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ВМ М NINE: 
  

  

  

Premjer Juliusz Gombūs 

  

Premjer Wiegier Gėmbės. 

AUrodzony w 1886 r. we wsi Murga, w żupań 
stwie 'Tolna, pochodzi premjer Juljusz Goem- 
boes ze starej szlacheckiej rodziny. Nauki pobie 
rał w szkole wo, owej w Pi skąd wyszedł 

w 1905 r. i jako oficer przydzielony został do 
25 pułku piechoty honwedów, Stacjonowanego 

grzebiu. Po kilku latąch służby wstąpił do 
zej ły wojennej w Wiedniu, gdzie w 
e studjów wygłosił referat, w którym wy- 

konieczność stworzenia , samodzielnej 
gierskiej. 

  

    

  

       

   

  

ku wojńy znalazł się na froncie ja 
bu. 'W 1916 r. ranny, przeniesiony 

został do ministerstwa obrony narodowej, a na 
stępnie do dyrek: aprowizacji. W tym czasie 

     

  

   

  

przybył do Polski 
WARSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 23,05 przybył pociągiem z Budapesztu wę- 

gierski prezes rady ministrów Juljusz Gómbós wraz z otoczeniem, powitany na 
dworeu przez przedstawicieli rządu z premjerem Kozłowskim na czele. M. in. 
na dworcu obecni byli minister 

  

raw zagranicznych Beck, 
Szembek i Schaetzel, przedstawiciel ministra spraw wojskowych 

wiceministrowie 
Skalkowski, 

komendant garnizonu ppłk. Pereswiet -Soltan i wielu wyższych urzędników mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych. 

Demonstracja przyjaźni polsko-węgierskiej 
Prasa niemiecka o wizycie 

BERLIN. (Pat). Prasa niemiecka nie 
zwykle żywo interesuje się wizytą prem 
кга węgierskiego Gómbósa w Warsza- 
wie, przytaczając w obszernych stresz- 
czeniach artykuły powitalne dzienników 
polskich oraz oświadczenie Gómbósa w 
„Gazecie Polskiej*. Korespondent buda 
peszteński „Angriffu* pisze, że Polska 
dała nowy wyraz samodzielności swej po 
lityki zagranicznej i że istolnym wyni- 
kiem odwiedzin Gómbósa będzie demon 

    

stracyjna manifestacja polsko - węgier- 
skiej przyjaźni a pozatem stworzenie od 
powiedniej atmosfery rokowań. 

Również warszawski korespondent 
„Voelkischer Beobachter*, nie przewidu 

jae zawarcia doniosłych umów politycz 
nych w Warszawie, zaznacza, że mimo 

to odwiedziny Gómbósa nie pozostaną 
bez wpływu na dalsze kształtowanie się 
polityki w Europie środkowej i wschod 

niej. 

    

Sprawozdanie izby Kontroli 
przedłożone 

WARSZAWA. (Pat). Prezes Najwyż- 
szej Izby Kontroli dr. Jakób Krzemień- 
ski w t-wie wiceprezesa tejże kontroli 
Rugiewicza przedstawił prezydentowi 
Rzplitej w myśl postanowień ustawy o 
kontroli państwa sprawozdanie z czyn- 

Panu Prezydentowi 
ności kontroli państwa dokonanej w ok 
resie budżetowym w 1933-34. 

Następnie prezes Najw. Izby Krze- 
mieński przedstawił sprawozdanie pre- 
zesowi rady ministrów i ministrowi 
skarbu. 

wydał pracę p. t. „Armja Węgierska”, w Ki I ATASKAITA RAKA 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Reforma ubezpieczalni społecznych 
rozpatrywana jest przez Radę Ministrów 

ponownie wyk /ał konieczność stworzenia sa 
modzielnej armji węgierskiej. Z chwilą wybuchu 
rewolucji w 1918 r. wraca do ministerstwa obro 
ny narodowej. 

  

  

Zwalczając rząd rewolucyjny br. Michała Ka 
nolyi'ego, zaczął p. Goemboes przygotowywać 
kontr-rewolucję, pracując wespół z hr. Stefanem 
Bethlenem. W] lutym 1919 r. przewidując aresz 
towanie, udał się do Wiednia, gdzie w dalszym 
ciągu pracuje przeciw rządowi hr. Karolyi'ego. 

  

Po proklamowaniu ustroju komunistycznego 
na Węgrzech przybył p. Goemboes do Szeged, 
aby wziąć czynny udział w organizowaniu armji 
narodowej. W tworzącym się rządzie kontr- 
rewolucyjnym w Szeged zajął stanowisko podse 
kretarza stanu obrony narodowej. 

   

  

'Po upadku komunizmu wraca do służby w 
wojsku, z której jednak niedługo (w r. 1920) po 
nownie wystąpił, aby wziąć udział w życiu par 
lamentarnem. 

  

  

Wybrany do parlamentu, jako przedstawiciel 
partji drobnych rolników, odegrał .on w pierw 
szem Zgromadzeniu Narodowem bardzo czynną 
rolę. 

  

   

Później współpracował z hr. Bethlenem z le 
aderem partji chłopskiej, Szabo de Nagyatad, 
w utworzeniu Partji Jedności, której został wice 
przewodniczącym. 

W _1923 r. wycofał się z iPartji Jedności i za 
łożył.Partję Niezawisłości Narodowej. W 1928 r. 
stronni ę z jego inicjatywy 

zjednoczyć w jednym 
yczne elementy w na-      

  

We września 1928 r. p. Goemboes został mia 
uowany podsekretarzem stanu w . Obrony 
Narodowej. W rok później, w październiku 1929 

. został ministrem Obrony arodowej i ot 
muje jednocześnie nominację na generała. 

tckę po dymisji 
asiępnym rzą: 

     

  

   

    

    Za- 
ji hr. Bethlena    

   

  

    

   

     
ё Ё po ustąpie 

Juljusza Karolyi'ego utworzył 
premjer Goemboes nowy gabinet, w którym 
prócz stanowiska prezesa rady ministrów piastu 
ie tekę min a obrony narodowej. 

    

e hr. Fuljusza - 

Projekt dekretów, dotyczących reor 
ganizacji Ubezpieczalni Społecznej, któ 
re znalazły się wczoraj na posiedzeniu 
Rady Ministrów, składa się z 3-ch częś- 
Ci: I-szy z tych dekretów przewiduje po 
łączenie wszystkich zakładów ubezpie- 
czeniowych w jedną instytucję, która 
otrzyma nazwę „Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych*, fundusze zaś będą posia- 
dały osobowość prawną. 

Najbardziej interesujący dla szero- 
kich warstw społeczeństwa jest projekt 
Il-go dekretu, w którym przewiduje się, 
że od ubezpieczenia na wypadek choro- 
ky zwolnione będą te osoby, których za- 
robek przekracza 720 zł. Zaś przymus 
ubezpieczenia od wypadków nie będzie 
obejmował pracowników biurowych, о- 

raz osób niezatrudnionych w warszta- 
tach pędnych. 

Specjalne prawa przyznaje projekt 
samorządom, zezwalając na stworzenie 
przez nie dla swoich pracowników kas 
emerytalnych. 

Wreszcie projekt III-go dekretu ma 
regulować sprawę orzecznictwa  lekar- 
skiego, a mianowicie skasowane zostaną 
istniejące obecnie komisje przy innych 
funduszach, a będzie stworzona jedna 
komisja stała, która orzekać będzie we 
wszystkich sprawach zarówno ód wy- 
padków, jak emerytur, inwalidztwa i td. 

Poza temi dekrelami na porządku 
dziennym Rady Ministrów znajduje się 
jeszcze projekt połączenia Funduszu Bez 
robocia z Funduszem Pracy. 

Nowe dowody w sprawie żyrardowskiej 
Dzisiaj powrócili z Gdyni sędzia Demant i wi 

ceprokurator Siereszewski. Jak wiadomo w Gdy 

ni przeprowadzono ekspertyzę bawełny importo 

wanej do Polski przez franeuskich dyrektorów 

Zakładów Żyrardowskich. Podobno ekspertyza 

ta dała obfity materjał dowodowy. 

„ku z prowadzonem dochodzeniem 

nastąpi dalsze przesłuchanie świadków. 

  

Min. Starzyński prezydentem m. Warszawy 
W związku z rozporządzeniem Prezy 

denta R. P. z dn. 24 września r. b. o tym 
czasowym ustroju m. Warszawy na 
wczorajszej Radzie Ministrów uchwalo 

  

no powołać min. Stefana Starzyńskiego 
obecnego tymcz. prezydenta Warszawy 
na. stanowisko prezydenta m. Wars 
wy. 

  

  

  

Na oceanie Spokojnym. — Delegacja z kurami. — „Cuda Polski*. — 
Radjo w Z. S. R. R. — O handlu grzybami. 
nych. — KOBIETA MA GŁOS. — Tendencja zniżkowa na zboże. 

  Pełna tabela wygra- 

Na zamku 
WARSZAWA. (Pat). Prezydent Rzpli 

tej przyjął dziś ministra komunikacji 
inż. Butkiewicza a następnie posła Pol- 

ski w Teheranie Hempla. 
S do 

Zalmis powtėrnie 
prezydentem Grecji 

    

    

ALEKSANDER ZAIMIS 

ATENY. (Pat). Zgromadzenie naro- 
dowe wybrało powtórnie prezydentem 
republiki Aleksandra Zaimisa, który na 
ogólną liczbę 330 głosów otrzymał 197. 
Drugi kandydat na prezydenta gen. Kal- 
laris otrzymał 18 głosów. 112 posłów 
wstrzymało się od głosowania. * 

—vgo— 

Gietda warszawska 
WARSZAWA, (PAT). 

  

   

    

  

    Nowy York 

Zmiana przepisów 
o monopolu 
spirytusowym 

Złożony został do podpisu Prezyden- 
ta Rzplitej projekt rozporządzenia zmie 
niający przepisy. o Monopolu Spirytuso- 
wym. Projekt ten m. in. podwyżka do 
puszczalną moc napojów alkoholowych 
z 45 proc. do 55 proc., oraz wyłącza z 
pod ograniczeń ustawy przeciwalkohola 
wej piwo, niezależnie od iego procento- 
wej zawartości alkoholu. Sprzedaż więc 
piwa będzie podlegać tylko obowiązko- 

wej rejestracji. ‚ 

Wreszcie projekt daje Ministerstwu 
Skarbu możność zwiększenia kontyn- 
gentu miejsc detalicznej sprzedaży alko 
holu. - 

Wizyta chóru estońkiegr 
W dniu 20 i 21 bm. odwiedzi Polskę 

po raz pierwszy największy estoński 

chór męski, cieszący się w Estonji wiel- 

kiem powodzeniem. 

Zniesienie 

„Stanisławowskiej 
- Dyrekcji P. K. P. 
Uchwałą Rady Ministrów skasowana została 

  

  

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Sta 

nisławowie.



  

Min. Spraw Zagr. Laval. 

MIN. LAVAL WSPÓŁPRACUJE Z 
PARLAM EM. 

PARYŻ. (Pat). Minister spraw zagra 
nicznych Laval odbył dłuższą konferen 
cję z przewodniczącym senackiej komisji 
spraw zagranicznych sen. Berangerem, 
z którym omówił całokształt programu 

Manifestacja 

  

„KURJER* z dn. 20 października 1934 r. 

Laval kroczy drogami Barthou 
z dziedziny polityki międzynarodowej. 
Konferencja ta miała na celu nawiąza- 
nie najściślejszego kontaktu ministra z 
reprezentacją parlamentarną, na której 
bezpośrednią współpracę liczy minister 
Laval. - 

ZBLIŻE    1E Z WŁOCHAMI CELEM 
FRANCJI. 

PARYŻ. (Pat). Minister Laval po 0b- 
jęciu urzędowania odbył szereg konfe- 
rencyj z przedstawicielami poszczegól- 
nych działów ministerstwa. 

Obecnie można już stwierdzić, że po 
lityka francuska nie ulegnie żadnym 
zmianom. Zbliżenie z Włochami jest na 
dal jednym z celów polityki franeuskiej. 
Minister Laval odbędzie podróż do Rzy 
niu projektowaną przez min. Barthou. 

O CZEM MAJĄ MÓWIĆ MUSSOLINI I 
LAVAL. > 

Korespondent „Petit Journal“ donosi 
z Rzymu, że czynią się tam już przygo- 

towania do przyjęcia wizyty min. fran- 
cuskiego. Zachodzi jedynie zmiana, że 
minister Laval przybędzie do: Rzymu 
nie 3-go listopada lecz dopiero 5-g0. 

Przedmiotem rozmów min. Lavala z 
Mussolinim będą sprawy, które miały 
być poruszone z min. Barthou, sprawa 
stosunku między Wochami a Małą En- 
tentą, pozatem poruszone zostaną wszy 

  

  

solidarności 
Małej Ententy i Ententy Bałkańskiej 

PARYŻ. (Pat). Wedle informacji z 
Białogrodu dziś zostaną ogłoszone przez 
M. Enlentę i Ententę Bałkańską enuneja 
cje, które niewiele będą się różniły co 
do treści. Po oddaniu hołdu pamięci za 
bitego króla Aleksandra; - ministrowie 
stwierdzą wolę tych państw co do kon- 
tynuowania polityki rozpoczętej pod egi 
dą zmarłego króla, to jest polityki poro 
zumienia i współpracy na rzecz pokoju. 
Stwierdzą dalej wolę pięciu państw prze 
ciwstawienia się akcji terorystycznej, któ 
1a przez krew przelaną w Marsylji zagra 
ża niebezpieczeństwem Europie i prowa 

  

   

dzi do poważnych konfliktów. 
'W komunikatach tych państwa bę- 

dą chciały uniknąć wszelkiej aluzji ma- 
jacej rzucić podejrzenie na jakiekolwiek 
inne państwo. W związku z tem podkre 
Ślają, że wbrew wszelkim pogłoskom 
imin. Benesz nie zamierza obecnie uda- 
wać się do Rzymu. Koła M. Ententy i 
Ententy Bałkańskiej pragną nadać na- 
razie konferencjom  przedewszystkiem 
charakter jedynie manifestacyjnej soli- 
darności i wolę kontynuowania polityki 
pokojowej bez względu na wszelkie in- 
trygi. 

    

Pogrzeb Ś. p. Medarda Downarowicza 

  

RSZAWA. (Pat). Dziś o godz. 10,30 z koś 
cioła św. Krzyża odbył się pogrzeb ś. p. Medar 
da Downarowicza, wiceprezydenta m. st. Warsza 
wy, byłego ministra kultury i sztuki 

iNabożeństwo odprawiono w asyście ducho- 
wieństwa i biskupa polowego Gawliny. W poś- 
rodku kościoła wśród zieleni i kwiatów ustawio 
no trumnę ze zwłokami Medarda Downarowicza. 

Straż honorową pełnili członkowie związku rezer 
wistów. W żałobnej uroczystości wzięli m. in. u- 
dział marszałek sejmu Świtalski, minister WR, i 
OP. W. Jędrzejewiez, podsekretarz stanu Korsak, 
prezydent miasta Warszawy Starzyński i przed 
stawiciele władz, zarządu miejskiego, delegacje 
organizacyj. 

Licznie reprezentowany był związek zererwi 
stów, którego Downarowicz był! wiceprezesem. 

Po nabożeństwie i kazaniu wygłoszonem przez 
ks” Mauersbergera kondukt pogrzebowy ruszył 
na cmentarz powązkowski, Otwierały kondukt 

delegacje z wieńcami, poczty sztandarowe organi 
zacyj z pocziem sztandarowym zw. legjonistów 

ma czele. Dalej szły dwa bataljony zw. rezerwi- 
stów pod bronią, kompanje Strzelca i PW. tram 

M straży ogniowej. Za trumną postępo- 
wała rodzina zmarłego, przedstawiciele władz, 
delegacje, przyjaciele, koledzy. Gdy kondukt po 
grzebowy zatrzymał się na pl. Teatralnym przed 
watuszem, uczczono pamięć śp. M. Downarowi- 
cza 2-minutowem milczeniem. Od bramy cmen- 
tarza trumnę przenieśli na. barkach przyjaciele 
zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Przy 
mogile ustawiły się poczty sztandarowe oraz de 
legacje z wieńcami, Po odprawieniu modłów 
przez duchownych chór pracowników fabryki 
karabinów maszynowych odśpiewał kilka pieśni. 

Następnie wygłosili przemówienia nad trumną, 
rezydent miasta Stefan Starzyński, prezes Wa- 

Sławek, dalej w imieniu zw. zawodowego 
owników samorządowych prezes Ornowski, 

м imieniu zw. rezerwistów dyr. Zagrodzki i td. 
Po złożeniu tramny- do grobu na mogiłę zmarłe- 
go złożono wiele wieńców, wśród nich wieniec 
od ministra spraw wewn. Marjana Zyndram Koś 
ciałkowskiego 

ad ot 
łery Sławek, 
Ślił m. in., Ž 

„Ochodzi, cpuszcza grono starych przyjaciół 
Medart Downarowiez. Koleżeństwo i przyjaźń 
w dawnych nawiązały się latach. On należał do 

tych, którzy rozpoczęli walkę w pojedynkę. Za 
ezasów niewoli nie umiał być uległym, nie umiał 

uniknąć kary rosyjskiego nauczyciela, który w 
uczniu Polaku usiłował poniżyć i złamać god 

ność naradu. Od 1904—1910 r. należał do orga 
nizacji bojowej a w 1914 znalazł się w szeregach 

        

  
  

  

    

    

  

  

  

    

        

    

  

ą mogiłą przemówił prezes Wa- 
tóry w gorących słowach podkre- 

legjonów. Gdy trzeba było przygotować tajne 
szeregi organizacji bojowej, aby nowy zaborca 
mie zechciał władzy swej nad Polską utrzymać, 

M. Downarowicz i tu był na posterunku. Prze- 
żył nowe wysiłki i nowe więzienia. Gdy udało 
się uwolnić Polskę z pod zaberców niósł cały 
swój niegasnący zapał, swój pośpiech pracy, 
swoje siły do zupełnego wyczerpania. Przyja 
cielu, twoje życie, wypełnione takiemi uczynka- 

mi, zapałać będzie twoim przykładem ogień nie 
gasnący, który w tobie płonął*. 

  

  

  

stkie kwestje interesujące bezpośrednio 
Francję i Włochy, między innemi spra- 
wa rozbrojenia na morzu i statut Włoch 
w Tunisie. 

ROZMOWY WŁOSKO - FRANCUSKIE. 

RZYM. (Pat). Dziś wieczorem szef 
rządu Mussolini konferował dłużs zy czas 
w pałacu weneckim z ambasadorem Fran 
cji de Chambrunem. Przebieg konferen- 
cji trzymany jest w ścisłej tajemni 

  

    

Min. spr. zagranicznych 
Węgier w Rzymie 

RZYM. (Pat). Węgierski minister 
spraw zagr. dr. Kanya, który spędził o- 
statnie trzy tygodnie na rewjerze włos- 
kiej, przybył do Rzymu, gdzie będzie 
przyjęty przez Mussoliniego. 

RZYM. (Pat). Po kilkutygodniowej ku 
racji, odbytej w Sam remo przybył wę- 
gierski minister spraw zagranicznych 
Kanya i zamieszkał w poselstwie węgier 
skiem. Pobyt ministra Kayi w Rrzymie 
nie ma charakteru oficjalnego. Dziś po 
południu min. Kaya odwiedził szefa rzą 
du włoskiego Mussoliniego a jutro ma 
być przyjęty przez papieża. 

Względy moralne 
czy rasowe? 

BERLIN, (PAT). —- Na konferencji urzędu 
rasowego w okręgu Magdeburg Anhalt wysunię 
to żądanie, aby oddziały S. $. ze względów poli 
tyki rasowej poddawane były stałej kontroli. W 
czasie obrad jeden z kierowników urzędu raso 
wego dontagał się przeniesienia garnizonów woj 
skowych z wielkich miast w okolice znajdujące 
się wpobliżu terenów ćwiczebnych, aby w ten 
sposób uchronić synów chłopskich przed związą 
uiem się ściśłejszemi więzami z  niewiastami 
wielkomiejskiemi. 

1 I pół kilograma 
dynamitu jako prze- 

syłka pocztowa 
SOSNOWIEC, (PAT). — 13 b. m. mieszkaniec 

wsi Klimentów pod Sosnowcem niejaki Fobisz 
etrzymał pocztą paczkę, która po rozwinięciu 
jak się okazało zawierała 1 pół klg. ładunku dy 

  

namitu. Dynamit wybuchnął, raniąc ciężko To- 
bisza i zabijając na miejsce jego żonę Karolinę. 
Śledztwo ustaliło, że zamach miał tło majątko- 
we. W związku z tem policja aresziowała jako 
spraweę wysłania paczki z dynamitem Józefą 
Droždža, elektromontera, spokrewnionego Z To- 
biszami. 

Kto wygrał? 
A, (PAT). — W drugim dniu cią 

iej klasowej łoterji państwowej 

wygrane padły na Nr. Nr.: 

„660, 170.077. 

      

   

  

następujące wię. 

10 tys. 
5 tys. z e 

5. 156.927. 
no 

Stan zdrowia dyr. Św 
Jak donosi prasa kowieńska stan 

zdrowia dyr. Marjana Świechowskiego 
w ciągu dnia 17 bm. uległ pogorszeniu. 

Z wyniku odbytego dn. 17 bm. wie- 
czorem konsyljum, w którem brali u- 

echowskiego 
dział dr. Kagan, dr. Łazerson i dr. Za- 
charin, zadecydowano, iż przy obecnym 
stanie przewezić chorege do Polski nie 
można. 

  

ROS KADA 

Japonja bez Stanów Zjedn. 
nie wróci do Ligi Narodów 

CALGARY. (Pat). Newomianowany 
ambasador japoński w Rzymie Susimu- 
ra, który w drodze do Włoch przybył do 
Calgary oświadczył, że Japonja nie wró 

ci do Łigi Narodów, jeżeli Stany Zjedno 
czone nie przystąpią do instytucji ge- 
newskiej. - 

Premjer Gómbós o położeniu Węgier 
po morderstwie w Marsylii 

BUDAPESZT, (PAT). — Premjer Gómbós za 
pytany przez współpracownika węgierskiej agen 
cji teelgraficznej, jak żapatruje się na położenie 
Węgier po morderstwie marsylskiem, odpowie- 
dział m. in.: że położenie ocenia jako absolut 
nie spokojne i z największym spokojem wyru- 
sza też w pedróż do Warszawy. Mimo że prasa 
kilku państw wszczęła kampanję oszezerczą pod 
adresem Węgier, z których chce zrobić kozła 
ofiarnego mordu marsylskiego, a która to kam 

panja weszła teraz w stadjum  kulminacyjne, 
premjer ze spokcjem zostawia kraj na kilka 
dni, by złożyć dawno planowaną wizytę narodo 

wi polskiemu. Opinja Europy szuka tylko praw 
dy, Węgry też jej pragną, ho wtenczas okaże się, 

że w zbrodnię marsylską nie jest wmieszany nie 
tyłko rząd węgierski ale nawet żaden obywateł 
węgierski. Nigdy w ciągu dziejów Węgrzy nie 

uważali morderstwa za Środek polityczny. Opin 

ja węgierska i rząd węgierski czekają Spokoj 

nie na wykrycie prawdziwych okoliczności zbrę 
dni i na dalszy rozwój wypadków z nią związą 
nych. Ze swej sirony rząd węgierski poczyni 
wszelkie kroki, by tak edeprzeć celowe 1 osz- 

czercze ataki jak i przeprowadzić jak najsurow 

sze śledztwo na Węgrzech. 

  

  

Dothodzenie W sprawie marcyskiej zbliża sie ku końcowi 
Szczegóły aresztowania 
PARYŻ, (PAT). — Cała prasa przywiązuje 

wielką wagę do aresztowania w Turynie przy- 
wódeów ruchu chorwackiego Pawelicza i jego 
bezpośredniego współpracownika  Kwaternika, 
który jest poszukiwany przez policję delegatem 
Kramerem. 

Aresztowanie odbyło się w warunkach nastę 
pujących: Franeuski urząd bezpieczeństwa otrzy 
mał wiadomość, że Pawelicz i Kwaternik zbieg 
li przez Szwajcarję do Włoch. Niezwłocznie wy 
słano odpowiednią depeszę do policji rzymskiej, 
która obiecała dołożyć wszelkich starań by ich 
odszukać. Aresztowanie nastąpiło we środę. — 

Wiadom tą jednak podano do wiadomoś. 
depiero wczoraj ze względu na dobro śledztwa. 

Paweliez miał się ostatnio poróżnić z przewo 

Tylko trzech 
PARYŻ, (PAT). — Po zatrzymaniu w Tury 

nie dr. Pawelicza i Kwaternika prawie wszy 

  

   

    

   

  

organizatorzy i wykonawcy zamachu marsylskie 

go są w rękach organów bezpieczeństwa. 

Władze włoskie są podobno na tropie jesz 

cze jednego terorysty, należącego prawdopodoh 

nie do najbliżs 

welic: Vie wiadomo jednak, czy chodzi tu o 

    

ych współpracowników dr. Pa 

   
   Perczeca, kierownika emigracji chorwackiej ma 

Węgrzech czy o kogo innego. W każdym razie 

Pawelicza i Kwaternika 
dniczącym w Szwajcarji emigrantem chorwac- 
kim Krygniewieczem i Kossukiewiczem, którzy 
nie zgadzali się na stosowanie teroru w walce 

politycznej. Na emigracji Pawelicz przebywał 
od 1928 roku. 

. WSZYSTKIE OSTATNIO DOKONANE ZA- 
MACHY TERORYSTYCZNE W JUGOSŁAWII 
PRZYPISYWANE SĄ PAWELICZOWI. Był on 
przez sąd jugosłowiański skazany zaocznie na 
śmierć. Przed wyjazdem do Turynu ukrywał się 
w Tessaro dokąd przybył z Lozanny. 

Drugi aresztowany Kwaternik (Kramer) jest 
studentem, synem byłego pułkownika armji au- 
strjackiej. Z pochodzenia Chorwat. Większość 
życia spędził w Niemczech u siostry, która jest 
żeną przemysłowca niemieckiego, 

na wolności 
organizacja, która dokonała zamachu, jest obec 

nie znana. Kierownikiem jej był Pawelicz, Kwa 

ternik vel Kramer, a także Perczec, który ukry 

   

  

  

wa się w dalszym ciągu przed policją. Do grupy 

wykonawców należeli. Keleman-Georgjew-GCzar- 

noziemski, zabójca króla, Mio Kralj-Malny, Po- 

spiszył oraz Rajticz. Wreszcie za spólników -grn 

Marję Vudrowównę, niejakie- 

tajemniczego jegomoś: 

  

py uważać nał 

go Mio Bzika « 

ry odwiedził Marję Vudrowównę w P: yżu. 

    

  

Dowody rzeczowe 
PARYŻ, (PAT). — Dowody rzeczowe które 

Są w rozporządzeniu prokuratora w Marsylji 
prowadzącego śledztwo w sprawie zamachu na 
króla Aleksandra są następujące: 

Pistolet automatyczny o typie karabinu ma 
szynowego dający 220 strzałów na minutę, pi- 
stolet zwykły automatyczny 5 magazynów nała 
dowanych i 5 magaznów pustych i 66 naboi. 

Pawelicz był w Marsylji 
PARYŻ, (PAT). — Z Marylji donoszą: Śle- 

dztwo prowadzone w sprawie zamachu pozwoli 
ło niezbicie stwierdzić, że dr. Pawelicz przeby 
wał w Marsylji w końcu września. Pawelicz w 
towarzystwie jakiejś pani zatrzymał się w pew 
nym hotelu obok dworca dnia 30 września, —. 
W rejestrze hotelu zapisał się jako Padaleseu, kierownik biura kolejowtgo w Bukareszcie. Pa 
'welicz przybył do Marsyji z Paryża. Nie zdoła no jednak ustalić dokąd udał się z Marsylji. 

Policja szuka jeszcze 
jednego wspólnika 

PARYŻ. (Pat) Agencja Havasa donosi z Tu 
rynu: W związku z dochodzeniami w sprawie 
zamachu marsylskiego policja szuka osobnika 
podejrzanego o ws półudział w zbrodni, a ukrywa 

jacego się pod „fałszywem nazwiskiem Barbe- 
visa, 

     



„KURJER“ z dn. 20 października 1934 r. 
  

Na oceanie Spokojnym 
Na pierwszą wiadomość o tem, że 

jdaponja zamierza wymówić układ wa- 
szyngtonski (t. j. układ regulujący sto- 
sunek sił angielskiej, amerykańskiej i 

japońskiej floty) Stany Zjednoczone od- 
powiedziały przesunięciem swej floty 
wojennej z ocenanu Atlantyckiego na о- 
cean Spokojny. Stany Zjednoczone stoją 
wobec dylematu: czy w wypadku kon- 

   

    

tliktu z Japonją mają ogranie ię do 
postawy obronnej, czy też przejść do 0- 
fenzywy. Szereg okoliczności stwarza 
podstawy do przypuszczeń, że będą wo- 
lały tę drugą taktykę. 

Kontynent amerykański dla  dzia- 
łań aktywnych przeciwko Japonji jest 
zbyt daleko położony. Stany Zj. potrze- 
bują wobec tego baz dla swej morskiej 
i powietrznej floty, położonych bliżej. 
Takiemi bazami mogą być wyspy Fili- 
pińskie na południu i Aleuckie na pół- 

nocy. 
W tym kierunku można zanotować 

szereg przygotowań ze strony Stanów 
Zjedn. Tak nprz. w lecie bież. roku ame 
rykańskie morskie eskadry zajmowały 
się studjami południowej części oceanu 
Spokojnego z wojenno - politycznego 
punktu widzenia, a amerykańskie po- 
wietrzne eskadry odbyły próbne loty z 
wysp Filipińskich na amerykańską Wy: 

spę Guam i inne, położone w tej części 
Oceanu. 

Niemniej jest ciekawe, że Stany Zje- 

dnoczone usiłują wykupić należące do 
Portugalji, Francji i Holandji wyspy po- 
łożone w tej części oceanu Spokojnego. 
łażone w tej części oceanu Spokojnego, 
by rozszerzyć w ten sposób bazę swej 

floty morskiej i powietrznej 

Jednocześnie, jak można spostrzec, 

toczą się pertraktacje z Kanadą o tran- 
zyt amerykańskich wojsk na Alaskę w 
razie potrzeby obrony wybrzeża, a na 

rok 1935 zamierzone jest stworzenie ba- 
zy morskiej i powietrznej floty na wys- 
pach Aleuckich, położonych między Kam 
czatką i Alaską. 

O rozmiarze wojennych przygoto- 
wań Słanów Zjedn. świadczy wyasygno- 
wanie na 1934—35 r. 565 miljonów do- 
larów na rozbudowę floty morskiej i po 
wietrznej, co oznacza budowę 102 wo- 

jennych okrętów i 1190 bojowych ae- 
replanów. 

Oczywiście, w obliczu takich przygo- 
towań ze strony Stanów Zjedn. Sowiety 
bynajmniej nie spieszą z rozpoczęciem 
kampanji wojennej z Japonją i cierpli- 
wie znoszą wszystkie szczutki w nos, 
słusznie rozumując, że lepiej jest docze 
kać się starcia olbrzymów, z którego w 
każdym razie Japonja wyjdzie tak osła- 

  

   

biona że na dziesiątki lat straci ochotę * 
dc ekspansji przemocą na terytorjum ro 
syjskie. 

Prócz Stanów Zjedn. również inne 
państwa, mające posiadłości na oceanie 
Spokojnym, mają podstawy do zaniepo- 
kojenia spowodu japońskiej ekspansji i 
namiętnie się zbroją. W szczególności 
Anglja wyasygnowała 50 milj. funtów 
szterlingów na wzmocnienie Singapooru 

„CUDA POLSKI" 
„Wilno“-Jerzego Remera 

(Dokończenie), 

Informując pokrótce o treści mono- 
gratji podawałem tytuły rozdziałów, 
gdyż w sformułowaniu ich jest odrazu 
zawarta charakierystyka epok i zagad- 
nień. Dobrze przemyślane są też podpi- 
sy pod ilustracjami, nietylko wyjaśniają 

*ez i uzupełniające ró- 
rozdziału. Weźmy dla 

przykładu ilustrację na str. 17: „Góra 
Zamkowa przez wieki strażnicą miastu 
byla“. Na reprodukcji poza ostro zaryso 
wanemi na pierwszym planie koronami 
drzew widoczna jest w głębi zamglona 
Góra Zamkowa z ledwo dostrzegalną 
sylwetką baszty. Ilustracja jest umiesz- 
czona w rozdziale „Osada stolicą państ- 
wa', pokazanie piętnastowiecznych ru- 
in byłoby więc anachronizmem, gdy tym 
czasem daleka wizja Góry Zamkowej, 
wznoszącej się nad miastem, poddaje 

   

na wypadek potrzeby zamienienia go w 
ostoję angielskiego władztwa na Malaj- 
skim archipelagu. który jednocześnie 
jest zamieniony na serję baz angielskiej 
floty powietrznej. 

Francja również umacnia swoje po- 
siadłości w południowo - wschodniej A- 
PETA. 

zji, którym zagraża japońska ekspansja. 
Jednocześnie Holandja w obawie eks- 
pansji japońskiej zdecydowała zwięk- 
szyć swą flotę powietrzną i morską na 
oceanie Spokojnym. 

Szczególnie holenderska wyspa Bor- 
neo ze swemi naftowemi źródłami, zło- 

   

  

Rajmund Polncare 

  

Na zdjęciu zmarty ostatnio b. prezydent Republiki Francuskiej Rajmund Poincare przypatruje 
się w towarzystwie marszałka Jofre'a przemarszowi wojsk w roku 1914-ym. 

  

żami djamentów, rubinów. platyny, że- 
laza, złota i węgla kamiennego przed- 
slawia dla Japonczyków łakomy kąsek. 
Niemniej są spragnieni Japończycy in- 
nej holenderskiej wyspy — Nowej Gwi- 
nei, gdzie rośnie palma Kokosowa, jest 
dobywany kauczuk, złoto, perły i maci- 
ca perłowa. ; 

Sama Holandja nie bylaby w stanie 
oczywiście obronić swego panowania 
kolonjalnego przed Japończykami. I te 
3 krążowniki, 6 torpedowców i 12 łodzi 
podwodnych, któremi w tych dniach ho 
lenderski parlament, wberw socjalistom, 
postanowił wzmocnić swą flotyllę na Pa 

  

   

. cyfiku, też nie są gwarancją. Ale Holan- 
dja sądzi, że w wypadku starcia z Japo- 
nją nie wypadnie jej walczyć w poje- 
dynkę. Anglja już tylko z pobudek sa- 

mozachowawczych nie dopuści, by Ja- 
ponja zawładnęła u niej pod nosem ho- 
lenderskiemi Indjami i bezpośrednio za- 
grażała Australji. Nie ścierpią tego rów- 
nież Stany Zjedn., których los posiadło- 
ści w zachodniej części oceanu Spokoj- 
nego byłby wówczas przesądzony. Zje- 
dnoczonym zaś wysiłkom anglo - ame- 
rykańskiej floty, przy udziale holender- 
skiej i francuskiej, uda się jeszcze, w ra- 
zie potrzeby, poskromić japońskie ape- 
tyty w poudniowo - zachodniej części 
cceanu spokojnego. Obserwator. 

  

    

  

DELEGACJA Z KURAMI 
W 10-tą rocznicę pobytu Marszałka Piłsudskiego w Świątnikach 

Przenosimy się myślą do roku 1924, 
kiedy to P. Marszałek odsunąwszy się 
od czynnego życia politycznego czas swój 
poświęcał refleksjom. W owym roku, dn. 
17 października przybył P. Marszałek 
do Wilna dla wygłoszenia pamietnych 

odczytów w teatrze na Pohulance. 

Kilkutysięczny tum ludności, zebrany 
przed dworcem czynił P. Marszałkowi 
ertuzjastyczną owację. Pierwszy pułk 
piechoty legjonowej tworzył szpaler ho- 
norowy. Przy dźwiękach orkiestry wsiadł 
P. Marszałek do samochodu i odjechał 
do mieszkania prof. Szymańskiego, gdzie 
spędził jeden dzień. 

Nazajutrz, t. j. 18 października udał 
się P. Marszałek po raz pierwszy do woj- 

skowej swej osady w folwarku Świątni- 
ki, położonej o 20 km. od Wilna. | 

W niedzielę 19-go przybyła do Świą- 
tnik liczna delegacja osadników wojsko- 
wych ziemi wileńskiej niosąc „na zagos- 
podarowanie* P. Marszałkowi w darze 
kury, gęsi, indyki i kaczki własnej ho- 
dowli. Delegację tę prowadził płk. szta- 
bu gen. Świtalski z ork. wojsk., grającą 
marsz I Brygady. Był to nader ciekawy 
obrazek, którego nie zapomnę nigdy. 

Osadnicy wysiedli przed osadą z ciężaro 
wych auł i ustawili się w długie szeregi. 
Każdy trzymał pod pachą kurę, gęś, ka- 
czkę lub indyka. Ustawiono się półkolem 
na dziedzińcu, orkiestra poczęła grać 
marsza I Brygady, przy akompanjamen- 
cie... gdakania, kwakania i gęgania. UŚ- 

   

miechał się P. Marszałek, stojący na gan 
ku i rzekł później, że podobnej delegacji 
nie przyjmował jeszcze nigdy. 

W poniedziałek odbyło się w ogród- 
ku osady P. Marszałka, z inicjatywy za- 
slępcy starosty na pow. wileńsko-trocki 
p. M. Łukaszewicza sadzenie drzewek. 

We czwartek 23 października wrę- 
czyła P. Marszałkowi delegacja wilnian 
chleb, sól i wino na ogromnej tacy sreb- 
rnej, na której wyryto słowa: „Szczęść 
Wam Boże na zagoOnie tej ziemi, która 
przez Wasz trud i niezłomną wolę zosta- 
ła przydzielona do łona Ojezyzny*. Pod- 
pisy: St. Łopaciński, W. Nowicki, W. 
Przegaliński, W. Abramowicz i J. Łas-    

towski. 23 — X — 1924. 
Dnia 25-g0 udzielił mi łaskawie P. 

Marszałek wywiadu dziennikarskiego. 
Oświadczył mi w dłuższej rozmowie, że 
w osadzie swej jest po raz pierwszy i wi- 
dzi ogromną różnicę między Sulejów- 
kiem, a głuchą, zadumaną wsią tutejszą 
„Tam lubię tworzyć, tu zaś wspominać 
i chcę by i panie moje (córeczki) tu wspo 
minaly“. — Na końcowe me pytanie, jak 
długo zamierza P. Marszałek gościć w 
swej osadzie usłyszałem łaskawą odpo- 
wiedź: „po odczytach pobędę w Wilnie 
dwa dni i wrócę do Sulejówka. Zresztą.. 
nie znam narazie planów mojej żony* 

Tyle mniej więcej da się powiedzieć 
© pobycie P. Marszałka * w pierwszej 
swej osadzie wojskowej na Wileńszczyź- 
nie, w chwili dla Niego dość ciężkiej. 

czytelnikowi właściwy obraz. Zpośród 
innych podpisów wskażę jeszcze kilka 
charakterystycznych: „Nurt  Wilenki 
rzeźbi powierzchnię ziemi*, „Prastare 
wzory cechują wileńskie tkaniny*, „„Wi- 
leńska campanile* i t. d. 

Wspomniałem wyżej. że książka J. 
Remera dobrze wypełniła zadanie swe 
przedstawienia duchowego oblicza mia- 
sła w ciągu wieków. Już z przeglądu tre- 
ści przekonujemy się, że autor nie pomi- 
nął żadnego zjawiska, istotnego dla stwo 
rzenia sobie obrazu Wilna w przeszłości. 
potrafił też w granicach zgóry zakreślo- 
nej całości właściwie rozdysponować ma 
terjał według wagi poruszonych zagad- 
nień. Plastyczne obrazy poszczególnych 
epok są odmalowane trafnie i przedsta- 
wione w pięknej formie, a przytem o- 
parte o najnowsze rezultaty badań spe- 
cjalnych. 

Zgodnie z zasadami, przyjętemi przez 
wydawnictwo, autor nie podaje ścisłych 
odnośników do literatury przedmiotu, 
orjentujemy się jednak łatwo, że korzy- 
stał nietylko z literatury dawniejszej, ale 

i z licznych rozpraw, świeżo opubliko- 
wanych (prof. Antoniewicza, prof. Eh- 
renkreutzowej, prof. Morelowskiego, ks. 
Śledziewskiego, dr. Ordy, prof. Limano- 
wskiego, ks. Sieczki i in.), 

W opisie kościoła św. Anny znaj- 
dujemy nawet echo niedawnych dysput 
w Sekcji Historji Sztuki T. P. N.: „Nie- 
zwykłe to zjawisko przywodzi jednym ba 
daczom na pamięć dzieła architektury 
odległych środowisk artystycznych nad 
Skaldą, Mozą i Renem... Innym znów... 
wydaje się, że złożoność tego zjawiska 
można wyjaśnić przez oddzielenie deko- 
racyjno-rzeźbiarskiej części, powstałej 
pod wpływem złotnictwa, od konstruk- 
cji budowli, noszącej cechy t. zw. stylu 
Tudorów*. 

Nie było zadaniem autora tworzyć 
szczegółową monografję Wilna, a w 
syntetycznych obrazach nie miał możno- 
ści obszerniej przedstawiać skompliko- 
wanych dziejów zabytków wileńskich. 
Co więcej, był nawet zmuszony to up- 
raszczanie faktów, by nie zatracić ich 
plastyki i nie zgubić się w drobiazgach. 

Obeenie, jako w 10-tą rocznicę tego 
pobytu, należałoby, by społeczeństwo, a 
zwłaszcza ci, którzy pamiętali o P. Mar- 
szałku wówczas, kiedy każdy wyraz pa- 
mięci był Mu szczególnie drogi, ufundo- 
wali w Świątnikach jakąś pamiątkę, mó- 
wiącą o tych czasach, gdyż naprawdę nie 
ma tam żadnego śladu z dłuższego po- 
bytu P. Marszałka z rodziną. 

Świątniki są dzisiaj własnością pań- 
stwową, gdzie mieszczą się rok rocznie 
kolonje letnie dla młodzieży szkolnej z 
Wilna, gdzie wreszcie ma powstać ośro- 
dek pracy dla bezrobotnej młodzieży 
wiejskiej. I nikt z młodzieży nawet nie 
wie, że tu właśnie była kiedyś osada woj 
skowa P. Marszałka, że tu właśnie żył 
i wspominał z rodziną świeże dzieje Pol- 
ski — Pierwszy Jej Osadnik wojskowy. 
Wódz Narodu P. Marszałek Józef Pił- 
sudski. 

Proponuję utworzenie Komitetu O- 
hywatelskiego, celem ufundowania w 
Świątnikach najskromniejszej choćby pa 
miątki pobytu P. Marszałka w charak= 
terze rolnika w swej osadzie wojskowej 
na Wileńszczyźnie. 

Apel swój skierowuję do Okr. Związ- 
ku Osadników Wojskowych, do Podok- 
ręgu Strzeleckiego, a całkowitą iniejaty- 
wę w tej sprawie skadam w ręce staro- 
sty pow. wileńske - trockiego, p. Jerze- 
go de Tramecourta. 

J. Hopko. 

Nie jest więc słuszne dyskutowanie na 
tematy dla całości obrazu nieistotne. 
Mimo to poruszę kilka punktów, które 
wydają mi się wątpliwe. 

Str. 33. Już Katedra Jagiełłowa była 
niurowana, gmach Katedry Witoldowej 
hył drugim z rzędu z muru wzniesio- 
nym. Data pożaru katedry Jagiełłowej, 
r. 1899, — jest bardzo wątpliwa. 

Str. 61—62. Kościół św. Mikołaja, a 
nie Franciszkanów, uważam za najstar- 
szy z istniejących w Wilnie, pozatem, je- 
$ zupełnie słusznie przypisuje się ufun 
dowanie kościoła św. Mikołaja Hanulo- 
wi, to musiało to nastąpić wcześniej, niż 
w połowie XV w. Nowy murowany koś 
ciół Dominikański powstał w drugiej po 
łowie XVII w.. a został tylko przebudo- 
wany w XVIII w 

Str. 72. Mam pewne wątpliwości, czy 
dwunawowa sala gotycka w Uniwersy- 
tecie (Dziekanat Wydziału Sztuk Pieęk- 
tych) pochodzi z XV w.; czy raczej nie 
jest to może pozostałość pierwszych bu- 
dowli jezuickich? Resztki gotyku w ar-



  

„KURJER* z dn. 20 października 1934 r. 

RADJO W Z.S.R.R. 
ROZWÓJ PRZEMYSŁU RADJOWEGO. 

jedno z fachowych pism zagranicznych przy- 
nosi bardzo interesujące dane o działałności 
radja na terenie republik sowieckich. 
"W Ssowietach szybko się zorjentowano, že 
wynalazek redja mieć może olbrzymie znacze- 

nie propagandowe i kulturałne-oświatowe. Rych 
łe też przystąpiono do rozbudowy własnego 
przemysłu radjowego. Jak wszystko w Bolsze- 
wji, tak że i tę branżę przemysłowa, rozbudo 

wane z wielkim rezmachem, nie szczędzącć kosz- 
tów ani wysiłków. Osiągnięto też rezultaty im- 
ponujące. Przed kilku łaty jeszcze radjo w So- 
wietach było mało rozpowszechnione. Całe 0l- 
brzymie połacie kraju zupełnie nie znały tego 

,«udownego wynalazku. Może tylko w stolicy 
i większych miastach sprawa stała lepiej. Dziś 
rczporządzają Sowiety potężną radjostacją na- 
dawczą o sile 500 kilowatów, kilku stacjami 100 
kilewatowemi ': kilkudziesięciu stacjami o mocy 

nieee mniejszej, Liczha radjcodbiorników zaś— 
1 to zarówno lampowych jak detekiorowych — 

określa się na miljony. Jeżeli wierzyć źródłom 
sowieckim, niema wsi czy osiedła, w którychby 

nie było przynajmniej jednego radjoodbiornika. 
Przyjąwszy nawet, że mamy tu do czynienia z 

przesadą, nie ulega wątpliwości, że po upływie 
drugiej piatiłetki istotnie na bezmiernych prze- 
strzeniach republik sowieckich nie będzie więk 
szego osiedla, w któremby — przynajmniej w 
tokalu miejscowego komitetu — nie ryczał głoś 
nik radjowy. 

Podkreślić należy ckoliczność, że zapotrze- 
howanie na sprzęi radjowy pokrywa własny kra 
jowy przemysł sowiecki. Produkcja — jak za- 

zmaczyliśmy — prowadzoną jest z całym roz- 
machem. Henryk IV-ty francuski rzucił ongiś 
hasłc, że każdy chłop musi mieć co niedzieę 
kurę na obiad. Sowiety rzucają dziś hasło, że 

każdy chłop 160-miljonowego państwa musi 
mieć nietylko na niedzielę, lecz i na codzień ra- 

djocdbiernik. Stąd tempo sowieckiego przemy- 
słu radjowego. Nawet silną 150-kilowatową ra- 

djostację w Ankarze (Tureja) budować mają 
technicy sowieccy. 

    

TECHNIKA NADAWANIA PROGRAMÓW. 

Technika nadawania programów radjowych 
w Sewietach zasługuje na omówienie. Progra- 
my — audycje nadaje zasadniczo 500-kilowato- 
wa radjostacja moskiewska. Odbiera się je bądź 
bezpośrednio, bądź też za pośrednictwem siacyj 
innych. Ten drugi system jest szeroko na pro- 
wineji rozpowszechniony. Radfostacja miasta 
prowinejonałnego chwyta audycje moskiewskie 
i dopiero wtedy przekazuje je różnym fabry- 
„kom i t. d., dodając niektóre rzeczy od siebie. 
Radjosłachacz, siedzący powiedzmy w świetlicy 
kołchozu w Gagrach (Kaukaz) usłyszy koncert 

z Moskwy, przeplatany sprawozdaniami z po- 

siedzeń Komitetu roboiniezegogo w Babum (mia 

sto na Kaukazie). W ten sposób audycje łączą 

w sobie dwa pierwiastki: stołeczny i regjonalny. 

POSTĘPY ORGANIZACJI RADJA. 

Do 1928 r kierownictwo sprawami radjo- 
wemi w Sowietach spoczywało w rękach orga- 
mizacji „RadiGpieredacza* (Transmisja radjowa). 
W 1928 r. agendy tego towrzystwa przejął Ko- 

misarjat Komunikacji. Z tą chwilą właśnie roz- 

począł się intponujący rozwój radja w ZSRR. 

Z tą chwilą podjęto rezbudowę sieci radjood- 

bierników na szeroką skalę, podobnie zresztą 

jak sieci radjonadawczej. W. 1933 r. sprawy ra- 

dja skoncentrewane zostały w rękach specjal- 

nego „Komitetu Radjowego przy Radzie Komi- 

sarzy Ludowych ZSRR%. Była to organizacja 
autonomiczna, co podkreśić należy ze szezegól 

nym naciskiem, ze względu na przysłowiowy 

centralizm i etatyzm sowiecki. Oczywiście nie 

należy sądzić, by mający stosużkowo dużą sw0- 

bodę działania „Komitet Radjewy* nadużył te- 

go w stosunku do władz centralnych. Przeciw- 

nie. „Komitet Radjowy* idzie całkowicie po li- 

nji rządowych zamierzeń i centralnej polityki, 

stanowiąc posłuszne i potężne narzędzie propa- 
gandy prorządewej. 

RADJO ZWALCZA ANAŁFABETYZM. 

Abstrahując od momentów agitacy jno-propa- 
gandowych, stwierdzić należy z calem uzna- 

niem, że rozbudowana sowiecka sieć radjowa 

„chitekturze cerkiewnej pozostały nietyl- 

ko w cerkwi św. Trójcy, lecz i w cerkwi 

św. Mikołaja (absydy, sklepienia krysz- 

talowe). | 

Str. 137. Kościół Misjonarzy ukoń- 

czono w r. 1757, a nie 1751 (data wyku- 
ta na balustradzie wieży). 

Str. 145—146. Autor wylicza szereg 
„prac Knakfusa, przypisanych temu ar- 

chitekcie przez W. Tatarkiewicza. Miał- 

bym tu bardzo poważne zastrzeżenia, 

Które oczywiście odnoszą się do wnios- 

ków prof. Tatarkiewicza. Zdaniem mo- 
jem napewno nie jest dziełem Knakfusa 

ani kolumnada pałacyku de Reussów, 

ani dom Łopacińskich, ani dom Łęs- 

kich przy ul. Ostrobramskiej, ani wre- 
szcie t. zw: dom Żuka przy ul. Niemiec- 
kiej. Wszystkie te budowle są znacznie 

późniejsze i pochodzą już z w. XIX. Dla 
ścisłości wyjaśnić trzeba, że ze sformu- 
łowania tekstu wyczuć też można po- 
ważne wątpliwości autora monografji 

Wilna co do autorstwa Knakfusa w wy- 

mienionych budynkach. 
Jeszcze drobne uwagi na temat ilu- 

  

w ogromnym stopniu przyczynia się do zwal- 
ezania tradycyjnego, podtrzymywanego przez 
rządy carskie analfabetyzmu miljonowych rzesz 
rosyjskich. Radjo spełnia pod tym względem 
rolę wprost niezastąpioną. Do najgłuchszych 
zakamarków olbrzymiego państwa, do kurnych 
chat nietylko wielkeruskich, lecz również mało- 
ruskieh, białoruskich, tatarskich, kałmyckich, 

kabardyńskich, de jurt kirgiskich nieomal — 
wszędzie dociera żywe słowo po drutach anteny. 

„Komitet Radjowy* bardzo Starannie zorgani- 
zował kurs nauczania i bardzo starannie wpro- 
wadza go w życie. Pod tym względem radjo о- 
kazuje potężną pomoc szkolnictwu powszech- 

  

nemu, które nie zawsze uporać się może z trud- 
uościami (brak tokału szkolnego, nauczycieli, 
podręczników i t. p.). Pogadanki radjowe, obej- 
mujące elementarny kurs nauczania powszech- 
nego cieszą się wśród  prowincjonałnych od- 
biorców wielkiem powodzeniem. Radjo nie 0g- 
ranicza się zresztą do nauki elementarnej. Na- 

dawane są również systematyczne audycje, do- 
tyczące nauki o poziomie szkoły średniej i wyź- 
szej. 

Przepłatając pogadanki oświatowo-naukowe 
artystycznemi produkcjami utalentowanych śpie 
waków, aktorów i L. p. wykonuje radjo sowiee- 
kie wielką prace cywilizacyjną. NEW. 

PEBZRGALA GRUDKI AŻ OGEKORERREYRONOREC OAI CK SPO OGAE BE DACIA DYK OOTDZEE EA 

Nowa regularna linja okrętowa z Gdyni 

  

Na zdjęciu statek linji włoskiej „Italo Somala*, który rozpoczyna regularną żeglugę pomiędzy 

Gdynią a portami włoskiemi. 

  

Pierwszy skoczek spadochronowy 
Był nim skazany na Śmierć 

Było to w reku 1777. W ciemnej celi Ba- 
stylji, tem wielkiem paryskiem więzieniu, sie- 
dział człowiek na niskiem barłogu. Ostatnie pro 
mienie zachodzącego słońca wdzierały się przez 
gęsto zakratowane okienko i padały na smutną 
twarz więźnia, który żegnał się już z życiem. 
Za zabójstwo dokonane gdzieś na północy Fran- 
cji Jean Dumier zestał skazany na śmierć, a 
jutro o świcie miała się odbyć egzekucja. Nagle 
usłyszał zgrzyt klucza i zerwał się z lękiem z 
ciężkiego zadumania: — Tak! To już po mnie— 
pomyślał. Drzwi się otworzyły. Wszedł dozorca, 
a za nim obcy, elegancki pan. 

— Jean, pan profesor de Fontage przyszedł 
do ciebie z propozycją — powiedział dozorea 
i zostawił profesora sam na sam z mordercą. 
Więzień podejrzliwie patrzał na uczonego. Pro- 
fesor zaś, który nigdy nie był jeszeze w eeli 
więziennej przez dłuższą chwilę rozgłądał się 
wokoło i wreszcie odezwał: 

— Panie Dumier, przychodzę tu z pewną 
prepozyeją. Wyda się ona Panu nieco dziwną. 
ale jeśli ją Pan przyjmie, może pan uratować 
swe życie, a nawet wyjść na wolność. 

— Co to takiego? Niech Pan mówi! — zawo 
łał więzień z zapartym tchem. 

— Sprawa jest następująca — odparł prote- 
sor. — Kilka miesięcy temu wynalazłem płaszcz 
totniezy. Z tym płaszczem można zupełnie bez- 
piecznie zeskoczyć z najwyższej nawet wieży: 
Płaszcz ten jest lak zrobiony, że w powietrzu 
sam się otwiera i człowiek powoli, lekko opusz- 
cza się ku ziemi. Ale nikt w Paryżu nie chce 
wierzyć, że naprawdę można z nim tak fruwać, 

Proiesor zamiłkł na chwilę. › ой 
— Dlaczego pan profesor sam nie dowiedzie 

ludziom, że z płaszczem tym można fruwać? — 
zapytał więzień. 

— Widzi pan, chedzi o to, że nie jest jesz- 
cze zupełnie pewne, że płaszez otworzy się pod: 
czas skoku. A wówczas... Ogłaszaliśmy już w 

gazetach, że damy wielką nagrodę temu, kto 

   

stracyj. Reprodukowanie w rozdziale 

„Miasto na widowni świata fragmentu 

t. zw. krucyfiksu Witoldowego z kate- 

dry Wileńskiej może wywołać wrażenie, 

że krucyfiks ten istotnie pochodzi z cza- 
sów Witoldowych; gdy w rzeczywistoś- 

ci jest znacznie późniejszy. Byłoby pożą- 

dane zaznaczenie w podpisie, że to tylko 

dawna tradycja wileńskia wiąże krucy- 
fiks z w. ks. Witoldem, jednak niesłu- 
sznie. Tosamo zastrzeżenie mam co do 
reprodukowania wczesnobarokowej al- 
tyki Ostrej Bramy w rozdziale „Zaginio- 

na epoka* (renesans). Umieszczenie wi- 
dcku wnętrza Białej Sali w Pałacu Rze- 

czypospolitej w rozdziale „Świat anty- 
ku* może wprowadzić w błąd, gdyż 

wprawdzie sam pałac należy do okresu 
klasycyzmu, ale dekoracja Białej Sali 
pochodzi z przed lat kilkudziesięciu. Os- 
tatnia uwaga ma może charakter subje- 

ktywny: umieszczono sporo widoków z 
Kalwarji, a zbyt mało z Trok. 

Raz jeszcze podkreślam, że poczynio- 

ue uwagi mają charakter dyskusyjny i 
poczynione są tylko na marginesie wła- 

    

zgodzi się wypróbować ten płaszcz, ale nikt się 

jakoś nie zjawiał. Niewiem dlaczego? Trzeba 
więc znałeźć człowieka, któremu i tak grozi 

Śmierć, i dla którege ten skok będzie jedyną na- 
dzieją ratunku. 

Morderca zrozumiał. 
— A jeśli ten skek mi się uda? 
— Wówczas król ułaskawi Pana i wypuszczą 

Pana na wolność. 
W tydzień później prowadzono więźnia Jana 

Dumier na szczyt najwyższej wieży jaka znaj- 
dowała się w Paryżu. Po wąskich, ciemnych 
sehedkach szłi coraz wyżej, wreszcie znaleźli 
się na otwartej platformie wieży. Wynalazca 
i jego pomccnicy stali obok Dumiera i w rękach 
trzymali niesamowity płaszcz. Z dołu dołaty- 
wały pomruki tłumu. Jean Dumier wstąpił na 
wąską krawędź i spojrzał w dół. Potężny tłum 

zgromadzony był na placu i wyczekiwał zapo- 
wiedzianego skoku. Wreszcie pomocnicy profe- 
sera założyli więźniowi płaszcz, w który wet- 
knięta była niezliczona ilość piór. 

— Trzymaj Pan ramiona wyciągnięte po- 
wiedział de Fontage — i poruszaj niemi w dół 
i w górę, jak ptaki poruszają skrzydłami. Wię- 
cej nie nie trzeba robić. 

Po kilku minutach wszystko było gotowe. 
Więzień zamknął oczy, rozpostarł ramiona i 
skoczył. Wiatr pochwycił skrzydła niesamowi- 
tego płaszcza i poniósł go naprzód. Nagle Du- 
mier stracił równowagę i zdawało się, że już 
spadnie na ziemię, ałe w tej samej chwiłi, znów 
normalnie zaczął poruszać skrzydłami i powoli, 
bez najmniejszego szwanku, sfrunął na ziemię 
witany niemiłknącemi oklaskami tłumów. 

Profesor podbiegł do skazańca i gorąco dzię- 
kując, Ściskał mu dłoń. Terba dukatów stano- 
wiła nagrodę dla człowieka, który łotem swym 

uniknął śmierci. 
Tego dnia cały Paryż gorąco witał pierw- 

szego skoczka spadochronowego, ułaskawionego 

mordercę. 

  

  

ściwej recenzji. Podnieść więc też muszę, 
że znajdujemy w książce ciekawe, a nie 
znane lub zapomniane wiadomości, 0- 
raz liczne ilustracje, publikowane poraz 
pierwszy, jak np. wspaniałe wotum z о- 
brazu Matki Boskiej Świętomichalskiej, 
arcydzieło renesansowej sztuki jubiler- 

skiej 

Zwykło się wspominać o materjale 

ilustracyjnym na końcu recenzji, czynię 

więc tak z przyzwyczajenia, co nie zna- 

czy, że w nowej monografji Wilna ilu- 

struje się sprawę śmiesznej wagi. Prze- 
ciwnie, ściśle związane z tekstem -są z 

nim elementem równoważnym. Porów- 
nywująe „Wilno* z poprzedniemi toma- 
mi wydawnictwa, stwierdzamy, że ze- 
stawienie wypada całkowicie na korzyść 

ostatniej publikacji. Przyczyniła się do 
tego w dużym stopniu jednolitość mater 
jału ilustracyjnego — wszystkie repro- 

dukcje wykonane są z fotografji J. Buł- 

haka. Dobór reprodukcyj jest uderzają- 
co celowy, a rozmieszczenie ich naogół 
wzorowe, zaledwie w kilku wypadkach 
możnaby na ten temat podjąć dyskusję. 

   

  

UŚMIECHY t UŚMIESZKI. 

Blady Strach 
w „Europie“. — Staś 
Lwowska „Chwiła”* przynosi w wczorajszyn: 

numerze taką depeszę: 

PANIKA W. „EUROPIE%, 

WIARSZAWA. 18. 10. (Tel. wł. „Chwili*j 

Wczoraj w południe w kawiarni Euro- 

pejskiej zdarzył się incydent, który wy- 

wołał mały popłoch wśród bywalców ka- 

wśród 

W. kilka minut po godzinie 2 

wiarnianych, a zwłaszcza pań 

  

iej zamk 

nięte zostały drzwi wchodowe do ka- 

wiarni i nikogo z gości nie wypuszczono. 

W pierwszej chwili rozeszła się pogłoska, 

że przed hotelem strzelają. Po kilku mi- 

nutach zwolniono gości kawiarmnianych z 

tego przymusowego, chwilowego aresztu. 

Okazało się, że żadnej strzelaniny nie 

było, a tylko ktoś ze służby kawiarnia- 
dotknął się 

urządzeń alarmowych i wskutek tego 

zamknięto drzwi wejściowe do kawiarni, 

Że publiczność kawiarni „Europejskiej” łat. 

wo wpada w popłoch, temu się zbytnio nie dzi. 

wimy, znając jej skład w większości mniejszo- 

  

nej w mieopatrzny sposób 

ściowy, ale że kawiarnia „Europejska” zaopa- 

trzyła się aż w automatyczne urządzenia alar- 
mowe na wypadek gdyby spłoszeni goście chcie- 

ti wiač 1 

istotnie sensacyjna. 

     bez płacenia za kawę, to jest wiadomość   

Nadprogram dwie historyjki o moim przyja- 

cielu Stasiu: 

Przed paru dniami Staś kupował buciki: 

— Żeby tyłko nie były zaduże... — mówi 
Staś, który miewa czasem napady elegancji. 

Subjekt coś tam długo próbował i próbował, 

wreszcie powiada: 

— Zdaje się, że szanowny pan będzie się mue 

siał zdecydować na tę parę. 

— Dlaczego? — pyta Staś. 

— Bo ja ich w żaden sposób nie potrafię 
panu z nóg. 

  

Onegdaj urżnął się u „Bukieta” i kelner pan 

Jan z trudem odwiózł go dorożką do domu. 
Oczywiście w domu żona — jak się to mówi — 

„\ swoim repertuarze; 

— Trzeba być ostatniem bydlęciem woła 

pami Stasiowa —- żeby o 3-ej rano kelner od- 

stawiał cię do domu. 

10-ej, jak obie: 

— Nie.. nie... mogłem duszko — mówi Staś— 

kelner nie miał czasu. Wel. 

  

Nie mogłeś przyjść © 

całeś?   

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Występy Janiny Kulczyckiej 
Dziś 

i „BAL W SAVOYU" 

HUMOR 
STAŁOŚĆ. 

- Czy będziesz mnie kochał nawet gdy Po- 
siwieję? 

—- Rozumie się! Kochałem cię zawsze. stale 

i niezmiennie bez względu na zmiany w kolorze 

włosów. (Le Rire;.. 

W. SĄDZIE. Ž 

Sędzia: — Gzy oskarżony przyznaje sie; do 
tego, że nazwał powoda baranią głową” ŽŽ 

Oskaržony: — Nie mogą sobie przypomnieć 
dokładnie, ale im dłużej mu e: 

tei ardziej wydaje mi si ożliwe. m bardziej wydaje mi się to m (Le Rire). 

  

SZERRNEEOOZRE RYJESZE TOON RETE ZA TAI BETOR Y ATOOTRA RETCOETOACEER 

Ocena fotografij jest zbędna, gdyż Jak 
wspomniałem wykonywał je J. Bułhak, 
dodam więc tylko, że książkę oglądać 
można, jak piękny album. 

Monografja Jerzego Remera wypeł- 

nia dotkliwą lukę w dotychczasowej li- 

teraturze o Wilnie. Napisana barwnie i 
żywo, doskonale orjentuje czytelnika w 
najważniejszych zagadnieniach. Jeśli na 
zwiemy książkę popularyzacyjną, to w 
dobrem tego słowa znaczeniu — jest do- 
stępna, dla wszystkich, ale niepowierz- 

chowna, oparta jest o gruntowną znajo- 
mość przedmiotu, ale nieprzeładowana 

nadmiarem zbędnych szczegółów. Może- 

my śmiało poradzić wydawcy, by „Wij- 

no* J. Remera postarał się wydać w ję- 
zykach obcych, zwłaszcza w języku fran 
cuskim. Brak takiej monografji, któraby 
posłużyć mogła jako materjał informa- 
cyjny dla cudzoziemca, odczuwamy 0d- 
dawna. S. Lorentz. 

 



О0 handlu 
grzybami 

Handel grzybami na naszych zie- 
miach rozwija się coraz pomyślniej z ro- 
ku na rok, dając poboczny zarobek lud- 
ności wiejskiej. W roku 1932 w okręgu 

wileńskiej Izby Przemysłowo - Handlo- 
wej prosperowało 15 firm, handlujących 
grzybami; w roku 1938 ilość ta wzrosła 
do 28, a więc prawie podwójnie. Wpły- 
nęło na to wiele czynników. Przedew- 

stkiem zaś możliwość łatwego i du- 
żego zarobku na tym handlu dla pośred 
ników; — po drugie — zwiększenie kon 
sumcji wewnątrz kraju i polepszenie sy- 
luacji eksportowej. 

Jednocześnie ze wzrostem ilości po- 
średników, pragnących eksploatow 

dno z bogaetw naturalnych Wileńszczy- 
zny, którem są grzyby, wzrastała wzglę 
dna cena sprzedażna grzybów. Wiemy 

dobrze, że w okresie od 1930 do 1933 ro 
ku ceny produktów rolnych szły wdół 
— wskaźniki porównawcze malały; na- 
tomiast handlowe ceny grzybów utrzy 
mywały się na tym samym poziomie. Ba! 
z tendencją zwyżkową. Mianowicie bo- 
rowiki suszone główki w roku 1980 — 

szły w cenie za 1 klg. od 12 zł. do 18 zł, 
w roku zaś 1935 — po 16 zł. do 18 zł. 

Mimowoli nasuwa się pytanie — w 
jakiej cenie nabywano grzyby na wsi na 
szej bezpośrednio u dostawcy rolnika? 
W okresie ostatniego czterolecia ceny te 

wykazywały tendencję zniżkową, a by- 
ly zawsze o 50—60% niższe od cen han- 
dlowych w Wilnie, nie mówiąc już o in- 
nych miastach w kraju. Wiemy dobrze, 
że borowiki suszone — główki nabywają 

przekupnie na wsi w cenie po 6—7 zło- 
tych za kilogram. Przekupnie i pośred- 
nicy zarabiają więc na kilogramie grzy- 
bów tej kategorji po 10—12 złotych (te- 

oretycznie). 
Sytuacja jest anormalna dla intere- 

sów niezamożnej ludności wiejskiej, któ 

ra w sprzedaży grzybów ma poboczny, 
bardzo potrzebny zarobek. 

Uwagi pow ze nasunęły się w zwią 
zku z tegorocznym nieurodzajem grzy- 
bów na naszych ziemiach, co dało się bo 
leśnie odczuć zarówno ludności wiejs- 
kiej jak i pośrednikom. Wskutek bo- 
wiem ciepłego lata i braku opadów at- 

niosferycznych zbiór grzybów wypadł 
п -epomyślnie. Na terenach leśnych mię- 

dzy Wilnem a Grodnem ludność miejska 

w sezonie trudniła się zbieraniem grzy- 
bów i miała z tego zajęcia pewne docho 
dy. W bieżącym roku możliwość tego za- 
robku odpadła. Wpłynie to niewątpliwie 
ujemnie na stopę życiową mieszkańców 
wsi tych okolic — mówiac zaś dobitniej 

i y nędzę wiejską. ((w.) 

Pomnik 
ku czci Władysława 
Jagiełły na Pomorzu 
W. dnin 28 b. m. odbędzie się odsłoni cie 

pomnika ku czci Władysława Jagiełły w Dz 

    
   

    

            

  

   

  

  

  

   

        

     

  

  

dowie, oddalonem 0 klm. od Tanenbergu, 
Se Niemcy wzn pomnik „Bitwy Naro- 
ów у z okresu wielkiej wojny. 
Pomnik w Działdowie, który odsłonięty bę- 

ięćs rocznicę zgonu Władysław A 
ly, ufundowany został ze składek młodz 

szkolnej. Uroczystość odsłonięcia stanowić 
będzie manifestację uczuć dla pierwszego ob- 
rońcy naszych kresów zachodnich. 

„Na uroczysto: dsłonięcia przybyć ma mi 
nister wyznań religijnych i oświecenia publicz- 
nego, wojewoda pomorski, oraz liczni przedsta- 
wiciele władz samorządowych, komunalnych, 
szkolnych i t. d. 

  dzie 

  

    
       

    

Pomnik zaprojektowany został przez archi- 
    teka B. Nowaka z Warszawy. Wyobraża on 

orła opartego o dłoń, trzymającą miecz, która    
ymbolizuje gotowość naszą do obrony granie 

w razie potrzeby. 

Pani Lupescu wyszła 
zamąž ? 

W. kołach dworskich w Bukareszcie krąży 
uparcie pogłoska o tem, że piękna pani Magda 
Lupescu.... wyszła zam 

Szczę m wybrańcem pięknej pani, która 
tyłe już swojej ojczyźnie przysporzyła kłopotu, 
ma być, blisko tych kół stojący, pan Urpareanu. 

Ślub Magdy Lupescu z Urpareanu ódbyć się 
iał w rumuńskiem poselstwie w Wliedniu w 

łem kółku najbliższych przyjaciół. Świad 
kiem ślubu mia być prezydent policji bukaresz- 
teńskiej. 

Wtajemniczeni twierdzą, że dopiero teraz, 
po ślubie pięknej p. Magdy, zgoda między kró- 
a Karolem i królową Heleńą ugruntowana zó 
stała na trwałych podstawach. 

    
        

  

  

      

„KURJER* z dn. 20 października 1934 r. 
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OLECANA 
RZEZ ZWIĄZEK 
EKARZY 

   

  

  

ŚREDNIĄ 
TUBA 

    OBECNIE! 

80 gr. zł 1.40 

dzią na pytanie: 

      

  

DUŻA pastę Colgate... 
TUBA 

  

  

COLGATE 
JEST PIERWSZĄ... 
pastą do zębów, zaaprobowaną i polecaną 
przez ZWIĄZEK LEKARZY DEN- 
TYSTÓW W PAŃSTWIE POLSKIEM 

Pieczęć na opakowaniu pasty Colgate jest najlepszą odpowie- 
«Jakiej pasty do zębów należy używać» ? 

Cóż może być bardziej jeszcze przekonywującym dowodem. 
że pasta Colgate czyści lepiej, gruntowniej... 
nabiorą nieżrównanego blasku? Zacznij dziś jeszcze stosować 

a nigdy tego nie pożałujesz. 

że zęby Twe 

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

  

   
  

     E: owem TYLKO 0.GO . 

Zjazd Instruktorów Oświaty Pozaszkolnej 
Nauezycielstwo nasze prócz zajęć 

szkolnych pracuje jak wiadomo inten- 

sywnie na polu oświaty wśród młodzie 
ży w związkach i zespołach śpiewaczych 
Strzelcu i tp. wiejskich organizacjach. 

Pozostawiając obszerniejsze sprawozda- 
nie do najbliższych numerów Kurjera za 
źnaczamy tylko dziś że Zjazd był bar- 
dzo liczny, a dyskusja ożywiona. Mo- 
mentem towar sim była herbatka w 
pięknej sali Kurator jum. poprzedzona 
produkcjami chóru Strzeleckiego i tań- 

ców młodzieży wiejskiej z okolie Wilna. 
Chór śpiewał wybornie. mimo że skła- 
dał się z bardzo młodych śpiewaków. pio 

  

   

snki tutejsze białoruskie w układzie i 
tłumaczeniu wileńskich pedagogów, po 
polskie w układzie Kazury. 

Tańce, nieodzowna Lewonicha, oraz 
pogaduszki po białorusku i po polsku 
pr akompanjamencie harmonji i sym 
bałów, ogólnie się podobały. Należałoby 
podniecić swojską twórczość w tym kie 
runku, gdyż może dać ciekawe rezultaty. 

Produkcje zakończyło ideowe przemó- 
wienie p. Dracza, kierownika oświaty 
pozaszkolnej. Pan Kurator prowadził 
zebranie i był obecny na popisach mło- 
dzieży. 

    

Podział stypendjów akademickich 
Minister wyznań religijnych i oświecenia pu- 

blicznego ustalił wysokość funduszu państwo- 
wych stypendjów akademickich na rok akade- 
mieki 1934-35 w wysokości 1.614.000 zł., co od- 
powiada 1.345 pełnych stypendjów po 1.20 zł. 
rocznie, płalnych przez 10 miesięcy. Kwota ta 
przewyższa kwotę z roku ubiegłego o 148.800 
zł., czyli o 124 pełne stypendja. 

Z ogólnej sumy stypendjów w myśl ustawy 
o państwowych stypendjach dla młod: szkół 

zych, 20%0 udzieli bezpośrednio minister- 
stwo, a pozostałe 80%/0 zostały rozdzielone po- 
między pos ególne oły i ich wydziały, bio- 
rące m. in. 5 celow! czenie 
poszczególnych kierun ów studjów dla państwa 
i jego stosunków gospodarczych. 

Z tego powodu stosunkowo większe kwoty 

zostały przydzielone wydziałom politechnik i 
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programie utrudniającym kodaśtać Ke 
zarobkowamie, jak np medycyna, chemja, far- 

  

         

  

macja. 
Podobne zasady zastosowano do prywatnych 

szkół wy: ch, które w bi 'm roku akade- 
mickim otrzymują naogół więks 
pendjów. aniżeli w roku ubiegłym. 

Do końca października wszystkie szkoły w 
sze muszą zgłosić wnioski w sprawie nada 
stypendjów, celem uzyskania zatwierdzenia mi 

  

sty- 

  

   

  

y, przy podziale stypen- 
czególną opieką kan- 

się do pracy nauko- 

Jak się dowiadujer 
djów, mają być otoc: 
dydaci, przygotowują: 

wej. 

    

   

    

  

  

Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. króla Aleksandra 
w Warszawie 

  

W dniu wczorajszym odbyło się nabożeństwo żałobne w cerkwi na Pradze, że duszę Ś. p. króła 
jugosłowiań 
wziął udział Pan Pr 

rządu, óraz korpus dyplomatyczny. 

    

dent Rzplitej w 

kiego Aleksandra. Nabożeństwo cełebrował metropolita Djonizy. W nabożeństwie 
otoczeniu Domu Wojs 

Zdjęcie przedstawia pożeg 

jskowego i wilnego, członkowie 
anie Pana. Prezydenta Rzplitej 

  

przez posła jugosłowiańskiego Lazarewicza. 

Straże pożarne w Polsce 
Na terenie całej Polski ieje obecnie po- 

nad 11.000 placówek ochotniczej straży pożar- 
nej. 

Straże te grupują 450.000 członków i dyspo- 
nują taborem i urządzeniami ogólnej wartości 
około 130 miljonów złotych. 

Ochotnicze straże pożarne posiadają około 
8.000 świetlic i remiz. 'W skład taboru wchodzi 
12.000 sikawek ręcznych, tysiąc sikawek moto- 
rowych, 600 samochodów i 700 km. węży. 

Straże posiadają około 1.200 orkiestr. 

  

Smutna statystyka 
Ostatnia ogłoszone zostały dane, wykazujące 

jakie formacje wojskowe ucierpiały najbardziej 

podczas wojny. Najbardziej  zdziesiątkowane 

były pułki piechoty, które straciły 29,9%/0 swego 

składu. W antyerji zginęło 6% żołnierzy, w in- 

żynierji — 6,40%, w kawalerji — 7,60%, w tabo- 

rach — 3,6%, w lotnictwie — 3,5%, w balonach 

20/0, w służbie sanitarnej i intendenturze 3%. 

Najmniej stosunkowo ucierpiała obsługa auto- 

mobiłów, bo tylko 1,70/0. 

[ Złx4 ŚREDNIA TUBA. ZKZ DUŻA TUBA 

  

    

TyLKo 1,40 

Ocena podręczników 
szkolnych 

Minisierstwo wy: 

nia public: 
nia podręcz: 

   

  

  

   

  

ń religijnych i oświece 
pomina, że termin zgłosze- 
zkolnych do oceny upływa 

z dniem 31-ym października 1934 r. 
Wydaw: zgłaszający nowe podręczniki szko 

ine, winni podawać dla każdego podręcznika od- 
dzielnie typ szkoły, dla której podręcznik jest 
przeznaczony (szkoła pov na, średnia), kla- 
sę, przedmiot (język polski, rachunki i t. p.). 
oraz dokładny adres wydawcy bez podawania 
nazwisk autorów. 

Zgłoszenia podręczników należy prz 
kopercie zaadresowz 

  

   

          

     
  

  

    

  

łać w 
do rąk własnych pod- 

sekretarza stanu prof. Konstantego Chylińskie- 
go, przyczem na kopercie należy umieścić napis 
„Sprawa podręczników szkolnych na rok szkol- 
ny 1934-36“. 

Autorowie, zglasz 

   

    
    

   

jący sami podręczniki do 
oceny, winni się stos do podanych wyż 
NAA, z tem oczywiście zastrzeżeniem, że 

st nazwy firmy wydawniczej. podać mu- 

szą własne nazwisko i adres. 

        

  

Książka — to chleb powszedni — 

Karmi rozum, uczucie i fantazję. 

NOWA 
® a ® 

Wypożyczalnia książek 
Wlino, ul. Jagiellońska 16, m. 9. 

OSTATNIE NOWOŚCI. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł.     

Kurjer Sportowy 
NIE ZOBACZYMY SOWIECKICH 

BOKSERÓW W POLSCE. 
Robotniczy klub sportowy „Gwiaz 

już podaliśmy, zwrócił się do kierowi 
wieckiej ekspedycji bokserskiej, bawiącej obec- 
nie w Czechosłowacji z propozycją a 
meczu bokserskiego w Warszawie w naj 8 
sobotę. Poselstwo sowieckie w Warszawie, za 
pośrednictwem którego „G da“ wama list, 
odpowiedziało obecnie, że start w Wiarszawie 

byłby możliwy jedynie za zgodą władz central- 
nych w Moskwi 

Klub Warszawski niezwłocznie wysłał w tej 
wie depeszę da Mosk ale wobec przy 
szonego powrotu sowie 

Czechosłowacji do Rosji zawody te najprawdo- 
podobniej nie dojdą do skutku. 

Propozycja  roboiniczego klubu sportowego 
„Gwiazda nastąpiła ze względu na oświadcze 
nie kierownika drużyny sowieckiej, start w 
Polsce byłby możliwy, gdyby zawody organizo- 
wał Związek iRobotniczy. 

WILNO POSIADA DWÓCH INSTRUK- 
TORÓW BOKSERSKICH. 

Nareszcie kluby wileńskie pomyślały poważ- 
nie nad swym łosem sportowym, zwracając bacz 

ną uwagę na zasilenie zniszczonych kadr inst- 
ruktorskich. = 

Dotychczas rozpaczliwie przedstawiała się sy 
tuacja w boksie. Pięściarstwo po wyjeździe Kło 
czkowskiego nie posiadało w Wilnie ani jedne 
go w pełni tego słowa znaczeniu kwalifikowa- 
rego instruktora. 

Zdając sobie doskonale sprawę z katasteofal 
nego stanu rzeczy kluby wysłały w tym roku 
dwóch przedstawicieli na kur: 

Ognisko KPW wysłało sw. ego kierownika sek 
cji bokserskiej Mironowskiego, który przez kil 

     
  

    

     

    

       

        

    

  

ka długich tygodni zapoznawał się z nowo- 

czesnemi zasadami prowadzenia treningów bok- 
serskich. Kurs odbywał się oczy ie w War- 

  

szawie, a prowadzony był przez kwalifikowane 
i znane na terenie sportu polskigeo siły instruk 
torskie. Mironowski kurs powyższy ukończył z 
wynikiem celującym Przyjechał on do Wilna 
pełen zapału do pracy, która niewątpliwie wyda 
cenne owoce. 

Wysłał swego przedstawiciela na kurs rów- 
nie i Z. Strzelecki, który chce podnieść u siebie 

w organizacji poziom pięściarski. Na kurs do 
Poznania pojechał iKaleński, który również u- 
kończył celująco kurs, gromadzący 38 słucha- 
czy z całej Polski. 

  

  



dzięki tak zwane 
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Nowości wydawnicze 
— „Sitwesy* — Erwin Osada Hillen 

   

    

   

ie. Cena 1,50 zł. Sitwesy to ci 
jonowej, którzy dzięki swym 

j potocznie „morow: 
do „sitwy“, czyli spółki kol 

ygodach 
wiada nam autor ni 

  

    
   

      

bliwie na pod 
żeń i doświadcze! 

  

em Głównej Księgarni Wojskowej w 

przemyślnych „sitwesów* opo- 

Książka jest tem szczegó 
dotychczasowym dorobku lite 
coś zupełnie innego i nowe 

    

    

  

stawie 

ń. 
  

szawie 1934 r. Cena 3.50. Li    

GŁÓWNE WYGRANE 
1 

Zi. 10.000 na ur.: 30135 
Zł. 5.000 na u-ry: 52935 178576 

2.000 na n-ry: 52644 130376 
Zi. 1000 na n-ry: 47310 171270 
Zi. 400 na m-ry: 24133, 29090 34557 

39256 124177 123714 138199 
Zi. 200 ua п-гу: 4180 13879 27040 

40569 40834 56715 90626 102455 149580 
169825 

Zł. 150 na п-гу: 3841 7351 16152 
22406 24961 27833 28272 30152 40834 
43260 45160 50346 69497 85556 103888 
106042 110789 118717 122471 123820 
126079 126557 127142 129620 138390 
144425 152901 170286 174613 

ZŁ. 100 na n-ry: 420 532 2047 640 
3926 4577 4951 5783 6176 7348 801 

9400 891 
10354 11094 604 10 740 12207 31 14707 

15554 16405 17156 18998 19472 
20605 755 21764 857 970 22183 23037 

48 174 24301 684 752 25305 430 706 
823 979 26738 834 27567 676 28485 737 

828 95 29354 405 
30018 885 31481 748 32074 33557 916 

34098 787 36441 846 37124 847 84 
38150 398 906 30514 733 

40206 620 41945 42229 765 43484 
44359 459 514 16 888 916 45145-734 
46218 542 47175 587 624 972 48327 536 

50862 51343 52030 178 480 655 53000 
186 54032 55146 689 56354 786 58185 
885 59162 443 60310 65 910 86 611221 
292 778 929 62094 378 63123 333 39 51 
637 63 724 80 64238 626 65172 630 66140 
376 986 67763 68978 

70085 148 220 385 434 71877 72113-489 

770 73693 74156 969 75604 34 
76038 73 332 77301 561 649 792 78415 

851 946 79780 
80110 290 81311 766 82331 909 83357 

425 645 84492 85152 621 47 61 87086 

Zi 

Zi. 200 na m-ry: 25717 41175 64771 
85477 97045 102960 117981 

Zl. 150 na п-гу: | 3366 15851 21591 

23650 28350 28941 30472 34740 47318 
48489 55946 58930 59131 79274 96563 
122188 121037 124295 129443 132139 
134947 144531 144795 146212 149150 
153997 153521 164523 177643 

Zi. 100 na n-ry: -76525 726 78313 
659 

80751 82130 83502 59 86449 584 667 
87138 949 91 

90196 91994 92637 94208 649 95623 
71 96953 97522 98212 693 

101213 994 102163 75 401 104817 
105612 995 106478 107912 

110786 869 111977 112636 870 113136 
351 864 114088 115649 116115 821 117113 

120470 121467 823 122048 207 123004 
439 712 972 124071 662 125213 546 

126677 127602 784 128132 401 94 
130450 131162 132110 391 133234 

34050 81 778 135105 481 851 136707 
137128 327 735 138048 449 139819 

140732 142278 705 26 144028 145146 
394 147046 827 148410 26 149460 

152909 155909 58 156979 157573 158392 
160703 162245 577 940 164625 165571 

168333 524 44 851 
170283 766 863 171588 172940 173240 

66 591 738 174515 675 175268 176005 
177826 178399 
593 2723 3543 644 5162 6740 957 8383 

91 9196 968. 
11060 691 12013 704 13780 15281 546 

625 16011 154 18016 699 19280 414 46. 
21386 615 22420 23518 24375 04 733 

25286 26120 987 28678 85 817 21 29848. 
30332 31809 33495 35255 744 67 36372 

37070 946 38313 522 39088. 
43205 44060 320 704 46027 768 94 926 

47016 262 459 48272 682 49992. 
50536 51224 853 52501 54377 55232 

654 56316 57040 592 881 58579 825   200 659 902 88165 879 89253 617 
90382 841 22 91223 801 92129 418 

562 68776 94710 903 96311 676 786| 
97073 607 98101 245 622 767 99310 765 

100590 101354 102406 103222 
105046 86 99 267 562 642 106624 
107685 731 830 108687 775 109113 
386 400 838 ! ! 

110229 338 111245 112096 593 719 30 
113053 76 199 114039 221 647 858 
115719 25 962 116268 460 670 749 
117345 581 931 66 118928 119040 603 
962 

120306 468 121016 122299 517 845 
123201 852 124076 125362 953 126582 
985 127295 507 788 128415 668 129096 
751 

130037 341 401 95 637 43 84 131606 
967 73 132617 133525 711 134669 713 
871 87 135023 636 136 136642 833 
187412 34 556 835 83 950 138441 139536 
882 

140510 57 827 142129 53 824 143331 
927 144942 145267 95 610 36 840 146543 
818 59 147959 148622 792 149685 870 

150515 915 151709 94 152014 265 
153142 619 154681 807 11 155177 750 
948 156869 157087 713 158015 7 738 
159667 

160328 401 511 963 161961 162076 
102 536 37 679 163485 165170 513 937 
60 167337 505 700 168514 663 759 822 
169038 167 782 930 

170005 775 171538 966 172245 842 
173141 286 379 692 174346 573 864 
175379 176282 3165 25 955 177080 784 
967 179212 330 Li 883 

847 
231 

Zł. 2.000 na n-rv: 58593 85542 
-Zł 1.000 na n-ry: 4043 78997 

Zł. 500 na n-ry: 10229 65304 81534 
101319 121897 

ZŁ 400 na n-ry: 35222 44180 154269 
152211 158960 162123 

STA 
I i II-gie ciagnienie 

‚ 25 244 355 414 798 1465 580 625 2301 
„493 547 3028 172 394 583 608 704 966 
4243 97 617 728 883 5214 473 639 766 
6013 178 217 986 7112 446 57 826 91 
1952 8003 374 620 91 817 86 9226 634 
807 : 

10771 11043 113 24 334 94 533 966 
12489 520 611 909 40 13466 91 517 99 
114177 514 661 738 15244 383 84 768 
116137 60 315 918 75 17024 279 439 550 
1737 87 18191 310 509 053 72 19075 124 
361 407 562 75 822 969 

20216 519 624 728 886 21621 818 930 
82 22056 60 127 73 352 736 79 850 
23081 99 120 383 842 913 24199 482 631 
35 25082 97 144 220 69 452 562 707 59 
857 919 26001 140 92 253 485 514 978 
27152 556 698 857 80 957 28694 765 
29109 36 66 571 90 788 

30232 475 31100 763 81 930 32229 
32140 176 287 578 703 91 803 47 34358 
1464 523 864 964 06 35457 704 36150 93 
811 50 427 632 872 903 37201 349 64 
685 704 11 982 38057 120 97 99 224 92 
306 446 596 995 39115 99 398 602 66 
900 24 85   

59193. 
60894 961 61286 62271 63852 64213 

65516 44 45 88 67294 68529 90 778 
388 169231 542. 

70601 51 71259 72034 73201 924 75149 

856. 
402 771 1019 320 561 883 2606 4354 

5172 6041 8503 881 9152 292 883 10356 
11042 362 12205 548 13616 14458 15916 
16280 18877 19535 750 805 20377 22011 
695 782 24117 25151 26315 415 70 27027 
677 780 28471 31347 817 32737 33191 
663 34398 946 37599 617. 

78644 79755 80630 81374 83037 
83164 475 611 86207 88039 89284 
90162 277 176 86 91258 470 621 
92034 94209 95827 96279 812 102361 
762 103361 104811 105265 106378 
108840 110779 111701 889 112644 

n-ry 38762 40682 42635 
43704 44805 45859 46715 47052 
4818 48492 50112 50791 51018 
52986 53200 58201 54009 54096 
55801 56803 57968 59959 60272 
63019 63390 64345 65135 65671 

66789 70773 71631 72232 72796 73119 
73361 73420 73732 13783 14294 74950 
75034 75404 я 

114048 625 117981 119632 120431 509 
121559 897 122188 879 123691 124199 
407 514 38 631 905 125649 126066 453 
676 84 127332 549 129101 130243 739 60 
131549 97 135092 158 136869 137009 239 
138530 766 139090 346 140424 SS3 
141549 143333 144982 145796 812 146203 
147488 503 149462. 

43684 
47845 
51595 
54776 
60422 

152498 153649 949 156064 158953 74 

159179 162197 446 164023 210 581 911 

5504 166001 621 168677 170701 171026 

139 400 50 926 57 173574 964 175207 

176558 608 658 177777 118655 179407 

179579 

40155 95 573 686 700 860 41104 366 

584 956 76 42095 210 329 441 53 522 

747 43151 380 81 426 39 544 616 44008 

72 328 438 529 57 831 45014 159 364 

46237 389 440 589 971 47069 271 749 

74 805 971 48036 178 397 740 41 55 62 

49038 414 631 78 737 837 

50124 236 875 51072 97 541 796 52019 

439 522 53129 279 84 323 484 594 648 

753 944 62 54189 355 99 480 668 55055 

131 399 583 809 74 997 56103 18 249 

324 35 419 550 652 903 82 57036 310 

54 57 60 510 58033 106 549 656 750 87 

844 59004 18 271 592 961 

60055208 60 304 401 28 88 527 791 

98 61650 926 62127 30 231 96 482 63075 

104 225 301 8 551 69 754 98 64621 759 

882 926 65036 450 608 944 72 66039 

428 34 60 84 539 683 802 67299 312 

29 532 642 882 981 68132 450 556 661 

69093 395 433 699 791 848 904 

70028 34 179 322 68 437 646 865 936 

92 71108 614 27 940 68 93 72228 493 

532 867 73017 66 540 662 937 74065 395 

601 794 834 75225 351 556 89 

76133 270 84 502 77145 519 83 847 96 

78648 60 767 838 98 79374 409 18 515 
613 4142 705 39 54 937 68 

— Wł Wagner. Podług słońca i gwiazd.— 
Nakładem Głównej Księgarni Wojskowej w War 

     

    

lna, iż stanowi w 

eratury legjonowej rzy, którzy z pobu 
go. Legj oglą- przygód i zamiłow:. 

     
     
   

    

   

  

Wagner, 
cie, Į 

  

   

  

zerobionym 
teratura podróżni- 

31-ej Polskiej 

80045 182 285 531-616 36 736 91 
81224 31 585 93 865 82133 277 547 626; 
734 981 83074 98 171 463 534 79 747 
70 882 990 84089 118 43 767 987 85121 
298 438 510 641 865 933 86004 74 127 
247 83 987 90 87462 98 509 88022 100 
209 32 547 695 89036 83 196 260 437 
702 878 550 

90047 128 263 80 323 75 734 844 
91311 860 67 955 83 92348 400 517 665 
745 65 931 93089 247 93 438 49 571 697 
732 881 90 904 54 94348 457 660 721 
51 65 880 926 39 95053 179 253 557 774 
946 96037 106 219 535 52 97022 429 63 
733 806 95024 91 250 379 99 481 618 
25 56 707 872 949 99092 222 330 427 
988 

100163 233 363 447 543 89 036 101242 
348 506 719 102007 213 80 328 478 752 
845 71 969 97 103196 367 717 952 60 
104111 393 552 95 858 953 57 105058 
120 98 228 43 46 445 56 106068 243 
319 23 38 56 80 459 741 107124 76 355 
574 618 730 66 871 913 57 108117 73 
238 54 324 528 720 814 109023 92 483 
506 89 705 934 

110048 75 324 94 417 718 944 51 
111018 307 584 657 112059 65 159 389 
608 16 79 763 72 868 113120 68 88 589 
822 91 114022 116 93 225 806 42 115056 
65 164 262 438 795 821 978 116138 259 
325 458 93 693 824 89 92 939 117037 
117 288 515 704 907 118067 243 75 428 
672 119116 869 922 71 

120025 222 60 353 93 508 37 713 16 
60 098 121002 330 449 99 565 881 
122200 6 524 31 671 738 123052 220 36 
542 672 823 986 124020 285 371 545 
128 846 125947 126121 66 376 99 581 
666 760 77 841 80 127213 451 502 73 
606 128168 275 308 813 14 24 72 913 
129040 127 444 82 685 700 891 

130094 119 328 610 57 734 909 131069 
432 82 558 703 21 803 978 132057 453 
535 943 133083 155 295 448 79 674 712 
56 134433 554 914 135018 30 123 209 

‚ 14 380 425 26 38 67 136037 170 242 
‘ 328 730 855 974 137046 209 330 432 7 
|721 138236 363 92 490 573 844 130065 
j74 165 79 201 87 312 18 84 664 
+ 140000 11 257 362 662 797 906 141077 
Ho 227 451 508 704 19 858 996 142001 
443 514 810 143007 81 105 19 316 
144024 176 364 480 767 97 819 145101 
41 930 90 146037 64 94 932 147101 54 

‚ 82 627 80 759 148053 102 4 51 369 649 
1995 149033 226 85 87 92 695 960 
1 150058 59 69 257 552 702 151041 154 

19 201 18 463 552 676 949 152088 203 
1505 735 39 831 153681 942 154068 229 
(39 99 343 624 710 84 155067 145 227 
` 474 870 925 156013 71 216 98 432 65 
|508 684 752 806 88 157057 344 62 647 
„282 158303 429 41 740 54 885 159310 
‚ 68 78 466 87 777 843 87 
‚ 160250 791 161704 26 49 824 932 
162152 295 627 716 48 163034 252 558 

[726 866 77 164285 368 727 895 954 
! 165378 906 24 166390 622 48 717 73 84 
167058 320 549 621 49 716 999 168155 
%3 79 405 60 668 975 169015 289 600 

170485 707 8 171047 52 217 548 97 
997 172006 163 654 765 809 173018 457 
174075 137 88 295 594 175116 52 693 
176452 561 686 754 854 177130 39 292 
Ej = ZE 58 178097 247 337 450 

8 999 17931 
660 722 37 921 43 pas 

Iii-cie ciągnienie 
17 190 797 1130 452 75 2399 434 581 

775 3050 365 922 4684 766 5209 483 
902 77 6043 980 7326 8011 147 247 
539 736 812 9343 435 760 924. 

11904 40 12030 599 735 18226 34 
14455 580 783 15196 474 502 60 773 88 
848 16080 287 844 17580 642 86 822 52 
18303. 

20472 925 21111 467 694 836 69 989 
22082 242 546 961 23092 282 408 63 
528 623 98 718 947 24763 588 25137 
536 980 26331 774 970 27805 60 913 
28026 44 109 479 708 95 29129 482. 

30036 230 419 827 927 31272 379 856 
72 32550 33206 427 688 711 34200 308 
474 887 960 71 35118 36405 37117 975 
39532 836. 

40044 112 499 629 800 41385 458 520 
774 42045 796 880 909 43008 44370 859 
45186 282 473 641 93 928 46109 209 806 
47345 48198 637 30 810 49122 666 998. 

50055 692 756 51588 52211 53115 61 
701 922 54197 223 428 714 965 55058 
625 82 56035 510 58351 607 59663 92 
914, 

60310 835 62 90 61000 52 364 784 
62151 215 324 063 63250 64574 65765 
66195 67303 538 68243 445 725 69535 
689 724. 

70342 78 927 71577 19 726 977 12348 
82 819 73104 77 253 87 407 74675 15285 

  

  859 910. 
76337 968 77183 207 718 87 907 78638 

19532 50 
80777 821 -333 814934 96 82567 795 

83130 207 458 634 84040 59 210 85231 

(0 819 86040 87189 526 943 88569 664 
717 979 89095 984 

90019 80 472 661 91159 650 92541   

cza liczy już szereg imion i pamiętników żegla- 

harcerz gdy 

tra rybackiego, kupionego jako szmelc, Wagner 

Pełna tabela wygranych 

„KURJER* z dn. 20 października 1934 r. 
  

  

dek sportowych, gnani 
aniem do włóczęgi mor       

    

Na małym 9 m jach- 
własnoręcznie ze starego ku- 

w 1-m dniu ciągnienia 1 klasy 
Loterji Klasowe| 

[981 93334 801 94941 95141 612 96570 
97095 298 98169 221 886 99008 325 726 

100113 101034 132 518 102095 281 528 
103059 61 109 766 104247 405 34 105012 
171 206 904 106056 266 767 107745 87 
108195 256 92 331 109810 906 7 65 

110270 111802 98 112150 81 550 794 
957 113292 799 114262 115941 116064 
984 117566 118099 119170 311 444 

120344 57 583 741 892 121415 41 73 
616 752 801 122403 538 49 708 123690 
124139 228 83 375 471 723 125035 342 
411 812 69 126239 479 599 127108 782 
84 128430 746 129431 540 923 75 

130134 695 724 131218 551 55 133309 
62 410 865 924 134850 135199 648 136231 
800 913 137245 85 536 138243 318 49 
139076 

140278 141279 808 142267 310 816 
143420 144065 786 145541 787 146453 
791 147246 479 90 580 918 148452 564 
904 149185 517 891 955 

150034 102 447 151098 682 152000 
369 436 90 587 153574 701 154561 643 
155158 279 541 829 156351 518 874 956 
157302 572 778 158488 159853 955 

160377 813 161027 52 352 162020 124 
43 388 853 163148 366 649 164687 92 
970 84 165053 496 508 45 767 166192 
463 747 872 167069 280 495 669 168026 
60 271 80 588 34-737 169216 506 

170342 995 171055 258 430 800 924 
172499 954 173522 90 702 174030 267 
572 731 89 175106 468 690 796 176151 
303 919 177260 417 20 592 178448 724 
35 806 982 179367 623 

IV-fe ciągnienie 
52 1099 750 2173 896 5364 901 4502 

733 53 990 93 5034 122 249 558 796 
870 6394 464 73 594 7032 300 940 8355 
84 436 9551 939, 

11181 678 12710 16 29 13751 14253 
322 452 896 15763 811 16012 17616 38 
736 18041 83 142 208 449 19020 101 

20117 466 668 21457 22472 811 955 
24213 25500 673 26244 400 708 997 
21006 52 703 4 820 28112 266 725 29756 
839 86. 

30142 607 31451 32790 878 909 33727 
34168 35495 602 743 36080 413 634 786 
966 37094 97 443 582 86 862. 
38043 39060 63 475 672 

40355 428 755 978 95 41150 92 42130 
368 822 43046 155 471 927 44312 45356 
581 634 46199 520 742 696 47433 671 
760 911 48082 217 449 550 49139 88 307 
459 74 662 718 50 809 

50032 52 136 42 208 669 51044 376 450 
53171 206 54176 412 581 708 970 79 
55066 330 526 813 56008 57231 84 506 
608 770 925 58433 596 703 59170 387 
725 32 800 982 

60876 978 61627 37 707 62226 401 79 
711 945 63181 245 410 543 64190 447 
568 65494 696 754 66091 145 223 791 
67483 669 68287 448 60 74 622 817 69226 
65 691 714 37 811 954 

70579 611 22 825 71472 670 72159 260 
482 597 616 73064 756 74109 327 814 35 
75321 697 951 

76247 482 520 750 881 933 4958 
77190 318 49 458 706 78800 79001 
47 212 350 80629 81383 515 80 693 
82023 792 83023 192 95 383 92 985 
91 84192 383 92 684 735 862 85589 
628 48 778 929 86811 87466 650 93 
88062 589 863 89155 331 555 91106 
585 659 76 869 92182 240 56 585 
93458 607 33 946 95144 55 68 270 

580 884 96317 69 980 98261 62 340, 

101141 415 548 804 102141 200 561 
103479 826 104380 479 641 781 
105036 636 708 107431 55986 898 
108026 545 639 861 925 99 110579 
731 111622 736 112060 504 764 823 
976 113047 504. 

114145 115436 46 685 116612 856 900 
117517 118162 226 322 26 119042 265 685 
885 87. у 

120060 762 121090 118 50 201 53 733 
43 122013 189 846 123062 788 976 124831 
925 125033 764 836 44 923 126342 127917 
128447 129030 440 52 519. 

130496 570 769 131063 119 695 830 
132023 422 706 133212 838 134221 535 
135083 622 753 71 136898 137120 138044 
826 139261 316 567, 

140248 141433 926 142368 98 413 975 
143317 52 144121 691 145335 74 146116 
652 822 147099 137 252 482 148324 417 
637 149994. 

150022 285 470 821 937. 151298, 511 
640 88 931. : : 
152208 388 549 695 153710 919 31 
154196 354 690 807 155970 156353 436 
889 920 157078 318 158148 472 879 
159188 304 799 948 98 . 

160066 340 429 38 66 538 161045 234 
165 162279 448 634 799 907 163696 749 
52 164547 761 165155 732 166229 167961 
168486 169004 441 551 621 711 929 95 

170409 74 171511 172390 173675 705 
931 174079 681 175105 404 176630 66 
178273 976   
576 791 99961 100185 252 415 501 69. 

brand. dane przez historyka lub pamiętnikarza sz samotnie lub we dwójkę podejmowali podróż 
1 "1 naokoło św a na malutkich stalkach žaglo- 

pośród / e, my- wych. Byli to cudzoziemcy: Słocum — Amery 
aletom, Śli i zapatrywania dołu żołnierskiegó. Przeciw- kanin, Gerbault — Francuz, Voss — Duńczyk ra, Cayenne, 

przy- nie „Sitwesy* są one jakby fotografją tego, i Robinson — Anglik. Do liczby tych śmiałych p 
skiej. co widziało tojąc w szeregu żołnierskim. zdobywców oceanu wszedł obeenie nasz rodak 

  

  

  
  

wraz z jednym 
odbywa w 19:    

     

  

jego podróży prowadziła 
hagę, Hals, Aalborg, Thybo 

  

a potem dwoma towarzyszami, 
Г я od wybrzeża 

     ez Gdynię, przez 

ri, 
Cherbourg, Brest, Biarritz, Dakar, Belem de Pe 

"rinitad, Curacao do Colon i Cristo 
bal. Podczas podróży tej Wagner prowadzi z 

dnia na dzień pamiętnik, który zatytułowany 
„Podlug słońca i gwiazd” ukazuje s ь 
dzie Głównej Księgarni Wojskowej, 
1934, w cenie zł. 350. 

w nakła- 
Warsz: 

  

    

Osobliwa rocznica 
W roku bieżącym upływa 30 

lat od daty, gdy po raz pierw- 
szy na polach bitew został za- 
stoscwany drut kolezasty, jako 

przeszkoda na przedpolu Szań- 
ców i wzmocnienie pozycyj. W 
roku 1904, podczas wojny ro- 
syjsko-japońskiej zastosowano 

z 6bu stron zagrody Z drutu 
kolezastego, które okazały się 

bardzo skutecznym Środkiem 
obreny. 

Doświadczenie wyniesione z 
działań wojennych 1904 r. zo. 

stało przyjęte przez innych, į 
na najszerszą skalę Zastosową. 
ne podczas wojny w r. 1914— 
1918 od czasu, gdy Stała się ona 
wojną pozycyjna. WÓWCZAS set. 
ki tysięcy metrów drutu koq. 
czastego opasały najeżonym wą 

łem szańce i rowy Strzeleckie 
na wszystkich irontach wojen. 
nych. Środek ten okazał się tąk 
skutecznym dla powstrzymania 
ataków piecholy na pozycje, jj 
aby zniszczyć zasieki Z drutu 
kelezastego musianć  stosowąć 
nuraganowy ogień artyleryjski, 
który równająe wszystko z zie. 
mią, niszezył i usuwał zasieki, 
Dopiero po przygotowaniu gr- 

tyleryjskiem mógł nastąpić а- 
tak piechoty na pozycję. 

Tak więc zwany i używany 

do najrozmaitszych celów po- 

kojewych drut kolezasty awan- 
scwał później do roli jednego 
z ważnych środków — гарого- 
wych na polu bitwy. Drut koi- 
czasty zaczęto predukować 0. 

koto 40 lat temu i sowano g0 

dlu ochreny pos placów, 
ogrodów ete. przed  najściem 
złodziei. Dopiero jednak w cza- 
sie wielkiej wojny fabrykacja 
drutu kGlezastego rozrosła się 
do rczmiarów gigantycznych, a 
transporty jego w postaci ea- 
łych peciągów szły 
końca na front. Dz 
można natrafić w Karpatach, 
na wybrzeżu  helgijskiem ‚ па 
sterczące tu i tam zwoje zardze 

wiałego drutu, którego kolee 
czyhają na nieopafi 
rowea, by zahacz 
ranie, wpić się w ciało. 

        

OGŁOSZENIA | 
Hurjoa Vilskiego | 

| 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 

„Kurjera Wileńskiego" 

UL BISKUPIA 4 

200000000000 000000 00000 | 
PRACOWNIA 

OBUWIA 
M. DRZEWIŃSKI 

ul. wileńska 35 
(wejście od PI Orzeszkowej) 

Przyjmuje obstalunki i reperacje 

  

INTROLIGATORNIA 

„ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupla 4 

Taleton 3-400. : 
Dziela ksiąžkowe, ksiąžki 
dla urzędów, bilety wizy- 

| DRUKARNIA 
| 
i 

towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

— PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE 
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Kobieta ma głos! Będzie tu ze szpali 
„Kurjera* mówić o sobie i dla siebie. 

Z:esztą nietylko dla siebie. Mogą tego, 
co tu się będzie mówić, słuchać i męż- 
czyźni. Ale wyłącznie ci, dla których ko- 
bieta nie jest tylko „ona“, ale jest i „czło 
wiek“. 

(O tych swoich człowieczych spra- 
wach będzie tu mówiła kobieta. 

Dopóki młoda dziewczyna się uczy 
w szkole czy na uniwersytecie, zdaje się 
jej. że sprawa kobieca nie istnieje. Że 
jest tylko „on“ i „ona, a oboje są ludź- 
mi o równych prawach. Jeżeli chodzi o 
prawo do kształcenia się to tak. Ale z 
<hwilą, kiedy wykształcenie jest zdobyte 
i trzeba iść w życie — zaczyna się spra 
wa kobieca. I wygląda już wtedy z każ- 
<ego kąta. Idzie do nas z tego nadmier- 

nego ciężaru obowiązków, które składa: 

na nas konieczność łączenia pracy zawo 

dowej z pracą w domu i nad wychowa- 

niem dzieci, do czego jeszcze dochodzi 
nieraz praca społeczna. Idzie do nas z 
tych niezmiernych trudności, jakie mu- 
simy zwalczać w zdobywaniu kawałka 
chleba i odpowiadających naszym zdol 
nościom stanowisk. Idzie do nas z nę- 
dzy i poniewierki nieślubnych matek i 

dzieci i ze wstydu małoletnich ulicznych 

nierządnic... 

Więc trzeba, żeby kobieta miała 
głos. Niech mówi o swoich trudnościach 
walkach, porażkach i zdobyczach. 

Ponadto chciałybyśmy, aby nasz do 
«latek dawał obraz życia miejscowych or 
$anizacyj kobiecych, dawał kronikę ich 
prac i poczynań. 

Dr. Janina Rostkowska. 

„KURJER* z dn. 20 października 1934r. 

KOBIETA MA GŁOS 
Pod redakcją Referatu Prasowego Z. P. 0. K. 

One jednak nie są gorsze! 
(Na marginesie wynurzeń Jima) 

  

„Kurjer Wileński" z właściwą mu 

grzecznością ofiarował nam na łamach 
swego pisma kilka szpalt do użytku. 
Dziwnie to się zbiega z atakami współ- 
pracowników „Kurjera“ na kobietę. 
I artykuł Wara i Jim'a w ostatnim tygo- 
aniu nie należał „do takich, co się ra- 
chują ze słowami*. Nie wiem dłaczego 
Jim tak się rozjuszył? Musiał mu ktoś 
z rodzaju niewieściego serdecznie do- 
kuczyć. Kiedy czytałam te */ rozżarzone 
do białości słowa, ogarnęło mię uczucie 
przestrachu. Boję się nienawiści. Jimie, 
Jimie, powiedziałeś, że kobiety stają się 

groźniejszem bo bliższem niebezpieczeń- 
stwem dla kultury europejskiej, niż ,„żół- 
te niebezpieczeństwo*, że te „rozjuszone 
Wobice“ wciskają wszędzie. I piszą... 
Piszą! Artykuły, książki, reportaże*. 

iPewne, że to brzydko z ich strony. 
Ale, Jimie, niezawsze to wychodzi na nie 
kerzyść czytelników. „W celu obserwa- 
cji mężczyzna posiada 5 zmysłów, a ko- 
bieta ma ich sto* — powiada dumnie 
Gina Lombroso... A ježeli jest tak przed- 
siębiorcza, že može, piekąc ten torcik 
imieninowy, który tak drażni Jima, je- 
dnocześnie rozmyślać nad złożeniem do- 
ktoratu — tem lepiej dla niej. 

Stek głupstw, zebrany w feljetonie. 
a przypisany kobietom, da się równie ła- 
two i w równej ilości zebrać po przeciw 
nej stronie. Żeby przekonać się, jak wie- 
lu mamy ograniczonych po tamtej stro- 

  

   

  

  

  

nie, wystarezy tylko przejrzeć czasopi- 
sma i podkreślić, ile razy przy różnych 
sposobnościach przedstawiciele płci mę- 
skiej odmawiają odrobiny rozumu swo- 

im przeciwnikom politycznym czy in- 
nym. Kiedyś, gdy czytywałam feljetony 
Słonimskiego, zaczęłam się niepokoić, 
czy w Polsce wogóle jest jaki inteligent- 
ny człowiek oprócz niego. 

To jedno. A psychologja mężczyzny 
i kobiety wzięta naukowo nastręcza o 

wiele więcej trudności, niż tego pragnął- 
by idący po linji najmniejszego oporu 
Jim. Zresztą wolę zacytować jakiego 
n.ężczyznę dla Jim*ów, przeżywających 
okres „babożerstwa* (jak nie przymie- 
rzając) pierwszoklasiści. Będę cytowa- 
ła prof. Stefana Baley'a. Wszak mężczy- 
zna i uczony. Wystarczy? 

A więc: „Na 500 mężczyzn i 500 ko- 
biet przeważająca ilość najbardziej in- 
teligentnych i najmniej inteligentnych 
przypadałaby po stronie męskiej. Wyni- 
ka stąd dalej, że kobiety mają przewagę 
w średniej części skali, reprezentującej 
Średnią inteligeneję“. (Czy taka wystar- 
czy do napisania teljetonu?) -„„Procento- 

wo jest zatem wśród mężczyzn więcej ge 
njuszów i więcej głuptaków aniżeli 
wśród kobiet*. (Ciekawam, gdzie mam 
umieścić Jim'a? Pewnie wśród genjuszy? 
Niech tam!). Ale wróćmy do osób piszą- 
cych. Czy może być, żeby na nich wszy- 
stkich pod rubryką „grafomanja“ figu- 

    

ZANIEDBANY TEREN 
Každy z trzech dotychczasowych sy- 

stemów walki z nierządem ma swoich 
zwolenników i przeciwników, w każdym 
można się dopatrzyć jakichś plusów, lub 
wysunąć te, czy inne zarzuty. 

Cyniczna, w założeniach swych — 
reglamentacja, utrzymująca zasadę pod 
'wójnej moralności — neo-reglamentacja 
domagający się „autonomji jednostki 
ludziekiej* — aboliejonizm, metody, w 
różnych krajach, stosowane w zwalcza- 
niu prostytucji, mają przecież jedną pła 
szczyznę wspólną. Jest nią czynnik pra- 
cy społecznej, który musi wejść w róż- 
norodne zmaganie się państwa z nierzą 
dem, — tę jedną z największych plag 
ludzkości. 

Stowarzyszenia społeczne, w progra 
mie swym uwzględniające walkę z nie- 
rządem, są raczej niepopularne, a dzia- 
talność ich spotyka się często z brakiem 
zrozumienia i z zapoznaniem doniosłoś 
ci wytkniętych celów. 

    

Poważne i rzeczowe podejście do 
sprawy osiągnie należyte rezultaty i ot- 
worzy oczy ogółu kobiet. Niespopulary 
zowana dotąd idea walki z nierządem, 
powinna zainteresować szeregi czonkiń 
różnych organizacyj kobiecych, zjedno 
czyć wspólne wysiłki i należycie je skie 
rować. Tak pojęta akcja pozwoli osiąg 
nąć ważkie wpływy na rozwój odnośne- 
go ustawodawstwa międzynarodowego 
i narodowego, oraz wpłynie na zmniej- 
szenie wyzysku, w różnych formach to- 
warzyszącego prostytucji. 

  

Kwestja owa odznacza się tą cechą 
charakterystyczną, że postulaty jej ob- 
chodzą wszystkie kobiety, bez względu 
na różnice partyjne, wyznaniowe i in- 
ne. 

, Walka z nierządem obejmuje dwa 
SJ Pracy: 1) Pracę zapobiegawczą i 
2) Wychowowczo - poprawczą. O ile 
praca prewencyjną potrochu dociera do 
szerecszych mas i liczy nawet sporo pla- 
cówek, o tyle dziedzina rehabilitacyjna 
stoi odłogiem, gdyż intensyfikację pracy 
utrudnia rozpowszechnione mniemanie 
że praca nad prostytutkami jest bezna- 
dziejną i nie rokuje pomyślnego wyni- 
ku. Przeczą temu statystyki zakładów 
Pcprawczych, wykazujące 50—75% „na- 
wróconych*. 

Opieka nad prostytutką, zwłaszcza 
neletnią, stosunkowo najlepiej rozwinię- 
ta jest w Szwecji, Danji i Anglji. Naogół 
jednak zagadnienie to jest niedostatecz- 
nie przemyślane przez miarodajne czyn- 
niki i niedostosowane do współczesnego 
pojmowania opieki społecznej. Z 32 za- 
kładów opiekuńczych i wychowawczo- 
poprawczych, czynnych na terenie Pol- 
ski, jeden tylko prowadzony jest przez 
osoby świeckie (w Bojanowie, woj. po- 
morskie), pozostałe zakłady kierowane 

są wyłącznie przez różne zgromadzenia 
religijne. 

W Wilnie tego rodzaju placówkę pro 
wadzą Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, 
na Antokolu. Obecnie mają one 80 wy- 
chowanek, z tkórych tylko 18 opacanych 
przez Magistrat, pozostałe przyjęto bez- 
interesownie. Instytucja znana powsze- 
chnie pod nazwą: ./Magdalenek', jest 
zakładem zamkniętym. Dziewczęta za- 

trudnia się w polu i w ogrodzie, pozatem 
w piekarni i pralni, 

„Gdybyśmy miały nie 80, lecz 566 

miejsc, to i tak byłyb yone zapełajone* 
— orzekła jedna z sióstr, mająca kiero- 
wnicze stanowisko w zakładzie. . 

Schronisko na 89 osób nie może wy- 
starczyć przy racjonalnie rozbudowanej 
pracy rehabilitacyjnej, w  dwutysięcz- 
nem mieście... 

Uświadomienie faktu, że działalność 
zakonnie jest jedyną pracą na tem po- 
lu, — przynosi ze sobą pewnego rodzaja 
zawsłydzenie i budzi pytanie: Dlaczego? 
Czy, na tym odcinku życia publicznego, 
braknie Wilnu chętnych do pracy, czy 
może tylko... brak inicjatywy? Bo, przy 

dobrej woli, — byłaby dobra organiza- 
cja, a należycie zorganizowane wysiłki 
potrafiłyby znaleźć sposoby uzyskania 
potrzebnych funduszów. 

Cz. Monikowska. 

    

KRONIKA 
Wiprowadzając zwykły dział kroniki, wcale 

nie chcemy, żeby nasz dodatek był tyłko kro- 
niką organizacy jną. Poza swoją organizacją je- 
steśmy kobietami, które interesują się życiem 
wogóle, a życiem kobiecem w szczególności. Do 
poczynań kobiecych na terenie Wilna mamy 
odruchową sympatję, więc wdzięczne będziemy 
za nadsyłane nam wiadomości o wszelkim ru- 
chu kobiecym w naszem mieście 

W tej chwili wiele osób bardzo interesuje się 
tem, co dzieje się właśnie na terenie ZPOK. 
Špieszymy poinformować, że praca rozwija się 
pomyślnie, a rozbudowana jest szeroko. Posta- 
ramy się o interesujące z różnych dziedzin tej 

pracy reportaże. Ze względu na szczupłość roz- 
miarów dodatku naszego niewiele miejsca mo- 
żemy dziś niezbędnej kronice poświęcić. 

  

DOM NOGLEGOWY—ZPOK. 

Informujemy, że w Wilnie powstało „Żeń- 
skie schronisko noclegowe dla młodzieży pracu- 

cej”, gdzie za opłatą 5 groszy zńajdą dziew- 
ne i bezpieczne schronienie, otrzy- 

mując p ćl czystą, rano kawę i chleb oraz 
wieczorem i we dnie rozrywkę w świetlicy. — 
Schronisko to będzie otwarte w najbliższym cza 
sie. Wszelkie szczegóły podamy w następnym 
numerze. 

   

   

  

   

„PONIEDZIAŁKI TOWARZYSKIE*. 

Skolei w tym pierwszym „dodatku* musimy 
udzie) głosu  „Poniedziałkom towar m“ 
ZPOK. Urządza je przedsiębiorczy Ref. Finan- 
sowy Związku i dotychczas cieszyły się one za- 

  

    

  

służoną sławą. Stoliki, kwiaty, obfity į pomy- 
słowy bufet, muzyka, bridge i różne atrakcje 
uprzednio przygotowane, a czasami zaimprowi- 
zowane nagle, co się nie zdarza nawet w „Smor- 
gonji“. z 

Pozatem goście, o ile przychodzą bez towa- 
rzystwa, nie są puszczani na los szczęścia, lecz 
dostają się pod troskliwą opiekę gospodyń. 

Dotychczas kłopot był z połączeniem tańców 
i ministerjalnego nastroju bridge'istów. Mało 
im było stolików w bocznych pokojach! Oku- 
powali teren dancingowy i mruczeli niechętnie, 
gdy się ich w tańcu potrąciło, W chwili wy- 
buchów wesołości na sali patrzylį na tanczą- 
cych wzrokiem wampira i znów pogrążali się 
w karcianej otchłani. 

Nieprzystepnych tych mężów i zarażone ja- 
dem bridge'a piękne panie um teraz tro: 
liwa p. Pola Dąbrowska w zacisznych pokoi 
kach. Kilimy stłumią melodję tanga, wabiącego 
z dancingowej sali. Nie będzie już rozdźwięków. 
W tej chwili cja Gospodarcza łamie giawę 
nad przygotowaniem do bufetu czegoś extra 
Referentka Kultury i Piękna biedzi się nad 
wyczarowaniem pięknego wnętrza w lokalu 
przy ul. Jagiellońskiej 3, Referat Prasowy obo- 
wiązuje się poruszyć nieco ospałe Wiilno przy 
pomocy sprzymierzonychz nim, a | pełnych 
wdzięku przedstawicielek Koła Młodych. Więc 
przyjdźcie, Wilnianie i zobaczcie. Inauguracja 
sezonu już w ten poniedziałek. Zaproszenia ro- 
zesłane! Wejście dla g tylko 50 gr.! Punkt 
dogodny! Radosne powitanie zapewnione. 

Czekamy! E. K. M. 
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rowały wyłącznie nazwiska kobiece? Na 
szczęście trzeba tylko przejrzeć dzien- 
niki, chociażby wileńskie, żeby się do- 

wiedzieć, że nietylko kobiety posądzane 
są o grafomanję. A więc miejsce dla 
dam - grafomanek! Pewnie, że nie są 
garsze! 

Ale Jim odmawia kobietom inteligen- 
cji wytrwale i stanowczo. Cóżby więc 
miały do powiedzenia, czy napisania? 
Wzywam na pomoc prof. Baley'a. Będę 
mówiła cytatami. „Poczucie intuicyjne 
kobieta okazuje w stopniu wyższym od 
mężczyzny. A jeżeli „nie lubi oderwa- 
nych pojęć, wydają się one jej zimne, 
martwe, niepotrzebne, to dlatego, 7е 
„kobietę cechuje naogół większa wzru- 

  

  

szeniowość, emotywność, aniżeli męż- 
czyznę“. 

Wśród osobników emotywnych znaj 
dziemy również — zdaniem Baley'a — 
licznych męskich przedstawicieli. To są 
artyści. 

Więc, słuchaj Jimie! „Zrozumieć 
strukturę emotywności — to znaczy zro- 

zumieć strukturę duszy także wielkiej 
ilości mężczyzn i to niepośledniej mia- 
Ty 

Artysta i kobieta mają tę żywą zdoł- 
ność odczuwania, tę świeżość i bezpo- 
średniość, które ich zbliżają do Świata 

dzieci. A „jeżeli kobieta ma pewne wła- 
ściwości wspólne z dzieckiem. to jej 
wcale nie poniża” (Baley). 

Ta nagonka na kobiety w ostatnich 
czasach jest oczywiście wynikiem walki 
o byt nawet wśród piszących. Ośmiesza 
nie przeciwnika jest silną bronią i męż- 
czyźni używają jej otwarcie przeciw ko- 
bietom. 

„Jawnogrzesznice i skrytogrzeszni- 
ce — oto wszystkie kobiety*, powiada 
War. 

„Babjo, Bidule literackie, agresywne 
kobiecinki, rozjuszone Wobice'* — zł 
ci się zgorzkniały Jim. 

„Wszystko u kobiety jest zagadką, a 
na wszystkie zagadki istnieje jedno roz- 
wiązanie — ciąża syczał ongiś Nietzsche 
(A co, w dobrem was umieściłam towa- 
rzystwie?). 

Z tego wynika, że kobieta jednak jest 
istotą zajmującą. Nie jest tak źle z nie- 
mi, wcale nie. I piszą niezgorzej. A że są 
między niemi grafomanki, to idą pod rę- 
kę z grafomanami. Jest z nich pewna 
korzyść. Pomyślcie niewdzięczni, jak 
wspaniałe na tem tle odbijają wasze rze- 
telne talenty! 

Cóż jeszcze? Ach, prawda! Gdzieś na 
prowincji członkinie Z. P. O. K. odśpie- 
way po zebraniu „Jeszcze Polska nie 
zginęła, póki my żyjemy!* No więc cóż 
z tego? To było tylko z wielkiej gorli- 
wości i nie miało złych następstw. Naj- 
wyżej kogoś rozśmieszyło. A mężczyźni 
czasami umieją nadużywać swojej gorli- 
wości w bardziej szkodliwy dla Państwa 
sposób. : : 

Jim kończy cytatą o kobiecie: „Łat- 
wiej umrzeć dla miej, niż żyć z nią”. 
Trzeba i mnie poszukać jakiej cytaty. 
Szukam i myślę, skąd się to feljetonis- 
tom wzięło na taką nienawiść do kobie- 
ty? To wprost zastanawiające. Stop! Tu 
pa str. 27 „Psychologji mężczyzny i ko- 
biety* Baley również mówi o genezie 
nienawiści do kobiety. Ciekawe! Jego 
zdaniem jest to „,zamącenie bezstron- 
ności sądu przez wybujały, falom pożą- 
dania i przesytu ulegający popćd płcio- 
wy”. (Patrzcie państwo! nigdy się nie 
spodziewałam!). 

No a dalej! Doświadczony profesor 
dowodzi, że fale pożądania, przesytu i 
niedosytu mogą podobno (nie zuam się 
na tem) wytrącić mężczyznę z równowa- 
gi. Ulega on nagle wstrętowi do kobiet. 
„Odraza opanowuje wtedy także inle- 
lekt — mówi Baley — każąc mu wyszu- 
kiwać na kobiecie wszelkie plamy i wa- 
dy nietylko cielesne*, 

Hm! 

  

E. K. M.
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Wiadomości gospodarcze 
Tendencja zniżkowa na rynku zbożowym 
Interwencja P.Z.P.Z. musi być wznowiona 
Na rynku zbożowym panuje tenden- 

cja zniżkowa. Ceny wszelkich artykułów. 
z wyjątkiem owsa, wykazują ciągły spa- 
dek, sytuacja jest niepewna. Nik nie mo- 
że w chwili obecnej przewidzieć, jek sy- 
£uacja będzie się kształtować w najbliż- 
szej przyszłości. 

Mimo to, że ogólnokrajowe zbiory 
wykazały w tym roku pewne zmniejsze- 

nie ilości zbóż, dochodzące do 20/6 w 
siosunku do roku ubiegłego to jednak 
na naszych terenach urodzaj był w tym 
roku tak ilościowo jak i jakościowo lep- 
szy niż w latach ubiegłych. Zmniejszenie 
produkcji płodów rolnych, spowodowane 
bądź nieurodzajem, bądź klęską powodzi 
miało miejsce w I-szym rzędzie w woje- 
wództwach południowych i zachodnich. 

Z tego też punktu podaż zbóż na zie- 
miach  Północno-Wschodnich wzrosła 
niepomiernie. Rolnik, wyczerpany okre- 
sem przednówkowym, który był dla nie- 
go tak ciężki w roku bieżącym (głód spo- 
wodowany zeszłorocznym nieurodzajem) 
musiał odrazu rzucić duże ilości zboża 
na rynek. Naturalnie, że ta zwiększona 

podaż mogła wpłynąć ujemnie na kształ- 
towanie się cen. Dzięki jednak wzmożo- 
uej akcji interwencyjnej, prowadzonej 
z jednej strony przez PZPZ, z drugiej 
przez. wojsko, ceny kształtowały się na 
słosunkowo dość wysokim poziomie i 

    

zwłaszcza żyta nie nabywa. 
Brak interwencji spowodował zmniej- 

szenie popytu przy tej samej podaży, a 
co za tem idzie i zniżki ceny. 

Kupcy i młyny, jako jedyni odbiorcy 

artykułów zbożowych, nie chcą robić za- 
pasów, ponieważ nie mają pewności. w 
jakim kierunku pójdzie akcja interwen- 
cyjna i na jakim poziomie będą się kształ 
towały ceny. O ile do r. 1931 lokowano 
zawsze w okresie jesiennym kapitały na 
magazynowanie zbóż, to w latach ostat- 
nich nikt prawie tego nie robi, ponieważ 
praktyka lat ostatnich wykazała, że to 
się nie opłaca — spowodu akcji interwen 
cyjnej cena kształtuje się przez cały rok 
prawie równomiernie a czasami nawet 
jest ona niższa na przednówku niż w je- 
sieni. Cały handel upiera się więc na 
zapotrzebowaniu rynku wewnętrznego, 
który jest stosunkowo mało pojemny i 
nie może pochłonąć całej ilości zaofiaro- 
wanego zboża. 

Fakt zaprzestania interwencji spowo- 
dował także pewne specyficzne nastawie- 
nie się tak producenta jak i kupca w kie- 

runku wyzbycia się jak największych 
ilości zboża. Całą prasę bowiem  obiegl 
komunikat, głoszący, że PZPZ mają za- 
pchane magazyny i że od czasu opróżnie- 

nia tychże nie będą nadal kupowały zbo- 
ża. Taki komunikat o zapchanych maga- 

  

zynach, wtedy, kiedy niewiadomo czy te 
magazyny będą likwidowane przez sprze 
daż tego zboża w kraju czy zagranicą już 

powoduje tendencję zniżkową. 
O ile PZPZ wzięły w swe ręce całą 

ukcję interwencyjną i są czynnikiem de- 
ceydującym na rynku, powinny akcję tę 
prowadzić planowo i systematycznie. Za- 
przestanie akcji odrazu na początku se- 
zonu, wtedy kiedy rolnik musi regulować 

gros swych zobowiązań i kiedy podaż 
zbóż jest największa jest sprzeczne z 

samem założeniem akcji interwencyjnej 
i przekreśla zgóry jej rezultaty. Celem 
akcji interweneyjnej jest przecież zasile- 

nie rolnictwa, o ile się tę akcję prowadzi 
w okresie jesiennym, wtedy kiedy drobny 
rolnik przeważnie sprzedaje swe nadwyż 
ki zbożowe, to ta pomoc interwencyjna 
przypada temu rolnikowi w. udziale. 
G ile natomiast interwencja się przesuwa 
na okres późniejszy, ze zwyżki cen zbo- 
ża korzysta albo wielki właściciel ziem- 
ski, który potrafi swe artykuły zbożowe 

przerzymać na czas lepszej konjunktury, 
albo wielki kupiec, który w okresie ten- 
dencji zniżkowej zrobił zapasy. 

Akcja interwencyjna musi być natych 
miast wzmożona, w innym bowiem wy- 
padku narażamy na katastrofę rolnictwo 
a tem samem i całą gospodarkę kraju. 

E. Sosn. 

      

Kontyngent zamiast 
zryczałtowanego 

podatku obrotowego 
W .końcu r. b. kończy się zryczałto- 

wany pobór podatku obrotowego dla dla 
drobnych płatników. Jak się dowiaduje- 

my, w związku z tem jest rozpatrywany 
projekt zastosowania dla drobnych pła- 

tników podatku obrotowego w miejsce 
dotychczasowego ryczałtu kontygent. 

System ten polegałby na tem, że Mi- 
nisterstwo Skarbu w porozumieniu z Iz- 
bami Przemysłowo - Handlowemi i Rze- 
mieślniczemi ustalałoby corocznie ogól- 
па sumę podatku obrotowego, jaka win- 
ra być wniesiona do Skarbu przez dro- 
bne przedsiębiorstwa handlowe i zakła- 
dy rzemieślnicze całego państwa. Te zaś 

w porozumieniu z organizacjami kupiec- 
kiemi i rzemieślniczemi  przystąpiłyby 
do podziału przypadających kontyngen- 

tów na poszczególne powiaty. Wreszcie 
specjalne Komisje powiatowe złożone 
wyłącznie z czynnika Obywatelskiego 
miałyby za zadanie dokonać ostateczne- 
go podziału kontyngentu powiatowego 
między drobnych płatników (es) 

Rejestracja zasiewów 
roślin oleistych 

Celem zorjentowania się w przestrzeni, za 
jętej pod uprawę roślin oleistych (rzepaku i 
rzepiku jarego i ozimego, lnu ,konopi, maku 
it. p.) Związek Stowarzyszeń Producentów Na- 
sion Oleistych zarządził rejestrację dokonanych 

  

     
obecnie lub zami 

  

wykazały od końca lipca tendencję zwyż 
kową. Cena żyta np. wahała się według 
ceduł giełdy zbożowo-towarowej wileń- 
skiej w sierpniu i wrześniu od 15—16.50 
zł. wtedy kiedy dnia 25 lipca była ona 
13.25. (PU 

Zwyżka ta spowodowała duże ożywie ° 
nie rynku ogólnego, rolnik zaczął spłacać 
niezbędne obciążenia i długi, nadwyżkę 
obrócił na konsumcję całego szeregu ar- 
tykułów a tem samem przyczynił się do 
wzinożenia obrotów handlu i produkcji 
całego szeregu gałęzi produkcji. 

"Trwało to jednak dość krótko, już w 
październiku zaprzestały PPPZ swej ak- 
cji interwencyjnej, wychodząc z założe- 
nia, że u nas tę akeję prowadzi wojsko. 
W rzeczywistości interwencja wojska jest 
minimalna, ponieważ wojsko kupuje tyl- 
ko owies, innych artykułów zbożowych, 

  

TEATR NA POHULANCE 
Dziś i jutro og. Ś-ej w. 

Lwyciężyłem kryzys 
į tworzy, tyl 

  

    

APASZKA. 
POWIEŚĆ 

Przekład autoryzowany z angielskiego 

— W pokoju, w hotelu. Tam chyba jest bezpiecz- 

ny, bo nikt o nim nie wie. 

— Pont Le Bee i Levarde wiedzą. 3 

domyślili, że ci go zwróciłam. 

Napewno się 

— Jakim sposobem? 

— Bo wiedzą, 

zem i nie są głupi. 

że cię kocham. Widzieli nas ra* 

Powiedziała to natuarlnym tonem, nie wchodząc 

w to, czy on ją także kocha. Henryk nie wiedział, jak 

odnieść 
  

  

ię do tej zmiany w ich wzajemnych stosun- 

Nie zdawał sobie nawet sprawy, jak do tego do- 

szło. Wiedział tylko, stał się dla swej tancerki z 

Moulin d'Or całym światem. Sam nie przyczynił się 

do tego żadnym świadomym wysiłkiem. 

  

kach. 

    

— Więc uważasz, że to niebezpiecznie? Mam go 

w walizce. Oto kluczyk do niej. — Wyciągnął dewizkę., 

pokazując dwa uczepione do niej na obrączce klu- 

czyki. 

- Jeżeli chcesz dłużej zabawić w Paryżu, to od- 

daj ten wazon na przechowanie do banku. 

Iko swoboda jest ojczyzną 

Na zdjęciu ks. 

Odsłonięcie nagrobka Ś. p. Jana Lemańskiego 
na cmentarzu Powązkowskim 

  

W, dniu wczorajszym odsłonięto nagrobek na grobie zmarłego przed rokiem 
poety bajkopisarza Jana Lemań 
i Dziennikarzy Polskich. Na płyci 

      

iego. 

(fragment wyjęty z k: 

  

kan. 

Patrzyła na niego z przejęciem. 

powie? Czy zostanie? 

Co powie? Co 

— Narazie zostanę w Paryżu. — 
wiedział. 

kłopotami. 
Iwonka nie wiedziała, co myślał, lecz wyczuwała 

instynktownie, że jego decyzja miała związek z jej 

osobą. Widziała w jego oczach wyraźny zachwyt, ale 

nie było w tem dła niej nic nowego. Podobała się męż- 

czyznom, tylko, że tym razem trafiła na kogoś, kto ją 

podbił. 

Musieli się zastanowić c€o zrobić z wazonem. 
O zostawieniu go w walizce, w hotelu, nie mogło być 

mowy. Pont Le Bec szybkoby się z nim załatwił. Może 

Już nawet zaczął akcję. Ogarnął ją niepokój. 

— Może chodźmy odrazu i oddajmy go do ban- 

ku. Śniadanie może poczekać. 

Więcej nie po- 

ie chciał się z nią dzielić swemi domowemi 

  

  

Henryk spojrzał na zegarek. Dochodziła pierwsza 

— Po południu, dobrze? Jestem głodny. Ty też 
pewnie. 

— Więc dobrze, ale zaraz po lunchu. 

— Zgoda -—— odparł ubawiony jej niepokojem. — 

Poczekasz potem na mnie. Ja zabiorę wazon i zawie” 

ziemy go razem do banku. 

Pont Le Bec myślał, aż mu głowa pękała. Spo- 

dziewał się, że Henryk wyjedzie z wazonem do Anglji 

Nagrobek ufundowany został przez Tow. 

pod nazwiskiem poety wyryte jest spitafium „Tylko miłość 
iążki i emańskiego „Kamień filozo- 

Przeździecki dokonywuje aktu poświęcenia nagrobka. 

onych na wiosnę obsiewów 
powyższemi roślinami. Przy podziale przyszłych 
kontyngentów na rzeczone nasiona producenci 
zarejestrowani będą mieli pierwszeństwo. Nale- 

“, że znana umowa cennikowa co 

do rzepaku i rzepiku upływa z dniem 5 stycznia 
1935 r., a co do lnu i konopi — w dniu 10 kwie- 
101а 1935 r. Po upływie wskazanych terminów 
umowa ta będzie bądź przedłużona, bądź za- 
warta nowa na warunkach odmiennych. Zgło- 
szenia rejestracyjne należy nadsyłać możliwie 
szybko, aby przy podziale kontyngentów nie być 
pominietym. 

Program obchodu 
„dnia oszczędności 

Centralny Komitet Oszczędnościowy ustalił 
program obchodu „Dnia Oszczędności”. który 
odbędzie się w dniu 31 b. m. 

      

W) dniu tym odbędą się specjalne obchody, 
przedewszystkiem w lokalach wszystkich insty. 
tucyj oszczędnościowych, które zostaną na tę 

uro stość przyozdobione flagami państwowe- 
mi, a, kwieciem i t. p. Na ulicach miasż 
i w lokalach instytucyj oszczędnościowych, рай- 
stwowych i samorządowych oraz urzędach pocz 
towych i na stacjach kolejowych zostaną roz- 
lepione plakaty z odezwami do społeczeństwa. 
Również w szkołach, oddziałach wojskowych, " 
oddziałach k. o. p. i aży granicznej będą 
zorganizowane okolicznościowe pogadanki oraz 
specjalne akademje oszczędnościowe. › 

    

  

znakomitego 
Literatow 

   

jeszcze tego dnia. Kiedy jednak szpieg, wysłany przez 
Poinformowanego o nieszczęściu Henriksa, zaraporto- 
wał, że Anglik zostaje w Paryżu, Pont Le Bec, tak sa- 
mo jak Iwonka, pomyślał o banku. Rzecz przedsia- 
wiała się jasno. Gdyby się wazon dostał do banku, był- 
by stracony. Napad na Anglika w drodze do banku nie 
był dobrem wyjściem. Spryciarz był napewno przy- 
gotowany do obrony i rzecz mogłaby się skończyć fa- 
talnie. 

Pozostawała przeto tylko jedna alternatywa 
i Pont Le Bec zabrał się do roboty. Najprzód wytropił 

parę i zostawiwszy ją w restauracji, pojechał po szo- 
fera, z którym miał poprzednio naradę. 

Iwonka obawiała się podstępu z taksówką. Ostrze- 
Sta przeto Henryka, aby pod żadnym pozorem nie 

wsiądał z wazonem do zwyczajnej taksówki. 

— Weź hotelowe auto i każ szoferowi jechać głó- 
wnemi bulwarami. 

Henryk przyrzekł, że posłucha jej rady, choć te 

ostrożności wydawały mu się zbyteczne. Pont Le Bec 

przewidział zdradliwie informacje Iwonki i dlatego 

zrezygnował ze skonfiskowania wazonu w trakcie 
przewożenia do banku. Przypuszczał jednak, że wazon 

zostanie przewieziony i musiał się spieszyć. 

(D. e. n.)



„Šrody dyskusyjne“ 
w Wilejce 

Z imicjatywy Miejskiego Komitetu BBWR. w 
Wilejce odbywają się w każdą drugą środę po 

l-ym zebrania tow kie, połączone z refera- 
tami i dyskusją na tematy aktualne. 

Pierwsze takie zebranie odbyło się 17 bm. w 
sali klubu „Ognisko Polskie". Obszerna sala wy 
pełniła się licznymi słuchaczami, wymownie 

świadcząc o zainteresowaniu miejscowego spo- 
łeczeństwa zagadnieniami chwili bieżącej. 

Zebranie zagaił dłuższem przemówieniem pre 
zes komitetu p. dr. Krauss, uzasadniając potrze 
bę odbywania wspólnych zebrań z dyskusjami, 
celem należytego zorjentowania jak  najszer- 
szych warstw społecznych w przejawach i dąże 
niach współczesnego życia politycznego i kultu- 
ralnego. Ideą przewodnią zebrań ma być uświa 
domienie obywatelskie i przygotowanie do dob- 
rego spełniania obowiązków społecznych w pań 
stwie zorganizowanej prac 5 

Na zaproszenie Komitetu Miejskiego na ze 
branie to przyjechał z Wilna p. red. W. Patry- 
cy, ref. pras. Wojewódzkiego Sekretarjatu BBWR 

który wygłosił referat na temat: „Młodzież a ży 
cie społeczne”. 

W obszemym referacie prelegent podał za- 
sadnicze przesłanki ustrojowe i ideologiczne, na 
jakich państwo przyszłość swą buduje, a następ 

nie, po zdefinjowaniu, „zorganizowanego społe- 
czeństwa pracy*, omówił rolę młodzieży w bu- 

dowie przyszłego państwa i konieczność wciąg- 

nięcia jej do organizacyjnego życia społecznego, 
w którem winna brać żywy i czynny udział. | 

Po referacie odbyła się dyskusja, w której 

brali żywy udział liczni przedstawieciele miej- 

sc'wego społeczeństwa. Dyskusja najlepiej uwy 
datniła żywe zaintereso ie i daje pełną rę- 

kojmię, že inicjatywa Miejskiego Komitetu В. В. 
W. R. w Wilejce spotka się z głębokiem uzna- 
niem społeczeństwa i nadal cieszyć się będzie po 
wodzeniem. Obecny. 

Bezrobocie wśród 
wileńskich lekarzy 

Zarząd Izby iLekarskiej Wileńsko — Nowo 

gródzkiej przeprowadził rejestrację bezrobot- 

nych lub mało zarobkujących lekarzy. 

W wyniku rejestracji wyjaśniło się, że w r. 

ub. na terenie Izby poszukiwało pracy 123 leka 

rzy, w tem z samego Wilna 91, z powiatów 32. 

W! tej liczbie mężczyzn 87, kobiet 36. Z ogólnej 

liczby 123 osób 38 nie posiadało żadnej pra- 

cy, 9 wykazało się zarobkiem, nie przekracza- 

jacym 100 zł. miesięcznie, 50 - 

100 do 300 zł., zaś 11 zarobkiem powyżej 

zł. W tej liczbie miało za sobą pracy le 

od 1 do 5 łat — 57 lekarzy, od 6 do 10 lat 

32 i ponad 10 lat — 34. 

Wśród lekarzy 

bku, 35 było z Wiłna i 8 z powiatów, męże 
"20, kobiet 18. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od i—VIIl klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 

udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 
wiino, ul. Królewska 7/2, m. 13. 

  

   

   

    

     

    

  

    

      

   

- zarobkiem od 

300 

arskiej 

  

  

„nie mających żadnego zaro     

      

  
  

Echa afery bankowej 
w Grodnie 

Były dyrektor T-wa Bankowego w Grodnie, 
Wolberg, przebywający dotąd w więzieniu, z0- 
stał cbeenie zwolniony, pozostaje jednak nadal 
pod nadzorem policyjnym. 

W Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego 
rozpoznawana była sprawa b. dyr. banku p. Wolberga z powództwa likwidatorów 'T-wa Ban kowego o sumę 78.006 zł. Sprawa ta została wy toczona spoówodu tranzakcji przeprowadzonej 
na własne imię przez Wolberga w Warszawie, 
gdzie ówczesny dyrektor T-wa zostawił obligac 
je banku na sumę 78 tys. zł. pobierając na po <zet tej kwoty zaliczkę. 

: Sąd postanowił dopuścić powództwo wzajem 
ne na sumę 80,000 zł. 

Ceny nabiału w Wilnie 
Masło za 1 kg. w zł: W: orowe 3,10 (hurt), 

3,40 (detal. Stołowe 2,9 Ra 3.20 ai 
Solone 2,50 (hurt), 2.80 (detal). 

Sery za 1 kg. w Nowogródzki 2,30 (hurt), 
2,80 (deta). Lechicki 2,00 (hurt), 2,40 (detal). 
Litewski 1,70 (hurt), 2.00 (detal). 

Jaja w zł: Nr 1 510 (za 60 sz 
Nr. 2 4,50 (za 60 s 

3,90 (za 60 szt.); 0.08 (z 

  

     

    ), 0,10 (za 1 
20,09 (za 1 szt). 

     

      Nr. 3 

„KURJER“ z dn. 20 października 1934 r. 

Lekarz szpitalny zniewolił pacjentkę 
Zawieszenie w czynnościach naczelnego lekarza 

Sensację wywołała w mieście wiado 
mość o zawieszeniu w czynnościach na 
czelnego lekarza jednego z miejskich 
szpitali. 

Jak dowiadujemy się, zawieszenie to, 
zarządzone przez Wydział Zdrowia m. 
Wilna, nastąpiło w związku z aktem 
gwałtu, którego dopuścił się dyżurny le 
karz szpitala na osobie pacjentki p. J. 
na oddziale nerwowym podczas nocne- 
go dyżuru. 

O godzinie 8 rano chora p. J. ex stu 
dentka, przebywająca w szpitalnej sepa- 

Dramat małżeński w 
Wczoraj wieczorem w pracowni kuśnierskiej 

„Fraela*, mieszczącej się przy ul. Gacna Nr. 16, 
rozegrał się krwawy dramat małżeński. 

W pracowni tej zatrudniony był niejaki 
Izaak Brojdo, zam. przy ul. Raduńskiej 5. Broj 
do jest żonaty, łecz przed dwoma łaty rozstał 
się z żoną, której nie uważał nawet za potrzebne 
płacić alimentów. Na tem dochodziło często po 
między małżonkami do ostrych utarczek, które 
dcprowadziły wczoraj do przelewu krwi. 

Mina Brojdewa zgłosiła się wczoraj do pra 

cowni „Fraela* żądając od męża pieniędzy. — 
Na tem tle doszło do ostrej sprzeczki słownej, 

ratee zawiadomiła lekarza oddziału pa- 
nią dr. S., że została w nocy zgwałeona 
przez lekarza p. N. 

Badanie Jekarskie, przeprowadzene 
natychmiast, potwierdziło skargę. Na- 
czelny lekarz w obawie, by sprawa nie 
nabrała rozgłosu pragnął w ramach 
swych pełnomocnictw ukarać winowaj- 
cę, lecz rodzina chorej złożyła skargę do 
prokuratora i winowajca gwałtu został 
natychmiast zatrzymany. Zaraz potem 
Wydział Zdrowia zawiesił w czynnoś- 
ciach naczelnego lekarza szpitala. (e) 

pracowni kuśnierskiej 
w czasie której Brojdo porwał ze stołu ostry 
nóż kuśnierski i wbił go z całej siły w ramię 
żony, która obficie brocząc krwią padła na 

podłogę. Brojdo po dokonaniu tego czynu zbiegł 

Na miejsce wypadku niezwłocznie wezwano 
pogotowie ratunkowe, które przewiozło ranną do 
szpitala żydowskiego. Lekarz stwierdził ciężkie 
uszkodzenie ciała. 

Nieco później do policji zgłosił się ojciec 
peszkodowanej, Beneel Aronowicz, zam. przy ul. 
Sawicz 5 i zameldował o zajściu policji. Izaak” 
Brojdo został zatrzymany. (e). 

  

Wyprawa po broń 
do świetlicy Zw. Strzeleckiego 

   
Wezoraj wieczorem we 

święciańskiej trzej znani aw: 
Sirachszys oraz Ludwik i Józef Fiedorowiczo- 
wie przy pomocy wybicia szyby w oknie świet 
licy Związku Strzeleckiego przedostali się do 
wewnątrz pustej Świetlicy i usiłowali włamać 
si ęde szafy z bronią P. W. i W.F. 

Właściciel domu Edward Wiłkojć na odgłos 
tłuczonej szyby uchylił drzwi prowadzące 

  

świetlicy i zobaczył, że uzbrojeni w rewolwer, 
nóż i „Świneówkę* młodzi ludzie łamią drzwi 

do szaty z bronią. Wówczas począł krzyczeć. 
Awanturnicy rzucili się na Wiłkojcia i zarów 

no jego jak też przybyłych mu z pomocą brata 
i żonę pobili do nieprzytomności. 

Uciekający sprawcy zerwali szyld z orłem 
do państwowym. 

Pracowita 

   ŻEM 

   
Na ilustracji młoda, pani w n niku, który 
własnoręcznie wykonała z uzbieranych kawał- 

ków bursztynu. 

Wiejskie konie 
w mieście 

Wezoraj wieczorem na ul. W. Pohułanka po 
niosły konie, zaprzężone do furmanki wiejskiej. 
Usiłowania woźnicy cpanowania koni nie odnie 
sły skutku i w pewnej chwili dwaj znajdujący 
się w furmance włościanie wyrzuceni zostali na 
bruk. 

Rannymi zajęło się pogotowie. Koni z tru- 
dem zatrzymali przechodnie. (e). 

  

Złóż datek na powoazian! 

  

Wybiła godzina na oszustów rynkowych 
Na łamach „Kurjera* donosiliśmy już, że wi 

leńskie władze bezpieczeństwa wzięły się z całą 
energją do tępienia plagi rynków wileńskieh — 
oszustów oraz złodziei kieszonkowych i wozo- 
wych, którzy z wielką systematycznością upra- 
wiali dciąd swój proceder. я 

Wałka z tym elementem nastręczała policji 
bardzo wiele trudności ze względu na szezuplošė 
sił policyjnych. Przy obecnym liczebnym stanie 

polieji śledczej i mundurowej Wilna niepodo- 
bieństwem było obsadzać zawsze miejsca tar- 
gów większą ilością policji, a obecność dwóch 
czy trzech funkejonarjuszy była stanowczo nie 
wystarczająca, by całkowicie sparaliżować dzia 
łalność przestępców. 

LOTNE INSPEKCJE. 

Policja śledcza nie dała jednak za wygraną 
iw walce z oszustwami rynkowemi, przybiera- 
jacemi rozmaite postacie w rodzaju gry w „trzy 
blaszki”, „czarna-czerwona*, — „sznurek*, 
„kostki* i t d jęła się wczoraj nowego sposobu, 
który niewątpliwie odda sprawie wielką przysłu 
gę i doprowadzi do ostatecznego wytępienia pa 
seżytnietwa rynkowego. 

Sposób ten polega na uruchamianiu w dni ryn 
kowe specjalnego oddziału policji, który doko- 
nywać będzie nieoczekiwanych, lotnych inspek 
cyj na targowiskach. 

  

  

PIEWSZA CZTERDZIESTKA. 

Wezeraj w godzinach popołudniowych, gdy 
na rynkach panuje największy ruch, specjalny 
oddział polieji śledczej na czele z oficerem poli 
cji przystąpił docakcji. Lotny oddział na samo 

chodzie ciężarowym zajeżdżał na rynki i wy- 
wiadowey wyłapywali wśród tłumu wieśniaków 

i kupujących wszelkiego rodzaju spryciarzy, usi 
łujących „,zarobić* w tłoku W wyniku tej akeji, 
która trwała przez kilka godzin, a objęła wszy 
stkie targowiska, zatrzymano ponad 40 oszustów 
rynkowych, kieszonkoweów, złodziei i innych, 
objętych równie nieprzyjemną nomenkiaturą. 

  

W ręce policji wpadły również dowody rze 
czowe, w postaci „blaszek*, kart, kostek i t. p. 
przyrządów wyłudzania pieniędzy. Wśród zatrzy 

EEE 

Walka z chorobami. zakaźnemi 
__ Obecnie na terenie m. Wilna panuje epidem ja szkarlatyny. Wobec tego, że głównem źród- łem zakażenia są dzieci, uczęszczające do szkół, * że, ze względów zahamowania epidemji wa jest bezzwłocznie 

› 
chorego, 

  

ne 
izolowanie dzieci z otoczenia 

władze sanitarne miasta zwróciły się 
do ws;    ch instytucyj, wykonywujących ob- 
sługę obłożnie chorych (ubezpieczalnia, pomoc 
leka a urzędnikom Państwowym, pomoc lekar 
ska dla kolejarzy cte.) z prośbą o zarządzenia, 

* by lekarze, powiadam 

    

qc o wypadkach płoni- 
cy (s karlatyny), odnotowywali jednocześnie, do 
jakiej szkoły uczęszczało chore dziecko, ewen- 

fualnie dzieci z otoczenia chorego. 

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia refe- 

rat szkolny za du miejskiego tegoż dnia wye- 

iiminowuje ze & zkoły dzieci. Należy przypusz 

cząć, że ten Środek okaże się skuteczny i zapo- 

    

bieże dalszemu szerzeniu się epidemji. 

Co się tyczy zanotowanych ostainiemi czasy 

nieco liczniejszych wypadków tyfusu brzuszne 

  

go (dur brzuszny), należy zaznaczyć, iż zgodnie 

tralnych, z reguły 

  

z rozporządzeniem władz 

wszyscy chorzy muszą być skierowywani do 

szpiłała. Wyjątki są dopuszczalne przez dozór 

(A. 

   

sanitarny. 

manych znalazło się również kilka osób poszu 
kiwanych. 

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄDOWEJ 
I ADMINISTRACYJNEJ. 

Wszystkich zatrzymanych odstawiono do 
Wydziału Śledczego, gdzie ich przesłuchano, po 
czem przesłano do aresztu centralnego. Przeciw 
ko im wszystkim sporządzone zostaną doniesie- 
nia karne. Część przekazana zostanie władzom 
sądowym, zaś część przesłana będzie do dyspe 
zycji starostwa, celem ukarania w trybie admi 
nistracyjnym. 

RADJO 
W WILNIE 

SOBOTA; dnia 20 października 1934 r. 
6,45: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. por. 

Chwilka pań domu. 7,40: Progr. dzienny. 7,50: 
Pogad. społeczna. 7,55: Giełda roln. 11,57: Czas. 
12,00: Hejnał. 12,03: Wiad. meteor. 12.05: Codz. 
przegl. prasy. 12,10: Muzyka taneczna. 13,00: 
Dzien. poł. 13, Utwory Schuberta (płyty). — 
15,30: Wi: o eksporcie polskim. 15 Codz. 
odc. pow. 1 Nowości płytowe. 16,30: Słucho 
wisko dla dz 17,00: Koncert kameralny. — 
17,30: Arje i pieśni. 17,50: „Spinka a małżeńst 
wo”. 18,00: Przegl. prasy roln. 18,10: Tygodnik 
litewski. 18,15: Chór estoński. 18,45: „Co widzia 
łem w Królewcu”. 19,00: Recital śpiewaczy A. 
Szlemińskiej. 19,20: „Góra Kałwarja* — pog. 
19,40: Kwadrans klawe u (płyty). 19,45: Pr. 
na niedzielę. 19,50: W sport. 19,56: Wiad. 
sport. wileńskie. 20,00: Koncert popularny. — 
20,45: Dzien. wiecz. 20. Jak pracujemy w Pol 
see. 21,00: Recital fortepianowy. 21,45: „Węd- 
rówki po czytelniach*. 2200: „W świetle rampy 
22,15: Muzyka tanecz „00: Wiad. meteor. 
23, „Humor rosy 2 Muzyka tane 
czna (płyty). 24,00: Muz. tam. 

    

   

    

     

  

   

  

  

        

   
        

  

WMEDZIELA, dnia 21 października 1934 r 

9.00: zas. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien. 
por. Chwilka pań domu. 9, Zapowiedź prog- 

abożeństwo i kazanie. 10,55: Mu 
- 11,10: Muzyka popularna. 11,57: 

s. 12,00: Hejnał D3: Wiad. meteor. 12,05: 
„Jesienne tucze wiń*. 12,15: Poranek muzy 
czny. 13,00: „Bombaj — wrota do Indy. 14,00 

zyka z płyt. 15,00 łuchowisko w. 
da stkich. 16,00: 

orlepianow 

  

      
   

   
   

       

      

    

  

    

      

      

   

    

  
do tańca. 

"Teatr Wyo- 
: „Głos człowieczy* — dramat 

„Rekin* — dramat T. Sygietyń- 
„Śmierć harcerza-legjonisty“. 

ы oncert popul. 19,45: Program na ponie 
działek. 19,50: Felj, aktualny. 20,00: Recital wio 

„45: Dz. wiecz. 20, Jak pracu 
+ 21,00; a wesołej lwowskiej 

1. sportowe. 22,00: Pogad. radjo 
>hwiła humor 0: Godzi 

. 28,00: Wiad. sport. 23,05: D. 
(płyty). 

  

          

     
    

„21,45: Wii 
techniczna 

yczeń (płyty 
c. godziny życzeń 

      

Przeciwko zatrzymanym oszustom, uprawia 
jaeym proceder zawodowo, zastosowany zosta- 
nie artykuł mówiący o niepoprawnej recydywie. 

TAK BĘDZIE STALE. 
Jak się dowiadujemy, wczorajsze wypady 

policji na rynki wileńskie nie były imprezą jed 
norazową, lecz stosowane będą systematycznie, 
gdyż jedynie w ten sposób udą się całkowicie 
oczy targowiska miejskie od niepożądanego 
elementu. 

Inicjatywa urządzania lotnych inspekcyj po 
lieyjnych zasługuje na uznanie (e). 

- Teatr i muzyka 
W WILNIE. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— „Bal w Savoy'u*. Występy Janiny Kulezyc 

kiej. Dziś w dalszym ciągu przepiękna operetka 
Abrahama „Bal w Savoy'u*, która codziennie 
wywołuje entuzjazm publiczności. Rolę markizy 
odtwarza niezrównanie J. Kulczycka, w otocze- 
niu Halmi Dembowskiego, 
Szczawii go. Liczne balety i 
ewolucje urozmaicają to barwne widowisko. 
Zniżki ważne. 

— 2-gi Poranek Symfoniczny w „Lutni*, 
Jutro w Teatrze „Lutnia odbędzie się 2-gi Po- 
ranek Symfoniczny Wileńskiej Orki у 
nicznej pod dyrekcją A. Wyleż ńskiego. Jako 
solistwa wystąpi ułalentowana śpiewaczka Ja- 
nina Pławska. Program zapowiada utwory Zyg- 
munta Noskowskiego, wśród których takie arcy 
dzieła: „Step, „Morskie Oko“, Polonez Reli 
gijny i inne zaopatrzone są pięknym tekstem, 
obrazującym znaczenie tych wspaniałych kom- 
pozycyj. Początek o godz. 12.30 pp. Bilety od 

sprzedawane są według kolejności 
jacych się. 

TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

Pół Wilna oglądało już w Teatrze na Pohu 

lance, aktualną, tr cą humorem komedję 

„Zwyciężyłem kryzys*. Niesłabnące powodzenie 
tego utworu zmusiło Dyrekcję do odłożenia na- 
stępnej premjer „Z m kryzys* grany 
będzie d: (20.X o godz. 8 w.) i jeszcze parę 
dni po cenach propagandowych. 

— Jutro, w niedziełę dn. 21 b. m. 
8-ej w.-..Zwyciężyłem kryz 

Na wileńskim bruku 
DZIECI CIĘŻAREM. 

Anna Pucinowska (Węglowa 8) przyniosła do 
I Kom. P .P. podrzutka płci męskiej w wieku 
około 1 tygodnia, którego znalazła w korytarzu 
tego domu. Podrzutka umieszczono w przytuł 
ku Dz. Jezus. 

      

    

    

  

    

      
    

          

    

         

    

o godz 

  

  

+ 

W żłobku im. Marji umieszczono podrzutka 
piei męskiej w wieku około 4 tygodni znalezio 
nego przez Martynę Sokołowski pod drzwiami 
domu przy ul. Jasnej 37.



————— I Dziš: Jana K., Ireny, Marty 
Sobota ita: UszetiP. M. Bilszjona 

20 Wschód ełońca — godz. 5 m. 59 

Zachód słońca — godz. 4 m. 11 

  

Październ. | 
  

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U, S. B. 

w Wllnie z dnla 19/X — 1934 roku. 

Lišnienie 758 
Temp. średnia +- 4 
"Temp. najw. + 7 
"Temp. najn. 0 
Opad — 
Wiatr: połudn. 
Tend. bar.: zniżkowa 
Uwagi: chmurno, wiecz. 

  

deszcz 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33; Mań- 

kowicza — ul. Piłsudskiego Nr. 30; Narbutta 
— ul. Ś-to Žana Sokołowskiego — ul. Ty- 
zenhauzowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela — 
ul. Niemiecka Nr. iš oraz wszystkie na przed. 
mieściąch prócz Śnipiszek. 
, 

  

— Przepowiednia pogody wedhug P. I. 

Po przejściowym wzroście zachmurzenia i prze 
totnych opadach pogoda o zachmurzeniu zmien 
mem z mniejszemi rozpogodzeniami w -ciągu 

M.: 

   
      
  

    

KOMUNIKAT. 
Największy świat. przekój 1934/35 

amerykańskiej produkcji p. t. 

w rol. 

główn. 

rjonetek „Teatro Del Piccoli*. 
Wkrótce Siada premjera w kinach „R 0X 

PAMW 
tualja i świetny dodatek. 

Dziś! Najnow- 
szy TRIUMF 

    

; WESOŁA ZUZANNA 
Liljana Harvey 

Pierwszy i niezwykły występ na ekranie fenomenslnego zespołu włoskich ma- 

KURJER* z dn. 20 października 1934 r. 

Lekki wzrost temperatury 
1 umiarkowane wiatry z 

co-zachodu. 

   Słabe. na wyb 

chodu i półno-     
OSOBISTA 

W związku z chorobą dyrektora Izby Prze 
mysłowo-Handlowej. w Wilnie p. inż. Wł. Ba- 

rańskiego, funkcje dyrektora « ł p. Adam 
Tański, kierownik działu statystycznego Izby. 

    

ADMINISTRACYJNA 
— UKARANI PRZEZ STAROSTWO. Na sku 

tek doniesienia Komisji Sanitarnej, która prze 
prowadza lustrację posesyj na terenie Wilna, w 

dniu 19 bm. w trybie administracyjnym ukarani 
zostali przez Starostę Grodzkiego Wileńskiego: 

Staszys Konstanty, prezes Tymczasowego Ko 
mitetu Litewskiego, na 40 zł. grzywny z zamia 
па па 5 @! aresztu, za antysanitarny stan bur- 

mieszczącej się przy z-ku Literackim 11, bę- 
1 pod opieką Staszysa. 

Ks. Czybiras Krzysztof, prezes Litewskiego 
Towarzystwa Dobroczynności ukarany został 
trzykrotnie po 100 zł. grzywny z zamianą na 10 
dni aresztu za antysanitarny stan posesji przy 
uu. Wielkiej 12, posesji przy ul. Objazdowej 1 i 
bursy dla dzieci mieszczącj się przy ul. Objazdo 
wej 1. 

Równocześnie administratorka posesji przy 
ul. Objazdowej 1 i kierowniczka bursy Marja 
Żukowska skazana została za to samo dwukrot 
nie na grzywnę 50 zł. z zamianą na 10 dni are 
szłu. 

    

  

     

   

  

Poczezalksjtikat Niebywała 
treść! Niewidziana wystawa! 
Olśniewsjące rewje! 

Y" i „CASINO” 
„IMPERATOROWA* Marleny Dietrich „/WPERATOROwA“ 

llustracja muz. Czajkowski i Mendelsohn. 
Następny program: 

Najnowszy i najlepszy a:cyfilm Z. 

Nad progr.: Najnowsze аК- 
„KATASTROFA CZELUSKINA“ 

S. S. R. produkcji „Sojuzkino* 
  

    

Starosta Grodzki 
jnym ukarał gi 

resztu ER 

str 

5 dni 
im. św 

    

  

   
    

  

  

Wileński w 

wną 25 zł, z ZAM na 

  

trybie admini- 
kończeniu 
stacje ośrodka 

   

    

   

  

ku kredytów roboty zostały pr. 

  

     

  

    
. Ро wy- 

tego gmachu wsz tie poradnie i 

zdrowia, mieszczące się dotąd 

  

przy ul. Wielkiej, przeniesione zostaną do tego 

  

    

  

   

  

nadesla w oznaczonym tlerminie sprawozda- lokalu. i 
nia z działalności tego Towarzystwa, zażądane Zmiany rozkładu na linji 4. Z dniem 21 
ge na podstawie prawa o stowa zeniach przez 10. kursowanie autobusów na linji 4 ulegnie 
Starostwo Grodzkie. zmianie następującej: w dnie świąteczne odjaz 

dy z'Placu Orzeszkowej o godz. 9. 15 i 21. — 
MIEJSKA j limki o ogdz. 9,30, 15,30 i 21,30 

f va ; * + ' ednie: z Pl. Orzeszki 
/ — Poświęcenie pomnika na mogile ve Re 16 1 + Odjazdy | 

($. p. Prof. Wiktora Staniewicza, pierw- - |imki o godz. 8,15, 1 i 20,30. 

  

   szego z wyboru rektora 
Stefana Batorego odbędzie się na cmen 
tarzu Rossa w niedzielę dnia 21 bm. 
godz. 12.45. 

O godzinie 9 rano w kościele św. Ja- 
stwo, które odprawi ks. Dzie 
i. Osobne powiadomienia 4- 

ni zaproszenia rozsyłane nie będą. 
— PLAN PRAC MAGISTRATU NA NAJBLIZ M 

SZE 10-LECIE. Dowiadujemy” się, 

  

   

ne nabo 
kan Swirs 

z najbliższych posiedzeń nowej 
które zwołane zostanie w początkach listopada, 
Rada Miejska zaznajomiona zostanie z progra- 
mem prac magistratu na okres 
cji, 

Plan prac samorządu wileńskiego opracowa- 
ny jest pod bezpośredniem kierownictwem prezy 
denta Maleszewskiego. 
— BUDOWA GMACHU OŚRODKA ZDROWIA. 

Uniwersytetu - Od dnia 
   kanali 

Nr; о й 

gadnień (Konsty 

że-na-jednem Wstęp wolny. 

Rady Miejskiej, 

  

— Ukarani 

ni wiler Г 
mali na 

dług powi 

  

    

    

bieżącej kaden- 

    

  

  

W początkach przyszłego miesiąca magistrat za 
mierza przystąpić do robót przy 
gmachu ośrodka zdrowia przy zbiegu zauł. 
charskiego i ul, Kijowskiej. 

'Gmach ten doprowadzony został pod 
następnie zaś na skutek bra już przed kiłku laty, 

30 listopada 1935 r. 

lai Azpitalkigo Eods 

nia wszystkich ofert, 

  

dzie się "qdczyt p 

lokalu „Odrodzenie* 

   

  

20 pažas na czas robót 
yjnych na ul. Ponarskiej autobusy lim 

7 będą dojeżdżały tylko do Stacji Tow 

SPRAWY AKADEMICKIE 
„Odrodzenie: zawiadamia, że 

S. B. odbę- 
r skiego p.t „Z za- 

Dyskusja i herbatka 
Uniwersytecka 7—9. 

    
   

tuc, 

  

SPRAWY ZYDOWSKIE 

„Di Cajt* donosi, że rabi 

raz pierwszy w lym roku otrzy 
rabini 

r 

  

płacenia podatku dochodowego we 
nej normy. Ponadto każdy z rabi 

  

  

nów ukarany został za niezłożenie we właści- 
wym czasie deklar: dochodowej. Rahini czy 
nią star: a o darowanie im kary. 

wykończeniu ZABAWY 
Ku — Dancing Sekcji Wiośł. „Makabi* odbędzie 

się dnia 20 b. m. w lokalu klubu „Handt- 
dach  Przem.* Trocka 11. 

Ogłoszenie. 
Dnia 29.X. 1934 r, o godz: 

Spire ie dega DSS Uli 
przetarg na dostawę dla tut. szpitala w Wilnie i Kojranach pro- 
duktów żywnościowych na okres od | listopada 1934 r. do dn. 

12 w Kancelarji Państwowego 
Letnia 5, odbędzie się 

Ofeity w zapieczętowanych kopertach jak również wadjum 

przetargowe w wysokości 300 zł. winne być złożone w kance- 
10-ej rano dnia 29.X 

Dyrekcja szpitala zastrzega sobie prawo przyjęcia oferty 
niezależnie od cen wskazanych w ofercie jak również odrzuce- 

1934 r, 

Bliższe szczegóły dotyczące dostawy jak również wykaz 
dostarczonych produktów do przejrzenia w kancelarji szpitala w 
dnie urzędowe od godz. 8—10 rano. 

Początek o godz. 10. 

  

ORYGINALNE PROSZKI 
zMIGRENO- NERVOSIK 

LEZ ELLE 

mm zKOGUTKIEM 
SĄ)ŚRODKIEM 

KOJĄCYM BÓLE 

BÓLE GŁOWY 
MIGRENA, NEWRALGJA 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA 
BÓLE:ARTRETYCZNE, 

STAWOWE, KOSTKE 2 

  

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW Na ofeitach należy podawać nie ceny poszczególnych ar- 

tykułów lecz procent jaki dostawca może udzielić dla szpitala 
od cen detalicznych notowanych przez magistrat m, Wilna przy 

1-szy raz w Wiinie! Film cudi 
Gigantyczne arcydzieło epokowe RELIOS 
Nowe przyg. Człowieka Małpy 

zezn rame KOGUTKIEKĘ 
w ORYGINALNEM OPAKOWANIU       Miłość Tarzana 

W rol. gł bohater filmu „Człowiek-Małpa" Johny Weissmuller i urocza Maureen O'Sulivan. 
Nad progr: Atrakcje. Bilety honorowe nieważne. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o 4-ej 
  

Balkon 25 gr. 
Charles Farrel 
we wspan. filmie 

Teatr- Kino REWJA Dwa szlagiery w jednym programie, Dawno niewidziany 

Paryskie szaleńswa Malarze 
i modslki 

Miłość i erotyka. Humor i śpiew. Największa sensacja świata BOŻEK MÓRZ POŁUDNIOWYCH 
W roli gł. bohat. filmu King-Konga Fay Wray 

Następny program: OTWARCIE SEZONU! 
i Richard Arlen. Miłość, nienawiść, zdrada. 

Najlepszy film w Garrym Cooperem w roli główn. 
  

sza komedja sezonu p. 
  

sume» FLIP I FLAP 
Dziś najnowsza i Kalas S Y N 0 Ww l E P U s T Y N I 

„Królowie komedji i władcy śmiechu 
i TSS 

po słyn. Brat djabła. Wielka wystawa 

każdorazowej dostawie, 
Oferty na częściowe dostawy nie będą uwzględniane. 

Dyrektor. 
  

podaje do wiadomości, że w 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Wilnie 
ul. Śniadeckich Nr, 8 

domach bankowych w Wilnie, 
w różnych punktach miasta są 

do wynajęcia lokale 
od 2-izbowych do 6-izbowych, nadające się na mieszkania, biura 

  

  

Nad program: Aktualja. — Seanse: 4, 6, 8, i 10-ej wiecz. W sobotę i niedzielę od godz. 2-ej ji sklepy Wiadomości udziela się w lokalu Banku w godz, urzęd 

Dziś! __ Najbardziej melodyjny film produkcji czeskiej w języku Lekarz-Dentysta Technik dentystyczny 

ROXY ania Królowa cyganerji L. FRYDMAN |C FRYDMAN 
Niezwykle emocjonujący dramat. 

Napięciel Humor! Nad program: Aktualja. 
  

DZiš A 

arcydzielo lotnicze   OGNISKO Skrzydlate fatum 
W rolach głównych: Fredrick March, Carola Lombard, Cary Grand i Jack Oakie 

NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p. 
  

  

€Q| Pogotowie Krawieckie I Pralnia Chemiczna =||| SKŁAD DRZEWA I WĘGLA 

2 „POLONJA“, Vilno, Zara 6 |q||M. KLACZKO 
= © й ь 2 w toldowa 39, tel. 20-42 

| PRANIE CHEMICZNE, FARBOWANIE |r a. | 0 : DRZEWO pierwszej 

  

„ WĘGIEL górnośląs. 
  

T-wo Kursów Technicznych 
w Wilnie 

prowadzi następujące kursy wieczorowe: 

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

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

warsztatami. 
Wykłady będą połączone z zajęciami praktycz- 

nemi. 
Informacyj udziela kancelarja od 

ł9.ej (prócz świąt i sobot). 
Adres: Wilno, ul. Holendernia 12. 

po cenach konkurencyjnych. 
Prosimy przekonać się. 

Mieszkanie 
5-cio pokojowe ze wszystkiemi 

wygodami do wynajęcia 
Kasztanowa 2 

Mieszkanie 
z 4-ch pokoi z wygodami 

do wynajęcia 
Kalwaryjska 69, m. I 

Do wynajęcia 
mieszkania 2—5 pok. z wygo- 
dami, lokale handlowe, sale do 

zabaw, sklepy. składy 
Piwna 2 
Zawalna 43 
Kwiatowa 4 

Informacje telefon 3-59 

  

  

i drogowe o 
  

gadz. 17 do   

DOKTÓR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. skórne 

i moczopłciowe 

Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjmuje od 8—1 i 4—8 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczoplciowe, 
Ul. Wielka Nr. 21, 

telefon 9-21, od 9—1 i 3 —-8. 

  

  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyczny, 
usuwa zmarszczki, brodawki 

kurzajki i wągry. 
  

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wieca. 

przeprowadziła się na   ul. J. Jasińskiego 5—28 
róg Ofiarnej (obok Sądu). 

REM i W PAKO ORO RECEPTA WLACZA OOO RCEWYOWY DWORAKA PONZRA WZZCETZOEESCEA 

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

Konto czekowe P.iK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupia 4. Telefon 3-40. 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie 2 odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., 

do mieszkania Nr. 2 (drugie frontowe wejście). 
ZĘBY SZTUCZNE, korony porcelanowe (Jacket) 

  

przeprowadzili się w tym samym domu przy ul. Zawalnej 24 
Telefon 15-32 

DOKTÓR 

J. Piotrowicz - JurczenkOwa 
Ordynator szpitała Sawicz 

choroby skórne, 
weneryczne kobiece. 

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

Dr. J. Bernsztejn 
choroby skórne, weneryczne | 

moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadzila slę 
Zwierzyniec, Tomasza Zana 

na lewo Gedyminowską «а 
ul. Grodzka 27. 

PO 5 PROSZKÓW w PUD 

  

Z powodu podeszłego wieku 
właściciela 

sprzedaje się 
istniejące od 30 lat, dobrze 

prosperujące przedsiębiorstwo— 

zakł, litograf'czny 
z kompletem maszyn i urządzeń, 
które kosztowały około 100.000 
złot. Fachowość niekonieczna, 
Potrzebna gotów ka 10—15.000 zł. 
Informacje w g 12—2, tel. 16.47 

Sprzedaje się 
DOM MUROWANY 
w centrum miasta 

Adres w Administracji 

inteligentny 
70% inwalida wojenny poszu- 
kuie- sabie=gosnsdynirównick 
troche iateligentnej w wieku do 
lat 32. Zgłaszać się: Niemiecka. 
29 (u dozorcy) Krezberg, w go- 
dzinach od 4-ej do Ś-ej wiecz. 

PLAC 
do sprzedania na  Pośpieszce- 
przy ul. Pięknej 9. Dow. się w 
Adm. „Kurį. Wil“ od 10—3. 

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

pod b. nauczyciel. 

      

  

PANNA 
młoda, zdolna, uczciwa i pra- 
cowita — poszukuje pracy 
w charakterze sklepowej. do 
mleczarni, kawiarni, ew. jakiej. 

bądź innej na przychodzącą, 
Łaskawe oferty kierować do 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 

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

z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz: 

„milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 groza mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 gr 

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

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

  

Drukarnia-„ZNIC?*, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis


