszczenia. Ale o tem się nie myśli. 
Maleńkie Podbrodzie zdobyło się na wy- 
budowanie solidnego gmachu Domu Lu- 
dowego Święciany jednak są bardzo kon 
serwatywne, by marzyć-o czemś podob- 
nem. 

(D. c. n.) 

R. K. 
BEEIZECE 

'iešci i obrazki z Kraju 
' Święciany, miasto porucznika Żwirki Porynga 

PRZEDSTAWIENIE W SZKOLE. 

Dnia 16 b. m. w szkole powszechnej w Po- 
ryndze (pow. Święciany) odbyła się impreza do- 
chodowa na rzecz niezamożnej dziatwy tejże 
szkoły. 

Na program złożyło się: występ chóru szkoł- 
nego, pod dyrekcją nauczyciela tejże szkoły p. 
A. Jermołajewa, który wykonał bardzo ładnie 
szereg piosenek w języku połskim i litewskim 
w opracowaniu na 2 gł., inscenizacja wiersza 
M. Konopnickiej „Muzyka* i wystawienie sztucz 
ki scenicznej p. t. „Cudowry doktór* — Marji 
Reuttówny w reżyserji kierownika szkoły p. Hu 
Waszkinela. 

Nad program „nieopatentowany wynalazek”, 
humorystyczne kino dźwiękowe w języku litew- 
skim — pomysł p. H. Waszkinela. 

Nadmienić należy, że Porynga — to. miej- 
scowość należąca do jednej z tych, w których 
wszełkie poczynania pracy społeczno-kultural- 
ńej dotychczas urywały się i dlatego pp. Wasz- 
kinelowi i A. Jermołajewowi należą się specjal- 
ne slowa uznania tembardziej, že caly program 
był wykonany bez zarzutu i zrobił jak najlep- 
sze wrażenie na licznie zebranej publiczności, 
która z uczuciem zadowolenia rozjechała się po 
skończonej imprezie do dontów. Widz. 

    

Uwaga P. T. Palacze tytoniu! 

GILZY 

SOLALI 
BIAŁE FILIGRANOWE ŻÓŁTE 

Do nabycia we wszystkich sklepach 

tytoniowych 

  

    

Borotra pokonany w Warszawie 
  

  

iNa kortach Legji w pierwszym dniu meczu 
tenisowego między paryskim Racing Clubem a 
Legją, Hebda pokonał słynnego mistrza tenisu 
Borotrę w stosunku 12:10 (6:4,. Wygrana pol- 

ska została powitana z wielkim entuzjazmem 
przez publiczność, wypełniającą szczelnie try- 
buny. Na zdjęciu — Borotra (z lewej) i Hebda 
udają się na kort. 

samochodem, za który nie myślał zapłacić, w towa-. 

— Gdzie jest dzisiaj pańska cudowna maszyna? 

— zwróciła się do Pont Le Beca, który szybko pod. 

chwycił wybieg. 

— W garażu. Czy chciałaby pani się przejechać? 

Meriel spojrzała pytająco na męża. 

— Ja nie mogę — rzekł Henryk. — Mam dnże 

spraw do załatwienia. Czy zapomniałaś, że jutro wy 

jeżdżamy? 

— Czy koniecznie? Tak mi dobrze w Paryżu! 

‚ — Musimy. W piątek po południu mam ważne 

posiedzenie. Ale ty możesz się przejechać. Tylko pa- 

miętaj moja droga, że mamy dziś pakowanie. Więc 

żebyś tego przypilnowała. 

Pont Le Bec wstał. 

— Qudownie. Jeżeli państwo zechcą łaskawie po- 

czekać, to pójdę sprowadzić samochód. Przykro mi. 

że musimy wyrzec się pańskiego towarzystwa — rzekł 

do Henryka, który również wstał. 

— I mnie przykro. Prawdopodobnie już mnie pav 

nie zastanie tu, bo mam spotkanie przed pierwszą. — 

Wyciągnął rękę. — Więc na wszelki wypadek, do wi- 

dzenia. 

— Spodziewamy się, że zobaczymy pana Dukay 

ne'a w Anglji — przypomniała Meriel. 

czę się z panem w Paryżu. Może będę musiał przyje 
chać na przyszły tydzień. 

Meriel była zdumiona. Poco on miał przyjechać 
w przyszłym tygodniu? Sądziła, że skoro raz wróci 
do Anglji, to już tam zostanie. i 

Tymzasem Gervis Thorp zadawał sobie pyta- 
nie, jaką rolę ona odegra w proponowanej przejaż- 
dżce. Dowiedział się, gdy Dukayne wrócił z oświad- 
czeniem, że auto czeka. 

— (zy pan byłby łaskaw zająć miejsce obok 

szofera? 

— Gervis „nie był łaskaw”, lecz nie mógł tego po- 
wiedzieć i zrobił, jak mu kazano. 

„— Dokąd pani każe jechać? — zapytał Pont Le 

Bec. 

— Może do St. Germain na lunch? Trzy kwadran- 
se drogi. 

— Och, z przyjemnością. — Meriel spojrzała przez 
szybę na plecy Gervisa. Nie przypuszczała, aby plecy 

człowieka mogły wyrażać tyle złości. Gervis był 

wściekły. 

Pont Le Bec rozsiadł się wygodnie w rogu siedze- 
nia i przyciągnął do siebie srebrną zapalniezkę. Jego 

czerwona twarz jaśniała uśmiechem zadowolenia. Sy- 

tuacja była komiczna. Jechał wynajętym na tydzien 

rzystwie pięknej kobiety, która się nim zaintereso- 
wała i której męża zamierzał obrabować przy perw- 
szej nadarzonej okazj. 

Nadto stworzył sobe rywała, którego odsunął zrę- 
cznie na dalszy plan. Ale czas był «cenny i trzeba się 
było spieszyć. Postanowił, że przed dojechaniem do St. 
Germain dowie się dokładnie o miejscu przechowania 
wazonu Minga we Flairs. 

Henryk Rolyat pozostał u Fouqueta dopóki towa- 
rzystwo nie znikło mu z oczu, poczem zapłacił rachu- 
nek i poszedł na omówione miejsce spotkania. Uważał, 
że powinien czuć wyrzuty sumienia, ale ich nie czuł. 
Przeciwnie, czuł się cudownie niezależny i zadowoło 
ny. Po sześci ulatach wiernej służby kaprysom żony, 
zerwał się z łańcucha i właśnie szedł na schadzkę 
z miłą Francuzeczką, której obiecał, że ją weźmie na 
lunch. 

Żegnając się z nią o Świcie, powiedział, że tego 

dnia nie będzie mógł przyjść do Moulin d'Or, bo na- 

zajutrz wyjeżdża i ostatni wieczór będzie musiał spę- 

dzić z żoną. 

— Czy cały dzień będzie pan zajęty? — zapytała 

Iwonka. 

(D. c. n.) 

 



  

W początkach r. b. z dyskusji na ła- 
mach pism wileńskich i stołecznych wy 
łonił się projekt odbycia w Wilnie zjaz- 
du rozproszonych po miastach i miaste- 
czkach naszych ziem, działaczy, trudzą- 
cych się samodzielnie, bez szerszego po- 
parcia, o zorganizowanie u siebie pew 
nego ruchu odczytowego i literacko-mu- 
zycznego. Oddźwięk, jaki ten projekt 
wbudził natychmiast na prowincji, uza- 
sądnił realność pomysłu. Związek Lite: 
ratów w Wilnie rzucił inicjatywę zjaz- 
du, którego celem byłoby połączenie je- 
dnostkowych wysiłków t. zw. Prowincji 
w zorganizowaną i pracującą według 
szerokiego planu sieć. 

Inicjatywę Zw. Literatów przejęła 
Rada Wile. ich Zrzeszeń  Artystycz., 

by stworzyć Komitet Organizacyjny Zja 
zdu Działaczy Kulturalnych. W miarę 
postępu prac przygotowawczych rozsze- 

rzał się plan zjazdu, tak iż musiano od 
łożyć termin z wiosny na jesień r. b. 

Do tej chwili komitet zjazdu rozesłał 
około 150 imiennych zaproszeń na te- 
ren województw: wileńskiego, nowo- 
gródzkiego, poleskiego i białostockiego. 

nie licząc miasta Wilna. W zjeździe 
uczestniczyć będą osoby, nie organiza- 
cje. Napływają już coraz liczniejsze od- 
powiedzi, wszystkie bez wyjątku pozy- 
tywne. 

Zjazd zapowiada się licznie i intere 
sująco. Termin ustalono na 1 i 2 listo- 
pada. ZB O zpoza Wilna m .in. re- 

feraty pp. N. Druckiej — O'Brien de La- 
ty (Grodno) i insp. Antoniego Ręczasz- 
ka (Białystok). Do Komitetu zaproszono 
dotychczas — z Wilna pp.: Wandę Do- 

bączewską, dr. T. Szeligowskiego, dr. St. 
Lorentza, W. Hulewicza, A. Wyleżyńs- 
kiego, płk. W. Dobaczewskiego i inż. £. 
Narębskiego; zpoza Wilna pp.: inż. Żmi 

grodzkiego (Nowogródek), N. O'Brien 

      

Le Lacy (Grodno), rejenta Piotrowskie- 
BENT ITU RAIT STEP 

Dlaczego užywam 

PUDRU 
TOKALON 

      

    

  

    
    
   

            

    

Dlatego. że jest 

1 on zmieszany z Pianką Kremową 

t trzyma się cały dzień. 

Usuwa całkowicie brzydki połysk 

Z najtłustszej nawet skóry. 

Nadaje fascynującą cerę, której 

się nie oprze żaden mężczyzna. 

Idealnie cienki, ponieważ jest 

przesiewany siedmiokrotnie 

przez jedwabne sita. 

Absolutnie czysty; żadnej chro- 

powatości szkodliwej dla skóry 

i zasklepiającej pory. 

Nadaje naturalnie wyglądające 

piękno, puder bowiem jest nie- 
dostrzegalny. 

Nieoceniona wartość. Szczęśliwy 

wynik gwarantowany, lub pie- 

niądze zwrócone. 

    

  
Zaliczenia kolejowe 

które wpłynęły do Kasy Towarowej stacji Wilno 

dnia 21 września 
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„KURJER“ z dn. 22-go września 1934 r. 

Zjazd działaczy kulturalnych 
4 województw w Wilnie 

go (Słonim), insp. A. Rączaszka (Białys- 
tok, zastępcę starosty Protaszewicza 
(Postawy): 

Korespondencję kierować należy do 
Rady Wil. Zrzeszeń Art., Wilno, ulica 
Ostrobramska 9. Tamże udziela się ia- 
formacyj dotyczących zjazdu. Sekreta 
rzem generalnym Zjazdu jest dr. Tade- 
usz Szeligowski, Wilno, Bakszta 14 m. 
1, tel. 78 

Żegnamy lato 
Jest nadzieja, że pogoda, tak pięk- 

nie opromieniająca cały wrzesień, potr- 
wa jeszcze tak długo, iżby umili ćnam 
wycieczkę nad Niemen, organizowaną 
dla czytelników prasy wileńskiej pod 
hasłem „Żegnamy lato!“ 

Odjazd wycieczki w pulmanowskim 
pociągu - barze - dancingu nastąpi wcze- 
snym porankiem dnia 30 b. m. Termin 
daleki jeszcze, jednak kto chciałby uj- 

rzeć cudne zdrojowisko wśród borów, 
jezior i rzek, nich dziś jeszcze nabędzie 

Zebrania Komitetów Gminnych BBWR. 
w pow. wileńsko-trockim 
ORANY. 

W dniu 18-go b. m. odbyło się ze- 
branie Komitetu Gminnego BBWR w O- 
ranach. Zarząd tworzą: pp. Adam Mie- 
kiewicz, Jan Monkiewicz, Antoni Żyź- 

niewski, Stanisław Kuśnierz. Sekreta- 
rzem Komitetu jest p. Władysław Paw- 
licki. 

RUDOMINO 
W dniu 19-go b. m. odbyło się ze- 

branie Komitetu Gminnego BBWR w 

Rudominie. Zarząd tworzą: pp. Boles- 

KURJER SPORTOWY. 

ław Trzeciak, Stefan Żukowski, Włady- 
sław Chocianowicz, Romuald Czerwiń- 

ski. Sekretarzem Komitetu jest p. Stani- 
sław Dobrzański. 

MICKUNY. 

W dniu 20-go b. m. odbyło się ze- 
branie Komitetu Gminnego BBWR w 
Miekunach. Zarząd tworzą: pp. Wincen- 
ty Goch, Jacenty Bortkiewicz, Antoni 

Pukszto, Antoni Hatowski. Sekretarzem 
Komitetu jest p. Antoni Jankowski. 

Dzisiejsze zawody lekkoatletyczne 
Dziś o godz. 15 na stadjonie sportowym Okrę 

gowego Ośrodka Wych. Fizycznego (łk 
rozpocznają się zawody lekkoatletyczne 

między Żydowskim Akademickim Stowarzy: 
szeniem Sportowem (Warszawa) a wiłeń 
Ż. A. K. S.-sem. Skład Żaksu przedstawia się 
następująco: 

  

   

  

100 m. Golde Brun (Smorgoński;,, 200 m. 
Golder, Brun -(Słonimskij, 400 m. — Słonimski, 
Saginor, (Różewicki,, 1500 m. — Saginor, Gor- 
don (Różewicki), sztafeta 4 razy 100 m. Brun, 
Słonimski, Smorgoński, Golder (Margolis), szta 

feta 800 razy 400 razy 200 razy 100 — Saginor, 
Słonimski, Śmorgoński, Golder (Margolis), skok 

wdal — Smorgoński, Kiwerski (Słonimski), skok 

    

  wzwyż — Rom, Aduński (Kiwerski), rzut dys 
kiem — Gurwicz, Margolis, rzut oszczepem — 
Smorgoński, Gurwicz, pchnięcie kulą — Gur- 

wicz, Miławski (Saginor). 

Pozatem odbędą się zawody dla pań w kon 
kureicjach: 60 m., sztafeta 4 razy 100, skoki 
wdal i wzwyż oraz pchnięcie kulą. 

W niedzielę o godz. 10 rana na boisku odbę 
dzie się dalszy ciąg zawodów  lekkoatletycz- 

mych, zaś o godz. 15 na boisku Gimnazjum To 
stwa Pedagogów odbędą się zawody w siat 

kówkę i koszykówkę pań i panów. 
Program zawodów, jak widzimy jest bardza 

bogaty, same zaś zawody zapowiadają się cie 
kawie. = 

W niedzielę o godz. 22 odbędzie się we włas 

nym lokalu ŻAKS-u (Zawalna 1) uroczysty dan 
ciny towarzyski, na który zaprasza się. wszyst 

kich sportowców wileńskich oraz sympatyków. 
W poniedziałek — wycieczka do Trok. — Za 
pisy na wycieczkę przyjmuje referat Żaksu. 

  

  

  

ZASTRZELIŁ OJCA 
Wezoraj wieczorem około godz. 11 we wsi 

Kropiwniea 19-letni Antoni Kirko zastrzelił swe 
go ojca lat 49. Po dokonaniu zabójstwa spra- 
'wea zbiegł. 

Na krótko przed zabójstwem Antoni Kirko 

posprzeczał się z ojcem i zastrzelił go z kara- 

binu z sieni, w momencie gdy ten wracał z pod 

wórka. 
Powiadomicno policję, która zorządziła po- 

ścig 

Bank Amerykański-Grzegorzewo 
przed sądem okręgowym 

Głośna sprawa likwidacji spółki eksploatu- 
jącej tekturownię „Grzegorzewo* po dwurocz- 

nem odroczeniu znalazła się wczoraj ponownie 
na wokandzie Sądu Okręgowego w Wydz. Cyw. 

Z ramienia p. Kureca wystąpili adw. adw.. 
Rodzewicz i Jundziłi. Oprócz danych poruszo 

mych już obszernie przez nas w tej Sprawie, 
strona p. Kureca przedstawiła dodatkowo nie 
mniej sensacyjny materjał dowodowy, charakte 
ryzujący stosunki w „Grzegorzewie*. 

Otóż według umowy z  przedstawiecielem 
Banku Amerykańskiego p. Harrym Akselem 
p. Kuree miał otrzymywać AŻ 92 PROC. CZY- 
STEGO ZYSKU. Ale jak przedstawiał się ten 
zysk w rzeczywistości, według ksiąg prowadzo- 
nych nie przez p. Kureca? Okazuje się, że w 
1931 roku czysty zysk miljonowej firmy, którą 
w dalszym ciągu inwenstowano, znaczy uwa- 
żano za rentowną, wynosił 1,061 zł. W 1932 — 

853 (osiemset pięćdziesiąt trzy zł.), w 1933 r. — 
3.262 zł. Z tego zysku musiał p. Kurec opłacać 
wszystkie podatki, przeprowadzać remonty w 
fabryce i t. p. Należy w tem miejscu dodać. 
że Bank Amerykański, oprócz 8 proc. zysku, 
który wyrażał się wobec tego śmieszną mała 
sumą, pobierał po 2 grosze od sprzedanego kig. 
tektury. TA POZYCJA BYŁA ZAWSZE REALNĄ 
I WYRAŻAŁA SIĘ WYSOKĄ SUMĄ. 

Przedstawiciel Banku Amerykańskiego zarzu 
cał na rozprawie, iż p. Kurec wprowadzał nie 
celowe inwestycje jak naprz. ostatnio zamówił 
jakieś eylinder wartości 500.000 zł. 

Zarzut ten w świetle obrony doskonale ilu- 
struje JAKIE CELE MIAŁ BANK AMERYKAŃ 

SKI. ANGAŻUJĄC SIĘ W TEM PRZEDSIĘBIOR 
STWIE. Mianowicie, w liście prywatnym do p. 
Kureca pisze p. Aksel, iż nie należało inwesto- 
wać tego evlindra. GDYŻ STANOWI ON А- 

TENT* TEKTUROWIEN ZAGRANICZNYCH, 
NB. W KTÓRYCH RÓWNIEŻ BYŁ ZAANGA- 
ŻOWANY BANK AMERYKAŃSKI. 

(Należy zaznaczyć, że tekturownie -zagranicz 
ne przez zastosowanie tego cylindra znacznie 

podnicsły jakość wytwarzanej przez siebie tek- 
tury, sprzeciw więc p. Aksela przeciwko zainwe 
stowaniu tego cylindra jest wyraźnym dowodem 
rzeczywistego stosunku Banku do Grzegorzewa). 

Dalej obrona p. Kureca przedstawia dowody, 
że Bank Amerykański jako udziałowiec spółki 
działał od początku do końca na niekorzyść 
przedsiębiorstwa, gdyż pożyczająe 40,000 zł. ob. 

ciążał go kwotą 80,00 zł. i w tym stosunku po 
bierał procenty, i inne podobne kwiatki, zaś 

    

  

ostatnie starał się by „Centrotektura* (syndy- 
kat tekturowy) nie wypłacał przedsiębiorstwu 
pieniędzyą przeznaczonych na wypłatę zarob 
ków robotniczych. 

Według umowy za podobne działanie prze- 
widziane jest rozwiązanie spółki. Pełnomocni- 
cy p. Kureca uważając wobec tego umowę za 
rozwiązaną domagają się jedynie wyznaczenia 
likwidatorów tej spółki. W skład wyznaczonych 
likwidatorów miałby wejść i p. Kuree. 

Stanowisko obrony p. Kureca pepiera peł 
nomocnik pracowników zakłądów Grzegorze- 
wo adw. K. Bajraszewski. 

Strona reprezentująca Bank Amerykański w 
oeschach adw. adw.: Strumiłło i Zaksa godzi się 
na likwidację, lecz domaga się wyznaczenia LIK 
WIDATORA W JEDNEJ OSOBIE I JAKO WA 
RUNEK SINE QUA NON STAWIA, BY TĄ 
OSOBĄ NI BYŁ P. KUREC. 

Na tem rozprawa sądowa została zakończo 
na. Sentencja Sądu Okręgowego w tej sprawie 
zostanie ogłoszona w końcu miesiąca. (w. z.). 

RADJO 
W WILNIE 

SOBOTA, dnia 22 września 1934 rok u. 

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Muzyka. 
Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań domu. 7.40: 
Zapowiedź programu. 7.50: Koncert reklamo- 
wy. 11.57: Czas. 12.03: Kom. meteor. 12.05 Pro- 
gram dzienny. 12.10: Koncert. 13.00: ZIE 
poł. 13.05: Muzyka żydowska (płyty). 
Wiad. eksport. 15.35: Codz. odc. pow. 
Nowości płytowe. 16.30: Audycja dla dzieci. 
17.00: Koncert kameralny. 17.50: „Ach, jakie to 
nieprzyjemne* pogad. 18.00: Koncert reklamo- 

    
    

    

wy. 18.05: Tygodnik litewski. 18.15: Recital 
fortep. 18. „Budujemy odbiornik popularny* 
reportaż. 19.00: Polskie pieśni kompozytorów 
wileńskich. 19.20: „Piotrków Trybunalski* pog. 
19.30: D. c. koncertu. 19 Program na nie- 
dzielę. 19.50: Wiad. sport. 19.5: Wil. wiad. sport. 
20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: 

„Jak pracujemy w Polsce*. 21.00: Koncert po- 
pularny. 21.45: „W spłocie dwu śmierci* szkic 
liter. 22.00: Rezerwa. 15: Muzyka taneczna 
23.00: Kom. meteor. 23 Audycja „Loży Szy- 
derców*. 23.35: Płyty mu 5 „anepžBel, 24.00: 
Muzyka taneczna. W godz 22.00—23.00 prze- 
widziana retransmisja stacyj PoE 

  

     

        

   

   

    

  

kartę wycieczkową kosztującą zaledwie 

8 złotych. 

Pociąg dowiezie wycieczkę w same 
centrum zdrojowiska, na Pogankę, gdzie 
zbudowano dworzec, połączony nową 

drogą żelazną ze starym dworcem dru- 

skienickim. 

Karty wycieczkowe možna nabywač 

w administracji naszego wydawnietwa 
i w biurach podrėžy „Cook“ (Mickiewi- 
cza 6) i „Orbis* (Mickiewicza 20). 

Jeszcze o promie 
samolotowym 

i Innych wynalazkach wileńskich 
Niedawno pisaliśmy o projekcie p. Zofji Bir- 

kowskiej (Mostowa 16—13) urządzenia promu 

samolotowego przez Wilję. Projekt widocznie 

zaintrygował magistrat, który wysłał do wyna- 

lazczyni swego technika. Ów technik obejrzał 

na miejscu aparat (prom), pokręcił głową, jesz- 

cze raz obejrzał, obmacał, obstukał, znów . po- 

kręcił głową i... nie rzekłszy słowa, wyszedł. 

'Tak informuje wynalazczyni. 

Od technika nie można było wyciągnąć jed- 

nego słowa o szczegółach wynalazku. Woli o 

nim nie mówić. Wobec tego zaciekawiona re- 

dakcja wysłała mnie— jednego ze swych współ- 

pracowników — w celu obejrzenia „promu*, 

oraz innych wynalazków, o których półgębkiem 

napomknął technik. 

Wynalazczyni, wiekowa niewiasta, przyjęła 

mnie sama i dowiedziawszy się o celu wizyty, 

odrazu poprowadziła do „promu*. Coprawda, 

tak to było podobne do promu, jak pięść do 

oka, ale — szanujmy wolę wynalazcy. Przy od- 

robinie fantazji ów cykloplan-skrzydłowiec (jak 

go jeszcze inaczej nazwała wynalazczyni) mógł 

uchodzić za prom samolotowy. Wyglądał, jak 

wielki, o 4 mtr. szerokości nietoperz z dwoma 

skrzydłami i siodełkiem w środku. 

Skrzydłowiec dwojga imion cykloplan nie 

jest jeszcze kompletnie wykończony. Część nie- 

domontowanych przyrządów znajduje się w 

stadjum wykończenia, część — jeszcze w gło- 

wie wynalazczyni. Z tego jednak, co wytłuma- 

czyła, można wnioskować, że lot cykloplanem 

będzie wyglądał mniej więcej tak: 

Latawiec, t. j. ten, który będzie miał zamiar 

lecieć, usadowi się na siodełku, włoży ręce w 

specjalne uchwyty, nogi w jakieś strzemiona, 

potem uwolni sprężynę od spodu, która przy- 

rząd podrzuci do góry i pracując rękami i no- 

gami będzie poruszać skrzydłami. Dla pewności 

aparat będzie podwieszony do wypełnionego ga- 

zem balonu, który w wypadku katastrofy bę- 
dzie jednocześnie służył, jako spadochron. Ba- 

lon rozmiarów solidnych, tak, aby podźwignął 

aparat i człowieka. 

Rzecz nie zdaje się być niebezpieczna, ileże, 

skoro cykloplan sfeleruje, balon swoje zrobi i 

na szwank pilota nie narazi. 

Gorzej jest z drugim wynalazkiem, również 

zademonstrowanym. Ten jest już wykończony, 

niema jednak balonu. Poruszane sprężyną (p. 

Bukowska, jako siłę napędową, uznaje tylko 

sprężyny) śmigło wytwarza wir powietrza, które 

działa na ozdobione jakiemiś nadbudówkami 

skrzydła, skrzydła też się kręcą i aparat idzie 

do góry. Coprawda, model do góry nie szedł, 

ale to już inna rzecz. Przedewszystkiem, mimo 

solidnej wagi, jest mały, a większy i z człowie- 

kiem pójdzie. Wynalazczyni przeznacza ten 

aparat dla wojska, do noszenia za plecami, jak 

tornister. W razie ataku gazowego, przed rzecz- 

ką, zasiekiem drutów kolczastych, szerokim ro- 

wem — żołnierz rozwinąłby skrzydła, pociągnął 

za sprężynę — i pofrunął z gwiazdą świecącą 

nad czołem, gdyż wynalazczyni uważa, że tak 

będzie ładniej i model gwiazdy też ma' gotowy. 

'Narazie ani magistrat, ani władze wojskowe 

nie kwapią się z nabyciem wynalazków p. Bu- 

kowskiej, chociaż ceni je niedrogo: cykloplan 

150 zł., wynalazek wojskowy może trochę dro- 

żej. Może spowodu braku gotówki, a może z 
jakich innych przyczyn — władze nasze nis.sko- 

rzystały z okazji i wynalaki czekają na na- 
bywcę. 

P. Bukowska mówi, że potrzebuje pieniędzy 

na dalsze wynalazki, 

  

już obmyślone. Możliwe, 

że jakiś przedsiębiorca z odrobiną inicjatywy 

z „promu* mógłby zrobić bardzo emocjonującą 

karuzelę, a z wynalazku wojskowego — ciekawą 

zabawkę dla dzieci. Wówczas rzecz byłaby war- 

ta zachodu. 

Sadzać jednak ludzi na aparaty naszej wy- 

nalazczyni=trochę jeszcze za wsześnie. Trzeba 

nieco zaczekać, przynajmniej do tego czasu, aż 

zaczną one podnosić się do góry. 

Narazie jeszcze tego nie robią. „.wiez.
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S. B. 
w Wilnie z dnia 21/IX — 1934 roku. 

Cišnienie 762 
Temperatura šrednia + 15 
Temperatura najwyższa + 21 
Temperatura najnižsza + 10 
Opad šlad 
Wiatr potud. 

: nierównom. spadek 
: rano pogodnie, wieczorem dždža. 

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
W całym kraju pogoda o zachmurzeniu zmien 

mem z przelotnemi deszczami. Temperatura w 
<iągu dnia do 20 c. Rankiem mglisto. Słabe lub 

umiarkowane wiatry z południa i południo - za 
chodu. : 

   

MIEJSKA 
— Pierwsze pesiedzenie Rady Miejskiej w 

izbie Handlowej. Pierwsze posiedzenie Rady 
Miejskiej jak już podawaliśmy odbędzie się we 
czwartek, 27 bm. Posiedzenie odbędzie się w Sa. 

li Izby Przemysłowo — Handlowej przy ulicy 
Mickiewica. 

Obecnie póezydjum zarządu miasta rozsyła 
zaproszenia ławnikom. (a). 

— Grupa profesorów zagranicznych w Wil- 
nie. Do Wilna przybywa grupa profesorów zag 
manicznych w ilości 15 osób, przeważnie z uni 
wersytełów niemieckich. 

Uczeni zagraniczni zwiedzą miasto i zapoz 
nają się z historycznemi zabytkami Wilna. (d). 

— Przemysłowey łotewsey w Wilnie. Prze- 
jazdem przez Wilno w mieście bawali przedsta 
wiciele łotewskiego przemysłu i handlu na cze 
te z dr. Mazolem. 

Przemysłowcy łotewscy zwiedzili miasto i 
odjechali do Rygi. (d'. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Z Konserwaterjam Muzycznego. — Do 

Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie zaanga 
żowany został w charakterze profesora klasy 
fortepianu znakomity pianista — wirtuoz, p. 
Stanisław Szpinalski, znany z występów koncer 

„KURJER* z dn. 22-go września 1934 r. 

NIKA 
P. Szpinalski przed swośą działalnością koncer 
tową zaliczał się do wybitniejszych uczniów I. 
Paderewskiego. 

Informacyj w sprawie klasy prof. Szpinalskie 
go udziela sekretarjat Konserwatorjum (ulica 
Końska I) od godz. 4—7 po poł. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Gmina Wyznaniowa rozpocznie w najbliż 

szych dniach rejestrację bezrobotnych Żydów. 
Lista zarejestrowanych będzie przesłana Fun- 
duszowi Pracy dla ewentualnego dostarczenia 
bezrohotnym pracy. W: tej sprawie odbędzie się 
w bieżącym tygodniu posiedzenie zarządu dla 
omówienia organizacyjnej strony rejestracji. 

— Otwarcie sezonu zimowego 'w Folksteater. 
Wi Folksteater czynione są obecnie ostatnie 
przygotowania do wystawienia udramatyzowanej 
powieści Arnolda Zweiga p. t. „Sierżant Grisza 
W głównej roli wystąpi słynny aktor niemiecki, 
grający obecnie na scenie żydowskiej Kurt 
Katsch. — „Unzer Teatr". Dziś „Miłość cygań 

ska“ operetka w 2 aktach Freimana. W głów 
nych rolach Nechome, Kadisz, Chasz i Frania 
Winter. 

  

  

  

ROZNE. 
— Pertraktacje z lekarzami w sprawie no- 

wej umowy. Dowiadujemy się, iż obecnie pro- 
wadzone są pertraktacje z przedstawicielami le- 
karzy zatrudnionych w Ubezpieczalni Społecz- 
nej w Wilnie w sprawie nowej umowy. Lekarze 
domagają się zmiany systemu uposażeniowego 
za wynagrodzenie godzinowe. W związku z wy- 
mówieniem pracy wszystkim lekarzom na dzień 
1 października dowiadujemy się, iż około 20% 
lekarzy nie powróci na swoje stanowiska (d) 

— Studenci proszą o świadectwa niezamoż- 
ności. W ostatnich dniach w urzędach admini 

stracyjnych i samorządowych największy od. 
selek osób, zabiegających o świadectwa nieza- 
możności, stanowią studenci. 

Dotychczas o podobne świadectwa prosiła 
przeważnie ub a ludność w celu wstrzyma- 
nia eksmisyj i zwolnienia od różnych opłat przy 
załatwianiu spraw na terenie rozmaitych urzę 

dów. Podobne prośby ludności nie zmniejszyły 
się i obecnie z wyjątkiem chyba spraw eksmi- 
syjnych, które nie są przeprowadzane tak ma- 
sowo. Studenci doszli ostatnio, jako nowy kon 
tyngent petentów. 

'Celem otrzymania świadectwa niezamożnoś 
ci jest dla studentów zwolnienie od opłacania 

  

        

  

Teatr I muzyka 
— Teatr Miejski Pohulanka. — Premjera 

„Zwyeiężyłem kryzys*, Dziś—w sobotę dnia 22 
hm. o godz. 8 w. Teatr na Pohulance daje prem 
jerę jednej z najświetniejszych komedyj współ- 
czsnego repertuaru p. t. „Zwycięyłem kryzys” 
— Volpisa, w której autor porusza w sposób 
humorystyczny kwestję kryzysu doby obecnej. 
Obsadę stanowią pp.: M. Węgrzyn (rola głów- 
na), M. Bednarska, T. Suchecka, J. Bonecki (za 

razem reżyser sztuki), M. Bielecki, H. Borow- 

ski, J. Kersen, S. Malatyński, W. Neubelt, M. 
Bay-Rydzewski, W. Ścibor, L. Wołłejko i S. 
Śródka. 

  

Oprawa sceniczna — W. Makojnika. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. — „Cyrków- 

ka“. Występy Janiny Kulezyckiej. — Dziś po 

  

raz trzeci wspaniale wystawiona barwna i me- 

lodyjna operetka |Kalmana „Cyrkówka*, która 
odniosła wielki sukces i cieszy się wyjątkowem 
powodzeniem. W roli tytułowej J. Kulczycka 
czaruje widownię pięknym swym głosem. — 

Główną postać Mister X odtwarza niezrówna- 
nie K. Dembowski, w otoczeniu Halmirskiej, 
Domosławskiego, Szczawińskiego i Tatrzańskie 
go. Efektowne balety i ewolucje układu J. Cie 
sielskiego, urozmaieają to ze wszechmiar inte 
resujące i godne widzenia wodowisko. Zniżki 
ważne. 

— Koncert Bogumiła Sykory. — Dziś o g. 
8,30 wiecz. w Sali Konserwatorjum (Końska 1) 
koncertuje najwybitniejszy wirtuoz wiolonczeli 
sta światowej sławy Bogumił Sykora. 

'Koncert tego artysty jest prawdziwie rewelac 
ja w sezonie bież. To też nie dziwnego, że mu 
zykalni wilnianie ubiegają się o miejsce w kasie 
zamawiań przy ul. Wielkiej Nr. 8 w sklepie 
muzycznym „Filharmonja*. 

'Pozostałe biłety do nabycia w kasie Sali Kon 
serwatorjum od godz. 4 bez przerwy. 

Komunikat obwodu 
"miejskiego L. O. P. P. 
Obwód” Miejski LOPP w dniu 24 września 

1934 r. o godz. 18 rozpoczyna 46-ciogodzinowy 
kurs Obs. Meld. we własnym budynku przy ul. 
Żeli ciego Nr. 4. Wykłady będą się odby- 
wały w poniedziałki, środy i piątki po trzy 
godziny dziennie. 

* * * 

Staraniem Wojewódzkiego Okręgu Śląskiego 
LOPP przy współudziale Zarządu Głównego 
LOPP i kich Okręgów Wojewódzkich, 
Władz stracyjnych, Wojskowych i cy- 
wilnych odbędzie się w czasie od 29.IX do 6.X 

  

    

  

   

krajowa Wystawa Obrony  Przeciwłotniczo- 
Gazowej w Katowicach. 

Udającym się na wystawę przysługują spe- 
jcalne ulgi na kolejach (określone zarządzeniem 
Ministerstwa Komunikacji z dnia 16.VIIT 1934 r. 
N. G. R. Zw. 1517). 

W czasie wystawy odbędzie się szereg „mprez 
i pokazu z działu Obrony  Przeciwlotniczo- 
Guzowej. ‹ 

Wstęp na wystawę wynosi 1 zł. od osoby, 
dla członków LOPP 50 gr. za okazaniem legi- 
tymacji. 

  

Wyszła z druku powieść zn. aut. wileńskiej 
Wandy Dobaczewskiej 

ZWYCIĘSTWO JÓŻEFA ŻOŁĄDZIA 
osnuta na tle stosunków miejscowych, poru- 
szaiąca współczesne problemy  społeczne.. 

Nakład księgarni Józefa Zawadzkiego.     

Pikantna historja | 
ze smutnym epilogiem 

Inżynier K. „młody, 27 łat liczący mężczyzna, 
poznał w Warszawie artystkę scen widowisko-“ 
wych panią R. Przygodna znajomość wkrótce 
przerodziła się we wzajemne uczucie: kiedy 
inżynier K. musiał wyjechać na praktykę nad 
rzekę Pilicę, pani R. pojechała z nim. . 

Kiedy pani R. powróciła do Warszawy; 
stwierdziła z przerażeniem, że kufer w jej mie- a 
szkaniu został otworzony i zamek zerwany: 

Sprawca włamania wyjął z kufra 20 dołarówek 
wartości 1000 zł. 

Włamania mógł dopuścić się tylko ten, kta 
miał klucze od mieszkania, którego zamki były 
nienaruszone. Ponieważ aktorka wręczyła swe- ° 
mu znajomemu klucze, kiedy wyjeżdżał na kil- 
ka dni do Warszawy, on tylko mógł być tym, 
który dokonał kradzieży. Poszkodowana złożyła 
w tym sensie zameldowanie karne, 

Na rczprawie w sądzie grodzkim inżynier K. 
przyznał się, że dokonał włamania, twierdził 
tylko, że w ten sposób chciał... odebrać sobie. 
należność. Mianowicie jego ukcchana zobowią* 
zała się pokrywać keszta swego pobytu na wsi; 
a kiedy doszło do rozrachunku oświadczyła, że 
niema wcale zamiaru łożyć na część kosztów 
utrzymania. W tych warunkach inżynier uwa- 
żał za jedynie możliwą drogę do odzyskania na- | 
leżności włamanie się do kuferka, co też uczy” 
nił korzystając z powierzenia mu kluczy od 

mieszkania ji grodzki skazał inżyniera K. na 
8 miesięcy więzienia. f 

Wezoraj sprawa znalazła się w wydziale od- 
woławezym Sądu Okręgowego, który wyrok za” 

  

towych w wielu miastach Europy i Ameryki, czesnego. (a) 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 

24. V. 1934 r. pod Nr. 601 wciągnięto następujący wpis dodat- 
kowy: 

Na dyrektora spółdzielni zamiast Włodzimierza Szmidta 
powołano Władysława Gryłowskiego zam. w Wilnie przy uł. 

Ogłoszenie. 
Do Rejestru Handlowego Dział Spółdzielni Sądu Okręgowe- 

"go w Wilnie w dniu 14. VI. 1934 r. pod. Nr. 601 wsiągnięto na- 
stępujący wpis dodatkowy: 

R. H. 601. VII. irma: „Spółdzielnia Mieszkaniowa Urzęd- 
ników Państwowych w Wilnie z odpowiedzialnością udziałami”. 

Likwidatorem spółdzielni mianowano apł. adw. Piotra Kownac- 
kiego zam. w Wilnie, ul. Kasztanowa 4 m. 11, a zastępcą jego 
Władysława Gryłowskiego zam. w Wilnie ul. Zakretowa 13 m. 2. 
Miejscem urzędowania likwidatora jest mieszkanie Piotra Kowna- 
ckiego przy ul. Kasztanowej 4 w Wilnie. Na mocy wyroku Sądu 
Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dnia 24 V. 1934 x. 
rozwiązano spółdzielnię i mianowano likwidatora i jego za 
stępcę z urzędu, 

` Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego 3-go rewiru w Wilnie, za- 

mieszkały w Wilnie przy ul. M. Pohulance Nr. 13 — 2 na zasa- 
dzie art. 602 par. 2 KPC. obwieszcza iż w dniu 2 października 
1934 r. o godz. 10 rano (nie później jednak niż w dwie godziny) 
w Wilnie przy ul. Subocz Nr. 19 odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości należących do Szkoły T-wa „Pv- 
moc Pracy*, składających się z maszyn do szycia, szaf .i innych 
rzeczy, oszacowanych nia łączną sumę 12840 zł. na zaspokojen:« 
wierzytelności. Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych 
w. Warszawie. : 

Powyższe ruchomości można oglądać pod wskazanym ad 
resem w dniu licytacji. 

„Wilno, dnia 12 września 1934 r. : 

Komornik Sądowy W: Leśniewski.. 

PRZETARG 
Zarządy „Więzień: Łukiskiego, przy, ul. Ponarskiej w Wilnie 

i'w Wilćjce powiatowej, ofaz Zakład Wychowawczo - Popraw- 
czy w. Wiólucianach, ogłaszają przetarg na dostawę loco wię- 
zietiie Łukiskie około: -70.000 kg. żyta, 250.000 kg. ziemniaków 
„Woltmany',: 30.000 kg. mąki żytniej. pytlowej, 3.500. kg. słoniny 

    

  

solonej, 10.0006 kg. jęczmienia, 8.000 kg. fasoli, 1.000 kg, ka-zy, 
gryczanej, 1.000 kg. kaszy jaglanej, 800 kg. szmalcu wieprzowego, 
25 — 35 kg. mięsa wołowego dziennie, 12 beczek śledzi birskici 
2. gatunku, 600 kg. kawy zbożówej, 20 kg. pieprzu gorzkiego, 

"REDAKCJA i ADMINISTRACJA :- Wilno, Biskupia 4. Telefony : 

  

i Balkon 25 gr. — DZIŚ! Teatr- Kino REWJA| NEA przasiekc Gl 
Qz. Carneri, Br. Borskiego, St. Janowskiego, A. Daala, W. 
JANINA TOMSKA : BOLESŁAW ŻEGOTA. 
komedja w 1 akcie, 

  

DZIŚ niezrównana 
Claudette Co bert 
w wielkim dramacie 

OGNISKO | 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

20.000 kg. kapusty, 14.000 kg. buraków, 2.000 kg. marchwi, 1.000 
kg. cebuli, 50 kg. esencji octowej, 400 m. sześc. drzewa opałowego 
sosnowego w dłużycach i 6.000 kg. słomy żytniej kulowej; — 
loco więzienie przy ul. Ponarskiej w Wilnie, około 45.000 kg. ży- 
ta, 1.600 kg. mąki pszennej „000%, 1.000 kg. mąki żytniej pytlo- 
wej, 1.500 kg. słoniny, 400 kg. szmalcu wieprzowego, 300 kg. ka- 
wy zbożowej, 6.000 kg. fasoli, 2.000 kg. grochu, 150.000 kg. ziem- 
niaków, 10.000 kg. buraków, 12.000 kg. kapusty, 3.000 kg. march- 
wi, 5.000 kg. brukwi, 1.000 kg. kaszy jaglanej, 2.000 kr. zy g 
czanej, 4.000 kg. kaszy perłowej, 4.000 kg. kaszy jęczmiennej, 
800 kg. cebuli, 10 kg. pieprzu, 10 kg. liści bobkowy 
sześc. drzewa opałowego sosnowego w dłużycach i 5.000 kg. sło- 
my żytniej kulowej, — loco więzienie w Wilejce powiatowej part. 
jami na każdorazowe zapotrzebowanie więzienia: 30.000 kg. ży: 
ta, 100.000 kg. ziemniaków, 1.000 kg. słoniny, 3..000 kg. mąki 
żytniej pytlowej, 2.000 kg. kaszy gryczanej, 5 beczek śledzi . 
5.000 kg. kapusty — loco" Zakład Wychowawczo - Poprawczy w 
Wielucianach około: 38 kg. kawy, 10 kg. herbaty, 16 kg. kakao, 
400 kg. cukru, 1.300 kg. słoniny partjami po 100 kg., 1.000 kg. 
soli, partjami po 300 kg., 3 kg. pieprzu gorzkiego, 3 kg. pieprzu 
angielskiego, 3 kg. liścia bobkow., 500 kg. mannej kaszy. 1500 kg. 
fasoli, 800 kg. grochu, 1.400 kg. makaronu, 30 kg. mięsa wołowe- 
go dziennie, 15 kg. kiełbasy tygodniowo, 300 kg. powidła, twa: 
róg według zapotrzebowania, 20 kg. esencji octowej, 3 beczki 
śledzi birskich po 1.200 sztuk w beczce i 80 kg. mąki pszennej. 

Zaoferowane produkty winny być najlepszej jakości. Ofer- 
ty na dostawę wymienionych artykułów należy składać najpóź- 
niej do godziny 12 dnia 28 września 1934 roku na imię Zarzą- 
dów więzień: Łukiskiego, przy ul. Ponarskiej w Wilnie i w Wi- 
lejce Powiatowej oraz Zakładu Wychowawczo - Poprawczego w 
Wielucianach w. zapieczętowanej lakiem ikopercie z napisem: 
„Oferta -na' dostawę produktów żywnościowych” z dołączeniem 
pokwitowania Kasy Skarbowej w Wilnie o wpłaceniu wadjum 
w wysokości 5 proc. wartości oferowanych artykułów. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września rb. o godzinie 
12 w obecności oferentów w więzieniu Łukiskiem. Prawo wyboru 

   

  

    

  

   

| oferenta i podziału dostawy zastrzega się. 
Szczegółowych informacyj o warunkach przetargu i do- 

stawy udzielają przewodniczący Komisyj Gospodarczych: Naczel- 
nicy Więzień: Łukiskiego, przy ul. Ponarskiej w Wilnie, w Wi- 

  

* lejce Powiatowej i dyrektor Zakładu Wychowawczo. - Popraw - 
czego w Wielucianach, w godzinach urzędowych. 

1934 r. z przedłużeniem do 14X r. b. Ogólno- 

TOT 
NA SCENIE: Nowy wielki program z udziałem Ir. 

` W programie: 1) „Szczęšcie domowe“—bajeczna 
2) Prawo prerji — wodewil-dramat, 3) Adelaida — operetka pióra Żegoty 

Wielka grzesznica 
w pozostałych rolach: Ricardo Carter, Dawid Maners i 

Pocz. seansów codziennie o godź. 4 P. P. 

  Przewodniczący Komisji Gospodarczej. | 

1 Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3:/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektór wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: o 

EE Žž Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupia 4, Telefon 3-40. 

dramat- W roli głównej 
farsa. Aibert Prejean 

Grzybowskiej, 
Carneri — baletu ltaljano oraz 

Lyda Roberti. 

Lekarz-Dentysta 

L. FRYDMAN 
przeprowadzili się w tym ssm 
do mieszkania Nr. 2 (drugie frontowe wejście). 

twierdzii, zawieszając wykomanie kary. 

LITS 

OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 

gwarantowane, eleganckie, mod- | 
ne i tanie nabędziesz 

w pracowni 

Wincentego Pupiałły 
Wilno, Ostrobramska 25 

LET TTT 
Technik dentystyczny 

C FRYDMAN 
ym domu przy ul. Zawalnej 24 

Telefon 15-32 

tylko 

ZĘBY SZTUCZNE, korony porcelanowe (Jacket) 

Or. Emilja Saliti 
Choroby wewnętrzne 

przeprowadziła Się na ul. 
£awalną 7 m 4tel. 3-49 

i przyjmuje od 5 do 7-ej. 

Or. W. Wołodźko 
Ordynator szpitala Sawicz 

choroby 

skórne i weneryczne 

ul. Zawalna 22 tel.14-42 
powrócił. 

    

Fortepjan 
do sprzedania 
Cena 100 zł. 

ul. Konarskiego 30 

Szczenięta 
dobermany — sprzedam 

  

Krakowska 46—2, od g. 12—4 Rze o ii os My o 
Do wynajecia 
sklep z mieszkaniem 

ul. Szopena 8 
Informacje u dozorcy domu 

  

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe, 
Ul. Wielka Nr. 21, 

telefon 9-21, od 9—1 i 3—-8. 

B. NAUCZYCIEL GIMN. 
udziela lekcje i korepetycje w 
zakresie 8 klas gimnazjum ze 
wszystkich przedmiotów. Spec- 
jalność matematyka, fizyka, 
jęz. polski. Łaskawe zgłoszenia 
do administracji „Kurj. Wil.“ 

pod b. nauczyciel. 

    
Lekcyj angielskiego 

i francuskiego 
udziela po powrocie ze studjów | 
zagranicznych (Combridge-S007 
bonne) w/g najnowszych meto 
(także systemem „Linguaphone 
na płytach) Annette Rabinowicz 

  
    

  
|   

Zamkowa 18/8, wejście z zauł | 
$ Św. Michała 2. 

Wysprzedaž 
maszyny stolarskie, motory: 

warsztaty oraz różne meble 
kredensy szafy i t. d. za beź* 
cen. Nowogródzka 18. K. Gie” 

sajtis. 

2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ррой | 
d godz. 91/,— 31/, i 7—9 wiec! 

"CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odńoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 żł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersź milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., 

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

za tekstem —30.gr., kronika: redakc., 
та ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 259 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-cio łąmowy. 

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

„ komunikaty — 70'gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dólicza 516 | 
‚ Zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%, Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 15 & 

„ Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

 


