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Nowy:Zarząd m. Wilna. — Inauguracja roku akademickiego w USB. — 
10-ciolecie K. O. P. — Z rozmyślań starej panny nad cnotą i grze- 
chem. — Organizacja i działalność policji francuskiej. 
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PO TRAGICZNEJ ŚMIERCI 

Ś. p. król Aleksander I. 

  

Król Piotr Il. 

Ku czci zmarłego króla | 
BIAŁOGRÓD. (Pat). Na posiedzeniu 

zgromadzenia narodowego -postanowio- 

no nadać tragicznie 

imię Aleksandra I — Zjednoczyciela. 

MARSYLJA. (Pat). Powstał tu pro- 

zmarłemu królow!   jekt wzniesienia pomnika. króla Alek- 

sandra. który to pomnik wyrazi dążenie 

obu krajów do zawarcia wieczystej przy   
jaźni. 

Zmiany w rządzie fr ancuskim 
- $arraut_ 

podał się do dymisji 
PARYŻ. (Pat). W związku z zama- 

ehem terorystycznym w Marsylji mini- 
ster spraw wewnętrznych Sarraut podał 
się do dymisji, która została przyjęta. 

Jednocześnie został złożony z urzę- 
du dyrektor „surete nationale“ Berthoia 
oraz szef departamentu Bouches du Rho 
ne, którego stolicą jest Marsylja. Następ 
cy dotychczas nie są wyznaczeni. 

Kandydaci na ministrów 
PARYŻ. (Pat). Havas donosi: Prem- 

jer Donmergue nie zachowa dla siebie 

Marszałek Piłsudski 
Wezoraj pociągiem o godz. 8.10 od- 

jechał do Warszawy Pan Marszałek Jó- 
zet Piłsudski, któremu towarzyszą ad- 
jutant kpt. Miładowski i płk. dr. Woy- 
€zyński. 

Na dworcu żegnali Pana Marszałka 
wojewoda wileński Władysław Jaszczołt 
dowódca I dyw. Legjonów gen. Skwar- 
<zyński w otoczeniu wyższych oficerów 
garnizonu wileńskiego, Rektor U. S. B. 
prof. Staniewiez, Dyrektor Kolei Państ- 

  

portfelu ministra spraw zagranicznych. 
Sprawa następcy ministra Barthou na 
stanowisko ministra spraw  zagranicz- 
nych jest żywo omawiana. 

Jako prawdopodobni następcy mini- | 
stra Barthou są wymieniani: Herriot, 
Paul Boncour, Tardieu, Flandin i de 
Jouvenel. Jako następca ministra Sar- 
raut jest wymieniany b. premjer Laval. 
Poważna część prasy nie wierzy w dale 
ko idące zmiany w łonie gabinetu ze 
względu na stosunki dyplomatyczne. 

Dzienniki są zdania, że najlepszem 
rozwiązaniem byłoby uniknięcie wszel- 
kich zmian w łonie gabinetu i objęcie te 
ki ministra spraw zagranicznych przez 
-premjera Doumergue'a. 

odjechał do Warszawy 
wowych inżynier K. Falkowski, kilku 
wyższych urzędników województwa, sta 
rostwa grodzkiego i wileńsko - trockiego 
oraz wyżsi oficerowie polieji. 

WARSZAWA. (Pat). Dziś po połud- 
niu powrócił do Warszawy Marszałek 
Piłsudski. i 

Na dworeu powitali Marszałka prem 
jer Kozłowski, wiceministrowie spraw 
wojskowych generałowie Kasprzycki i 
Sławoj - Składkowski i inni. 

  

_ Nowy Zarząd m. Wilna 
Wczoraj dokonane zostały. wybory 

nowego Zarządu m. Wilna. Wybrani zo- 
stali: prezydentem — dr. Wiktor Male- 

(Szczegóły 

szewski, wieeprezydentami pp. Adam 
Piłsudski, Teodor Nagurski i Kazimierz 
Grodzieki. 
na str. 5). 

a waw | 

- eza, że paszport osobnika 

Zwłoki króla w 
BIAŁOGRÓD. (Pat). Pancernik jugo 

stowianski „Dubrovnik“ wiozący trum- 
nę ze zwłokami króla Aleksandra ocze- 
kiwany jest w Splicie w sobotę. dnia 13 
bm. w południe Specjamy pociąg, który 

Manifestacje 
- PARYŻ. (Pat). Havas donosi z Biało. 

grodu: W kołach politycznych utrzymu- 
je się przeświadczenie, iż zamordowanie 
króla jest dziełem terorystów maced. 

W wielu miejscowościach, a także w 

  

Królowa Marja. > 

drodze do kraju 
przewiezie zwłoki króla przez Zagrzeb 
do Białogrodu odejdzie w niedzielę ra- 
no. Data pogrzebu nie jest jeszcze usta- 
lona, nie należy oczekiwać wcześniej, ś 
niż w środę lub czwartek. + 

antywłoskie 
Zagrzebiu i Lublanie odbywały się manė 
festacje, podczas których wznoszono wro 
gie okrzyki w stosunku do Włoch i Wę* 
gier. W Serajewie manifestowano prze- 
ciwko Włochom. ; bass 

Dokoła osoby mordercyi w griólników 

Paszport sfałszowany 
MARSYLJA, (PAT). — Agencja Havasa do- 

nosi, że śledztwo przeprowadzone na miejscu 
przez konsula czeskosłowaekiego ustaliło osta 
tecznie, że paszport Kelemana jest fałszywy. Za 
równo co do formatu jak i układu paszport róż 
ni się od normalnego typu dokumentów czesko- 
słowackieh. Niektóre napisy w paszporcie za- 
wierają błędył Ustalono, że podpis konsula czes 

kosłowackiego w Zagrzebiu nie jest autentyczny 
i że prawdopodobnie stanowi reprodukcję lito- 
graficzną autentycznego podpisu. Potwierdza się 
również wiadomość, że władze czeskie nie zna 
łazły w księgach stanu cywilnego w Pradze 
wzmianki o urodzeniu Kelemana. 

Domniemani wspólnicy 
PARYŻ, (PAT). — Prezydjum polieji oświad 

aresztowanego na 
dworcu Fontainenbleau opiewał na nazwisko 
Sylwestra Nalisa i zaopatrzony był w wizę fran 
euską z 28. 9. r. b. Dwaj osobnicy aresztowani 
w Annemasse na pograniczu Szwajcarji mieli 
paszporty na nazwisko Benesza i Novaka. Pier 
wszy z nich urodził się w Zara w 1903 r., drugi 
zaś w Gorycji w 1900. Obaj przybyli 28. 9. do 
Szwajearji przez granicę włoską. Jak się zdaje, 
w chwili aresztowania przybyli oni z Fonteineb 
leau. Benesz przyznaje, że zał***mał sie w ied 

| mał Ё 

nym z hoteli paryskich i utrzymuje, že Novak 
i Nalis to jedną osoba. Eo 

Przy dalszem badaniu stwierdzono, że Ве-: ̀ 
nesz i Novak mają na sobie części garderoby 
pochodzące z tego samego magazynu ubrań, 
gdzie było kupione ubranie zabójcy, Ałeksandrz , 
Kelemana. Jak się zdaje, aresztowani należą de 
organizacji terorystycznej: i nie są jedynymi 
spėlnikami merdercy. : 2 у 

Aresztowani mieli oświadczyć, że na wypa 

dek nieudania się zamachu w Marsylji zamie: 
rzali dokonać nowego zamachu w Paryżu. М 

Benesz i Novak przy- - 
znali się do wspólnictwa. 

PARYŻ. (Pat). Zaaresztowani dwaj. 
domniemani spólnicy Kelemana Benesz i 
Novak zeznali, że istotnie mieszkali w: 
Paryżu na kilka dni przed zamachem w 
hotelu, w którym zatrzymał się również; 
zabójca Kelemen. i 

Zarówno Novak jak i Benesz przyzna; 
li się, że należeli do tej samej co Kelemen: 
organizacji terorystycznej, która. miała: 
dokonać zamachu na króla jugosłowiań; 
w Paryżu, w wypadku, gdyby zamach w: 
Marsylji zawiódł.. ы& “
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Odroczenie wizyty Goemboesa 
BUDAPESZT. (Pat). Węgierska agen 

«ja telegraficzna ogłasza oficjalny komu 
nikat, że wyjazd premj. Goemboesa do 

Warszawy został odroczony. 

Przyczyną odroczenia na krótki czas 
rjazdu premjera Goemboesa do War- 

szawy jest tragiczna Śmierć króla Ale- 

ksandra i ministra Barthou. 

  

ASA SLS SI INT I TIESTO SCO 

“. p min. Barthou 

Lord Eden w krajach 
skandynawskich 

° ŁONDYN. (Pat). Lord pieczęci pry- 
'watnej Eden odjechał dziś z wizytą do 
krąjów skandynawskich, żegnany przy 
odjeździe przez posła szwedzkiego w Lon 

dynie. 

Nowy poseł estoński 
- TALLIN. (Pat). Wedle doniesień pra 

sy posłem estońskim w Warszawie ma 
- być mianowanym J. Markus, obecny rad 

Ej A г 
cą poselstwa estońskiego w Londynie. 

| J. Markus urodził się w 1884 r. na 
Saaremaa. W r. 1912 ukończył wydział 

  

| matemalyczny w Petersbūurgu. Od r. 1921 -pracu 

  

    
   

  

je w ministerstwie spraw zagranicznych. Był 
konsulem generalnym i ra a estoń 
skiego w Berlinie a od r. 19 me sta- 
mowisko zajmuje w poselstwie estońskiem w Lon 
dynie. W r. 1925 Markus brał 
retarz gen. Laidonera w nadzwy 
Ligi Narodów w Mossulu. 

lział jako sek- 
ajnej komisji 

    
  

  

Związek b. wojskowych 
Polaków w Finlandji 

Na odbytym ostatnio w Krakowie II zjeź- 

dzie b. wojskowych Polaków, zorganizowanych 

w latach 1917 — 1918 w zwią 

landji, postanowiono utworzy. 

skowych Polaków w Finlandji*. 

i na terenie Fin- 

„Związek b. Woj 
    

Do zarządu zostali wybrani: por. rez. Włodzi 

mierz Strycki, ppor. rez. Witold Skibiński, kpt. 

mar. Eugenjusz Jóźwikiewicz, mjr. art. Zenon 

Staszek, rtm. rez. starosta Stanisław Bogusław- 

ski, poseł na sejm dr. Tadeusz Biluchowski oraz 

Wojciech Pasek. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od i—VIll klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczycieli gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 
! ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 

Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 12. 

  

    

  

  

Zawsze przodujące są 

| Radjoodbiorniki „ELEKTRIT“ 
|. DWÓJKI POPULARNE, 

: TROJKI TRZYZAKRESOWE 

Oferują 

Hm Michał Girda 
„Zamkowa 20, tel. 16-28 

i SUPERHETERODYNY 

  

ELEKTRIT | 
| Wileńska 24, tel. 10-38 

„KURJER* z dn. 12 października 1934 r. 
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Szef sztabu generalnego Estonji 
z wizytą w Polsce 

WARSZAWA. (Pat). Dziś rano pocią 
giem wileńskim przybył szef sztabu ge 
neralnego Estonji gen. Roman Reek. Na 
peronie dworca ustawiły się kompanie 
chorągwiane 26 p. p. Wiłali gen. Reeka 
przedstawiciele poselstwa estońskiego, 

szef sztabu głównego gen. Gąsiorows 
zastępca szefa sztabu głównego gen. 

Kordjan Zamorski. 

WARSZAWA. (Pat). Szef sztabu ar- 
mji estońskiej gen. Reek przybył o godz. 
11.30 na Plac Marszałka Piłsudskiego w 
towarzystwie płk. Freiberga i adjutan- 
ta, gdzie złożył wieniec na grobie Nie- 
znanego Żołnierza. 

Podczas uroczystości składania wień 
ca byli obecni przedstawiciele poselst- 
wa estońskiego. przedstawiciele wojsko 
wości z szefem sztabu gen. Gąsiorow- 
skim na czele, oraz asystowały kompan 
je chorągwiane 36 p. p. z orkiestrą, któ 

ra odegrała hymny estoński i polski. 

WARSZAWA. (Pat). Szef sztabu armji 
estońskiej gen. Reck złożył w dniu dzi- 

  

siejszym szereg wizyt oficjalnych i po- 

dejmowany był śniadaniem przez gen. 

Gąsiorowskiego. 
W dniu jutrzejszym gen. Reek wyje 

dzie do Rembertowa. gdzie będzie obec 

ny na ćwiczeniach oraz óbejrzy instytu 
cje wojskowe. Wieczorem gen. Reek weź 

  

* mie udział w obiedzie wydanym przez 

ministra spraw wojskowych. 

WARSZAWA. (Pat). Dziś przybył do 

Belwederu szef sztabu generalnego armji 

estońskiej gen. Reek i wpisał się do księ 

gi audjencjonalnej. 

WARSZAWA. (Pat). Dziś w południe 
szef sztabu głównego gen. Gąsiorowski 

w obecności zastępcy szefa sztabu głów 

nego generała Kordjan Zamorskiego о- 
raz wyższych oficerów sztabu głównego 
udekorował złotym krzyżem zasługi sze 

fa sztabu generalnego armji estońskiej 
gen. Reeka oraz komandorją orderu Pol 
ski Odrodzonej wyższego oficera szłabu 

armji estońskiej płk. Masinga. 

    

W Hiszpanji następuje uspokojenie 
PARYŻ, (PAT). — Z: Madrytu donoszą: Pow 

stańcy w Asturji powoli cofają się przed woj- 
skami rządowemi. Jest 12 zabitych i wiełu ran 
nych. 

  

PARYŻ, (PAT). — Z Barcelony donoszą: Woj 
skowy sąd doraźny ' skazał mna dożywotnie cięż 

kie roboty płk. Richarda, jednego z przywódców 
powstańców w Barcelonie. 

ZN drzew 6К ОМОСОНТ 
NACZ CZARNOCKICH 

woj. Nowogródzkie, poczta Lachowicze 

polecają na sezon bieżący ładne, zdrowe DRZEWKA. KRZE WY 

OWOCOWE, wychowane w klimacie surowym kresów północno- 

wschodnich na podkładkach miejscowego pochodzenia. 
  

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

Na uroczystości żałobne 
Dzisiaj zdecydowane zosłanie czy i 

w jakim składzie wyjedzie delegacja 
Rzpłilei na uroczystości pogrzebowe $. 
p króla Aleksandra do Białogrodu. Naj 
prawdopodobniej wyjedzie delegacja zło 
żona wyłącznie z przedstawicieli wojsko 
wości. z tego względu, że zmarły król byi 

      

kawalerem wielkiej wstęgi Virtuti Mili- 

tari. С 

Co do reprezentacji Rzplitej Da PV“ 

grzebie min. Barthou, to reprezentować 

będzie Polskę prawdopodobnie ambasa 

dor Rzplitej w Paryżu Chłapowski. 

Podpisanie układu kompensacyjnego 
polsko-niemieckiego 

Wczoraj o godz. 3 po poł. w Mini- 
sterstwie Spr. Zagr. podpisany został u- 
kład kompensacyjny między Polską a 
Niemcami. W związku z tem polskie 
'T-wo dła Handlu Kompensacyjnego w 
Warszawie uruchamia w tych dniach w 
Berlinie swoją agendę. 

Delegatem ze strony niemieckiej 7 Ta 
mienia instytucji pod nazwą Izba Hand 
lowa Niemiecko - Polska, która prowa” 

dzić będzie rozrachunki, jest P- Kindler. 

P. Kindler przybył już do Warszawy ! 

wczoraj rozpoczął urzędowanie. 

Dodatkowy układ handlowy polsko - austrjacki 
Wczoraj zakończone zostały polska- 

austrjackie rokowania handlowe. Celera 
tych rozmów było osiągnięcie porozumie 

nia w sprawie zwiększenia eksportu rol 

nego do Austrji. Rokowania doprowadzi 

ły do zawarcia dodatkowego układu. 
  

Dziś Rada Ministrów 
Dziś po południu odbędzie się pod 

przewodnictwem premjera Kozłowskie- 
go posiedzenie Rady Ministrów, na któ- 
rem załatwionych zostanie kilka projek 

tów rozporządzeń Pana Prezydenta Rzpli 
tej ž mocą ustawy. 

Wśród tych projektów znajdują się 
m in. projekt rozporządzenia o postępo 
waniu zapobiegawczo - układowem, pro 

jekt rozp. o prawie o upadłościach i pro 

jekt rozporządzenia o komunalnych ka 
sach oszczędności. 

Legjon Młodych 
Komenda Główna Legjonu Młodych 

komunikuje, że wszelkie wiadomości 0 

ograniczeniu działalności L. M. do tere- 
nu akademickiego nie odpowiadają 
prawdzie. 

 



Otwarcie roku akademickiego na U.S. 

  

J. M. Rektor prof. dr. Witold Staniewicz. 

W dniu wczorajszym odbyło się uro- 

czyste otwarcie roku akademickiego: Po 

nabożeństwie w kościele św. Jana, о4- 

prawionem przez J. E. Arcybiskupa Jal- 

brzykowskiego, ruszył tradycyjny po- 

chód Senatu i Profesorów w purpuro 

wych togach ze wspaniałemi łańcucha- 
mi do Auli kolumnowej z Magnificencją 
rektorem W. Staniewiczem na czele. W 

"ściśle zapełnionej sali rozpoczął swe 

przemówienie p. Rektor wezwaniem du 
uczczenia przez powstanie tragicznie 
zmarłych w Marsylji Króla Aleksandra 

Jugosłowi iańskiego i min. Barthou, co 

też zebrani w skupieniu uczynili. Pierw - 

szy rząd zajęli p. woj. Jaszczołt, prez. 
Maleszewski, J. E. Arcybiskup Jałbrzy- 

kowski, gen. Żeligowski, konsul Donas, 
gen. Skwarczyński, Hacham Szapszał, 
przedstawiciel duchowieństwa prawo- 
sławneso i wyznań ewangelickich. W 
dalszych rzędach, doroczną tradycją, 
utrzymaną przez U. S$. B. od czasów 
Czartoryskiego, zebrane społeczeństwo 
wileńskie, oczekujące sprawozdania z u 
biegłego roku akademickiego. 

Р. Rektor udziela następujących да- 
nych, które podajemy w streszczeniu, 

pomijając m. in. podziękowanie składa- 
ne różnym osobom za życzliwy stosunek 

lub pracę dla wszechnicy. 

365-y ROK ISTNIENIA WSZECHNICY. 
Dostojne Zgromadzenie! — rozpoczy 

na P. -Rektor. Ubiegły rok akademicki, 
365 od założenia, a 15 od wskrzeszenia 
naszej W szechnicy, rozpoczynališmy , w 
atmosferze niepewności i niepokoju. No- 
wa ustawa akademicka przyniosła na 
wstępie roku, szereg może koniecznych, 
lecz tem niemniej ciężkich i bolesnych 
zarządzeń władz, dotyczących zwijania 
katedr, które wywołały powszechny: smu 
tek, a wśród części profesorów i studen- 
tów podniecenie i rozgoryczenie. 

Jednak gorące i serdeczne przywiąza 
nie, które ży wimy wszyscy — P. Minister 

i Jego najbliżsi współpracownicy, Senat 
i Profesorowie, oraz młodzież akademi- 
cka do naszej Alma Mater, tego zaiste 
królewskiego Daru, który złożył Józef 
Piłsudski Wilnu, spowodowało, że wspól 
nym wysiłkiem zdołano utrzymać ład i 
spokój i działalność Uniwersytetu nie- 
tylko że nie została osłabiona, lecz prze- 
ciwnie wzmożona, we wszystkich nie- 
mal dziedzinach pracy. 

Rok ubiegły zapisał się w kronice U- 

niwersytetu szeregiem zdarzeń, obcho- 

dziliśmy w dniu 9 grudnia uroczystość 
400-lecia urodzin założyciela naszego 
Uniwersytetu, Króla Stefana Batorego. 
Uroczystość tę, jak również promocję na 
doktora honoris causa naszego Uniwer- 

sytetu Prof. Adrjana Divekiego, odbytą 
w czerwcu, zaszczycił swą obecnością 
przedstawiciel szlachetnego narodu Wę- 
gierskiego Minister Matiszkać dając swo 

im dwukrotnym wśród nas pobytem, wy 
raz serdecznej przyjaźni, którą żywi ku 
„Polsce, Wilnu i naszemu Uniwćrsyteto- 
wi naród węgierski, przyjaźni na głębo- 
kiej wzajemności opartej. 

W związku z uroczystościami Bato- 
rowemi Uniwersytet nasz doznał wzru- 

szającego wyróżnienia ze strony wojska. 

  

    

„westycyj, jak np. bu- 

„KURJER* z dn. 12 października 1934 r. 

Ota w listopadzie ubiegłego roku w obe- 
cności Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej w Grodnie, 81 p. p. im. Króla Stefa- 
na Batorego dóręczył Uniwersytetowi 
swą odznakę pułkową, by stwierdzić jak 
głosi dyplom nadania „że ziemia Gro- 
dzieńska, skąd pułk się wywodzi, uwa- 
żała zawsze Wilno za swą duchową sio- 
licę*. Ponadto znakomity uczony Prof. 

  

"Bolesław Hryniewiecki dedykował Uni- 
wersytetowi swą pracę „Tentamen Flo- 
rae Lithuaniae“. 

W dniu 19 marca b. r. jak zwykle U- 
niwersytet nasz złożył hołd swemu 
Wskrzesicielowi i Dobroczyńcy, na szcze 
gólnie podniosłej i wzruszającej uroczy- 
stości, odbytej w tych murach. 

Wdniu 7. V. po uroczystem nabożeń- 
stwie żałobnem odsłonięty został portret 
Ś. p. Rektora Parczewskiego w sali Nr. II, 
która odtąd jego została nazwana imie- 
niem. 

W murach Uniwersytetu odbył się w 
czerwcu obchód ku uczczeniu 500-lecia 
zgonu Króla Władysława Jagiełły. 

Podkreślić wreszcie należy, że z koń 
cem roku akademickiego odwiedził nasz 
Uniwersytet p. Minister Wyznań Religij 
nych i Oświecenia Publicznego, który 
wraz z Księdzem Wiecimietrah Prof. 
Żongołłowiczem wzięli udział w ad hoc 
zwołanem posiedzeniu Senatu. Ponadto 

   

'P. Minister zwiedził szereg zakładów i 
klinik oraz Dom Akademicki. Wizyta ta 
miała doniosłe dla Uniwersytetu znacze- 
nie, gdyż w jej wyniku zapadła decyzja 
budowy drugiego skrzydła Domu Aka- 
demickiego, nadbudowy kliniki położni 
czej, co się już rozpoczęło, oraz uskutecz 
nienia szeregu remontów. 

W murach naszej uczelni odbył się 
szereg zjazdów naukowych. Gościli 
wśród nas profesorowie uniwersytetów 
zagranicznych, którzy wygłaszali tutaj 
swe wykłady. 

STAN GOSPODARCZY. 

Rząd łożył na nasz Uniwersytet z bu- 
dżetu 2.602.987 zł. Dochody własne za- 
kładów i klinik zostały utrzymane na 
mniej więcej tym sma poziomie, (prze 
szło 500.000 zi). Na tem miejseu pod- 
kreślić muszę 3 poni ałtyśkią ofiarę. 
którą poniosło na rzecz Uniwersytetu 
Ministerstwo Spraw Wojskowych, skre- 
ślając ciążące na naszych klinikach za- 
dłużenie w kwocie 78.398 zł. 

Pomimo przeżywanego obecnie kry- 
zysu, zwiększyły się wydatnio wpływy 

ną tak zwany .„Fundusz Opłat Studenc- 

   

  

kich, które wyniosły 812.565 zł. pod-- 
czas, gdy w roku poprzednim stanowiły 
one zaledwie 709.313 zł. To polepszenie 

się sytuacji materjal- 
nej naszej uczelni po 
zwoliło przystąpić do 
szeregu nowych - 

dowy domu dla as- 
tronomów i meteoro- 

logów. 
Wpływy z „fun- 

duszu opłat studene- 
kich* zostały podzie- 
lone przez Ministerst- 
wo w sposób nastę- 

pujący: 
Główne wydatki z 

„funduszu opłat stu- 
denekich* poszły na 
potrzeby pracownia- 
ne, seminaryjne i bi- 
bljoteki oraz pomoc 
młodzieży. 

'Kapitały stanowią- 
ce własność Uniwer- 
sytetu, a także z da- 

rów i zapisów wyno- 
siły na dzień 31 sier- 
pnia 95867 zł. 43 gr 
i 2:375 dolarów i były | 
przeważnie ulokowa- 
ne w pożyczce naro- 
dowej, dzięki czemu 
osiągnęło się wyso- 

kie oprocentowanie, 
co umożliwi wydatne 

zwiększenie nagród, 
pożyczek i zapomóg 
udzielonych z tych 

funduszów. 

  

Fundacja Żemłosławska, ni: 
worzona z wspaniałomyślnego 

zapisu Margrabiny Umiastows- 

kiej, rozwija się coraz pomyśl- 

niej. 

Gospodarstwo rolne w Żem- 

łosławiu dzięki świetnemu Kie- 

rownictwu P. Prezesa Zygmunta 

Ruszczyca i jego bezpośredniego 

pomocnika Wojciecha Moraczew 
skiego, stoi na coraz wyższym 
poziomie i promieniuje na : 
ziemię wileńską i nowogródzką. 

Dzięki coraz lepszej "DRR 

materjalnej, pomimo przeżj 
nego kryzysu, Fundacja może u- 
dzielić pomocy Studjum Rolni- 
czemu, które z pomocy tej ko: 

sta w coraz szerszym zakre- 

            

   
Dzięki przyjacielskiemu sto- 

sunkowi Zarządu Fundacji z jej 
Prezesem Mec. Jundziłłem na 
czele, zostały załatwione wszyst- 

kie sporne sprawy z Uniwersytetem, w 
wyniku czego Uniwersytet został zwoi- 
niony z ciążących na nim zobowiązań, 
wynikających z uprzedniego stosunku 
Fundacji z Uniwersytetem. 

  

  

GRONO NAUCZYCIELSKIE 
I ADMINISTRACJA. 

Grono nauczycielskie liczyło na po- 
czątku roku akademickiego 108 człoa 
ków, w tem profesorów zwyczajnych 34, 
nadzwyczajnych 42, zastępców profeso- 
rów 11 i docentów 19. Prócz tego Ściś- 
lejszego grona pracowało w Uniwersyte: 
cie 49 prowadzących wykłady zlecone, 
w tej liczbie kilku profesorów innych 'u- 
niwersyłełów i wielu adjunktów i asys- 
tentów naszego Uniwersytetu, oraz 12 
lektorów i 2 kierowników ćwiczeń fizy- 
cznych. 

  

W roku sprawozdawczym zwinięte 
zostały siedem katedr, a utworzone z0- 
stały trzy nowe. Nastąpiła też reorgani- 
zacja klinik.    

Na wszystkich Wydziałach posiadał 
Uniwersytet w końcu roku akademickie - 
go 96 katedr, w tem 44 zwyczajne 1 52 
nadzwyczajne. 

Do pomocy w pracach dydatktycz- 
nych i obowiązkach administracyjnych 
profesorów posiadał Uniwersytet 200 po- 
moceniczych sił naukowych, w tem 19 
adjunktów, 80 asystentów starszych i 

młodszych oraz 101 zastępców asysten- 
tów. Z grona ich ubył niezmiernie za- 
służony pracownik $. p. Adjunkt Józef 
Szystowski, którego śmierć przedwczes- 
na okryła żałobą Studjum Rolnicze. Uni- 

  

Widok na kościół uniwersytecki św. Jana. 

ъ
 

  

Dziedziniec uniwersytecki przed. przeróbkami, 

dokonanemi przez władze rosyjskie. 

wersytet liczył w roku sprawozdawczym 
46 urzędników etatowych, w tem 16 w 
Bibljotece, oraz 5. urzędników NR 
stracyjnych. 

W roku sprawozdawczym spadło na 
administrację. Uniwersytetu wiele no- 
wych zadań do spełnienia, które zostały 
wykonane wzorowo. 

SŁUCHACZE. 
Młodzieży studjującej było z począt- 

kiem roku ubiegłego 3.880. Wśród słn- 
chaczy było mężczyzn 2.692 czyli 69,4%/u, 
kobiet 1.188 — 30,6%. Frekwencja na 
poszczególnych Wydziałach przedstawia 
się w ten sposób: Na Wydziale Humani- 
stycznym było studentów i wolnych słu- 
chaczy 535, na Wydziale Teologicznym 
147, na Wydziale Prawa i Nauk Społe- 
cznych 1.501, na Przyrodzie wraz ze Stu 
djum Rolniczem 761, na Wydziale Le- 
karskim razem z Farmacją 847, na Sztu | 
kach Pięknych 89. 

Według wyznania cyfra ogólna tak 
się rozkłada: Wyznania Rzymsko - Ka- 
tolickiego 2.270, czyli 58,5%/0, wyznania 
mojżeszowego 1.098 czyli 28,300/o, prawo 
slawnego 380, czyli 9,799/o, ewengielic- 
kiego 67, czyli 1,729/0, grecko - katolie- 
kiego 41, czyli 1,069/0, inych wyznan 24, 
czyli 0,629/0. 

Jako swój język ojczysty podało: ję- 
zyk polski 2.315, 59,69/0, język PA 
1.067 czyli 27%, język rosyjski około 2 
czyli 5,8%/0, język białoruski 99, litewski 
101 słuchaczy. 

Biorąc pod uwagę przynależność pań 
stwową, mieliśmy 3.810 obywateli poi- 
skich, 42 obywateli łotewskich, 9 litew- 
skich i 19 obywateli innych państw. 

Dyplomów naukowych wydano w ro- 
ku 1933-34 — 414. 

PRACA NAUKOWA. 

Profesorowie, Docenci i Asystenci 0- 
głosili ogółem około 265 prac i artyku- 
łów naukowych. Jak każdego roku sze- 
reg prac asystenckich (wraz z zapomo- 
gą na dalsze prace 17) zostało nagrodzo- 
nych z przeznaczonego na ten cel Fun; 
duszu im. Marszałka Pilsudskiego. : 

Jak zawsze, tak i w tym roku, Pro- 
fesorowie uczestniczyli w szeregu zjaz: 
dów naukowych polskich i zagranicz* 
nych i wygłosili na nich szereg refera: 
tów, brali też żywy udział w pracach to- 
warzystw naukowych. Jako szczególne 
wyróżnienie wymienić należy, że Prof. 
Dr. Jan Otrębski powołany został na 
członka korespondenta Polskiej Akade- 

mji Umiejętności. 
Bibljoteka Uniwersytecka może wy- 

kazać się większym niż w latach ubieg- 
łych wzrostem księgozbioru w ciągu ro- 
ku sprawozdawczego, oraz pokaźną li- 
czbą 29 drukowanych rozpraw i artyku- 
łów swych pracowników. W sali Smu: 
blewiczowskiej w Bibljotece urządzone 
zostały 2 wielkie wystawy: 1) wystawa 
współczesnej książki polskiej i 2) wysta- 
wa Mickiewiczowska stulecia Pana Ta- 
deusza. Wydane zostały spisy książek 
i czasopism nabytych w latach 1931-32 
i 1932-33 oraz, narazie odbijany na po- 
wielaczu, biuletyn obejmujący najnow- 
sze nabytki według działów. 

  

(Dokończenie art. na str. 4-eį).



  

„KUKJER“ z dn. 12 października 1934 r. 

Otwarcie roku akademickiego na U. S. B. 
(Dokończenie art. ze str. 8-ej). 

Księgozbiór Bibljoteki zwiększył się 

w roku sprawozdawczym © 9.313 to- 

_ mów. Z darów najważniejszym jest ofia- 

rowany księgozbiór po Bronisławie Ku- 

łakowskim. obejmujący 1.290 tomów. W 

ten sposób księgozbiór Bibljoteki, nie li- 

cząc dubletów i egzemplarzy nieskata- 

iogowanych obejmuje 376.989 tomów 

druków, wraz z plakałami, 146 inkuna- 

bułów 12.636 rękopisów 5.000 rycin, 0- 

raz liczne autografy. dyplomy, atlasy, 

mapy luźne. ekslibrisy i nuty. 

Korzystało z Bibljoteki ogółem 3.140 

osób. Magazyn druków wydał czytelni i 

wypożyczalni 48.938 tomów. 

ŻYCIE MŁODZIEŻY 
AKADEMICKIEJ. 

W roku ubiegłym zostało wprowa- 

dzone w życie nowe rozporządzenie mi- 

nisierjalne o stowarzyszeniach akademi- 

ckich. Te też przeprowadzono rejestra- 

cję wszystkich slowarzyszeń, nadano im 

nowe, uzgodnione z nowemi przepisami, 

słatuty i przeprowadzono wybory na no 

wych zasadach. Olbrzymią pracę z tem 

związaną przeprowadził z ramienia Se- 

„natu Prodziekan Waśkowski, mając do 

pomocy referenta do spraw młodzieżo- 

wych Mgr. Stommę. 

| Kół naukowych jest 23, a obejmują 

one już to studentów całego wydziału 

(jak np. Koła Prawników. Medyków. 

Rolników) już to studjujących poszcze- 

gólne przedmioty. Z przedłożonych Re- 

ktoratowi sprawozdań wynika, że praca 

w niektórych zwłaszcza kołach, prowa- 

dzona jest intensywnie i wyraża się w 

szeregu wygłoszonych referatów oraz 

wspólnem opracowaniu różnych zagad- 

nień. Ponadto szereg kół wydało podrę- 

czniki lub autoryzowane skrypta profe- 

sorów. oraz ogłosiło drukiem prace na- 
ukowe swych członków. W roku spra- 
wozdawczym ukazał się XI zeszyt Al- 

mae Mater Vilnensis, oraz IH zeszyt Bi- 

    

      

   
   

    

bijoteki tego wydawnictwa, zawierający 

Księgo Jubileuszową Koła Historyków, 

Również Koło Filologów przystąpiło, .do 

będącego obecnie na ukończeniu druku 

  

wydawnictwa „Z dziejów filologii w 
"ilnie“. 
Nadmieniając o działalności innych 

stowarzyszeń, zatrzymuje się P. Rektor 
przy stowarzyszeniach samopomoco- 
wych zwłaszcza 2 głównych: 'Bratniej 
Pomocy obejmującej młodzież polską i 

Wzajemnej Pomocy skupiającej mło- 

sizież żydowską. Ogółem wpływy Brat- 

niej Pomocy wynosiły 79.459 zł. Bratnia 

Pomoc udziela pożyczek krótkotermino- 

wych, ponadto zasila niezamożnych kole 
gów pomocą żywnościową, zdrowotną 
it. p. Posiada mensę, ognisko, czytelnię 

i bibljotekę. Prowadzi, stanowiący wła- 
sność Uniwersytetu Dom Akademicki na 
górze Bouffałowej oraz utrzymuje dom 
wypoczynkowy w Legaciszkach. 

Niezależnie zaś od tego jako instytu- 

cje pozostające pod opieką Senatu. u- 

trzymuje Uniwersytet dwie bursy aka- 

demickie męską i żeńską, które dostar- 

czają mieszkań niezamożnej a pilnej 

młodzieży w cenie od 10 do 15 zł. W ro- 
ku sprawozdawczym została gruntownie 

odnowiona i przeniesiona do nowego lo- 

kalu przy ul. Augustjańskiej Bursa Żeń- 
ska, klóra może obecnie pomieścić około 
80 słuchaczek, obecnie na porządku 
dziennym jest sprawa remontu Bursy 
Męskiej. w której zamieszkuje 123 słu- 

chaczy. 

Analogicznie rozwija się działalność 

Wzajemnej Pomocy Studentów Żydów. 

korzystającej również z funduszu opłat 

studenckich w wysokości 10000 zł. Sto- 

warzyszenie to również utrzymuje men- 

sę oraz udziela pożyczek i zapomóg nie- 

zamożnej młodzieży akademickiej. 

W łączności z obiema organizacjami 

samopomocowemi działały dwie kasy 

chorych studenckie, organizując po- 

moc zdrowotną młodzież) już to we 

własnych ambulatorjach już to u leka- 
rzy specjalistów. 

  

  

      

  

Sprawie opieki zdrowotnej nad mło- 
dzieżą akademicką poświęcił w ubieg- 
łym roku akademickim Senat wiele u- 
wagi. Została powołana specjalna Komi- 
sja pod przewodnictwem Prorektora 
Czeżowskiego. Dzięki inicjatywie tej Ko 
misji zorganizowano w roku ubiegłym 
po raz pierwszy badania lekarskie no- 
wowstępujących na Uniwersytet. Ponad 
to utworzona została poradnia przeciw- 
gruźlicza, która poza bezpośrednią po- 
mocą lekarską udziela pożyczek, zagro- 
żonym tą straszną chorobą na leczenie 
klimatyczne. 

  

  

Dużo uwagi zwraca również Uniwer- 

sytet na wychowanie fizyczne młodzieży 

akademiekiej, koncentrując pracę w tym 

kierunku w osobnej Komisji pod prze- 

wodnietwem Prof. Kempistego. 

  

  a zdolnej młodzieży akademickiej, wy- 
raziła się ponadto w szeregu udzielonych 
stypendjów. które w roku sprawozdaw- 
czym udzielane były na podstawie no- 
wych przepisów. W r. ub. udziełono sty 
pendjów 303, pożyczek i zapomóg z dy- 

spozycyjnego funduszu Rektora 385. Na 
tem miejscu pragnę zaznaczyć, że w ro- 
ku ubiegłym została rozpoczęta eneigi- 

czna akcja ściągania od dłużników Uni- 
LL 

Z rewolty hiszpańskiej 

  

„Jak wiadomo Katalonja ogłosiła się niepodlegiem pańs 
zażarte walki na ulicach Barcelony. — Na ilustracji wojsk 

    w związku z tem wybuchły 
rządowe: na ulicach miasta., 

wersytetu, którzy już ukończyli stłudja, 

udzielonych stypendjów. odroczonych 
opłat i zapomóg. Uniwersytet posiada 
ołbrzymią wierzytelność "wynoszącą 
1.217.228 zł.. gdyby została ona w ter- 

minie zwrócona, to można byłoby jesz- 

cze bardziej rozszerzyć pomoc niezamoż- 

nej młodzież tudjującej obecnie w nie 

zmiernie ciężkich warunkach materjal- 

nych. 

  

    

Akcja la wydała niespodziewąnie do 

bre wyniki, skutki której doznała mło- 

dzież już w bieżącym roku akademic- 

kim. 

OGÓLNY BILANS. 

Dostojne Zgromadzenie! kończy 

P. Rektor. — Rokiem ubiegłym zamknę- 
liśmy 15-letni okres wskrzeszonego Uni- 
wersytetu Wileńskiego, okres to w życiu 

naszej uczelni trwającej wieki, dosyć 
krótki. to też hie nadawaliśmy tej dacie 

charakteru obchodu jubileuszowego, 

gdyż w Polsce potrzebne jest więcej pra 

cy niż uroczystości. Pragnę jednak cho- 

ciaż w paru słowach zestawić krótki bi- 

lans 15 - letniej pracy Uniwersytetu, Do 

syć obfity, pomimo w onej w warun- 

kach niezmiernie ciężkich, prowadzonej 

pracy organizacyjnej, dorobek naukowy 

profesorów. pomocniczych sił nauke- 

wych.i uczniów :—przeszło 2000 słucha - 

czy, którzy z dyplomem uniwersyteckim 

opuściło te mury zajmując już dziś wy- 

sokie stanowiska w nauce, sztuce, polity 

ce, wszystkich dziedzinach służby państ- 

wowej i społecznej, oraz w zawodach 

wyzwolonych, wreszcie praca kultural- 

na i społeczna, którą Uniwersytet nasz 

prowadzi wśród społeczeństwa, pozwa- 

lają stwierdzić, że godnie stara się speł- 
nić włożone nań zadanie, oraz uprzyto- 

mnić sobie jak wielką rolę odgrywa on 
w życiu Wilna, podnosząc je do godno- 

ści jednej z pięciu stolic duchowych 

Polski. 

To też w chwili tej uczucie i myśli 

nasze pełne bezgranicznej wdzięczności, 

zwracają się ku Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, który Uczelnię naszą 

dźwignął z niebytu, wskazując jej wiel- 
kie cele państwowe, naukowe i kultu- 
ralne. 

    

    

  

Sprawozdanie swoje zakończył P. 
Rektor gorącem i serdecznem WeZWa- 

niem do młodzieży, by dbała o honor i 

dobro uczelni. 

Następuje uroczyste ślubowanie no- 

wowstępujących na wszystkie wydziały, 
poczem iP. Rektor wygłosił zajmujący 

wykład historyczny z dziejów Studjum 

Rolniczego w Wilnie, oparty na rozleg- 

łej pracy archiwalnej. 

(AS T IE III EI IR IN an L TI III PPK TTDITOIAITAKTI T IST, 

Z rozmyślań starej 
panny nad > 

cnotą i grzechem 
(W odpowiedzi „War'owi*) 

Spokojna jestem kobieta — ot, rzad- 
ko kiedy pójdę do teatru czy na ul. Mi 
ckiewicza, żeby popatrzeć, jak to w wol- 
nej Polsce już czwartoklasiści otwarcie 
palą papierosy, a takie to wszystko du- 
mne, że idzie po czterech w rząd i z dro- 
gi kobiecie starej nie ustąpi. Spokojna 
jestem, powiadam, ale jakiem przeczyta 
ła „rozmyślania starego kawalera w 

poty mię uderzyło. 

Kawaler powiada, że kobiety są jaw- 
nogrzesznice i skrytogrzesznice. Tfu! 
A ja, co mam lat sześćdziesiąt, nieza- 
mężna przetrwałam i mężczyzn nielubią- 
ca, to niby kto jestem? Może skrytogrze- 

sznica? Krawcowa jestem uczciwa, a 

„dawniej byłam w socjaliźmie to wiem, 
„co i jak. Tobie stary kawalerze, wstyd 

tak gadać, bo pomyśleć można, żeś mal- 
ki wcale nie miał, a jawnogrzeszniea 

cię w koszyku na brzegach Wilenki zna- 

„Aazła. : 

„Kurjer Wilenski“ to dobre jest pi- 
smo, kłócić się nie lubi i każdemu głos 
da. żeby swoje zdanie wypowiedział. 
Słyszałam ja. że tam siedzi pani Helena 

„Romer, co bitna jest niewiasta i wielki 
swój honor ma, jako że tutejsza bez żad- 

   
  

nego podejrzenia. Pytam ja tę panią, jak 
może wytrzymać, żeby w redakcji taki 
„stary kawaler* siedział i ot! jakie głu- 
pstwa gadał? 

Słyszałam ja po różnych domach : 
dużo ludzi widziałam męskiego i żeńs- 
kiego rodzaju, ale żebym ja takiego „sta- 
rego kawalera* spotkała, tobym w nie- 
go puściła talerzem albo nożyczkami. 

Bożesz to mój, to potoż siostra moja, 
nieboga, ośmioro dzieci ma i męża za- 
walidrogę. żeby skrytogrzesznicą „ka- 
waler* ją nazywał. 

A zapytam ja — czy ten kawaler nie 

zgrzeszył? Skąd on taki wiedzący? I do 
dzieci nosa wsadził zbereźnik! Że niby 

jawnogrzesznice chciałyby je mieć, a nie 
mogą, a skrytogrzesznice muszą, choć 

nie chcą. й 
A Jezus Marja! Znaczy w Polsce wszy 

stkie dzieci z musu? Aż mię zatknęło. 
Może ten „słary kawaler” dużo kobiet 
zmusił do takiej nieprzyjemności? Czy 
choćby płaci alimenta? Znamy takich! 
Szwenda się tu i tam, a potem mówi -— 
„dziecko nie do mnie podobne*. To i 
chwała Bogu, że nie do ciebie. Przynaj- 
mniej po ludzku wygląda. Matka w po- 
cie czoła zastosowała ulepszenie twego 
gatunku, a ty dziecka się wypierasz? 

Stara jestem kobieta, ale wybrałam 
najtęższą parasolkę z przedwojennym 
kijkiem i rozejrzę się za „starym kawa- 
lerem'*, który woli jawnogrzesznice. 

Psocił on w wielu domach, zanim 
włożył szlafrok i usiadł przy kominku. 

Kto jak nie on łaził za taką porządną 
kobietą, gdzie się nie pojawiła i skomlał, 
że się utopi, jeżeli nie. Albo wyjmował 
rewolwer i mówił: „już mnie nie zoba- 

ysz“. Innej kobiecie od rewotweru sła- 
ę zrobi, nieborze, zapłacze albo zem 

dleje, a on, Judasz, tuż... tuż... Znałam 

takiego absztyfikanta, co taki błyszczący 
rewolwer siostrzenicy mojej pokazywał 
i już cyngiel naciskał. No to chciała go 
ratować'Złotych mu trzysta pożyczyła. 

A on ani enoty, ani złotych już nie zwró- 
ей. Gdzieś do Gdyni wyjechał jawno- 
grzesznik taki. Jego Tadzia obie my te- 
taz hodujemy i radość z niego mamy, 
ale płaczu ile przedtem było! , 

    

Pan, stary kawalerze,. kobiety na 
dwie części podzielił, a ja, stara, wszyst- 
kich mężczyzn do jednej jawnogrzeszmi- 
czej przegrody zapędzę. Skrytogrzeszni- 

` 

cy oni przy swojej żonie, kiedy na nich. 
patrzy, a jak w drugiem mieście, albo 
zagranicą, to już niczego sobie nie: ża- 
łują. Można ich wtedy nazwać jawno- 

„grzesznicy zuchwali, a w innym wypad- 
ku „bojożony*. 

A taka biedna żona mówi do innej: 

— Mój Witek, Julek czy Jasio nig- 
dyby na coś podobnego się nie odważył. 
Wie, że gdybym się dowiedziała... gdy- 
bym nawet przeczuła... tu zaczyna pła- 
kać. 

A tamta, z którą on... powiada: 

— Naturalnie! Są wyjątki — a po- 
nieważ „bojożon* zdołał ją usidlić, spo- 

tyka się z nim wieczorem (ważne posie- 

dzenie) : 

Oho! ho! nie zdołasz mię oszukać 

swoim szlafrokiem, stary kawalerze. 

Słyszałam, że jak przychodzisz na 

bridge'a do znajomych, zaraz głaszczesz 

pod brodę pokojówkę i zachęcasz do 
rzeczy zdrożnych. * i 

'Wiem, że teraz zmęczony już jesteś 

i nietęgi w nogach, to częściej musisz 

przy kominku posiedzieć, nad pasjan- 

sem, ale żebyś miał przytem błogi spo- 

kój ducha — nie wierzę. Fajczysko ku- 

rzysz'i dopatrzenia w domu nie masz, 

bo ani jawno- ani skrytogrzesznica żyć 
z tobą nie chciała. Żołądek masz zepsu- 

ty, atretyzm cię łamie, wątroba nie w po 

rządku, zęby ci poczerniały, a innych 

chorób wymieniać nie będę. 
A żeś tak skrzywdził kobiety, stary 

kawalerze, niewiadomo, co cię czeka. 

Myśłę, że się ożenisz z własną służą 

cą i ta dopiero nauczy cię moresu. Na 
tylnych łapkach będziesz w kwiecistym 
szlafroku tańczył przed swoją kobietą, 
co cię w srogości bożej przytrzyma, u 
każda skrytogrzesznica omijać cię bę- 
dzie o trzy kilometry, nie mówię już o 
jawnogrzesznicach, gdyż połowica two- 
ja nie zostawi ci więcej nad trzydzieści 
groszy w portmonetce. 

Tak będziemy pomszczone, co daj 
Boże najrychlej — Amen. 

- Stara panna. 

-—000— 

  



Dr. Wiktor Maleszewski 
Prezydent miasta Wlilna. 

  

Dr. Wiktor Maleszewski urodzit się w roku 

1883 w. ziemi suwals , powiat kalwaryjski. 
Średnie i wyższe studja odbył w Rosji, w Char- 
kowie w roku 1909-ym kończy wydział lekarski, 

arzem ziemskim w gub. ekateryno- 
nowisku przebywa do roku 

do Suwałk. 
iatowej został zmobi- 

lizony cielony do szeregów armji rosy, j 
Jako lekarz pułkowy odjeżdża na front i po 
pewnym czase dostaje się do niewoli niemiec- 
kiej. Po wydostaniu się z niewoli pracuje w 

wie na stanowisku lekarza w szpitalu 
„Dzieciątka Jezus”. > 

W roku 1919 wstępuje do wojska polskiego 
w randze majora lekarza, pełniąc funkcje ko- 
mendanta szpitala 106. 

końcu roku 1919 obejmuje stanowisko 
szefa sanitarnego Il-ej dyw Litewsko-Biało- 
ruskiej, zaś od października roku 1920 stanowi- 

    

   

   

  

  

       

  

  

  

   

    

    

sko szefa sanitarnego grupy wojsk Litwy Środ- 
kowej. Skolei pełni funkcje zastępcy komen- 

  

danta szpitala wojskowego i po wystąpieniu 
z wojska przechodzi do służby cywilnej. 

Wybory do Rady Miejskiej w roku 19 
1go na stłanownsku naczelnego lekarza K. 

„horych. Do Rady Miejskiej kandyduje z listy 
Nr. 10 (ugrupowanie prorzadowej. Wybran na 
ławnika obejmuje sekcję zdrowia i wydział 
społeczny Magistratu ` у 

Po zrzeczeniu stanowiska przez prezy- 
denta Folejewskiego w dn. 25.IV 1932 r. został 
obrany przez Radę Miejską p: ydentem miasta. 

Po rozwiązaniu Rady jskiej i zarządu miasta 
dr. Maleszewski został mianowany Tymczaso- 
wym Prezydentem i obowiązki te pełni do ostat- 
niej chwili. r 

Teodor Nagurski 
w iceprezydent mia sta, Wilna 
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ur. w © 1901 w Kiejdanach w Litwie, pochodzi 

z rodz odgrywającej wybitną rolę na terenie 

Żmudzi Rzeczypospolitej .przedrozbiorowej. 

Jest wnukiem powstańca z r. 1863. 

Zagnany jako uczeń na Mohylowszczyznę W 

1918 r. wstąpił do Polskiej Organiza Wiojsko 

wej w Homlu, gdzie uzyskał funkcje zastępcy 
Kom. Obwodu. Na tej placówce pozostawał do 

maja 1919 r opuszczając ją po rozkonspirowa: 

niu. — Przedostał się do Polski. Dalszą służbę 

w jskową odbył w 1 Pułku Ułanów Krechowiec 

kich. Uniwersytet Stefana Batorego ukończył w 
r. 1924 2 tytułem Magistra Praw. Na terenie aka- 

demickim brał wybitny udział w pracach .spo- 

łecznych, stwarzając w r. 1921 Akademicką Spół- 

dzielnię Wytwórczą. W r. 1923 zorganizował 
1-szą na terenie Wilna Akademieką Legję Woj 

skową. i 
Po skończonych studjach prawnych wyjechał 

Ho Belgji, gdzie utrzymując się o własnych si- 

łach uzyskał w roku 1928 dyplom licencić nauk 
handlowych w Akademji Handłowej w Antwer- 

pii. Mimo korzystnych propozycyj w służbie za- 

granicznej, wrócił do rodzinnego Wilna, gdzie 

  

   

      

_Fiedorowicza (Kl. 

„KURJER“ z dn. 12 października 1934 r. 

OWY ZARZĄD MIASTA WILNA 
Wczoraj odbyło się zebranie wybor- 

cze nowej Rady Miejskiej. Stawiło się 62 
radnych. Galerja oraz połowa sali Izby 

Przemysłowo - Handlowej została szczel 
nie wypełniona przez publiczność. 

Zebranie zagaił komisaryczny prezy- 
dent miasta dr. Maleszewski; informu- 

jae radnych, że z polecenia wojewody 

w myśl paragrafu 4-go rozporządzenia 
ministrów zostało zwołane zebranie Ra 
dy Miejskiej w celu wybrania Zarządu 
mi. sta, a więc: prezydenta, trzech wice- 

prezydentów i siedmiu ławników. 

Na przewodniczącego zebrania 34 

głosami wybrano następnie dr. Umiastow 

skiego (Blok Gosp.), który powołał na 

asesorów dr. Wygodzkiego (Klub. Żyd.) 
i profesora Komarnickiego (Kl. Nar). 

Na prezydenta miasta zgłoszono jed 
ną kandydaturę w osobie dr. Maleszew- 
skiego. Na stole prezydjalnym ūslawio- 
no dużą drewnianą skrzynię — urnę. 
Rozpoczęło się głosowanie tajne przy po 
mocy kartek. Głosy oddało 62 radnych— 
w tem jeden głos nieważny, 28 kartek 
białych i 33 kartki z nazwiskiem dr. Ma 

leszewskiego. 

— Prezydentem miasta został wybra 
ny dr. Maleszewski — ogłasza przewod 

niczący. 

— Niech żyje! Niech żyje — krzyczą 
radni i publiczność. 

Z galerji na głowę prezydenta dr. Ma 
leszewskiego sypią się kwiaty. Rzucają 
je panie. Publiczność wstaje i oklaskuje 
nowego prezydenta miasta, który rów- 

nież powstaje i kłania się. 

— Niech żyje, niech żyje! 

Przed wyborami wiceprezydentów 
wywiązuje się dyskusja nad sposobem 
głosowania. Przewodniczący wyjaśnia, 

że po zgłoszeniu kandydatów na jedne- 
go wiceprezydenta wybiera się z poś- 

ród nich jednego wicepiezydenta; po wy 
borze zaś jednego przystąpuje do nowe 
go wyboru drugiego wiceprezydenta. Na 
tomiast p. Fiedorowicz i mec. Kiersnow 
ski domagają się aby głosowano na każ 
dego kandydata po kolei — t. j. tyle ra- 
zy ile jest zgłoszonych kandydatów. Mee. 
Czernichow (Klub Żyd.) dowodzi z za- 
bójezą logiką, że rozumowanie przedsta 

wieieli' Klubu. Narodowego. jest wybitnie 
nielogieznie. Wreszcie czterdziestoma 
głosami uchwala się, aby głosować spo- 
sobem podanym przez przewodniczące- 
go. 

   

    

   

W pierwszem głosowaniu na jednego 
wiceprezydenta zgłoszono kandydaturę 
p. Adama Piłsudskiego (Bl. Gosp.) i p. 

ar... W głosowaniu 
oddano 61 kartek w tem 10 nieważnych, 
18 z nazwiskiem p. Fiedorowicza i 38 z 
nazwiskiem p. Adama Piłsudskiego. Wi 
ceprezydentem został wybrany p. Adam 
Piłsudski. Publiczność gorąco oklaskuje 
go. Panie rzucają kwiaty. 

Endecja nie daje za wygraną i w na- 
stępnem głosowaniu stawia znowu kan 
dydaturę p. Fiedorowicza. Blok Gosp. 
zgłasza natomiast kandydaturę p. dyr. 
Teodora Nagurskiego. Atmosfera staje 
się eoraz bardziej gorąca... po stronie en 
deckiej. 

W drugiem głosowaniu oddano 62 
kartki — w tem 10 nieważnych, 17 z na 
zwiskiem p. Z. Fiedorowicza 1 35 z na- 
zwiskiem p. dyr. Teodora Nagurskiego. 
Wieeprezydentem został wybrany p. dyr. 
Teodor Nagurski. Publiczność powitała 
wybór oklaskami. 

Endecja mimo spadku formy swego 
kandydata w drugiem głosowaniu (z 18 
gł na 17) zgłasza go i w trzecim głoso- 
waniu. A nuż, a może? Adwokat Czerni 
ERURAGEZNOWRAZY KZWERZEZOEOREE AZRRTOR 

    

wszedł do pracy w samorządzie miejskim. Od 
r. 1921 do 1924 pracował w charakterze urzęd- 

nika wydziału podatkowego: Magistratu, zaś od 
r. 1928 objął uzyskane w trybie konkursu stano- 
wisko Dyrektora Centr. Biura Statystycznego. W 
latach 1929 — 1931 pracował w Izbie Przemysło 
wo—Handłowej w charakterze kierownika dzia 
łu przemysłowo - handłowego, Od r. 1931 objął 
funkcje referenta budżetowego Magistratu. Bie- 
rze udział w pracach Instytutu Badań: Nauko- 
wych Europy Wschodniej w Wilnie oraz Tnsty- 
tutu Bałtyckiego w Toruniu: Jest Wieeprezesem 
Zarządu Okręgu Wiileńsko - Nowogródzkiego 
Związku Peowiaków, Prezesem Klubu Włóczę- 
gów, organizacji ideowej, przez siebie założonej. 

  

chow opowiada prasie anegdotkę, którą 
podobno słyszał od p. Fiedorowicza. 

Mianowicie: Na targ idzie wieśniak. 

Pytają go — czy niesie co na sprzed 
Odpowiada, że nie. Może chce coś kupić? 
Mówi, że nie. A więc poco idzie? 

— Może w drodze powrotnej uda mu 
się przysiąść do jakiegoś gospodarza — 

odpowiada wieśniak. 
Do trzeciego głosowania Bl. Gosp. 

zgłasza kandydaturę p. Kazimierza Gro- 
dziekiego. W głosowaniu oddano 62 gło 
sy — w tem 11 nieważnych, 18 kartek z 

nazwiskiem p. Z. Fiedorowicza, 33 z naz 
wiskiem p. Grodzickiego. Wieeprezyden 
tem został wybrany p. Kazimierz Gro- 
dzieki. Publiczność żywo oklaskuje go. 

Po przerwie przystąpiono do wybor 
ru ławników. Zgłoszono trzy listy z kan 
dydatami — Nr. 1: (Bl. Gosp.) — p. Ni- 
żyński, p. Hurynowiczówna, p. Sokołow 
ski i p. Hillerowa, Nr. 2 (Kl. Żyd.) — p. 
M. Taub i Nr. 3 — p. Fiedorowicz, p. Ku 
bilus, p. Kasperowiczowa i p. Gołębiow- 
ski. ` 

W glosowaniu lista Nr. 1 otrzymala 
33 glosy, lista Nr. 2 — 8 i lista Nr. 3 — 
19 głosów. Przewodniczący stwierdza, że 
mandaty ławników dzielą się pomiędzy 
listami w następujący sposób: lista Nr. 
1 —4, Nr. 2 — 1, Nr. 3 — 2. Ławnika- 
mi zostali pp. Niżyński, Hurynowiezów 

okołowski, Hillerowa, Taub, Fiedo 
rowiez i Kubilus. 

Po zakończeniu wyborów radny dr. 
Wysłouch zgłosił wniosek o wysłanie 

następujących depesz: 

  

  

  

  

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Prof. 
Ignacy Mościeki — Warszawa. 

Rada Miejska 'w Wilnie z okazji swego kon- 
stytucyjnego zebrania składa Panu Prezydento- 
w wyrazy hołdu i zapewnienia — najlepszej wo 
li, pożyteeznej pracy dla dobra Państwa i samo- 
rządu. 

P. Marszałek Polski Józef Piłsudski. 

Rada Miejska Miłego Ci Panie Marszałku 

Miasta składa Wodzowi Narodu wyrazy głębo 

kiej czci i hołdu oraz przyrzeczenie realizowa- 
nia Twych nakazów, zdążających do podniesie- 
nia potęgi i dobrobytu Najjaśniejszej Rzeczypo- 
spolitej. 

P. Minister Spraw Wewnętrznych 
Marjan Kościałkowski — Warszawa. 

Rada Miejska zapewnia Pana inistra 0 
swych rzetelnych dążeniach do współpracy z 

rządem dla dobra Wilna. 

  

Odczytane teksty depesz radni i pu- 

publiczność przyjęli gorącymi oklaska- 

mi. Następnie dr. Wysłouch odczytał pro 

jekt uchwały R. M. w obronie studjum 

rolniczego USB. 
„Głęboko zaniepokojona pogłoskami o likwi 

dacji Studjam Rolniczego U. S. B. w Wilnie na 
swem pierwszem posiedzeniu zwraca się do 
czynników miarodajnych z gorącą prośbą © za 
niechanie powyższego zamiaru. 

Wilno, stolica rolniczego kraju opiera swój 
dobrobyt na pomyślności rolnictwa. Rozwój zaś 
tego zależy w pierwszym rzędzie od rozwoju 
wiedzy rolniczej, której niezastąpioną placówką 
jest Studjum Rolnicze U. S. B. w Wilnie. Likwi 
dacja tej uczelni spowodowałaby nieobliczalne 

straty — zarówno dla całej połaci Ziemi Półno- 

eno — Wschodniej Rzeczypospolitej, jak rów 

nież dla Wilna*. 

Po stwierdzeniu, że wnioski te zosta 

ły przyjęte. przewodniczący zamknął po 

siedzenie o godz. 12 m. 40. 
LI 

Wobec wyboru członków zarządu 

miasta z pośród radnych, na miejsce wy 

branych wchodzą do Rady Miejskiej za 

stępcy w kolejności ilości otrzymanych 

głosów (członkowie zarządu miasta 

wchodzą do Rady Miejskiej z urzędu). 

W ten sposób z list Bloku Gospodarcze 

go otrzymują mandat radziecki: pp. 

Piotr Hermanowicz, Maciej Kielmuč, 

prof. Iwo Jaworski, Bronisław Herman- 

Ižycki i Aleksander Pudło. 

Adam Piłsudski 
Wiiceprezydent miasta Wilna. 

  

urodził się w roku 1869 w majątku Zułów, 
na terenie pow. święciańskiego. Naukę pobierał 
w I wileńskiem gimnazjum. W roku 1901 po 
dłuższym pobycie w Żmudzi p. Adam Piłsudski 
przybywa do Wilna, gdzie wstępuje do służby 
miejskiej, pracuje początkowo w elektrowni, 

następnie zaś bezpośrednio w magistracie. W r 
1909 obejmuje stanowisko głównego buchaltera, 
które piastuje aż do roku 1932. W roku tym, 

po 23-letniem kierownictwie buchalterją miej 

ską, przechodzi na emeryturę. 

IPodczas swej długoletniej służby p. Adam Pił 

sudski oddał miastu niejedną cenną usługę. Jego 

fachowość i sumienność w pracy, jak również 

szczery, otwarty charakter zjednąły mu pow 
szechny mir i szacunek nietylko wśród kolegów 
i podwładnych, ale w szerszych sferach ludnoś- 

ci, która zapoznała się z nim dzięki jego ożywio 

nej działalności społeczno -—— filantropijnej. W 

okresie bowiem okupacji niemieckiej popularny 

p. Adam kierował jednym z okręgów 
jum nad biednymi. I tu dał się poznać ja 
nostka w pracy społecznej nieoceniona. 

   
W roku 1932 obecny wice-prezydent zostaje 

mianowany delegatem finansowym Rządu przy 
Zarządzie Miejskim. Dzięki wszechstronnej zna 

jomości spraw samorządowych oraz żmudnej 

pracy p. Adam Piłsudski sprawia, że, stale de 

ficytowy budżet zostaje zrównoważony. Na sta 

nowisku delegata pozostawał do dnia dzisiej- 
szego. ' 

Wspomnieć jeszcze należy, że p, Adam Pił 

sudski był przewodniczącym Komitetu pracowni 
czego pożyczki narodowej, osiągając i.na tem 
polu wspaniałe i już wiadome rezultaty pracy, 
poparte samoofiarnością ogółu pracowniczego. 

Kazimierz Grodzicki 
Wiceprezydent miasta Wilna 

  

й 

ur. 24 lutego 1896 r. w Stanisławowie, gdzie prze 

bywa stale i gdzie kończy studja średnie w r. 

1914-tym (wnuk powstańca 1863 r.). 
Od roku 1912 bierze czynny udział w pracy 

niepodległościowej w organizacji wojskowej 
drużyn strzełeckich. 

Dnia 4 sierpnia 1914 r. wyjeżdża do Krako- 

wa i wstępuje do mobilizujących się oddziałów 

strbeleckich Komendanta J. Piłsudskiego, z któ 

remi dnia 6 sierpnia 1914 r. z Oleandrów wyru- 
sza w pole. й 

Od tego czasu dzieli wspólnie z innymi los 

żołnierzy | Brygady Legjonóy na froncie aż 

do kryzysu przysięgowego. Był ranny w bitwie 

pod Kuklami. Po kryzysie przydzielony zostaje 

do armji austrjackiej skąd później wyjeżdża 

na Ukrainę. 
Jako członek P. O. W. nawiązuje kontakt 

z władzami tej organizacji i pracuje w jej sze- 
1cgach w Kijowie, Chersoniu później na Bessa 

rabji. W listopadzie 1918 r. wraca do Stanisła 

wowa, bierze udział w pracach organizacyjnych 

P. O. W. na Małopolskę Wschodnią oraz w wal 

kach z Ukraińcami w obronie liwowa i Mało- 

polski Wsch. jako D-ca Komp. — Po zakończe 

niu tych walk wraca do oddziału macierzy. 
go 1 P. A. L., gdzie przebywa do końca wojn 

IPo wojnie uzupełnia swe studja (akademja 

handlowa, Lwów) i pracuje na stanowiskach 

kierowniczych w_różnych Instytucjach spółdziel 

czych i handlowych w Stanisławowie, Nowogród 
ku, Lwowie, Gdańsku, Toruniu i ostatnio w 

Wiilnie. 
Bierze udział w pracy społecznej w Słanisła 

wowie, Nowogródku, w Związku 'Legjonistów, 
w Związku Strzeleckim (Kom. Ob.), w Związku 
Rezerwistow, w Zw. Osadników i B. B. W. R. 
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DO 20% 
PRZY TEM SAMEM 

PHIL 

cena tylko 

ralą wykonywa się   

KUPUJCIE 40 DECALUMENOWE 

Super: dirga. Super- 
ŽAROWKI ZE SREBRZYSTYM COKOŁEM 
1 PODWOJNĄ SPIRALĄ ŽARZENIA 

WIĘCEJ 

Każda żarówka posiada cechę, która wskazuje 
ilość światła żarówki i ilość zużywanego prądu 

DECALUMEN- ilość światła, 

SUPER-ARGA i 
niepomiernie oszczędne w 

nieco drożśza. | 
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L na cechę! 
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SUPER-ARLITA 

zužyciu prądu 

40, 65,   

    

— ‘атепете zapis na rzecz tye 

  

! Dziwaczne 
į Ludzi ekscentrycznych i złośliwych niebrak 

į na šwi „ Potrafią oni, jeśli mają Środki po 

| temu, zadziwiać albo dokuezać swoim bliźnim 

a, a często gęsto i po śmierci, gdy wpad- 

     

  

    'mmencie umieścić parę złośliwych klauzul. 

Słynny był np. testament pewnej zamożnej 

lady angielskiej, która zapisała cały swój i 

tek wraz z piękną willą... 40-tu pieskom ras 

wym. Rodzina zaatakowała testament i wkońcu 

     

stanęła ugoda, na podstawie której krewni otrzy 

mali spadek, przejmując jednak na siebie obo- 

wiązek utrzymywania psiej rodziny do końca jej 

ia.    

  

1 Bardze dowcipnie i subtelnie postąpił pewieu 

znany adwokat berliński, który zostawił w te$- 

woich klientów, 

których sprawy przegrał w sądzie. W ten sposób 

wynagrodził po śmierci skrzywdzonych przez 

siebie. Dodajmy, że był kawalerem, bo inaczej... 

    

    

  

Złościwe były trzy ciotki mrs. Granatt, które 

testamenty 
zapisały jej eały swój majątek w wysokości 

200.000 dolarów pod warunki że licząca 67 

lat wesoła spadkobierczyni odbędzie tam i spo- 

wrotem podróż z N. Yorku do Londynu. Nota- 

bene mrs. Granatt nie znosi jazdy okretem i 

  

  

cierpi na chorobę morską za każdym przejaz- 

dem. Biedna! Zanim wejdzie w posiadanie 

200.000 dolarów przechoruje 50 razy swe podró- 

że i esiągnie piękny wiek. 

Jeszcze złośliwszy kawał pośmiertny wyrzą- 

dził adwokat Miller z Toronto (Kanada). Po- 

dzielił swój majątek w taki sposób: prokurato- 

   

rewi generalnemu, zawziętemu wrogowi gier 

hazardowych, zapisał spory pakiet losów lote- 

ryjnych, oraz kilka tuzinów biletów na wyścigi, 

innemu znów znajomemu, fanatycznemu zwolen 

nikowi prohibieji i antyalkoholikowi, zapisał 

dwa udziały w browarze, wreszcie resztę mająt- 

ku zapisał starszej damie, która — jak pisze — 

„UCZ) 

  

życie, od- 

  

iła mnie szczęśliwym na całe 

Т 
  

    е ргхей 20-tū laty moje ošwiadezyny“, 

DA 
Pierwsze kreacje jesienne 

Wprawdzie od chłodnych dni dzieli nas je- 

* kalendarz, 

  

ygotowała już        
   

ale moda p 

ięknych kreacyj na 

okres dni 

  

esiennych. Największa rozmaitość 

h. Tu fan- 

erpana. Bar- 

    

panuje, jak się okazuje, w płasz 

tazja i pomysłowość jest niew.   
dzo będą modne rękawy wachlarzowate, posze- 

rzone dołem; szerokie bufiaste kołnierze, k 

żujące się na plecach, spotykane będą bardzo 

często. Futra stanowią w dalszym ciągu nie- 

  

zbędne przybrania przy płas SHOE 

Znikły w tym roku maleńkie zarękawki, które 

lak faworyzowała moda zeszłoroczna, mi 

  

wełny. 

  

ich zajęły olbrzymie balony i kule, które 

zem spełniają funkcję torebek o pojemności nie- 

ograniczonej. 

Pozatem modne będą wszelkie wyroby dzia- 

ne z włóczki. Jest to bardzo miłe i zarazem 
  

I Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś premjera! 

BAL w SAVOJU ; 
  

Organizacja i działalność policji francuskiej 
Zabójstwo króla Aleksandra na terytorjum 

irancuskiem zwraca znowu uwagę na policję 

francuską, która nie potrafiła zapobiec temu 

wypadkowi. Niezależnie od tego afera Stawi- 

skiego i wszystkie związane z nią wypadki (w 

pierwszym rzędzie zabójstwo Prince'a) wciąż 

jeszcze pasjonują i spewnością długo jeszcze 

pasjonować będą społeczeństwo francuskie. w 

związku z tem, poświęca się w prasie franeu- 

skiej wiele miejsca i uwagi policji. Panuje roz- 

powszechnione mniemanie, że policja nadsek- 

wańska odegrała w aferze Stawiskiego i zabój- 

stwie sędziego Prince'a rolę bardzo dwuznaczną. 

Niektóre pisma wręcz inspirują, jakoby zarów- 

uo Stawiski jak Prince padli ofiarą mafji poli- 

cyjnej. 
Nie wdająe się w te i tym podobne ryzy- 

kowne domysły, rzućmy na chwilę okiem na or- 

ganizację 1 działalność francuskiej armji stró- 

żów bezpieczeństwa publicznego. 

PODZIAŁ. 

Całą policję franeuską dzieli się na dwie 

grupy: 1) Prefekturę Paryża i dep. Sekwany 

oraz 2) Służbę Biezpieczeństwa Krajowego. — 

Pierwsza grupa obejmuje stolicę i okolice, dru- 

ga zaś — prowincję dalszą. Podział taki jest 

uzasadniony okolicznością, że — jak daleko 

pamięć ludzka sięga — Paryż był zawsze ogni- 

skiem niepokojów, ruchawek i buntów. Rzec 

można, że prowincja wybiera rząd, zaś Paryż 

gó obala. Wystarczy przypomnieć wielką rewo- 

lucję lub komunę z 1871 r. Moiłoch paryski, 

ulica stolicy odegrały i wciąż jeszcze odegry- 

wają rolę pierwszorzędną. Władzom centralnym 

sprawia jeden Paryż spewnością więcej kłopotu, 

niź cała pozostała prowineja francuska. Stąd 

konieczność utrzymywania specjalnego, przy- 

stosowanego do warunków lokalnych aparatu 

Preiektury Paryża i dep. Sekwany. Dla uzupeł- 

nienia charakterystyki tej instytucji dodajmy, 

że prefektura stworzona została 17 lutego 1800 

roku przez słynnego Fouch'go, arcyłotra lecz 

jednocześnie areyzdelnego ministra napoleań- 

skiego.  Fouchć zorganizował prefekturę tak 

świetnie, że po dziś dzień nie uległa ona żadnym 

większym, istotnym zmianom. у 

Obie grupy: Prefektura i Służba Bezpieczeń- 
stwa podlegają M-stwu Spraw Wewnętrznych. 

FUNKCJE POLICJI. 
Funkcje policji możnaby rozpatrywać pod 

dwoma kątami widzenia: administracyjnym i 

sądowym. Z punktu widzenia administracy jne- 

go, policja strzeże ładu publicznego i zapobiega 

naruszeniu praw obowiązujących. Z punktu wi- 

dzenia sądowego, policja tępi zbrodniarzy i prze 

stępeów, wyłapując takowych i oddając w ręce 

sprawiedliwości. Jak zauważył pewien dowcipny 
Francuz, możnaby te dwie strony działalnońci 
policyjnej nazwać: profiloktyka i terapeutyka. 
Z jednej strony bowiem policja zapobiega, z 
drugiej zaś leczy. 

CO CIEKAWSZE? 
Na zapytanie, która z wymienionych powy- 

żej fukcyj wzbudza u nas więcej zainteresowa- 
nia, adpowie niewątpliwie: druga. Istotnie, czyż 
nie ciekawsze jest np. łapanie wymykającego 
się zbrodniarza, aniżeli przypominanie, że czas 
już zamknąć kawiarnię lub wstrzymanie jednym 
ruchem laseczki całego ruchu kołowego na uli- 
cy? Zajmijmy się przeto trochę tą ciekawszą, 
sądową stroną działalności policji. 

. 

BRYGADY I ICH SPECJALNOŚCI. 

Policja francuska — ta od terapentyki — 
dzieli się na brygady, odpowiednio do speejal- 
ności. Istnieją więc: brygada speejalna, bryg. 
światowa, bryg. dróg publicznych, bryg. finan- 
sowa, bryg. tożsamości i t. d. i t. d. 

Szezególnie interesującą jest działalność bry- 
gady specjalnej. Brygada ta zajmuje się wykry- 
waniem morderstw, zabójstw, fałszerzy pienię- 
dzy, wielkich oszustw i t. d. Siłą rzeczy, bry- 
gada specjalna skupia w swem łonie najzdolniej 
szych detektywów. Naogół też może się brygada 
pochwalić poważnemi sukcesami. Tak np. w ok- 
resie 1930—1932 r. z 28 poważnych spraw (mor- 
derstwa) brygada wyświetliła 25 spraw i oddała 
w ręce sprawiedliwości 25 zbrodniarzy. Wieikie 
usługi w fej dziedzinie oddaje policji laborato- 
rjum chemji fizjologicznej, 

Brygada światowa ma dwie dziedziny pracy: 
obyczaje i narkotyki. Co do wykroczeń prze- 
ciwko obyczajności Paryż ma, jak wiadomo, 
ustaloną opinję na eałym świecie. Perwersja 
seksualna, obrażająca moralność publiczną chy- 

ba nigdzie nie święci takich triumfów, jak w 
Paryżu, zwłaszcza w Paryżu noenym. Agenci 
brygady Światowej szperają po niezliczonych 
jaskiniach rozpusty, wyłapując zwolenników 
miłości lezbijskiej, pederastów, pedofilów, ge- 
rontotfilów, sadystów, mazochistów i innych zbo- 

czeńców, których imię legjon, nie mówiąc już 
o całkiem pospolitych handlarzach żywym to- 
warem, alfosnach, gigolach, sutenerach, kuple- 
rach i t. p. Ponadto brygada zwalcza handiarzy 

kokainą, morfiną, heroiną, opium, haszyszem, 
eterem. Walka ta nie obywa się bez ludzkich 
ofiar. Od 1920 r. padło pod kulami i nożami 8 
zohitych i 50 rannych policjanótw. 

POLICJA POLITYCZNA. 
Wielki organizator policji franeuskiej Fou- 

chć przywiązywał do istnienia policji politycz- 
nej ogromną wagę. Dzięki swym agentom wie- 

dział bowiem o wszystkiem. Wiedział nietyłko 
» tem co paryżanie robią i mówią, lecz nawet 
o. tem co myślą. Policja polityczna we Francji 
istniała i istnieje po dziś dzień. Funkcje jej — 
jeżeli chodzi o badanie nastrojów politycznych 
—są ułatwione dzięki prasie. Każda partja po- 
lityczna stara się oddziałać na opinję przede- 

wszystkiem przy pomocy prasy. Uważne wczy: 
tywanie się w enuncjacje prasowe tego czy owe- 
go stronnietwa powie nieraz więcej, niż pry- 
mitywne podsłuchiwanie pod drzwiami czy prze 
kupywanie jakiegoś konfidenta. Oczywiście ga- 
zeta nie odźwierciedli spisku. W; tej dziedzinie 
policja polit. musi posługiwać się t. zw. mon- 
<chardami czyli konfidentami, rekrutowanymi we 
wszystkich warstwach społecznych. Ostatnio pod 
adresem francuskiej policji polit. padły zarzuty, 
że nie potrafiła zapobiec morderstwu, dokona- 
nemu na osobiekróla jugosłowiańskiego. Czy 
zarzuty le są słuszne — okaże przyszłość. Tak 

w ogólnych zarysach działa i pracuje policja 
francuska. ® NEW. 

   
  

  

bardzo praktyczne. Spotykamy okrycia z włócz- 

ki, niczem nie ustępuj.    ce okryciom z materja- 

łów fabrycznych. Okryciom jesiennym odpowia- 

dają dwa zasadnicze typy: 

z obeislym, 

jum sportowy 

  

   
baskinowym iecikiem, 

ściśnięty w pasie i luźny płaszcz trz 

mocno 

  

sierciowy 
Ten ostatni coprawda mocno już się uprzyk- 

rzył. Kołnierz, narazie, jak się ktoś dowcipnie 

ził, kiełkuje, to znaczy, jest niewielki, ale 

jest zapowiedzią bogatego przybrania z futra. 

Cała tegoroczna pomysłowość 

  

wy 
  

skoncentrowała 

> tylko można. 

ch, pod žakietem, na ka- 

st ważnym 

   
się na futrach. Są wszędzie, gdz 

Przy sukni, na ręk 

mizelce, szyi, na pl 

     

     ch. Futro į 

rdziej sfalygo- 

się nie do po: 

  

momentem dekoracyjnym, najł 

  

wana sukienka do pra 

  

y zmie 
znania dzięki płaskiej kokardzie futrzanej. 

Przy sukniach obowiązuje kilka 

czych kanonów. Przedewszystkiem spadz 

ramion i wyszukane przybranie syi, powtóre 

wąska sylwetka princessy i obcisłe biodra. Bufy 

    

    

ramion opadają poniżej łokcia, często spotyka 

jwięcej rękaw bywa. 

kimonowy lub reglanowy. Bardzo mało widzi 

ych. Długość ich jest najroz- 

maitsza. Zwyczaj przybierania sukien kokarda 

  

się L. zw. rękaw popi. (Na 

  

się rękawów wszy 

  

mi utarł i pozostaje w sile. Efektowna kokarda 

z weluru zdobi każdą suknię, nawet jedwabną 

i wełnianą. Wełna pozostaje tylko na przed- 

południe, na poobiedzie wyłącznie jedwab. Bar- 

dzo dużo ciężkiego marocain, tafty, mory, zaś 

na wieczór przeważnie koronka cellophan. O ile 

suknia zapięta jest pod szyję, © ty 
wieczorem plecy, ramiona i szyja Są całkowicie 

obnażone. Po długoletniej banicji powróciły do 

łask pióra. Zrazu zaczęły się ukazywać skrom- 

nie w postaci pojedyńczych piórek na kapelu- 

szach lub jako przybrania balowych toalet. Do 

jesiennego kostjumu zapowiada się moda szy- 

kownego lekkiego toczka z piór lub futra, albo 

też z materjału imitującego futro, Z tego sa- 

mego materjału zrobiona jest torebka i przybra- 

     

    

nie przy kołnierzu oraz rękawach żakietu. 

° Cėline. 

LB A IA T 

Złóż datek na powoazian! 
kd i G i a a 

Kiedy się oczekuje miłych gości 

  Młode córki pani domu przybićcrają stół na przyjęcie gości.



Dziś Korpus Ochrony Pogranicza ob- 
chodzi dziesięciolecie swego istnienia. W 
r. 1924 z rozkazu Marszałka J. Piłsud- 
skiego rozpoczął ciężką, pełną ofiar służ 

bę na krańcach Rzeczypospolitej, dziś 
stoi wobec wspaniałego dorobku, z któ- 
rego może być dumny. 

Pamiętamy dobrze atmosferę na po- 
graniczu naszych ziem do jesieni r. 1924. 
Liczne bandy rozbójnicze i dywersyjne 
grasowały w dzień i w noc w powiatach 
granicznych. zagłębiały się zuchwale 
wgłąb województw, rabowały majątki i 
miasteczka. Policja była bezsilna, lud- 

ność żyła jak na wułkanie. Przez granicę 
przekradali się przemytnicy, szpiedzy, 
agitatorz W atmosferze tej życie nie 
mogło rozw się normalnie. 

Późną jesienią roku 1924 wyruszyły 
na pogranicze pierwsze oddziały KOP-u. 
Szły w teren dziki, nieprzygotowany: nie 
było dobrych kwater. ludność witała nie 

ufnością. Rozpoczęły się utarczki z ban- 

dytami. Ciągłe alarmy. pościgi — nawet 
walki wręcz. Żyło się jak na froncie. Od- 

działy KOP-u składały się jednak z pierw 
szorzędnego* żołnierza. dowodzili niemi 
okryci sławą podczas wojny, oficerowie 
i podoficerowie. Kopista przezwyciężył 
wszystkie trudności. W pierwszym roku 
istnienia Korpusu zatrzymano na pogra- 
niczu przeszło 5000 osób, odparto 89 
zbrojnych band, które usiłowały wedrzeć 

się do Polski. i zlikwidowano 51 band, 
grasujących na pograniczu Polski. W 
walkach tych padło wielu żołnierzy K. O. 
P-u. Życiem swem zapłacili za pacyfiku 
<ję pogranicza. Cześć ich pamięci! ; 

Z biegiem czasu ludność nabrała za- 

ufania do KOP-u, potem zaś uznania i 

wreszcie zaprzyjaźniła się z nim. 

Pacyfikacja naszego pogranicza od 
wielu lat jest wzorowa. Tereny nasze — 
Wileńszczyzny i Nowogródczyzny — nie 
znają nawet bandytów w rodzaju grasu- 
jicego obecnie w Małopolsce Maczugi. 
Żołnierz KOP-u strzeże bowiem dobrze 
swoich terenów. 

Warunki pracy żołnierza KOP<u są 
dziś zależne przeważnie tylko od terenu. 
Najłatwiej jest pełnić służbę na terenie 
suchym. najciężej natomiast na terenach 
bagnistych, jak np. na Polesiu. 

Poza ochroną granic KOP odgrywa 
dużą rolę w życiu gospodarczem terenów 

pogranicznych  Przedewszystkiem jest 
dobrym konsumentem, co dla producen- 
tów, oddalonych dziesiątkami kilomet- 
rów od stacyj kolejowych, jest niebyle- 
jaką okazją zbytu produktów rolnych. 

KOP zbudował i buduje pozatem sze- 
reg dróg. mostów — dla ułatwienia ko- 
munikacji z miejscowościami, gdzie ma 
swoją siedzibę na pograniczu. Dziś na 
terenie Wileńszczyzny niema miejscowó- 
ści na pograniczu, do której nie możnaby 
było dojechać samochodem. Sprawił to 
KOP albo własnemi siłami, albo odpo- 
wiednią interwencją u władz. 

KOP w niejednej miejscowości zbudo- 
wał szkołę z własnych składek; w bardzo 
wielu — dożywia dzieci w wieku szkol- 
nym, dopomaga ubogiej ludności i t d. 

Poszczególne strażnice prowadzą wzo 
rowe gospodarstwa rolne. Wpływają one 
na. podniesienie kultury uprawy roli w 
okolicznych wsiach. Chłopi bowiem, ob- 
serwując wzorowe gospodarstwa, starają 
się polepszać uprawę swej roli. | 

Niemniej doniosła jest rola oświatowa 
KOP-u na terenach pogranicznych, a 
więc przeważnie daleko położonych od 

   

      

  

  

    

   

    

  

  

centrów kulturabriejszych. Każda straż- 
nica posiada radjo. otrzymu je gazety, któ 
re daje czytać ludności okolicznej. 

Osobiste zetknięcie się dowódców pla- 
cówek i podoficerów z ludnością zacieś- 
nia jezcze bardziej przyjazne stosunki. 
Ludność zwraca się bardzo często do ko- 
Pistów z prośbą o pomoc w nieszczęś- 

: ciach, z prośbą o radę a nawet o pożycz- 
ki pieniężne, k 

K. O. P. uczy higjeny, udziela pomo- | 
cy lekarskiej. pozwala korzystać z bibljo 
teki własnej i t. d. ji t. d. 

W ub, roku na 668-miu przedstawie- 
nach teatralnych, ' urządzonych / przez 
K. O. P.. było obecnych 56 tysięcy žoi- 
nierzy i 31 tysięcy osób cywilnych. 

Jak widzimy. rola K. O. P-u na na- 
szych ziemiach nie ogranicza się jedynie 
do strażnika granic, lecz rozszerza się ча 

„KURJER* z dn. 12 paždzierzika 1934 r. 

Na 10-ciolecie K. 0. P- 
całe życie gospodarcze i kuituralne tych 
okolic, w których K. O. P. ma swoje pla- 
cówki. 

Dzisiejsze święto K. O. P-u nie za- 
wiera w swym programie ani akadencji. 
ani defilady na szerszą skalę. Natomiast 
obchodzone będzie na terenie całej Wi- 
leńszczyzny i innych ziem w tych licz- 
nych. miejscowościach. gdzie od dziesię 
ciu łat K. O. P. bezpośrednio styka 
się ze społeczeństwem i prowadzi swą o- 
wocną pracę, -— a więc — w N. Święcia- 
nach, Niemenczynie, Podświlu, Głębo- 
kiem, Wilejce i w całym szeregu innych 

      

    

  

muasteczek i wsi. W obchodach tych we- 
źmie udział miejscowe społeczeństwo. 

Na pamiątkę dziesięciolecia swej pra- 
cy K. O. P. wykonywa szereg robót o 
charakterze użyteczności publicznej 
m. in. buduje kościół w jednej z miejsco 
wości nadgranicznych. 

Na zakończenie należy wspomnieć, 
że dowódcą K. O. P. brygady Wilno jest 
płk. Stanisław  Kruk-Szuster. szefem 
szłabu brygady kpt. dypl. Mieczys- 
ław Słowikowski, szefem intendentury 

kpt. dypl. Kajewski i szefem łączno- 
ści kpt. Tuziński. (w. 

SEPSY 

  

Gimnastyka pięknych pań. 
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Inspekcje K.0.P-u 
Dowódca Brygady K. O. P. w Wil- 

nie płk. Kruk-Schuster przeprowadził 
inspekcję strażnice w rejonie Turmont. 

Fundusz 
Kultury Narodowej 

Fundusz Kultury Narodowej powstał w 1928 
1oku z inicjatywy ówczesnego prezesa Rady Mi- 
nistrow Józefa Piłsudskiego. 

Budżet funduszu K. N. wynosił w pierwszym 

  

    

    

       

roku istnienia 5.000.000 złotych. W r. 1930/31 
przeznaczono ha Fundusz K. N 000.000 zł. 
z budżetu Prezydjum R. Min. i z Min. W. R. 

  

     
WOP DDA 0 złotych. 

W r. 1931/32 ś 1932/33 Fund. K. N. otrzymał 
po 1.000.000 Ogólna więc suma za okres 
5-letni (1928—1933) wynosi około 10.000.000 zł. 

Z kwoty tej wydano na naukę około 7.000.000 
zł., na sztukę — 3.000.000 zł. 

Z Białoruskiego 
T-wa Naukowego 

10 b. m. w lekalu białoruskiego amuzeum 
odbyło się zebranie Białoruskiego T-wa Nauko- 
wego, na któr 

   

      

relacje z przebiegu Zjazdu. 

Jak nika z referatów, zainteresowanie bia- 
ecie nauki, w porównaniu z 
zrosło. W 

5 referatów poświęconych  białorusoznawst 
(Doc. Ossowski — „Geografja Zach. Bie 

Bujak edziba „plemienia Radzimi- 
asyst. Rudzińska — „Mowa ukraińska w 

Е ach W. W. XX. Litewskich*; prof. Fle- 
nowski (Rosjanin z Pragi) — „Ślady bytności 

a Skoryny w Pradzej. Białorusini wy- 
len referat. Przedstawicieli nauki bia- 

skiej z Mińska nie było na zjeździe. 

Ciekawem jest, że ze strony delegatów ukra- 
ińskich — Białorusini wyczuwali pewien chłód, 

cy się tłuma że nauka ukraińska 
anektuje w 
miątki st 

       

  

   

  

   

  

     

    

   
  

  

           
  

   

    

   

ne wpływy ukra- 
Białorusinów. 

  

stawiła się licznie. 0. 

  

KURJER SPORTOWY 
Reprezentacyjne składy Polski na mecze 

z Rumunja i Łotwą 
Kapitan sportowy PZPN Kałuża, usta 

lił definitywnie składy naszej reprezen- 
tącji na mecze z Rumunją i Łotwą. 

Na mecz z Rumunją, który odbędzie się 

w nadchodzącą niedzielę we Lwowie, 
skład reprezentacji Polski przedstawia 
się następująco: 

Bramkarz Fontawicz. Obrona: 

Martyna—Bułanow, Pomoc: Dziwisz 

Kotlarczyk I — Mysiak. Atak: Urban 
Ciszewski — Nawrot — Wilimowski 
Balcer. 1 ; i 

Skład reprezentacyjny na mecz z Lo- 
twą w Rydze: Bramkarz — Domański. 
Obrona: Karasiak -— Dalecki. Pomoc: 
Haliszka — Szczepaniak — Szaller. A- 

lak: Włodarz — Pazurek — Peterek —- 
Łysakowski — Wypijewski. 

Z drużyną polską do Lwowa na 
mecz z Rumunją wyjeżdżają oficjalnie: 
$en. Bończa-Uzdowski, płk. dr. Rudolf, 
p. Mallof i kpt. Nikolski. 

Z drużyną naszą do Rygi na mecz z 
Łotwą pojadą oficjalnie pp. płk. Żołę- 
dziowski i mjr. Loth. 

Rezerwę drużyny polskiej na mecz 
z Łotwą stanowią: 

Keller, Michalski, Przykucki, Kisiele- 
wski. 

‚ (Rezerwa nasza na mecz z Rumunją: 
Albański, Doniec, Wilczkiewicz, Ha- 

nin, Zimmer i Król. 

Skład reprezentacji Łotwy na mecz z Polską 
Kapitan sportowy Łotewsikego Zwią- 

zku Piłki Nożnej ustalił następującą re- 
prezentację Łotwy na mecz z Polską. 
który się odbędzie w najbliższą niedzielę 
w Rydze: 

Lazdins, Zandbergs, Slavisans, Stan- 
kus, Szejbels, Lindmanis, Tairins, Je- 
niks, Petersons, Karlow, Borduszko 

Zawody prowadzić będzie fin Pek- 
konen. 

Półfinały piłkarskie © wejście do Ligi 
Program rozgrywek półfinałowych o 

wejście do państwowej ligi piłkarskiej 
przedstawia się następująco: 

Wdniu 21 b. m. grają. w Poznaniu: 
Legja—WKS Śmigły Wilno, w Święto- Świętochłowice. 

POLSKA DRUŻYNA Z LITWY NIE 
PRZYJEDZIE DO. RYGI. 

"Przed meczem Polska — Łotwa w 
Rydze miał się odbyć ciekawy mecz dru 
żyn polskich z Łotwy i Litwy. 

_ Mieli ze sobą spotkać się piłkarze Re 
duty (Łotwa) z graczami Sparty z (Kow 
na). 

Dowiadujemy Się, iż piłkarze Sparty 
do Rygi nie przyjadą. 

ZAWODY SPORTOWE MAKABIL., 
W. piątek i sobotę odbędą się zawody orga- 

nizowane przez Okręg Wileński Związku „Ma- 
kabi Wi piątek dn. 12 b. m. o godz. 6 PP: 
w lokalu ŻTGS „Makabi” (Nikodema 6) począ- 
tek turnieju ping-pongowego o puhar redakcji 
„Cajt”. W sobotę dn. 13 b. m. od godz. 8.30 

  

  

wody łekkoatletyczńe i gier sportowych na sta- 
djonie WIE (Pióromont) z udziałem najlepszych 
Zawodnikėw(czekj „Makabi“ i „ŽAKS“ oraz or- 
ganizacyj harcerskich. О godz. 2 pp. mecz pik“ 
karski. RAE 

  

chłowicach: Śląsk—Czarni Lwów. 
Mecze rewanżowe odbędą się-w dniu 

28 b. m. a mianowicie: w Wilnie: Legja 
—Smigly, „we Lwowie: Czarni—Śląsk 

' 

L. KOWALEWSKI MISTRZEM 
W STRZELANIU. 

Na strzelnicy Miejskiego Komitetu PW i WF 
na Pióromoncie odbyły się doroczne indywidu- 
«lne zawody strzeleckie © mistrzostwo Gniazda 
Wiłeńskiego T-wa Gimnastycznego „Sokół*. 

Mistrzem na rok 1934—35 został Kowalew- 
ski Longin. Na dalszych miejscach znałeźli się 
Brancewicz, Niepokojezycki, Restkowski i Koz- 
łowski. 

Pierwszych 5 najlepszych strzelców dostało 
pamiątkowe żetony a mistrz nagrodę przechod / 
nią statuetkę, ufundowaną przez Sekcję Strze 
leeka Sokoła Wileńskiego. 1 

Niektórzy członkowie T-wa doceniając og- 
romne znaczenie strzelectwa i będąc gorącymi 
propagatorami tego rodzaju sportu, ofiarowali 
na powyższe zawody bardzo ładne i cenne na 
grody; przybór do pisania — Naczelnik Jarocki, 
obraz akwerela artysta malarz Międzybłocki: 

K. P. W. WYGRAŁO 
"W WOLKOWYSKU. 

Zostały przeprowadzone staraniem Powiato- 
wej Komendy: Przysposobienia Wojskowego 76 

p. p. w Wołkowysku zespołowe zawody strzelec 
kie o mistrzostwo m. Wołkowyska na zgłoszo- 
nych 18 zespołów. 

1 miejsce zdobył zespół K. P. Wł Wołko- 
wysk osiągając na 300 możliwych 274 pkt. zdo 
bywając tytuł mistrza m. Wołkowyska i piękną 
nagrodę przechodnią Pow. Komitetu WF. i PW. 

2 miejsce zdobył II zespół KPW. Wóołko- 
-wysk osiągając 268 pkt. zdobywając tytuł wice- 
mistrza m. Wołkowyska i nagrodę Powiatowego 
Komitetu WF. i PW. 

'e zdobył zespół Pocztowego P. W. 
ysk — miasto osiągając 250 pkt. 

Zawodnicy dwóch pierw. h zespołów nag 
rodzeni zostali pamiątkowemi żetonami. 

MŁODZIEŻ SZKOLNA STARTUJE. 

Dziś o godz. 15 na (Pióromoncie odbędzie się 
pierwszy dzień zawodów szkolnych o nagrodę, 
dyr. Szyksnisa. 

W zawodach brać będą udział następujące 
szkoły: Ogrodnicza, Szk. Handlowa, Szk. Handlo 
wa im. Staszica i Gimn. Litewskie. 

Dokończenie zawodów nastąpi w sobotę o 

godz. 15. - A 

AWZRENA ZERA KO ODRA ARE PEOZWOODADAZOKCK 

Pokazy jazdy konnej . 

  

    
   

  

  

    
W Berlinie na polu wyścigowem występują z 
popisami jazdy komnej kozacy kubańscy. — Na 
ilustracji kozak z chorągwią o barwach carskiej 

stoi na ramionach jeźdźców.



Gdy 28 czerwca rb. zgasły łuny po- 
żaru nad wsią Reszkutany, pow. Świę- 
ciańskiego, zostały czarne, dymiące zgli- 
szcza 63 budynków mieszkalnych i 157 
zabudowań gospodarskich. W płomie- 
niach zginęło 300 świń, maszyny rolni- 
cze i inne ruchomości. 

Płacz setek osób, pozbawionych na- 
gle mienia i dachu nad głową odbił się 
głośnem echem w powiecie. Z inicjaty- 
wy i pod przewodnictwem starosty p. 
Stanisława Dworaka powstał w Święcia- 
nach Komitet Pomocy Pogorzelcom, któ 
ry wkrótce rozciągnął akcję na najdal- 

sze tereny powiatu. 

Do wszystkich wsi, najmniejszych 

nawet osiedli wyruszyli bezinteresowni 

kwestarze. Szeroką falą zaczęły płynąć 

do Komitetu dary. Wyniki akcji zbiórko 

wej, stwierdzają jeszcze raz, wielkie 

nieszczęścia łączą ludzi mówią o teń 

pożółkłe karty list ofiar, zapisane drżą- 

cem i niewprawnem pismem. 

Zebrano ponad 1160 przedmiotów do 

mowego użytku, ubrań bielizny, narzę- 

dzi rolniczych i obuwia. 

Gotówki wpłynęło razem z dotacj: 

Przewodniczącego Wydziału Powiato- 

wego zł. 3206.68. Suma ta, uwzględnia - 

jąc ciężki stan materjalny ludności po 

wiatu, jest duża i świadczy o daleko po- 

suniętej ofiarności. 

Z kwoty zakupiono 150 sierpów, 10 
kos, 20kg. sznurów, 25 pługów, 60 wi- 
deł. W najbliższym czasie pogorzelcy о- 
trzymają ponadto tryjer do. czyszczenia 
zboża, 3 sprężynówki, 2 kultywatory i 
wagon cementu do wyrobu dachówek. 

Akcję dożywiania prowadził Powia- 
towy Komitet. Z magazynów wydano do 

    

„KURJERĆ z dn. 12 października 1934 r. 

Wieści i obrazki z kraju 
Po tragedji wsi Reszkutany 

Zniszczenie — Praca Komitetu Pomocy Pogorzelcom — Odbudowa zgliszcz — Pomoc rządu — 
O tych co sieją wiatr 

jewódzki wyasygnował 300 zł., powiato- 
wy zaś komitet dożywiania przydzielił 
ze swych zasobów 2000 kg. mąki, 375 kg 
kaszy, 10 kg soli, 100 kg. cukru i 31 kg. 
smalcu. Z wydatną pomocą śpieszyły 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

Po doraźnym ratunku przyjść mu- 
siała planowa akcja odbudowy. Do tycn 
celów powołano lokalny komitet wiejs- 
ki, składający się z 5 osób. Natychmiast 
rozpoczęto bezpłatną komasację grun- 
tów. Plany realizujące kwestję racjonał- 
nej i ogniotrwałej odbudowy sporządził 
poseł p. Józef Polkowski. Pogorzelcy na 
skutek starań komitetu powiatowego u- 
zyskali najdogodniejsze warunki kupna 
drzewa budulcowego. 

  

Bilans akcji ratowniczej wsi Reszku- 
tany jest imponujący. 

Ze zgliszcz powstaje obecnie odbrzy- 
mim wysiłkiem Rządu i Społeczeństwa 

nowa wieś Reszkutany. I tutaj sprawoz- 
danie kończy się. Ale trzeba poruszyć 
jeszcze jedno. Wówczas, gdy po zgli- 
szczach spalonej wsi błąkały się płaczą 
ce niewiasty, gdy na miejscu budynków 

stanęły szałasy, gdy szerzyły się choro- 
by i głód zaglądał w oczy biedakom, w 
tych chwilach ciężkich, nabrzmiałych 
łzami, w Reszkutanach zjawili się jacyś 
dziwni ludzie. Cicho przemykali się po 

dymiących jeszcze zgliszczach i na wszy 

stkie strony szeptać... 

Plan bezpłatnej komasacji i wydzie- 
lenia placu pod remizę strażacką był na 

razie przyjęty przez ludność entuzjasty- 
cznie. Wystarczyło. jednakże by wyje- 
chał ze wsi p. starosta, a już się zjawiał 

agitatot i remiza straży pożarnej stawa- 
ła się nagle czemś co godzi w zdobycze 
narodowe Lifwinów. czemś wrogiem i 

strasznem. Kar. 
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Do Grodna po śmierć 
Uparta desperatka koniecznie pragnie zachować incognito 

W Grodnie usiłowała popełnić samobójstwo 
przez zażycie 20 tabletek środka nasennego Al- 
lenalu, Roche młoda, mniejwięcej 23-letnia ko 
bieta, nikomu nieznana w Grodnie, która na- 
stępnie rzuciła się w nurty Niemna cbok mostu 
im. Marszałka Piłsudskiego. 

Desperatka została uratowana przez prze- 
chodniów i odwieziona do szpitala miejskiego. 
Podaje się ona za Jadwigę Sankowską, nauczy 
ciełkę, zamieszkałą w Chełmie przy ul. Lubel- 
skiej 17. Następnie desperatka te zeznania odwo 

Burza nad gm. 
Nad gminą olechnowicką przeszła silna bu- 

rza. Z 17 budynków gospodarskich zostały zer 
wane dachy, kilkanaście drzew zostało połama- 
nych. We wsi Kujaniszki koło Olszowa wicher 

łała twierdząc, że pochodzi z Warszawy, a naz 

wisko i zawód podała zmyślony. Do Grodna 
przyjechała jakoby w celu samobójczym, jednak 
pre n ga nie chciała podać. - 
   

ch dokumentów przy samobójezyni nie 
znaleziono, twierdzi ona że utopiła je wraz z 
pieniędzmi w Niemnie dla zatarcia śladów i za 
chowania incognito. Desperatka zdradza dalej 
stan silnego zdenerwowania i uporczywie twier 
dzi, że musi odebrać sobie życie. , 

olechnowicką 
wsi runął dom, przygnieciony został Władysław 
Pieciula, który w tym czasie przechodził przez 
dziedziniec. Pieciuł odniósł złamanie ręki i ra 
ny na głowie. 

Nowo-Święciany 
TYDZIEŃ PRZECIWPOŻAROWY. 

6.X r. b. zakończył się „Tydzień Przeciw 
pożarowy”. Rozpoczął się już w dn. 27.X cap- 
strzykiem, w którym wzięła udział orkiestra 
K.-Q:P.t ADI CE oddział Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 30.IX ma ulicach miasta odbyła 
Się kwesta, a 6 b. m. w sali „Ogniska* zabaw 
W. czasie trwania ,„Tygodnia* sprzedawane były 
nalepki. 

A teraz uwaga na marginesie _ Wszystkie 
imprezy wypadły : naogół blado, mimo w. onej 
pracy ochotn. str. po: Comiitet. który powstał 

nie potrafił zainteresować społeczeństwo: 

    

  

   

    

KONCET BOGUMIŁA SYKORY. 

r. b. w sali miejscowego „Ogniska“ od- 
był się koncert wirtuoza wiolonczelisty, Bogu- 

miła Sykory. Program składał się z 3 części. 
Odegrano utwory W. A. Mozarta, F. Schuberta, 
M. Brucha i innych. Słuchaczy b. mało, aż przy- 
kro było siedzieć w pustej sali, Koncert wyka- 

zał, że mało mamy w miasteczku muzyki po- 
ważnej. 

5X    

10-LECIE K. O. P. 

Z racji 10-lecia K. O. P. odbędzie się w 
Święcianach szereg uroczystości według nastę 

pującego programu: 13 2 
21.30 (9.30) powitanie gości przyby 
giem z: Dukszt przez miejscowy Komitet b 

watelski, następnie Capstrz k. W dn. 
dziernika o godz. 7 

a Św. polowa, godz. 1 ас-і\ог.к‹“ 
Zasłagi i Odznaką K. O. P., godz. 11 
tacja wychowanka Bataljonu i Szwadronu. godz. 
11.20 — wręczenie przez Komitet Obywatelski 
daru miejscowego społeczeństwa — PRaonowi 
4-ch fanfar, a Szwadronowi — trąbki, ' godz. 
11.30 defilada, godz. 12-ta nadzwyczajne zebra- 
nie R. Miejskiej celem uchwalenia przemiano- 
wania ul. Magazynowej na ul. Kopu, godz. 13— 
obiad żołnierski, godz. 20 — raut w Ognisku 
KPw. jscowe społeczeństwo bez różnicy na- 
rodowości przygotowuje się do gremjalnego 
wzięcią udziału w uroczystościach, chcąc w tem 
sposób wyrazić swoje uczucia dla Kopistów. Obs. 

“PE > 
Wilki 

Z Mołodeczna donoszą, iż w rejonie Rakowa 
ukazały się wiłki. Z pastwisk w tajemniczy spo 
sób zginęło już kilka sztuk owiec. Jedną z o- 
wiee znaleziono zagryziona koło leśniczówki 
Łukienko. 

Chłopey pasący bydło złapali w lesie puste 
„wiłczka. 

  

      

    
       

   

        
     

raźnie —5000 kg. mąki, 3000 kg. żyta, 

110 kg. soli, 50 kg. smalcu, 660 kg. ka- 
szy i 250 kg. cukru. 

Gdy wśród ludności zbiedzonej i ska- 
zanej na obozowanie pod szałasami, za- 
częły się szerzyć choroby. Komitet nie 
szczędził sił by wyjednać nieszczęśliwym 
pomoc lekarską. Na potrzeby pogorzel- 
ców zainstalowano apteczkę wartości 
100 złotych 

Przy pomocy p. Julji Bortkiewiczo- 
wej z Koziczyna zorganizowano półkolo- 
nję dla dzieci, z własną obsługą i kuch- 
nią. 83 dzieci znalazło ubranie, ciepłą 
strawę, troskliwą opiekę i rozrywki. Dla 
starszych dziewcząt otworzono kurs 
szycia. 

Na utrzymanie półkolonji Urząd Wo 

Artur Milis Milis 34 

"APASZKA 
POWIEŚĆ 

Przekład autoryzowany z angielskiego 

— Dobrze — rzekł kwaśno. — To dostarcz mi tę 

skorupę, byle prędko. Nie uśmiecha mi się pokuto- 

wać w Paryżu o jeden dzień dłużej niż potrzeba. 

ROZDZIAŁ XII. 
Do surowej reprymendy, jakiej się spodziewała 

Iwonka z powodu opuszczenia kabaretu przed godzi- 

ną zamknięcia. wogóle nie doszło. Na drugi wieczór 

gospodarz napróżno czekał na jej zjawienie się i w 

końcu powiedział starszemu kelnerowi, że można się 

było tego spodziewać i że tancerki kabaretowe należą 

do „hołoty”, na którą nie można liczyć. 

Henfyk Rolyat'był innego zdania. Zaufał Iwonce 

i pozostało mu tylko czekać do godziny, na którą na- 

znaczyła spotkanie. Zobowiązała go, żeby w sprawie 

vazonu Minga nie robił żadnych kroków, dopóki ona 

mu! czegoś nie powie i zmusiła w ten sposób do cał- 

łodniowej bezczynności. Mieli się spotkać po północy 

w Barze Adrienne. Na wypadek, gdyby się punktual- 

nie nie stawiła, poleciła mu czekać do świtu. 

Ale nie sam Henryk nie wiedział, co robić z cza- 

sem tego dnia. I Pont Le Bec spędził go w ukryciu w 

zerwał strzechę z domu Michałowicza. W tejże 

  

Od Wydawnictwa 
W myśl uchwały Stałej Komisji Wydawnictw pism wileń- 

skich, podajemy do wiadomości wszystkich zrzeszeń, stowa- 
rzyszeń, organizacyj społecznych, gospodarczych i zawodowych 
oraz instytucyj samorządowych państwowych, że wszelkie ko- 

munikaty o imprezach o charakterze dochodowym, reklamowym, 
rozrywkowym oraz o zebraniach, zjazdach I odczytach, jak rów- 

nież wszelkie publikacje nie wynikające z obowiązku ustawo- 

wego mogą być umieszczane na łamach naszego pisma tylko 
za opłatą, uliszczoną zgóry w wysokości 30 gr. za wlersz druku 

tanim hotelu, po lewej stronie Sekwany. Pomimo, że ' 

ucharakteryzował się tym razem na robotnika, bał 

się, żeby djabelsko sprytna policja nie domyśliła się 

w nim bogatego dżentelmana z poprzedniego przebra- 

nia. Co się zaś tyczyło Jakóba Levarde'a, ten wcale 

nie wychodził na. ulicę w dzień. Było to zbyt ryzy- 

kowne. 

Levarde przepróżnował dzień, leżąc na łóżku, pa- 

ląc papierosy i przyglądając się białoniebieskiej, chiń- 

skiej wazie, stojącej na piecu. Miło było pomyśleć, że 

ta porcelanowa skorupa przedstawiała dla niego pięć- 

dziesiąt tysięcy funtów zysku. Z „takim pieniądzem 

można było dużo dokazać. Można było nawet zostać 

uczciwym człowiekiem. 

Gdy się ściemniło, wstał i wyszedł. Ale wpierw 

jeszcze zawinął wazon Minga w zapasową koszulę i 

schował go pod deskę w podłodze, którą podważył że- 

laznym prętem. Uczynił to nie z obawy, aby mu go 

ktoś zabrał, lecz dla zabezpieczenia przed 

Pont Le Bec ostrzegał, że najlżejsze nawet uszkodze- 

nies zmniejszyłoby wartość łupu o katastrofalny pro- 
cent. : 

Schowawszy wazon. włożył czapkę, zeszedł po 

schodach i przemknął się bocznęemi uliczkami do Ba- 

ru „Du Petit Prince“. 

Z punktu widzenia Levarde'a Bar „Du Petit Prin- 

ce* przedstawiał takie same dogodności, jak la Bolče. 

Tu czuł się człowiekiem, nie zaś wyjętym z pod pra- 

W drodze do szpitala Pieciul zmarł. 

  
  

    

zbiciem:, 

Czasy ochronne 
na zwierzynę i ptactwo 

Z dniem 15 b. m. kończy się czas ochrosny 
na następującą zwierzynę i ptactwo: zające— 
szaraki, (oprócz woj. wileńskiego, nowogródz- 
kiego i połeskiego), bażanty—koguty, dzikie im- 
dyki samce oraz dzikie indyki samice. 

    
"POLOMIA” 

  

rząd pozwalał sprzedawać tylko różne wodniste na- 

wiastki, dobre dla dzieci. Dla Levarde'a nie było więk- 

szej radości, jak zasiąść w kącie szynkowni ze szklan- 

ką absyntu w ręku. Ognisty płyn napełniał jego znę- 

kany umysł fantastycznemi obrazami szczęścia i róż- 

grzewał przyjemnie ' wychudzone, zniszczone tebrą 

ciało. Przez te krótkie godziny czuł się człowiekiem. 

i zapominał o tem, czem go uczyniło życie. 

"Wszedł do Baru „Du Petit Prince", skinął głowa 

gospodarzowi i nsiadł na swojem .zwykłem miejscu, 

skąd mógł widzieć strumień życia, przepływający bul- 

warem. A więc gości z dalekich krajów, handlarzy 

ulicznych, policję w granatowych mundurach, posu- 

wających się powoli, innych z pośpiechem idących 

zbiorowo—wrażenie intensywnego życia, jakie jest 

prawdziwym tchem Paryża. Odrywał się od tego wi- 

doku tylko na chwilę przygotowania sobie napoju, to 
jest dolania wody do karafki z aromatycznym zielon- 

' kawobiałym płynem i potem znów patrzył, patrzył... 

Za parę dni miał się pożegnać z tem miastem na 

zawsze, ale pomimó, że na obczyźnie czekał go-wszelki 

dostatek, myślał z ciężkiem sercem o rozstaniu z ką- 

tami, w których upłynęło mu całe zbrodnicze życie: 

Paryż był dla niego wszystkiem. Aby odpędzić me- 

łancholję. przysunął szklankę do ust. 

(D. c. n.) 

  

wa wyrzutkiem i mógł się uraczyć, jeżeli był przy pie- , 

 niądzach, prawdziwym absyntem. Od czasu wojny
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Rocznica wyzwolenia 
Wilna w Litwie 

    

14 rocznicę zdoby Wilna przez 
wojska gen. Żeligowskiego Litwini ob- 
«chodzili wzorem lat ubiegłych żałobnie. 
W pogranicznych miastach odbyły się 
żałobne pochody i demonstracje antypol 

skie. W Oranach po stronie litewskiej w 
strażnicach powiewały czarne chorągwie 

W szkołach i koszarach odbyły się aka- 
demje i pogadanki 

Nad granicą koło Łyngmian grupa 
wyrostków litewskich urządziła antypol 
ską demonstrację, podczas której śpie- 
wano pieśni skierowane przeciwko pol 
skiej „okupacji. 

Spadek ilości chorób 
zakaźnych 

w Wileńszczyźnie 
Wobec energicznej akcji zapobiegaw 

czej w ubiegłym tygodniu zanotowano 
zahamowanie wzrostu chorób zakaźnych 
na Wileńszczyźnie. ; 

Zanotowano przedewszystkiem znacz 
ny spadek zachorowań na tyfus plami- 
sty i czerwonkę. Natomiast stwierdzono 
45 wypadków zachorowań na tyfus brzu 
szny. 8 

Grzecznej i sumiennej 
obsługi! 

Raz po raz zgłaszają się do nas nasi czyteł- 
nicy z prośbą o poruszenie w piśmie sprawy ob- 
sługi w autobusacł o bar- 
-dzo jaskrawy kach niegrzeczności i nie- 
sumiennoś: W tej sprawie parokrotnie 
zabieraliśmy g tem miejscu, dóradzając 
jednak większości cych się do nas bez- 
pośrednie zwróce z reklamacjami bądź do 
władz Arb bądź do policji. « Dziś znowu 

$ st na ten temat. Poniewaž autor 
em w naszem mieście i osobiście, 

zkały na prowincji, dochodzić swej 
krzywdy nie może. zamieszczamy list. Niech ten 
głos będzie jednocześnie powodem, że władze 
Arbonu zainteresują się gorliwiej, niż dotąd, 
sprawą obsługi w autobusach. 

      

         

   
   
   

    

   

    

  

Szanowny Panie Redaktorze! 
Zwracam się do Pana z prośbą © obronę 

otiar, korzystających z usługi autobusów miej- 
skieh. Moja sprawa przedstawia się, jak nastę- 
puje: W sobotę 6-go b. m. wsiadłem do auto- 
busu Nr. 38484, numer konduktora 37, było to 
©.godzinie 16 (4 p. p.). Jechałem ze Lwowskiej 
4o Nowogródzkiej. Wykupiłem bilet za 20 gr., 
który dołączam. Konduktor przyjął ode mnie 
50 gr. Po doręczeniu biletu zażądałem reszty, a 
za takie żądanie zostałem arogancko zwymyślany 

przez tegoż konduktora. W obronie swojej zwró 
«iłem się do policjanta na dworcu Nr. 984, ale 

interwencja już była spóźniona, ponieważ auto- 
bus odszedł. Chcąc znaleźć obronę uwładz auto- 
busowych, szukałem kogoś; a więc kontrolera, 
byłem w biurze (Jagiellońska 14)'a nawet na 
Mostowej u jakiegoś dyrektora, nigdzie nikogo 
nie zastałem. Przy tej okazji dowiedziałem się 
"od spotykanych w swej wędrówce osób, że takie 
wypadki nie są rzadkością. ‚ 
Uprzejmie wobec tego proszę Pana Redaktora 

0 poruszenie na łamach swego pisma tej sprawy. 

Z poważaniem 
Piotr Wojtkiewicz. 

Adres: Baranowicze, Szosowa 212. 

Zniżka cen w wagonach 
restauracyjnych 

Z dniem 10 b. m. w wagonach resturacyj- 
nych międzynarodowego towarzystwa obowiązu 
je nowy cennik. Cena obiadów, kolacyj i dań 
pojedyńczych obniżona została od 10 do 15 proc. 
Może krok ten spowoduje, że wagony restaura- 
cyjne, które dotychczas kursowały prawie próż- 
ne, zapełnią się podróżnymi. 

| TEATR NA POHULANCE 
Dziś i jutro o godz. Bej: wiecz. 

  

  
  

Sląska wystawa 
przedłużona 

„ Jak się dowiadujemy wystawa obrony prze 
«twgazowej i przeciwlotniczej zorganizowana 
przez Śląski Okręg Woj. LOPP. w Katowicach 
zamknięta zostanie ze względu na jej wielkie 
powodzenie dopiero 21 bm. t. j. o tydzień póź 
niej niż to było zamierzone. 

Zaliczenia kolejowe 
które wpłynęły do Kasy Towarowej stacji Wilno 

dnia 11 października. 
554837: 555081; 556830; 506; 578; 557367; 833: 

; Ё 8; 480; 468; ; 661; 663; 710; 
; 794; 801; ; 867; 868; 877; 

58912; 917; 
964; 971; 978; 985; 559015; 018; 024; 
071; 074; 078; 081; 101; 108 
590727; 590728; 7:41; 737; 745; 746; 
811; 519; 835. 

    

   
        

    
      

Lwyciężyłem kryzys | 

„KURJ ER* z dn. 12 października 1934 r. 

Rzeczna łódź podwodna 
Wynalazek młodego wilnianina 

Jeden z absolwentów Szkoły Tech- 
nicznej w Wilnie skonstruował model 
rzecznej łodzi podwodnej. W łodzi mo- 
że wygodnie pomieścić się jedna osoba. 

Łódź ostatnio została wypróbowana 
na Wilji. Młody wynalazca znajdował 
się pod wodą przez dłuższy czas. 

Z mostu Zielonego do Wilji 
Z mostu Zielonego rzucił się wczoraj do Wil 

ji jakiś osobnik w celu samobójczym. Mimo za- 
rządzonych natychmiast poszukiwań nie udało 
się ednaleźć zwłok. 

  

Ze znalezionych dokumentów a mianowicie 

książeczki wojskowej i legitymacji wynika, że 
samobójcą tym był Józef Kojro (Wileńska 28) 
b. członek Zw. Nar. Socjalistów. 

  

Ten nie był naiwny 
D. Wajman, właściciel biura elektrycznego 

przy ulicy Wileńskiej otrzymał onegdaj list ano 
nimowy z żądaniem wypłacenia zł. 500 i z pog 
różką, że gdyby prośby nie uwzględnił zostanie 
zabity, zaś dom jego będzie spalony. 

Wajman, oczywiście okupu nie złożył, lecz 

powiadomił policję, która urządziła zasadzkę w 
miejscu, gdzie amatorowie łatwego „zarobka* 
żądali złożenia okupu. 

Nikt jednak nie przyszedł. (e). 

Zaginięcie ucznia 
Niedžwiecka 'D. (Nowoświecka 9) powiado 

miła policję, iż 14-letni jej syn Michał wyszedł 
do szkoły i zaginął. Policja zarządziła dochodze 
nie, w wyniku którego stwierdzono, iż z Niedź- 
wieekim opuściło dom rodzicielski jeszcze trzech 
uczniów i że cała czwórka wyjechała do War- 
szawy. 

  

Jest w Wilnie wielu ludzi... 
których Przeznaczenie może wkrótce odna- 

leżć w zaułkach biedy, wydobyć z szarzy- 

zny zaprosić do uczty życia... 

którzy nie przestali marzyć o lepszej przy- 

szłości, którzy odważnie wychodzą na spot- 

kanie swego Szczęścia, nabywając los do 

|-ej klasy nowej, 31-ej ulepszonej, dającej 
więcej szans, loterji. 

z licznych wygranych — w kolekturze 2 : 

: WIELKA Nr. 6 

Ciągnienie 1-ej kl.18 października. Cena losu */ zł, 40, */» zł. 20, '/, zł. 10. 
P.T. Graczom zamiejscowym wysyłamy losy po otrzymaniu zamówienia 

„ Konto P. K. O. Nr. 145461 : 

Po dwudniowym pobycie w stolicy chłopcy 
'wrócili bez Niedźwieckiego. Współtowarzysze 
przygód składają coraz to nowe zeznania i plą 
сга się w oświadezeniach. 

Co się stało z Niedzwieckim, dotąd niewia 

domo. 

Są to ci, 

Oczekuje ich jedna 

    

Teatr | muzyka 
W WILNIE 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. — Występy 
Janiny Kulezyckiej. Dzisiejsza premjera „BAL 
w SAVOJU*. Dziś o godz. 8,15 otwarcie sezonu 
zimowego. Przedstawienie inauguracyjne wypeł 
mi ostatnia nowość repertuaru, słynna operetka 
P. Abrahama „Bal w Savoju'*. | 

W roli Markizy wystąpi J. Kulczycka. W ro 
lach głównych najwybitniejsze siły zespołu z 
Halmirską, Łasowską, Dembowskim, Szezawiń- 
skim i Tatrzańskim na czele. W widowisku bie 
rze udział kilkadziesiąt osób. Nowe oryginalne 
ewolucje i tańce w wykonaniu zwiększonego ze 
społu baletowego w układzie baletmistrza J. Cie 
sielskiego. Opracowanie reżyserskie . Domos- 
ławskiego. Przy pulpicie M. Kochanowski. Dzi- 

  

'siejsza premjera wywołała ogólne zainteresowa 
nie. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Ostatnie 
przedstawienia „Zwyciężyłem kryzys* — po ce 
nach propagandowych. Dziś, w piątek dnia 12 
bm. o godz. 8 w. jedno z ostatnich przedstawień 
doskonałej komedji współczesnej Volpiusa pt. 
„Zwyciężyłem kryzys”. — Ceny propagandowe. 

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze na 
Pohałance. W niedzielę dnia 14 bm. o godz. 4 
ukaże się na przedstawieniu popołudniowem 
przepiękna bajka dla dzieci według Andersena 
p. t. „Słowik*. Ceny propagandowe. 

— Stały Teatr Objazdowy —- gra dziś 12 b. 
m. w Szezuczynie współczesną: sztukę w 3-ch 
aktach N. Druckiej „Zamknięte drzwi*. Jutro, 
13 bm. Teatr Objazdowy gra w Wołkowysku. 

Umińska i Z. Dygat na Pohulance! 
W niedzielę dnia 14 października o godz. 11 r. 
odbędzie się w Teatrze na Pohulance audycja 
muzyczna, wchodząca w zakres przedstawień dla 
szkół średnich. Wystąpią wybitni muzycy o roz 
głosie już zagranicznym: E. Umińska i Z. Dygat. 
W programie: Bach, Mozart, Chopin, Wieniaw 

ski, Statkowski. Audycja ta nosi charakter „Sty 
lizowanej muzyki tanecznej". Będzie równi 

przeprowadzony plebiscyt wśród: młodzieży 
Słowo wstępne prof. T. Szeligowskiego. Wstęp 

dla młodzieży na wszystkie miejsca po 25 groszy 
Szatnia: parler i I piętro po 10 groszy, balkon 
5 groszy. " 

— Ada Sari w Sali Konserwatorjum. Jutro 
w Sobotę dnia 13 października o godz. 8,30 w. 
odbędzie się jedyny koncert światowej sławy 
$piewaczki Ady Sari. Program zupełnie nowy. 
Pozostałe bilety w sklepie muzycznym „Filhar 
monja“ ul. Wielka 8; w dniu koncertu w kasie 
sali Konserwatorjum (Końska 1) od godz. 11 
bez przerwy. 

  

   
   

  

RADJO 
W WILNIE 

PIĄTEK, dnia 
6.4 

1934 r. 

Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien. 'por. 
Chwilka pań domu. 7,40: Progr. dzienny. 7,50: 
Koncert reklamowy. 7,55: Giełda rolnicza. 11,57 
Czas. 12,00: Hejnał 12,03: Wiad. meteor. 12,05: 
odz. przegl. prasy. 12,10: Muzyka lekka. 12,45: 
Pogad. dla kobiet. 13,00: Dzien. poł. 13,30: Au- 
dycja Młodzieży P. C. K. 15,30: Wiad. eksport. 

12 października 

  

    
     

      
   

15,36: Codz. ode. pow. 15.45: Audycja muzycz- 
na. 16,45: Audycja dla chorych. 17, Koncert 
solistów. 17,50: Aud. dla dzieci. 18,15: Muzyka     
lekka. 18,35: Muzyka z płyt. 18,45: „Życie i oby 
czaje zwierząt — żyrafa”. 19,00: . e. koncertu. 

Pogad. aktualna. 19,30: Wesołe piosenki 
angielskie. 19,45: Progr. na sobotę. 19,50: Wiad. 
sport. 20,00: Pogad. muzyczna. 20,15: Koncert 
symfoniczny. Dziennik wiecz. „Jak pracujemy 
w Polsce". 22,30: „Poezja ukraińska*. 22,40: 
Wil. wiad. kolejowe. 22,50: Koncert reklamowy. 
23,00: Wiad. meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 

    

     

SOBOTA, dnia 13 października 1934 r. 

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien. por. 
Chwilka pań domu. 7,40: Progr. dzienny. . 7,50: 
Koncert reklamowy. 7,55: Giełda rolnicza. 11,57 
Czas. 12,00: Hejnał 12,03: Wiad. meteor. 12.05: 

prasy. 12,1 uzyka taneczna. 13,00: 
3,05: Słynne uwertury. 15,30: Wiad. 
35: odz. ode. pow. 15,45: Nowości. 

16,30: Wiesoła audycja dla dzie & 
17,20: Recital fortepianowy. 17,50: 
małżeństwo — pogad. 18,00: Przegl. prasy roln. 
18,10: Tygodnik lit. 18,15: „Meelingi hippiczne* 
pogad. 18,25: Muzyka lekka. 18,45: Reportaż. 
19,00: Piosenki ludowe. 19,20: „Szamotuły — 
gród Halszki z Ostroga”. 19,30: Utwory na dwa 
fortepjany (płyty). 1 : Progr. na niedzielę. 
19,50: Wiad. sport. 19,56: Wil. wiad. sport. 20,00 
Muzyka lekka. 20,45: Dzien. wiecz. 20,55 
pracujemy w Polsce“. 21,00: Koncer popularny. 
21,45: „Wieś w literaturze bolszewickiej 

22,00: Koncert reklamowy. 22,15: Muz 

  

   

          
    

  

  

      

       

  

   
szkic. 
taneczna. 23,00: Wiad. meteor. 23,05: „Proszę 

kochanego sądu. 2 Muzyka taneczna.     

Ofiary na powodzian 
— Konto P. K. O. Nr. 15.555 Wileńskiego 

Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofiarom Po- 
wodzi w Wilnie w dn. 11 b. m. wynosiło zł. 
68.886.26. 
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St. Szpinalski profeso- 
rem Konserwatorjum 

Wileńskiego 
Znakomity pianista wirtuoz, b. uczeń 

1. Paderewskiego, objął klasę gry forte- 
pianowej w Konserwatorjam Muz. w 
Wilnie. Niewątpliwie, stały pobyt świet- 
nego artysty w Wilnie odbije się jaknaj- 
dodatnie na życiu muzycznem na- 
szego mi . Informacji w sprawie kla- 
sy prof. Szpinalskiego udziela sekretar- 
jat Konserwatorjum tylko do dn. 15-g9 
b. m. w godzinach od 4—7 po poł. 1 

Kina i Filmy 
„CAR PAWEL I“, 

Aczkolwiek nie pisuję o filmach, nie mogę 
się powstrzymać, by nie ńapisać parę uwag, 
jakie mi się nasunęły w' związku z widzianym 

zno-tragicznym obrazem o carze. Pa- 
wlc i fi nym poruczniku 'Kiże. Na podstaw. 
podobno faktu historycznego, rozbudowanego 
do granie niemożliw „ oparto tę: smutną hu- 

Miała na celu oczywiście przedstawie- 
ranji, obłąkania, manja 
tego bezsensu carosławja. 

em... wybornie grana i przemyślana po- 
ё cara Pawta, w interpretacji aktora przy- 
brała cechy tragiczne, tak znakomicie, tak sub- 
telnie wybijające się z pod maski pajaca, tak 
wybornie odmalowany został ten chory mózg 

nieszczęśliwego zwyrodnialca, sponiewieranego 
postępowanie matki, obciążonego dzie- 

dzicznie, mającego olbrzymie zakusy i rycer- 
skie odruchy (wszak uwolnił Kościuszkę i u- 
częstników Insurekcji), a obok tego warjackie, 
głupie pomysły. 

W tym pozornie zabawnym obrazku, skon- 
densował się cały tragizm tych potwornych i 
wiecznie zestrachanych władców największego 

Jaskrawe zestawienie fak 
ę oszalały ze starchu i 

„Kto krzyczal karaut?!““ 
y przed nim personel pała- 

cowy, a tu chodzi tylko o... uszczypnięcie przez 
zalołną damę dworu głupowatego adjutanta— 
podkreśla ten wieczny strach, wieczny niepokój 
władców, otoczonych tyloma szarżami, wołają- 
cemi półgłosem „car śpi”. 3 

Inna jest scena, kiedy piękna Gagarina tań- 
rzy przed swym carskim kochankiem by go roz- 

elić. I on wcseli się, nucąc piosnkę do tego 
powolnego tańca. Głos ponury, głęboko chrap- 
wy, zdaje się rozchodzić po wielkich salach 
pustych i z których ludzie pouciekali; nastrój 
jest bajeczny. 

Równie przejmująca jest końcowa scena, 
kiedy car stwierdza, jeden był wierny i po- 
trzebny panującemu, oto ten Kieże (który wcale 
nie istniał, a i ten okazał się wor, złodziej i 
dobrze było zdegradować go, chociaź po śmierci. 
W pół obłąkanych oczach cara, w jego szpet- 
nej , tatarskiej twarzy, maluje się nietylko głup- 

kowatość zaznaczona mimo groteskowego stylu 

cało: bardzo umiarkowanie, ale tak głęboki 
smutek, zniechęcenie, obrzydzenie do tego ca 
go otacza, że wywołuje niespodziany odruch 
litości. 3 

Wiogóle nadspodziewany umiar panuje w tej 
rze z dawnego reżimu, nawet w tych sce- 

nach, które mogły wzbudzać obawę, że będą 
potraktowane brutalnie. Gdybyż wreszcie u nas 
potrafili dać coś podobnnego, zamiast wiecz- 
nych bzdur w rodzaju czy Lucyna... H R. 
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twa i wogóle oczy 
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„CZARNY KOT* (Kino Pan). 
Film ten, mimo powołania się na Fdgarda 

Poe, nie posiada absolutnie mic z tego genjalne- 
go pisarza — ani fabuły, ani też — tego, po mi 
strzowsku oddanego, nastroju wzrastającej sto 
pniowo grozy. Fabuła filmu, którą tu ma oddzia 
łać na widza, jest dziecinnie naiwną i niedołęż 
nie zbudowaną, to też nastrój niesamowiłości 

nie może się w żaden sposób wytworzyć. 

Akcja toczy się ma Węgrzech. Zdrajca, inż 
nier Hjalmar Pelciger, który podczas wojny św 
towej wydał fort nieprzyjacielowi, buduje na 
miejscu tego fortu, na trupach tysięcy żołnierzy, 
— pałac, o dziwnej architekturze. Pelciger jest 
satanistą, 100 proc, „czarnym charakterem", któ 

ry zabija swe liczne żony jedną za drugą, i prze 
chowuje ich ciała, w dziwny sposób zakonserwo 
wane w piwnicach swego zamczyska. Jest wre 
szcie żonaty z córką swej ostatniej ofiary, bani 
Verdegat. Chce również zabić, widocznie dla kom 
pletu, młodą parę małżeńską — Joan i Piotra 
Allisonsów, którzy przypadk. podczas katastro- 
fy autobusowej trafiają do jego pałacu. Jednak 
były przyjaciel Pelcigera, dr. Verdegat, który 
wrócił właśnie z zesłania na Syberję, by się de 
wiedzieć, że jego żona i córka zostały zamordo 
wane przez Pelcigera, — krzyżuje szalańskie pla 
ny. Wysadza za pomocą dynamitu cały zamek w 
powietrze, ratując uprzednio młodych małżon- 
ków, i tem samem kończy się ta niewiarogodna 
historja, przerastająca swą bezsensownością i 
brakiem logiki, wszystkie prawie t. zw. niesamo 
wite filmy. 

Jedynie niewątpliwie dodatnią stroną tego 
filmu jest doskonała gra dwóch „specjalistów 
od niesamowitości, Borysa Karloffa i Beli Lugo 

si — niezapomnianego „księcia Draguli*. Po 

mo naj szego wysiłku, jeden jak i drugi nie 
mogli dużo wydobyć z tej rozpaczliwej „bujdy na 
resorach“. 

Po obejrzeniu tego filmu pozostaje w widzu 
poczucie niesmaku i szczery žal, — że razem 
z niesamowitem zamczyskiem i jego zbrodnicze 
mi mieszkańcami nie zostali wysadzeni w po- 
wietrze wszyscy ci, którzy przyczynili się real: 
zacji tego filmu. $ 

Jako nadprogram dość słaba komedja z u- 
działem popularnego komika -— Slima Suner- 

villa. A. Sid. 

    

  

     

  

    

  

   



      

    
Dziš: Maksymiljana, Ludwika 

Plątek | Jutro: Edwakda Kr. W. 

mi. | slbkes -kodž 5 nl 42 
p. Zachód słońca: godz. 4a. 28 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 
w Wilnie z dnia 11/X — 1934 roku. 

Ciśnienie 760 

Temp. średnia + 8 

Temp. najw. + 10 

Temp. najn. + 7 

Opad: ślad 
Wiatr: płdn. 

Tend. bar.: zniżkowa 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
Zachmurzenie zmienne z przełotnemi deszcza- 
mi, zwłaszcza w dzielnicach południowych. - 
Nieco chłodniej. - Umiarkowane, chwilami dość 
silne i porywiste wiatry z północo-zachodu i za- 
chodu. 

  

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Augustowskiego — ul. Mickiewicza Nr. 10, 
Jurkowskiej i Romeckiego — ul. Wileńska 8, 
Rodowicza — (tel. 16,31), Frumkina — ul. Nie 
miecka Nr. 23, Rostkowskiego — ul. Kalwa- 
ryjska Nr. 31, Wysockiego — ul: Wielka Nr. 3, 
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz Šni- 
piszek. 

„KLRJER“ z dn. 12 października 1934 r. 

KRONIKA 
ADMINISTRACYJNA 

Starosta grodzki w trybie administracyj- 
nym ukarał grzywn: 550 z zamianą n » dni 

aresztu Jankiela Szymańskiego, właściciela skła 
du aptecznego przy ul. Witoldowej 2 za niepra 
wne sporządzenie lekarstw i brudne utrzymy 
wanie składu. Równocześnie uległy konfiskacie 
zakwestjonowane lekarstwa i specyfiki. 

Starosta grodzki w trybie administracyjnym 
ukarał 10-dniowym bezwzględnym aresztem Bo- 
lesława Smilewicza; Podgórna 18, Franciszka 
Krawczuna — Pańska 6, Edmunda Szarkowskie 
go — Tartaki 24, Henryka Wierzbickiego — Je 

lenia 31 i Stanisława Bokszczanina — Lwow- 
ska 65 za udział w bójce i rzucenie petardy 
na ulicy Podgórnej. 

    

        

  

  

MIEJSKA 

— W rzeźni miejskiej przeprowadzona zo- 
ja sanitarna. Zbadano urządzenia 

7 abudowania przyległe. Stwierdzo- 
e warunki higjeniczno-sanitarne w rzeźni 

uległy znacznej poprawie. 

    

   

— Napowietrzna sieć elektryczna na peryfer 
jach miasta. Elektrownia a realizuje obec 
nie plan przejścia z sieci napowietrznej na pod 
*ziemną kablową. Inowacja ta zapewni abonen- 
tom sprawne funkcjonowanie sieci, unie żnia 
jąc ją od warunków atmosferycznych. Zwinięta 

si napowietrzna w śród: 1 będzie zużyt 
kowana na peryferjach miasta, gdzie mają być 
przeprowadzone intensywne roboty elektryfika 
cyjne. M. in. elektrownia miejska planuje us- 
ta dodatkowe punkty świetlne w dzielnicy 
Kalwaryjskiej na mniejszych ulicach i ulicz- 
kach. 

  

   

        

    

EE TA DT TNS ZOOTTETOT OO WASZIS 

film o miljonie przygod CASINO 
"| w niebezp. dżungli p.t. 

światowego filmu sensacja, która zapiera dech w 
dercy, krokodyla, niedźwiedzia, lamparta i in 

  

DZIŚ niebywała premjeral REMO—SATAN. Fenomenalny i niezwykły 

Tygrys-morderca Po raz pierw- 
szy w historji 

pizrsiaah zelektryz. widza. Walki tygrysa-mor- 
Przygody ludzi wśród żądnych krwi besty'. 

Bilety bezpłatne nieważne UWAGA! Wkrótce przebój WESOŁA ZUZANNA z Liljaną Harvey 

PA 6 
  — CZARNY KOT 

Boris KARLOFF 
Bela LUGOSI 
oraz SLIM 

'W następnym programie na otwarcie sezonu zimowego szykujemy wieiki sukces 

Marleny 

OGNISKO DZIŚ zajmujący     film egzotyczny 

W rolach głównych Clarą 

NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. 

Ceny od 25 gr. Wielki Toatr- Kino REWJA| 
<zarne) W roli glėwnej Ina Benita i tragicznie 

  

1) Nsjdowcipniejsza komedja sezonu p.t.- 
W roli gł, Anna Ondra. 2) Sztandarowy film polski HANKA (Oczy 

DIETRICH — „IMPERATOROWA” 

Dzika dziewcz yna 
Bow i Gilbert Roland. 

Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p. 

CÓRKA PUŁKU podwójny program 

zmarły Zbigniew Staniewicz Chór rosyjski 
kozaków Semjonowa z ulubien wykonawczynią romansów cygańskich Olga kamińską na czele 

ь, ywiołowe tańce i pieśni cygańskie. Tajg: i syberyjskie. Seanse: 4, 6, 8 i 10 wiecz, 

  

31 Loterja Państwowa 

Losy do nabycią w najsterszej kolekt: 

WILNO, ZAMKOWA 9 

GŁÓWNA WYGRANA 1.000.000 

S. GORZUCHOWSKIEJ 
1/4 łosu 10 zł., — 1/2 losu 20 zł., — cały los 40 zł. 

PLAC 
do sprzedania na  Pośpieszce 
przy ul. Pięknej 9. Dow. się w 
Adm. „Kurj. WilL“ od 10—8. 

DO SPRZEDANIA 
PLAC obszaru 825 sąžni kw. 
przy ul. Subocz i Bobrujskiej 5 

urze 

  

  

ziemia ogrodowa z pod inspek-   

łek „Jaszuny*, „Nacz-Czarnockich* i innyci 
chorób i szkodników — poleca w sezonie 

Wilno, Zawalna 9, tel. 323.   
w Wilnie 

prowadzi następujące kursy wieczorowe: 

1) Meljoracyjne, 
2) Miernicze, 
3) Drogowe, 
4) Radjotechniczne. 
5) Korespondencyjne budowlane 

poziomie średnim, 
6) Samochedowe (amatorskie i zawodowe) z 

warsztatami. 
Wykłady będą połączone z zajęcia 

nemi. 

Informacyj udziela kancelarja od 
19-ej (prócz świąt i sobot). 

Adres: Wilno, ul. Holendernia 12. 

Drzewka i krzewy owocowe 
w doborze odmian ziemi Wileńskiej, pochodzące ze szkó- 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT ROLNICZY 

Zwracamy uwsgę, że jedynie tylko drzewka owocowe wy- 
hodowane w szkółkach miejscowych są uodpornione na tu- 
tejsze warunki klimatyczne i przystosowane do naszej gleby 

T-wo Kursów Technicznych 

tów, nadaje się pod zabudowa- 
nie od 2-ch ulic. 

| Do wydzierżawienia 
dom mieszkalny o 6 pok., świe- 
żoodremontowany, z 3-ma ogro- 
dami owocowemi, z parkiem 
i 13 dzies ziemi, rozlokowane 
przy rz. Wllence, m Wilno, maj. 
Markucie. Informacje u właści- 

cielki — telefon 16-48 

f 

te) KOJĄCYM BÓLE 
x ZASTOSOWANIE: 

BÓLE GŁOWY 
aa di 

MIGRENA, NEWRALGJA 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE, 

STAWOWE,KOSTNE ;T.P. 

  

h, wolne od 
bieżącym   

ORYGINALNE PROSZKI 
„MIGREMNO-NERVOSIN 

R.m.s.w. N*1599 

DU BUU 
SĄ ŚRODKIEM 

  

i drogowe o 

ŻĄDAJCIE W APTEKACH.PROSZKÓW 
ze zw rama. KOGUTKIEM 
w ORYGINALNEM OPAKOWANIU 
Po 5 PROSZKÓW W PUDE:KU 

mi praktycz- 

godz. 17 do 

  

  

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Opłaty od studentów, wcielanych do woj 

ska. Rektorat U. S. B. otrzymał wyjaśnienie w 
sprawie stosowania przepisów o opłatach 

dzianych rozporządzeniem 
aty, w stosunku do studentów, któ 

studja spowodu wcielenia 
którzy otrzymywać będą 

  

  

      
   

    

    
   

y wojskowej mają I 
zwalmiani od opłat rocznych na czas 

znajdowania się w wojsku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 12 bm. 
w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie sie 164 
zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 

19 min. 30. Na porządku, dziennym ref. pp. T. 
Nagurskiego i St. amiewicza p. t. „Zagadnie 
nie żegłowności Dźwiny na tle ekspedycji kaja 
kowej Druja — Ryga“. Informacji w sprawie 
zaproszeń udziela p. St. Hermanowicz codzien 
nie w godz. 18—20, tel. 99. Wistęp tylko za zap 
roszeniami. 3 

— Zebranie Referatu Wyeh. Obyw. ZPOK. 
Dnia 12 bm. (piątek) o godz. 6 po poł. w lokalu 
Związku (ul. Zamkowa 'Nr. 26 m. 1) odbędzie się 
zebranie iReferatu Wychowania Obywatelskiego 
na które uprzejmie zapra się wszystkie Człon 
kinie chcące wziąć udział lub interesujące się 
praeami Referatu. у 

  

  

  

      

  

SPRAWY ŽYDOWSKIE 

— Posiedzenie Komitetu Bojkotewego. Oneg 
daj wieczorem odbyło się w lokalu Gminy Żyd. 
posiedzenie Wiil. Kom. Bojkotowego z udziałem 
prezesa sydynkatu dzienńikarzy ' żydowskich w 
Warszawie, dr. Gotliba. 

Jak z referatu dr. Gotliba wynika, ma być 
zwołany wkrótce do Warszawy ogólnopolski 
zjazd wszystkich Komitetów Bojkotowych celem 

Omówiono formę pomocy dla tych zastępców 
firm niemieckich, którzy wskutek bojkotu towa 
rów niemieckich stracili jedyne źródło zarobko 
wania. M. in. powstał projekt umożliwienia im 
emigracji do Palestyny. 

  

ROZNE. 
— Wzrost kosztów utrzymania. Według prze 

prowadzonych badań, koszty utrzymania rodzim 
pracowników umysłowych we wrześniu w sto- 
snnku do sierpnia podniosły się o 0,4 procent. 
Wzrost kosztów utrzymania spowodowany zo- 
stał podniesieniem się kosztów żywności. nato- 
miast koszty innych towarów i usług pozostały 
bez zmian. 

Śmierć na granicy 
Na granicy litewsko — polskiej w okolicach 

Kalety został zastrzelony przez litewski patroł. 
graniczny jakiś osobnik w mundurze wojsko- 
wym. 

Zamierzał on przedostać się na teren polski, 

lecz ponieważ nie znał hasła został wezwany 
do zatrzymania się. Pedczas usiłowania ueieez 
ki został zastrzelony. 

Nazwiska tragicznie zmarłego nie udało się: 
ustalić. 3 

Omyłka, która mogła 
skończyć się tragicznie 

Na patrol graniczny K. O. P. przechodzący 
koło Kueian w rejonie odcinka granicznego Łoź 
dzieje posypały się strzały ze strony litewskiej. 
Strzełali żołnierze litewskiej straży granicznej. 
Padło 11 strzałów karabinowych, na szczęście 
nie raniące nikogo. 

Jak wyjaśniło się, żołnierze Htewsey wzięki 
polskich żołnierzy za przemytników. 

  

zorganizowania ogólnego Komitetu, którym mia 
łoby kierować prezydjum, złożone z 7 osób. — 

Nr. spr. Z. 293/54, 

Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnie, Wydział I Cywilny. niniejszem 

obwieszcza, że decyzją z dnia 9/23 sierpnia 1934 r. postanowił: 

  

unieważnić na rzecz Anny i Zofji Grygorowiczówien oraz Tat- 
jsny Awtoraonówny 4'/,% zastawne listy Wileńskiego Banku 
Ziemskiego w ilości dwunastu sztuk z kuponami na dzień 2.1.18 r. 
Nr. Nr. 36420 i 36477 serji 7-ej i Nr. Nr. od 87752 do 87761 włącz- | nie serji B-ej na łączną sumę nominalną 12000 rubli. 

w/z Sekretarz (podpis nieczytelny) 

Obwieszczenie. 
Nr spr. Z. 295/34, 

Sąd Okręgowy w Wilnie, Wydział | Cywilny, miniejszem 
obwieszcza, że decyzją z dnia 9/23 sierpnia 1934 r. postanowił: 
unieważnić na rzecz spadku po zmarłym Janie Grygorowiczu w osobie kuratora Michała Grygorowicza 41/; zastawne listy Wileń. 
skiego Banku Żiemskiego w ilośći trzynastu sztuk Nr. Nr. 2505 
seru 2-ej, 7359, 8321. 8322, 8323, 8324, 
19376 serji 5-ej, 44970 i 44971 serji B-ei, 

  152633 secji 
  

10071 i 10074 serji 3-ej, 
149190 seri 16-ej, oraz 

7-ej na łączną sumę nominalną 13.000 rubli. 
w/z Sekretarz (podpis nieczytelny) 

Studentka 
1-go roku prawa poszukuje po- 
sady, zna francuski, rosyjski, 
łacinę, fortepian, pisanie na 
maszynie. Zgłoszenia do Admi- 

    

    

niesracji „Kurjera Wileńskiego" 
sub „ и 

Nauczyciele 
przyrody i polskiego, z prawem 
nauczania w szkołach średnich, 

potrzebni są zaraz — 
ul. Portowa 10—3 

Potrzebna 
na wieś nauczycielka do trzech 
chłopców Ill i V klasy szkoły 
powszechnej z ładnym charak- 
terem pisma. Pensja 40 zł. mie- 
sięcznie i całodzienne utrzyma- 
nie. Oferty pisemne proszę sk. 
dać osobiście w iu 12 paź- 
dziernika o godzinie 3—4 pp. 

Wilno, ul. Ignacowska 3—16 

rutynowany z ukończoną szkołą 
ogrodniczą i kilkuletnią prakty- 
ką, przyjmuje prace przy zakła- 

daniu sadów. 
Wilno, ul. Żwirowa Góra 18—1 

Rolniczej praktyki 
poszukuje student Uniwersytetu 
Poznańskiego, wielkopolanin z 
roczną praktyką—najchętniej w 
Wileńszczyźnie. Oferty; Poznań, 
gen. Prądzyńskiego 12, m. 10 

Przybłąkała się 
wilczyca. 

Dowiedzieć się u dozorcy 
ul. Św. Filipa 2 
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REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 
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Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp 
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Na wieś 
najchętniej na probostwo 

poszukiije posady 
osoba w średnim wieku gospo- 
dyni z gotowaniem. Łaskawe 
oferty ul. Żydowska 10 m. 25 

dla gospodyni 

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. 

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

poszukuje odpowiedniej pracy. 
Administracja „Kurjera Wil.' 

Dla Daniela. 

° 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 

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

      

Morze to — płuca narodu 

DOKTOR 

l Pintrovic - Jurczenkowa 
Ordynator szpitala Sawiez 

choroby skėrne, 
weneryczne kobiece. 

ul. Wileūska 34, tel. 18—66. 
Przyjmuje od godz. 5—7 w, 

  

  

DOKTÓR > 

D. Zeldowicz 
Choroby, skórne, weneryczne, 

nazząddonitoczowychi 
od godz. 9—1 i 5—8 wiecz, 

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

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

Dr. Ginsberg 
Choroby skórne, weneryczne 

i moczopłciowe 
ul. Wlieńska 3, tel. 5-67 

Przyjm. od 8—1 pp. i 4—8 w. 

Dr. J. Bernsztejn 
choroby skórne, weneryczne + 

moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe, 
Ul. Wielka Nr. 21, 

telefon 9-21, od 9—1 i 3 —8. 

  

        

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tomasza Zana, 

na lewo Gedyminowską 

ul. Grodzka 27. 

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wieca. 

przeprowadziła się na 
ul. J. Jasińskiego 5—28 

róg Ofiarnej (obok Sądu). 

  

  

OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 

gwarantowane, eleganckie, mod- 
ne i tanie nabędziesz tylko 

w pracowni 

Wincentego Pupiałły 
Wiino, Ostrobramska 25 

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

Drukarnia „ZNICZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

50 gr. Zagranicą 6 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na uł. Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyczny, 
usuwa zmarszczki, brodawki,   kurzajki i wągry. 

2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. 
Ogłoszenia są przyjmowańe: od godz. 9'/,— 31/, i 7 — 9 wieczi 

zł. CENA: OGŁOSZEŃ: Za wiersz 
ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się: 

zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 gy 
Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkią 
,


