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Di W umer: 

  

Odwołanie posła 
Jugosławii z Paryża ? 
BIAŁOGRÓD. (Pat). Rozeszła się tu 

pogłoska, że poseł jugosłowiański w Pa 

ryżu Spałajkowicz zostanie odwołany ze 

swego stanowiska. Ze względu na osobę 

Spalajkiewicza, który był znanym zwo- 

lennikiem sojuszu jugosłowiańsko - fran 

euskiego, wiadomość ta wywarła w tu- 

tejszych kołach duże wrażenie. 

Oziębienie Jugosłowian 
w stosunku do Francji 

BIAŁOGRÓD, (PAT). — W ostatnich dniach 

zauważyć daje masowy edpływ ezłonków 
z t-wa jugosłowiańsko-francuskiego. W samym 

Białcgrcdzie z ма przyjaciół Francji wystą- 
piło okcło 150 członków Jugosłowian. W Sko- 
plje oddział tego t-wa został wogóle zamknięty. 

Antyhiszpańskie mani- 

festacje we Francji 
PARYŻ, (PAT! 

ambasadora hiszpa 

zagr. Lavala pras 

festacjach antyhis 

w końcu ubiegłego tygodnia w Tulnzi 

      

— Dopiero po interwencji 

  

     

  

   

kiego u ministra spraw 

isała o mani- 

  

jakie odbyły się 

      

Minister' Laval wyraził ubołewam 

rzekł, że wybryki skrajnych 

powtórzą się i nie mogą one osłabić przyjaciel 

przy- 

żywiołów - nie 
  

skich stosunków między Francją i Hiszpanją. 

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

Na drodze reform. — Dzieje powodzi 1934 r. — Odyseja towarzyszy 
Amundsena. — Sejmik oświatowy. — Śledztwo w sprawie lombardu 
„Kresowja“. — Świadczenia wojenne. — Ceny cukru i nafty. 

Otwarcie kongresu 
francuskich radykałów 

Chautemps — przewodniczącym. Komisja reformy konstytucji preciwko prawu prezydenta 

PARYŻ. (Pat). Dziś otwarty został w 
Nantes w obecności około 2000 delega- 
tów 31 komgres radykałów. 

Ranne posiedzenie miało charakter 

formalny. Wyłoniono 4 komisje do 

spraw reformy ustroju państwa. polity- 

ki zagranicznej, odrodzenia gospodarcze 

go i polityki wewnętrznej. Wybrano rów 

nież komisję redakcyjną do opracowa- 
nia tekstu ogółnej deklaracji partyjnej. 

Fo ukonstytuowaniu się komisje przyst: 
piły niezwłocznie do pracy. 

Ze względu na to, że kongres posta- 
nowił wysunąć na czoło sprawę rewizji 
konstytucji, ogólna uwaga skierowała 
się na pracach komisji powołamej do zba 
dania tego zagadnienia. Około południa 
znana była uchwała tej komisji. Posta- 
nowiła ona przeciwstawić się projektom 
rządowym w zakresie przyznania prezy 
dentowi republiki i prezesowi rady mini 
strów wyłącznego niemał prawa rozwią 
zania izby bez uprzedniego odwołania 
się do senatu. Komisja zdecydowała u- 
trzymać wszystkie prerogatywy senatu 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

„Sztafeciarze' z ciemną przeszłością 
zostali aresztowani 

Władze bezpieczeństwa obserwowa- 

ły już od dłuższego czasu dom Nr. 23 

przy ul. Krochmalnej, gdzie w mieszka 

niu Antoniego Sławińskiego przebywał 
jako sublokator Marjan Pawłowski, kil- 

kakrotnie notowany przez policję jako 

czynny działacz O. N R. 
Gdy przed kilku dniami do mieszka- 

nia Sławińskiego przyniósł jakiś ezło- 
wiek wielką paczkę, wywiadowcy zapu 
kali do drzwi i wylegitymowali owego 

osobnika. Był to Teodor Kołodziejski, kol 

porter nielegalnej „Nowej Sztafety*. 

W paezee było 2000 egzemplarzy 

„Sztatety*. Kołodziejskiego, Pawłow- 

skiego i Sławińskiego osadzono w aresz 
cie, stwierdzono bowiem, że gdy Koło- 
dziejski był kolportarzem  „Sztafety“, 
dwaj pozostali zajmowali się adresowa- 
niem i rozsyłaniem tego pisma. 

Najciekawsze w tem jest to że Koło- 
dziejski i Pawłowski byli już kilkan 
cie razy notowani za pospolite przestęp- 
stwa. Kołodziejski był zwykłym kieszon 
kowcem, Pawłowski zaś miał kilka 
spraw za kradzieże, sprawę za gwałt i 
opór władzy. 

Podczas rewizji przy Kołodziejskim 
znaleziono rewolwer syst. Parabelum i 
50 ładunków. 

    

Członek obozu młodych narodowców 
przeszedł na judaizm 

Dzisiejsze żydowskie dzienniki „Hajntć i 

„Moment“ donoszą 0 przejściu na judaizm p. 

Pawła W., bliskiego krewnego znanego działa- 

cza endeekiego, b. ławnika i b. wiee-prezydenta 

m. Warszawy, d-ra Konrada lłskiego. 

P. W., student Uniw. Warszawskiego, cho- 

ciaż miał matkę pochodzenia żydowskiego, był 

doniedawna b. czynny w „Obozie Młodych Na- 

rodoweów*. Awantury narodowców nieco ostu- 

dziły zapał pana Pawła W. Później zaczęto mu 

wytykać pochodzenie żydowskie jego matki, eo 

  

  

  

  

spowodowało ustąpienie jego z szeregów mło- 
dych narodowców. 

Ped wpływem rozgoryczenia i doznanego za 
wodu Paweł W. postanowił przejść na judaizm. 
"Zamiar $:n wykonał. Cztery miesiące trwały 
fermalności w rabinaciė, aż: wreszcie przed 2 
tygodniami rabinat udzielił swej zgody. Operac 
ja rytualna odbyła się w jednej z leeznie pry 
watnych. Noefita otrzymał imiona Abram-Moj- 
żesz. Wezoraj sporządzono odpowiedni akt sta- 
nu cywilnego. 

Posiedzenie kapituły „Polonia Restituta" 
Wczoraj odbyło się pod przewodnict 

wem kanclerza prof. Kochanowskiego 

posiedzenie kapituły Orderu Polonia Re 
stituta. z 

Na posiedzeniu tem rozpatrywane by 
ły wnioski o odznaczenia, które nastąpią 

11 listopada rb. 

węgiel potanieje od 1-go listopada 
Zapowiadana o pewnego czasu ob- 

niżka cen węgla nastąpić ma od 1 listo 

riżka i 
pada. 

Obniżkę cen węgla udało się osiągnąć 

ryfy przewozowej па 

ej do 26 proc. 

  

i premjera rozwiązywania izb 

w tym wzgłędzie. Komisja wypowiedzia 
ła się również za wzmocnieniem autory 

tetu państwowego w dziedzinie politycz 
nej, ekonomicznej i administracy jnej. Re 
forma w tym zakresie winna być jed- 
nak przeprowadzona w ramach istnie- 
jąeej konstytucji. 

Popołudniowe posiedzenie plenarne 
kongresu rozpoczęło się o godz. 14-€j. 
Herriot oświadczył, że programowe prze 

  

  

mówienie wygłosi dopiero w sobotę. Pre 
zes stronnictwa ograniczył się jedynie 
Go powitania delegatów i powołał na 
przewodniczącego kongresu byłego prem 
jera Chautempsa, podkreślając jego wiel 
kie zasługi dła partji. Następnie deputo 
wany Cotnu wygłosił referat o reformie 
ustroju państwa, broniący tez wyłuszczo 
nych wczoraj wobec parlamentarnej gru 
py radykałów. 

    

Senatorowie radykalni za reformą 
lecz z zastrzeżeniami 

PARYŻ. (Pat). Senatorowie radykal- 
ni odbyli w Nantes posiedzenie, na któ- 
rem jednogłośnie postanowili wyrazić 
mocne życzenie: 

1) niezrywania rozejmu polityczne- 

go, 2) zaznaczyć swoją chęć do współ- 

pracy w dziele reformy mającej na celu 
wzmocnienie władzy wykonawczej, or- 
ganizacji prezydjum rady ministrów, po 
lepszenie metody pracy parlamentarnej, 
zapewnienie uchwalenia budżetu w nor 
malnym czasie i unikanie wszelkich wy 
datków naruszających rezerwy finanso 
we państwa. Senatorowie radykalni 

skłonni są rozważyć w duchu pojednaw 
czym wszelkie środki zmierzające do te 
go celu, ale zmuszeni są uczynić jaknaj 
hardziej stanowcze zastrzeżenie w spra 
wie zniesienia prerogatyw senatu w za 
kresie rozwiązania izby. Albowiem se- 
natorzy radykalni żywią pełne zaufanie 

do premjera Doumergue'a, ale obawia 
ja się niebezpieczeństw. jakie mogłyby 
wyniknąć dła ustroju republikańskiego 
w razie nadużycia prerogatyw przez ja- 
kiegokolwiek premjera, pragnącego so- 
bie zapewnić władzę osobistą z uszczu- 
pleniem dla swobód republikańskich 

      

Sprawy obrony państwa na kongresie 
Referent wypowie się za zwiększeniem środków obrony 
PARYŻ. (Pat). „Ere Nouvelle ogła- 

sza raport, który wygłosi generał Bris- 
saud de Demaillet na kongresie radyka- 
łów w Nantes w imieniu komisji obrony 
państwa partji radykalnej. 

Referent stwierdza w swoim raporcie 
że w przeciągu ostatniego roku sprawa 
rozbrojenia nie postąpiła naprzód, po- 

mimo iż Francja zgodziła się na duże 
ofiary w tej dziedzinie. Tymczasem 
Niemcy zbroją się i wydają 10 do 11 

miljonów frs. rocznie na zbrojenie. 
Niemcy mogą wystawić 90 dywizyj. 

Uzbrojenie jest już w 3/4 gotowe dla 60 
dywizyj. Również Związek Sowiecki roz 
budowuje intensywnie swą armję, a in- 
ne państwa nie pozostają w tyle w wyś- 

  

ciągu zbrojeń. 
W zakończeniu generał, powołująe 

się na ogólne zbrojenia, utrzymuje, że 
nie można przeprowadzać dalszych kom 
presyj budżetowych a nawet może się 0 
kazać konieczne ;zdecydowanie sie ną 

poniesienie dałszych ofiar. Jedynie kom 
wencja rozbrojeniowa przyjęta bez żad 
nych ukrytych myśli przez wszystkie 
państwa mogłaby temu zarad Nie- 
stety trzeba będzie jeszcze wiele doko- 
nać dla zwalczania nieufności między 

   

  

państwami. 
Tymczasem dziś należy się zde- 

cydowač na zachowanie wszystkieh 
środków umożliwiających odparcie ata- 

ków. i 
AAA SI EK TI TEE TER AOTOATO POCO TRD 

Poseł Haiti w Warszawie 

  
W środę nowomianowany poseł Republiki Haiti przy rządzie R. P. Constantin Fouchard przed 

    

wręczeniem listów uwi 
znanego Żołnierza. Na 

ytelniają 
    

ych Prezyd ntow 
jęciu poseł Republiki Haiti w 

   Rzplitej złożył wieniec na Grobie Nie- 
towarzystwie szefa protokółu dyploma-    

tycznego K. Romera i zastępey komendanta m-ta mjr. Czuruka przed Grobem Niezn. Żołnierza.



  

  
Admirał Yamamoto, przewodniczący delegacji 
japońskiej na konferencji morskiej w Londynie. 

PARYŻ. (Pat). Na temat prowadzo- 
nych w Londynie rozmów angielsko - 
amerykańsko - japońskich agencja Ha- 
vasa donosi, że delegacja japońska do- 
maga się właściwie absołutnego wyrów 
nania ogólnego tonnażu z Ameryką i W. 

Brytanją. 
Reprezentanci japońscy zapewniają, 

WERSET A ADO 22 

Narady węgiersko- 
austrjackie 

WIEDEŃ. (PAT). — Bawiący w Wied 
niu węgierski minister spraw zagr. Ка- 
nya złożył dziś zytę kanclerzowi 
Schuschninggowi i ministrowi spraw za- 

granicznych Bergerowi. 
Przedmiotem rozmów, jak głosi komu 

nikat urzędowy. były sprawy dotyczące 
stosunków austrjacko-węgierskich. Pona- 
dto omówiono sytuację ogólno - euro- 

pej i sytuację Europy Środkowej. — 
Podróż warszawska premjera Gómbósa, 
która doprowadziła do zawarcia konwen 
cji kulturalnej, będzie omówiona szcze- 
gółowo w czasie wizyty Gómbósa w Wied 
niu. Projekt konwencji kulturalnej, ana- 
logiczny do podpisanej w Warszawie, zo 
słał dawno już przedstawiony przez Wę 
gry wszystkim państwowm zaprzyjaźnio 
nym, m. in. Włochom. Austrji i Niem- 
com. 

„ Minister Kanya wyjeżdża w piątek do 
Budapesztu. W toku rozmów omówił też 
minister Kanya z kanclerzem Schusch- 
'niggiem termin podróży premjera Góm- 
bósa do Wiednia. Pod premjera do 
Rzymu opóźni się o parę dni, przez co 
także opóźni się wizyta wiedeńska. 

"WIADOMOŚCI z KOWNA 
ŁOTWA HAMUJE MAŁY RUCH GRANICZNY 

Z LITWĄ. 
Pisma kowieńskie donoszą, że w ciągu 0s- 

tatnich miesię znacznie zmniejszył się ruch 

graniczny z Łot Objaw ten należ; 
karb zarządzeń wałutowych rządu łotewsk 
który zakazuje wywozu waluty. 

iPonieważ zwężenie ruchu granicznego sprze 
«iwia się lilewsko — łotewskiej umowie handlo 
wej, zainteresowały się tem odpowiednie insty 
tucje. Bilans litewsko — łotewskiego małego 
ruchu granicznego w ciągu ostatnich miesięcy 
wyniósł 202 tysięcy lt. na korz Łotwy, prze 
to zdaniem sfer kowieńskich — Łotwa nie ma 
żadnych powodów do hamowania ruchu granicz 
nego. 

    

   

    

    
  

            

        

    

    

  

    

  

   

ZMARŁ DR. PURICKIS. 

RYGA, (PAT). — Z Kowna donoszą: Dzis. 
szej necy zmarł w Kownie na udar serca preze 
ditewskiego związku dziennikarzy i prezes bał 
tyekiej ententy prasowej dr. Purickis, 

W 1921 r. dr. Puriekis był ministrem spraw 
zagranicznych. 

Sypią się grzywny 
na dziennikarzy 

w Kownie 
KRÓLEWIEC, (PAT). Według doniesień 

z Kowna komendant miasta skazał redaktora 
odpowiedzialnego żydowskiego dziennika „Mo 
ment* Dilona na 100 litów grzywny z zamianą 
na 14 dni aresztu w razie niemożności zapłace 
nia za rozpowszechnienie fałszywych wiadomo 
ści. 

Za to samo skazany został redaktor odpo- 
wiedzialny dziennika „Naujos Žinios“ Weber na 

grzywnę 500 litów bądź 70 dni aresztu. 

   

   

  

„KURJER* z dn. 26 października 1934 r. 

Japonia żąda uznania 
jej stanowiska mocarstwowego na morzu 
Ameryka i Anglja nie zgadzają się na wyrównanie tonażu morskiego Japonji 

że chodzi jedynie © uzyskanie prawa, z 
którego jednak nie będą korzystali w 
całej pełni, lecz które mogłoby być dla 
Japonji stwierdzeniem jej wielko-mocar 
stwowego stanowiska. 

Strona amerykańska zdecydowana 
„ jak się zdaje, kategor nie odrzu- 
żądanie Japonji. Co się tyczy Wiel- 

kiej Brytanji, to aczkolwiek uważa ona 
zezenia japońskie za nieuzasadnione. 

to jednak nie traci nadziei, że uda się 
csiągnąć porozumienie. 

   
   

"WSPÓŁPRACA ANGLO - AMERY- 

KAŃSKA. 

LONDYN. (Pat). Norman Davis i rad 

ca ambasady Stanów Zjedn. Atherton 

udali się dziś rano do Mae Donalda, z 

  

którym konferowali 45 minut. 
„Agencja Reutera: dowiaduje się, że w 

czasie tej rozmowy obie strony jporozu- 
miały się co do tego, aby żądać od Ja- 

  ponji przyśpieszenia przedstawienia dal 
szych szczegółów propozycyj japońskich 
Mac Donald i Norman Davis są podobno 
za przyśpieszeniem rokowań morskich, 
co mogłoby się nie podobać Japońc 
kom, którzy jednakże w takim razie by- 
liby odpowiedzialni za przewlekanie ro- 

kowań. 
Fakt, iż Norman Davis i Mae Donald 

porozumieć się mieli co do żądania do- 
kładniejszych informacyj i żądania przy 
$pieszenia rokowań, interpretowany jest 
jako pierwsza odznaka współpracy an- 
glo - amerykańskiej w obecnej sytuacji 

morskiej. 

   

     

    

Za duszę 

Medarda Downarowicza 
inżyniera. b. ministra, wiceprezydenta m st, Warszawy, wiceprezesa Zarządu Głów- 

nego Związku Rezerwistów, żołnierza |-szej Brygady L. P., wiceprezesa Komitetu 

Odbudowy Zułowa, odznaczonego Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Złotym 

Krzyżem Zasługi, 4 krotnym Krzyżem Walecznych i t. p, za: 
niepodległościowego, zmarłego w dniu 16 X. 1934 roku odbęd: 

žonego działacza 
się nabożeństwo 

    

żałobne w kościele- garnizonowym św. Ignacego, dnia 27.X.34. o godz. 9.30 rano 

o czem zawiadamia 
Zarząd i Komenda Podokręgu Związku Rezerwistów 

UNE ODEKE CERA JGREÓRO RAA AE 

Poselstwo polskie w Berlinie, 
niemieckie w Warszawie 

,. — ambasadami 
WARSZAWA. (Pat). Rząd polski ©- 

raz rząd niemiecki wspólnie postanowiły 
poselstwa swoje w Warszawie i Berlinie 

podnieść z dniem 1 listopada do rangi 
ambasad. Ambasadorami zostali miano 

wani dotychczasowi posłowie. 

Rozmowy francusko - niemieckie? 
Niemiecki komunikat urzędowy 

BERLIN. (Pat). Wczoraj wieczorem 
ogłoszono następujący komunikat urzę- 

dowy o wizycie ambasadora Ропсе!а и 

kanclerza Hitlera: > 
Wódz i kanclerz Rzeszy przyjął dziś 

w obecności ministra spraw zagrani 
nych von Neuratha ambasadora francu- 

  

skiego Francois Ponceta. Ambasador wy 
raził przy tej okazji podziękowanie fran 
cuskiego prezydenta państwa i rządu 

francuskiego za współczucie okazane ze 
strony Niemiec w związku z zamordowa 
niem francuskiego ministra spraw za- 
granicznych Barthou. 

Wzrost antagonizmów wewnętrznych we Francji 
Socjaliści idą wspólnie z komunistami 

PARYŻ. (Pat).. W 4 wielkich salach 
Paryża odbyły się wiece protestacyjne 
przeciwko faszyzmowi zwołane przez 
partję soejalistyczną SFIO. (blumow- 
eów), aprtję komunistyczną oraz komi- 

tet antyfaszystowski. 
Na wszystkich tych zgromadzeniach 

przemawiali przedstawiciele obu partyj 
robotniczych, protestując przeciwko wię 
zieniu Thaelmanna w Niemczech, Ca- 

ballero w Hiszpanji i przewódców robol 
niczych w innych państwach Europy. 

Najznamienniejszą jednak mowę wy 
głosił przewódca socjalistów Blum, któ 
ry zapowiedział wspólną akcję politycz 
ną partji socjalistycznej i komunistycz- 
nej oraz rychłą unifikację ruchu robot 
niczego we Francji. Program tej akcji 
jest obecnie rozpatrywany przez obie 

grupy. 

      

„Front Pracy' ma zapobiec 
tarciom socjalnym w Niemczech 

Zjednoczenie związków zawodowych I organizacyj w Niemczech. 

BERLIN (Pat). Kanclerz Hitler wy- 

dał rozporządzenie ustalające charakter 

i cele organizacji niemieckiego Frontu 

Pracy. 

Według rozporządzenia Front Pra- 

cy jest organizacją do której należą 

członkowie byłych robotniczych związ- 
ków zawodowych oraz organizacyj przed 

siębioreów, na równych prawach. 

Front Pracy stanowi  nierozłączną 

część partji narodowo - socjalistycznej w 
myśl dekretu o zabezpieczeniu jedności 
partji i państwa. Kierownictwo Frontu 
Pracy obejmuje partja. Przywódeą orga 
nizacji Frontu Pracy jest kierownik or 

ganizacyj politycznych _ mianowany 

przez kanclerza Hitlera 
Jako eel organizacji Frontu Pracy 

rozporządzenie ustala zapewnienie „„po- 
koju praey* przez budzenie w szeregach 
przedsiębiorców i robotników zrozumie- 
nia dla obustronnych żądań wynikają- 
cych z ich sytuacji. 

Zwycięzca lotu Londyn — 
Melbourne 

  

  
Lotnik angielski Scott, zwycięzca olbrzymiego 

lotu Londyn Melbourne. 

CZWARTY SAMOLOT PRZYBYŁ DO 

CELU. 
MELBOURNE, (PAT). — Wylądował na tu- 

tejszem łotnisku Catheari i Waller. Jest to już 
czwarty samolet, który pom, ie przebył całą 
trasę z Londynu do Australji. 

   

    

  

  

JUŻ WYŚWIETLAJĄ LOT W KINACH. 

ILONDYN, (PAT). Dziś po południu w 

    
przeszło 100 kinematografach angielskich v 

b,      wietlany był film, przedstav pr: p 

do Australji zwycięskich lotników angielskich 
Scotita i Black 3 

Film ten został przesłany z Australji do Lon 
dynu drogą ową. 

Węgierski minister 
rolnictwa ma zostać 
posłem w Polsce 

Agencja A. T. E. informuje, że w wę 

gierskich kołach politycznych krążą pog 
łoski, jakoby obecny poseł w Warszawie 

Matouska miał być niebawem przeniesio- 
ny do Bukaresztu. Posłem w Warszawie 

zostałby mianowany minister rolnictwa 

Kalay, stanowisko zaś ministra rolnictwa 
objąłby naczelnik wydziału Koloman Da 
ranyi. 

Zakaz wywozu broni 
do Boliwii i Paragwaju 

WARSZAWA. (Pat). Drugi wicemi- 

nister spraw wojskowych i szef armji 

wydał w dniu 20 bm. zakaz wywozu bro 

ni i materjałów wojskowych do Boliwji 

i Paragwaju. 

Zwycięstwa Walasiewi- 
czówny w Japonii 

TOKIO. (Pat). Dziś we wtorek o go- 
Czinie 10.15 przybyła do Tokio Walasie 
wiczówna, która uprzednio bawiła w 
Kioto. Na dworcu w Tokio- Walasiewi- 

czównę powitali przedstawiciele japoń- 

skiego związku lekkoatletycznego oraz 

olbrzymie tłumy publiczności. Jak dono 

si japońska agencja Rengo. Wałasiewi- 
czówna startować będzie w dn..28 bm. 

w Tokio w meczu Polska — Japonja. 

  

   

  

   

    

    

  

   

  

Wczoraj Walasiewiczówna startowa 

14 na zawodach w Kioto i ustaliła nowy 
rekord światowy w biegu na 250 m., uzy 
skująe wynik 32,3 sek. Poprzedni rekord 
gorszy był o przeszło sekundę i należał 

do Angielki Edwards. 

Ponadto  Walasiewiczówna w tych 
samych zawodach wygrała bieg na 80 m. 
w bardzo dobrym czasie 10,4 sek. Wresz 

cie brała również udział w rzucie dys- 
kiem, zajmując i w tej konkurencji 

pierwsze miejsce. 

  

Niemieckie „bractwo bałtyckie" 
przed sądem łotewskim 

RYGA, (PAT). — W tutejszym sądzie okręgo- 
wym rozpoczęła się dziś rozprawa przeciwko 
41 członkom „bractwa bałtyckiego”. 

Większość spośród oskarżonych stanowią 
przedstawiciele miejscowej inteligeneji niemiee 
kiej jak lekarze, pastorzy, nauczyciele, studen 
ci i t. d. Oskarżenie zarzuca im udział w związ 

ku mającym cele polityczne i kierowanym przez 
instytucję i osoby młeszkające stale zagranicą. 

Wedle zebranych przez oskarżenie dowodów 
centrala bractwa bałtyckiego znajdowała się w 
Niemczech a na jej czele stał Otton Kursel z 
Berlina. Oddziały bractwa bałtyckiego w posz 
czególnych państwach bałtyekich kierowane by 
ły przez specjalnych pełnomocników. Organiza 
cja dzieliła się na sekeje, m. in. istniała sekeja 
polityczna, kołonizacyjna, polityki zagranicznej 
i związku z macierzą niemiecką. `
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Bezpośrednio po objęciu stanowiska 

premjera prof. Kozłowski zapowiedział 

mtensywną pracę nad rozwiązaniem pa 

lących zagadnień gospodarczych, wska 

zując przytem konieczność uwzględnie- 

nia interesów szerokich mas. Plon tych 

prac stanowią projekty dekretów. przy- 

jęte przez Rząd w ostatnich dniach. 

Projekty te stanowią dowód, że obie 

tnice premjera Kozłowskiego nie były 

rzucane na wiatr, rząd prof. Kozłowskie 

go, jak wogóle rządy pomajowe,  Ma- 

zwyczaj robić więcej, niż obiecuje; do- 

wodzą one też, że polityka zagraniczna, 

w której Rząd odniósł ostatnio tak po- 

ważne sukcesy, nie pochłonęła wyłącz- 

nie jego uwagi. 

Opracowane przez Rząd projekty nie 

sianowią definitywnego, radykalnego roz 

wiązania odpowiednich zagadnień, sta- 

nowią one tylko pewien: krok w tym kie 

runku. Ryzykowne eksperymentatorst- 

wo jest obee rządom pomajowym. Sta- 

nowią one jednakże konsekwentne po- 

suwanie się po wytkniętej drodze i dają 

nadzieję, więcej — pewność, że droga la 

zostanie zrobiona, aż do końca, aż do po 

myślnego uregulowania wszystkich wy 

suwanych przez życie zadań. 

Wśród tych projektów najważniej- 

szym, mającym najbardziej doniosłe zna 

czenie dla życia gospodarczego kraju 

jest projekt dekretów oddłużeniowych. 

Najbardziej charakterystyczną cechą 

planu Rządu w tym zakresie jest więk- 

sze niż dotychczas uwzględnienie drob- 

nych i średnich gospodarstw rolnych. 

- Drobna własność — to gospodarstwa 

do 50 ha, średnie od 50 do 500 ha. Licz- 

ne ułgi, przewidziane w dekretach, skon 

struowane zostały w ten sposób, że w 

znacznej ilości wypadków stosowane bę 

dą do gospodarstw drobnych i średnich 

bez względu na stopień ich zadłużenia. 

Ulgi te stosowane będą z mocy ва- 

mego prawa, t. zn. przymusowo, nawet 

bez pytania się o zgodę wierzyciela i to 

właśnie sprawia, że w stosunku do tych 

gospodarstw zadłużenie powinno być za 

wione całkowicie. 

  

  

   

      

  

  

   

   

  

  

    
  

Drugą cechą opracowanego planu 

jest znaczne — w porównaniu z dotych- 

czasowym stanem rzeczy — ZWIĘKksze” 

nie zakresu ulg i poważne podniesienie 

wydatności jposzczególńych ulg dla dłuż 

ników rolniczych. 

Takie ujęcie kwestji oddłużenia spra 

wia. że szerokie masy rolników mogą 

doprowadzić do porządku swój stan fi- 

nansowy i praca nad podniesieniem gos 

podarczem tych warstw, tórą Rząd pro 

wadzi i nadal niewątpliwie prowadzić 

będzie intensywnie, nie napotka przesz- 

kód wytworzonych przez kryzys, bę- 

dzie się odbywać w sprzyjającej atmo- 

sferze. 

  

  

  
    

Nie tylko rolnietwu poświęca Rząd 

uwagę. Na drodze ku rozwiązaniu za- 

gadnienia bezrobocia też został zrobio- 

ny krok, narazie w zakresie organizacyj 

nym, lecz również pozwalający uspraw 

| Dzieje powodzi 

1934 roku 
Tak chyba trzeba zatytułować stresz 

czenie Biuletynu, wydanego przez Ko- 

mitet Pomocy Ofiarom Powodzi, w War 

szawie i mającym się dopełniać - przez 

sprawozdania z po czególnych komite- 

tów Województw i Starostw oraz miast. 

w celu zobrazowania rozmiarów klęski 

i pomocy. 
sa 

We wstępie zaznaczono, że powódź 

lipcowa, pozostawiła ponad sto tysięcy 

ludności na przeciąg 11 miesiący na 

przestrzeni 4-ch wojew. krakowskiego, 
kieleckiego i lwowskiego bez żadnych 

srodków. Ze sprawozdań pism codzien: 

nych, widzieliśmy, jak się prowadziła ak 

cja ratowmieza, а ostatnio, w n-rze „Kur 
jera” zaznaczyliśmy, iż powodem klęski 

jest rabunkowe wycinanie lasów na sto 

kach gór W Małopolsce, a przez to spowo 

dowanie SZY kiego topnienia śniegów, 

staczanie się KA e do rzek, i 

ch spłycenie ! tp osamewieci regu 

  

   

nić działalność w tej dziedzinie. Chodzi 
6 połączenie Funduszu Pracy z Fundu-' 
szem Bezrobocia. 

Fundusz Pracy powstał w roku ubieg 
łym, jako wyraz dążności do przerzuce 
nia walki z bezrobociem na roboty pu- 
bliczne. W pierwszym okresie okre- 
sie z natury rzeczy eksperymentalnym 

— dawne tendencje filantropijne nie mo 

sły być odrazu całkowicie przezwyciężo 
ne i pomoc doraźna objęła znaczną część 
sumy wydatków, bo aż 37 proe. W no- 
wej fazie ewolucji Funduszu Pracy, dys 
proporcje te będą stopniowo wyrówna 

ne, a praca wyruguje zasiłki. 

  

  

   

  

Celem dążeń polityki 'Funduszu Pra 

cy jest osiągnięcie maksymalnego efek- 

tu społecznego, zatrudnienie przy robo- 
tach inwestycyjnych największej ilości 
ludzi z usunięciem na drugi plan wszel- 

kich celów ubocznych, a więc t. zw. ren 
towności robót, w której długo — i naj 
niesłuszniej w świecie — upatrywano 
kryterjum dla oceny społeczno - gospo- 
darczych inwestycyj. 

Stworzenie ośrodka  scentralizowa- 
nych dyspozycyj w walce z bezrobo- 
ciem daje pewność, że nasze zaniedba- 
nia w dziedzinie gospodarczo - inwesty- 
cyjnej zostaną wyrównane, nasze upoś- 

  

   

ledzenie wobec innych krajów — usu- 
nięte i problem zatrudnienia rzesz bez 

GARE 

robotnych rozwiązany bez 
ekonomiczno - społecznych. 

wstrząsów 

    

Trzecią bolączką naszych czasów jest 

sprawa ubezpieczeń społecznych. I w tej 

dziedzinie dokonane zostało ważne po- 

sunięcie. 

„Nie ulega wątpliwości, że powstaniu 

ubezpieczeń społecznych w Polsce towa 

ło nieliczenie się ich twórców z 

   wistością gospodarczą kraju. Chcie 

liśmy — jak mówił jeden z byłych prem 

jerów — zrobić zadobrze. Rozmach, z 

jakim budowaliśmy gmach ubezpieczeń 

społecznych, doprowadził do niewątpli- 

wych w tej dziedzinie przerostów, które 

z całą jaskrawością wystąpiły w okresie 

przesilenia gospodarczego. 

Ten stan rzeczy niewiele zmieniła t. 

zw. ustawa scaleniowa. Zespoliła ona 

wprawdzie ubezpieczenia, lecz ich bynaj 

mniej nie usprawniła i nie dostosowała 

do realnych warunków życia. P. prem- 

jer Kozłowski, poruszając w swej mo- 

wie w dhiu 1 sierpnia wszystkie — jak 

mówił — „bolesne węzły naszego orga- 

nizmu gospodarczego, wymienił wśród 

nich sprawę ubezpieczeń. 
— „Rząd — mówił wówczas p. prem 

jer — zdaje sobie sprawę z koniecznoś 

ci gruntownej rewizji ustawy, sięgają- 

cej do rewizji zakresu osób przymusowo 

  

    

Ś. p. Raymund Poincarć na ziemi lotaryńskiej 

  

Zgodnie z ostatnią wolą zwłoki Poinca 

lacja rzek musi być dokonana. jeśli w 

przyszłości chcemy uniknąć podobnych 

katastrof, rujnujących cały naród. Gdyż 

oczywiście każdy Polak musi i powinien 

przyczynić się do zmniejszenia skutków 
powodzi, udzielając w naturze lub pienią 

dzach potrzebnych zapomóg. 

Komitet słusznie czyni wydając Biu- 

lectyn. gdyż dobrze jest. jeśli w użyciu 

grosza publicznego wogóle. a w sZcze- 
gólności pochodzącego z ofiarności, ist- 

nieje zupełna jawn Na wstępie zazna 

cza w rozmowie min. gen Hubicki, iż 

akcja powodziowa dała szereg bohater- 

skich czynów, świadczących 0  du- 

chu poświęcenia i uspołecznienia. Zwła- 

szcza zaznaczyły się oddziały techniczne. 

saperzy Z Krakowa i Modlina. którzy 

brnęli wśród wezbranych wód. nie znając 

przeszkód i nietylko ratowali ludność i 

jej dobytek. ale wzmacniali ją moralnie. 

co było konieczne wobec rozpaczy po- 

wodzian. W równej mierze zdała egza- 

min policja. Junacy z ośrodków pracy. 

Straż ogniowa, Strzelcy. Harcerstwo, Ko 

lejowe Przysposobienie Wojskowe, Stra 

że pożarne, które samodzielnie prowadzi 

ły obserwacje i ratownictwo nim dotar- 

    

  

    

  

  

zie > 

go spoczę 

radni miasta Nubecourt przenoszą zwłoki Poin 
  ły w Nubecourt na Lotaryngji, Na ilustracji 

sarėgo na cmentarz kościelny. 

    

ła inna pomoc, słowem wszystkie organi 
zacje społeczne, które dopiero pokazały 

jakim mogą być aktywnym czynnikiem 

w chwilach ogólnego niebezpieczeństwa. 
Junacy zwłaszcza, ten element zupełnie 
nowy pod względem organizacyjnym, 
świeżo zgromadzony, bardzo znolity, 
dopiero szkolony do służby społecznej i 
pracy. okazał poświęcenie i pasję, jaką 
się tylko w młodych ideowcach spotyka. 
Po kilkadziesiąt godzin w deszcz, o gło- 
dzie pracowali bez przerwy przy kopa- 
niu tam i walezyli z wodą jak z wrogiem. 

Władze administracyjne wykazały spraw 

ność godną pochwały w zorganizowaniu 
niezmiernie szybko dożywiania i schro- 

nienia dla dotkniętych klęską. Tu,wkro- 

czył na teren Czerwony Krzyż i jego peł- 

ne poświecenia sanitarjuszki, dodajmy 

akeję lotników, która również mogła 
wzbudzić zachwyt swem operowaniem 

w najgorszych warunkach atmosferycz- 

nych. służba rzeczna też spełniła 

swój obowiązek. Wszystko to sprawiało, 

iż nie wybuchły żadne większych rozmia 

rów zarazy, aczkolwiek powietrze było 

okropne z powodu gnijących produktów 

i zwierząt, a ludność dość opornie odnosi 

  

   

    

   

ubezpieczonych, zakresu świadczeń i wy 

sokości obciążeń, jakie z tego tytułu po 
nosi przedewszystkiem, jeśli nie wyłącz- 
nie, cały świat pracy najemnej w Pol- 

sce. 

Uchwałony obecnie przez Radę Mi- 

nistrów projekt rozpo ądzenia noweli- 

zującego ustawę scaleniową wprowadza 

do ustawy dwie ważne zmiany: 1) wy- 

łącza pewne grupy osób z ubezpieczenia 

przymusowego, i 2) wprowadza nową 

organizację ubezpieczeń. 

Nowa organizacja ubezpieczeń spo- 

łecznych likwiduje w znacznym stopniu 
dotychczasowe przerosty administracy j 
te, eo w konsekwencji przynieść ma ro- 
cznie około 10 miljonów zł. Reforma ta 
polega na likwidacji czterech dotychcza 
sowych zakładów ubezpieczeń (chorobo 
wego, od wypadków, pracowników umy 
słowych i emerytalnego robotniczego) 
wraz z utworzoną nad nimi Izbą Ubez- 
pieczeń, oraz stworzenie na ich miejsce 
jednego Zakładu Ubezpieczeń Społecz- 
nych, powołanego do _ wykonywania 
wszelkich czynności dotychczasowych 
zakładów, oraz koordynowania kontro- 
lowania i usprawniania 74 istniejących 
cbecnie ubezpieczalni społecznych. 

Reforma ubezpieczeń społecznych 

jest najbardziej całkowitą, najwięcej da 

jącą sama przez się, lecz i ona nie sta- 

nowi ostatniego słowa w swojej dziedzi- 

nie. Za nią pójdzie reforma większa — 

zapowiedziana rewizja dotychczasowe- 

go systemu obciążeń i świadczeń. Do 

tej wielkiej reformy - zrobiony został 

wstęp. 

    

  

    

  

   

      

ko RO * 

  

Walka z t. zw. kryzysem zaprząta 
uwagę rządów całej kuli ziemskiej, po- 
szczególne. państwa starają się różnemi 
drogami prowadzić walkę z nim. Rząd 
nasz wybrał drogę własną, a tem trud- 
niejszą, że prócz zwalczania skutków o- 

becnego przesilenia gospodarczego mu 

si jeszcze prowadzić akcję reformy nie- 

odpowiednich instytucyj, pozostawio- 
nych w spadku przez okres chaosu or- 
ganizacyjnego Państwa. W tej podwój- 
nie ciężkiej sytuacji Rząd daje sobie ra 
dę, zaprowadza ład w różnych dziedzi- 

nach, stwarza warunki dla spokojnej pra 
cy w przyszłości. Opracowane ostatnio 
projekty, z których trzy najważniejsze 
w najbardziej pobieżnym skrócie omó- 
wiliśmy, są poważnemi w rozwoju Pań 
stwa etapami. : 

Rząd wywiązuje się ze swych zadań. 

rzeczą społeczeństwa jest dać swoje 

współdziałanie. dać swoje wysiłki dla 
zdobycia lepszej przyszłości. 

  

   

  

V 

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

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

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

-ski. 

  

    

ła się do szczepień ochronnych. 

By wspomódz powodzian akcja rata 

wnicza musi trwać do nowych zbiorów. 

gdyż strata wszystkiego co obejmuje 

wiejskie gospodarstwo spowodowała zu- 

pełną ruinę tych ludzi. 

Dotychczas wpłynęło 6 i pół miljona 

złotych ze strony społeczeństwa, „ale to 

jest“, stwierdza p. min. Hubieki „kroplą 

w morzu i klęska tegoroczna wymaga 

stałego wysiłku społeczeństwa *. Nietylko 

w kraju, alei u naszych rodaków zagra- 

nicą, konieczność pomocy finansowej 

znalazła należyte zrozumienie: z Amery 

ki, Francji i Niemiec, napływają stale 

datki. Ze strony Rządu zostały zastoso- 
wane następujące ulgi i pomoce: zwolnie 
nie z cła i opłat kolejowych zagranicz- 
nych posyłek wszelkiego typu przezna- 
czonych na powodzian, również poczto 
wych, wstrzymanie egzekucji podatko- 

wej, 150 tys. złotych i 1600 tonn mąki. 

oraz 736 tonn soli jadalnej i bydlęcej. 

Główną troską Komitetu jest dostarcze 

nie zboża na zasiewy jesienne, co zosta- 

łe już uskutecznione, i budulcu na odbu 

dowę, co się stale dokonywa. Środki ko 
munikacyjne, drogi, mosty i wały о-
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Odyseja towarzyszy Amundsena 
Arktyka i Antarktyka nie przestają taseyno- 

wać ludzi nam współczesnych. Najszlachetniej- 
sze tradycje wielkich badaczy polarnych: A- 
mundszna, Nansena totla pielęgnowane 

czynnie w dalszym ciągu. Raz po raz dochodzi 
uas wi 6 tym lub owym czynie podbieguno- 
wych podróżników. Emocjonujemy się szaleń- 
czemi nieraz wyprawami w krainę lodów i śne- 

gów. Epopea „Czeluskina* była nietylko epo- 
Feą sowiecką. Stała się epopeą całego Świata, 

Ostatnio nadeszła z Leningradu wiadomość 
o odkryciu obozowiska i pamiętnika członków 

wyprawy arktycznej Amundsena z 1919 r. 

      

      
  

   

  

    

  

WYPRAWA AMUNDSENA. 

Wielki badacz okolic podbiegunowych Roald 

Amundsen, który przed kilku laty poniósł — 
jak wiadomo — $erć wśród lodów, ratuj. 
niefortunną ekspedycję gen. Nobile bawił w 

3 5 okrętem „Maud* u półno: 
y Syberji. Badał on możli- 

worzenia stałej drogi morskiej pomię- 
dzy Europą a Dalekim Wschodem via ocean 
Północny Lódowaty. Było to w paźd 
Okręt Amundsena z 

      
    

  

    

    

    

      

    na półn i 

nego dnia Amandsen w, t drogą lądową na 

północ dwóch członków swej załogi: Tessema 
i Knudesna. dla zbadania zatoki Dieksona. znaj- 
dującej się w odłegło: blisko 100 kłm. na 

północ od miejsca postoju „Maud*. Dzielni Nor- 
wegówie. dobrze wy 
ku celowi swej podróży, s 

nąć wkrótce zatokę Dick: 

stępne powrócić z uzyskanemi wiadomościami 
na okręt. 

sty, ani Tessen: ani Knudsen do zatoki 
Dieksona nie dotarli. Padli pe drodze z mr 
i wyczerpania. Ciała ich znaleziono po latach. 

      

   

      

  

    

  

„ SIBIRIAKOW*. 

Czytelnicy spewnością wiedzą, że „Sibiri 
kow“ — to nazwa sowieckiego łamacza lodów. 
*óry przed paru łaty zwycięsko — w przeci- 

wieństwie de „Czeluskina* — przebył gigan- 
tyczną trasę polarną Murmańsk—Władywostok. 
Otóż „Sibiriakow* wysadził niedawno na wyspie 

4-ch meteorologów ckich, którzy 

mieli tam szereg r ęcy dla przepro- 
ch badań i pomiarów. Bada- 

e wzdłuż brzegów wyspy dłu-- 

zki naukowe odkryli pewnego dna 
barak, który — jak się okazało — stanowił 
przed 15 laty obozowisko wspomnianych towa 
rzyszy Amundsena: Tessama i Knudsena. 

  

     

        
   

  

  

      

PODBIEGUNOWIA KONSERWACJA. 

Zarówno barak, jak też jego wewnętrzne u- 
rządzenie były nadzwyczaj dobrze zakonS: 

wane. Wogóle dotychczasowe doświadez: 
kazało, że wszelkie przedmioty, 

  

   

  

   

    

    żyć zupełnie jeszeze jadalne mięso mamutów, 
zastygłych w tundrach syberyjskich przed tysią 
cami lat. 

Barak towarzyszy Amundsena urządzony 
w naturalnem, zasłoniętem z trzech stron pr 

wiatrami wgłębieniu skały bazaltowej. Т. 
mowi i Knudesnowi wypadło więć tylko dorobić 
z dksek dach i czwartą Ścianę a barak był 

gotów. Na skale wznosił się masz z ilagą nov- 
weskaą. 

W baraku ohaj Norwegowie spędzili sz. 
tygodni, pra przeczekać Śnież któr 
uniemożliwiały dal podró Przez ten czas 
ułatwiali sobie podróżniey pobyt, jak tylko mo- 
gli. Świadczy o tem urządz. 
raku. 

Meteoroledzy z „Sibiriakowa* znaleźli prze- 
dewszystkiem pomysłowy stół, wykonany z de- 
sek i blaszanych puszek od konserw. Desek do- 
starczyły paki z żywnością. Stół posiadał na- 

wet szufladę, w której znaleziono dziennik Nor- 
wegów. 

‚ Ponadte były w baraku: półka, mała ku- 
chenka, sporządzena z lampy naftowej, młotek, 
którego trzon wykonany był z kości renitera, 
zaś główka — z kawałka bazaltu. Przemyślni 

chronne, muszą też być co najrychłej od 
budowane, ludność rozumie to doskona- 
le, zwłaszcza użyteczność tam i wałów 
jest tak dalece uznawaną, iż np. w San 
domierskiem, ludność samorzutnie przy 
stąpiła do naprawiania zepsutych objek 
tów. Naogół odbudowa idzie w tym kie- 
runku by na swoich odcinkach naprawia 
ła szkody ludność miejscowa, za świad- 
czenia pomocnicze. 

Na czele Ogólno Polskiego Komitetu 
Pomocy Ofiarom Powodzi, stoją jak wie 
my dwaj opiekunowie Polski: Pan Pre- 
zydent Mościcki i Marszałek Piłsudski. 
obaj z Małżonkami. Przewodniczącym 
został dr. sen. Hubicki. "Wszystkie Związ 
ki zawodowe, Izby  rolniczo-handlowe. 
kupiectwo, bez różnicy wyznań i narodo 
wości pośpieszyły w udzielaniu żywnoś 
ci, zboża, świadczeń w naturze i pienią 
dzach. Zw. właścicieli kin, restauratorów 
Tow. farmaceutów w Warszawie, odda 
Ja pewne odsetki ze swych dochodów, 
Przemysłowcy i Handlarze, Wytwórnie 
obuwia, bielizny, rzemiosła i banki, Zw. 
własności nieruchomej miejskiej, Izba 
notarjalna, lekarska i rada adwokacka. 
wszystkie zrzeszenia, dały co mogły. 

  

  

    

  

  

       
    

      

  

Nerwegowie sporządzili sobie też wcale mister- 

      

    

  

   

  

    
   

    

   

   

w obezowisku przed- 
zostały przez meteorelegów sowieckich 

spakowane i przesłane do Moskwy, 

odpowiedni dział muzealny. Do- 
nawet o swych psach Norwegowć: 

budując dla nich osobną budę, w 
zmaleziono obecnie kawałki, obroży. 

     

    

K NORWEGOW. 

lcdzy sowiecey, į 
bylo zr 

    

    urządzenie to jak wspomnieliśmy — 
przechowało się tak doskonale. Je: wieeej 

Światła na tę Sprawę rzucił znaleziony w pro- 
wizorycznej szufladzie pomysłowego stełu dzien 

nik. Skrupulatni”, dzień za dniem, niemal g0- 
dzina za godziną notowali w nim dwaj badacze 

    

  

   

     

  

    

nika 
liśmy na sanki z 
ierów, jak ró 

nam tego na dwa tygodnie. I 

dostateczną ilcść pokarmu. Tym razem więc 

dotrzeć do celu*. A na zakończenie 

ika uwaga: „Naszą willę polecamy zmys- 
'ewi ładu tych ludzi, którzy po nas będą w t 

stronach szukać p ułku. Mieszka się w niej 
zupełnie wygcdnie*. 
de „willi* dopiero po 

zyły w niej poz 

polar p tu żeru. O 

nieproszonych ‹ świadczyły 
zrzucane utensylja gespodarskie „willi*. 
Jak wspomnieli, /, żaden z Norwegów nie 

dotarł do zatoki Dieksona. Ciało jednego znale- 
o później w odległe: 50 klm. od celu po- 

róży, ciało drugiego zaś — zaledwie o 4 klm. 
"BB | NEW. 

   

  

eharów. 
asze psy maj. 
  

  

      

    

      

  

   

    tych 

   

  

     

Nowy statek włoski 

  

Nowy olbrzymi statek włoski „Muzio Attendolo* spuszczony niedawno w Moufaleon na wodę 

Największa fabryka amunicji w Ameryce 
założona przez Napoleona 

  

Największe zakłady amunicyjne w Stanach 
Zjednoczonych, Towarzystwa Depont de Nemo- 
urs, o których pisano ostainio w związku z do- 

chcdzeniem prowad em przez senat amery- 
kański, założone zostały przez... Napoeona. W 
czasie Wielkiej RewGlu emigrował do Ame 
ryki Irenće Dupont, chemik, uczeń Layoisier*a. 
Po powrocie do Francji zaproponował on Na- 

Próby węgierskiego 
W. obecności 

  

     
   

  

mini   a komunikacji inż. 

J. Piaseckiego, 
inisterstwa komunikacji 

     

  

   
   

  

      
wytwórni 
tobusem 

„ dokonano į 
nowym, 

próbnej au 
s łanym do Polski na 

kilkudniowe próby węgierską wytwór- 
nię w Rudapszcie, celem zademonstrowania go 
na polskich kolejach. 

Pudło długości 22 metrów z 64-ma miej 

    

    

       
czywa na Ż 
ie jednego z wó mują napęd, z: 
średnictwem przekładni mechanicznej, od 275- 
ciokonnego silnika dieslowskiego, systemu Ganz 

   

  

   

Ze sprawozdania kasowego widzimy 
skalę ofiar: Warszawa miasto dała prze 
szło półtora miljona, woj. śląskie: pra- 
wie 800 tys. zł. województwo warsz. prze 
szło 650 tys., woj. paznańskie 548 tys. 
pomorskie 222 tys., lwowskie przeszło 
272 tys., łódzkie, kieleckie, krakowskie, 
larnopolkie, do stu tysięcy i więcej, wi- 
leńskie 72 tys. najmniej poleskie 37 t 
(podajemy cyfry ogólne). Komitet ogól- 
ny zebrał przeszło 732 tys. Według grup. 
ofiary rozmieszczają się jak następuje: 
rekord osiągnęli państwowi pracownicy 
umysłowi: dali przeszło 459 tys., dalej 
Polonia Zagraniczna: przesz. 356 tys.. 
wojsko: przesz. 327 tys.. cudzoziemcy: 
314 tys., banki: 278 tys., przemysł: 201 i 
pół tys., instytucje samorządowe, przesz. 
110 tys. iPrawie 153 różne zbiórki, pra- 
wie 86 tys. zebrała Red. „Kurjera War- 
szawskiego*, organizacje społeczne pra- 
wie 100 tys., duchowieństwo ponad 10 
tys. 

Z zestawienia szkód wynika że licz- 
ba miejscowości dotkniętych przez po- 
wódź wynosi 1285 objektów. (najwięcej: 
w woj. Iwowskiem 562), mostów zerwa- 
nych 176, długości 4887 mtr. uszkodzo- 

  

    

      

    

poleonowi założenie fabryki prochu w Stanach 
Zjednoczony Pierwszy konsuł wyraził swą 
zgodę i udzielił mu potrzebnych kredytów, li- 
czące, iż nówa fabryka pocisków zaszachuje prze 

sł angielski. Fabryka Dupont de Nemours 
uruchomiona została w r. 1802. W czasie ostal- 
niej wojny była ona jednym z dostawców aljan- 
tów. : 

autobusu szynowego 
Jendrassik. Autobus wa około 32 ton. 

Jazda próbna odbyła się na odcinku War- 
szawa—Łowicz, liczącym 81 kilometrów. które 
przejechano w ciągu 49 minat, 4 j. z przecięt- 

     
   

   

  

    

    

   

      

   

    

    

sze próby autobusu, w 

ział wiceminister inž. A. Bobkows 
się na linji Warszawa—Kraków i 
Zakopane. 

Po przeprowadzeniu prób na polskich kole- 
jach autobus wra do Węgier, gdzie będzie 
włączony do normalnego ruchu na kolejach 
węgierskich. 

ch weźmie 

odbędą       

   

    

nych 244, na długości 3973 mtr., znisz- 
czonych dróg mamy na 59634 mtr. usz- 
kodzonych na 102625 mtr. Wysokość 
szkód w terenie wynosi w przybliżeniu 
56.619.000 zł. 

  

Obszary głównych plonów (żyto, psze 
nica, jęczmień, owies, ziemniaki) znisz- 
czonych na ha wynosi 127.185. Liczba 
osób którą trzeba przeżywić do następ- 
nych zbiorów, oblicza się na 110 tys. w 
tem około 40 tys. dzieci w wieku do lat 
14-stu. 

Ilość inwentarza żywego, który Irze- 
ba przeżywić do wiosny, oblicza się na 
240 tys. sztuk, zburzonych domów jest 
osoło 3 tys. a wymagających remoniu 
ponad 40 tys. Obliczając dożywianie na 
20 gr. dla dorosłych, a 15 gr. dla dzieci, 
pizez 300 dni, wyniesie to wraz z pomo- 
cą odzieżową (przeszło 7 miljonów. Bu- 
dynki i studnie 4 miljony, odbudowa 2 
milj., pomoc rolna koło 10 milj., razem 
przeszło 21 miljonów, które muszą być 
pokryte w naturze i w gotówce w drodze 
ofiar, w pierwszym rzędzie od rolnictwa. 
pisze biuletyn. To ostatnie z danie w 
gląda dość... teoretycznie, żeby nie uży 

        

   

     

NA RATY 
Wojna poz 

  

„dobrodziejstwami* różnej na- 

tury obdarzyła świat — ralami. Raty we wszy- 
   

stkich przejawach życia stały się główną sprę- 

się, jako dodatki, 
    
żyną, dokoła której grupuj 

inne życiowe. Ubier raty, 

  

sprawy y się na 

  

myślimy na raty, podróżujemy, pracujemy. ba- 

wimy 

  

budujemy, uc e etc. etc. na ra-    

  

ty. I jeżeli ktoś zdobęc ę na włożenie wy- 

siłku za jednym zamachem i odrazu czegoś do- 

  koń    zy. patrzymy nań niedowierzająco. Psuje 

  

      cały porządek! Świat się przewraca! 

Wi jednym tylko punkcie opinja jest zgodna 

al- 

  

co do niemożności stosowania systemu rs 
nego: przy wj 

  

waniu zębów i rodzeniu dzieci. 

idzie jak z płatka. 

  

Co do reszty 

  

Jakieś tam chłopisko ukończyło gimnazjum.     
Pierwsza rata odwalona. Drug raty — uni- 

werku — częstokroć nie załatwia się wcale. Dro 

go. Na przyzwoite żarcie nie zawsze się znaj- 

dz 

    

szkańcy ul. Zgoda proszą magistrat o 

kilka kamyków na jezdnię. Prośbę motywują 

tem, że przechodnie kończą im obrywać płoty. 

Jak ulicy tylko kapnie trochę deszczu - na 

  

   
ch z upodo- 

stają prosiaki i dzieciaki. Starsza 

  

generacja woli nie na ć się na skutki wąt- 
  pliw 

  

ij kąpieli i chodzi po płotach, mabyw 

z czasem wprawę cyrkowych ekwilibry 

kołków i 

1 jezdni. 

  

tów. 

  

Magistrat wb 

w kilku 
deszczułek     

    
parę 

miej 1 Pierwszą ratę od- 

machnął. O r 

  

* rat pomyśli potem, jak za- 

braknie płotów i przechodnie zaczną gramolić 

się po dachach. 

Na peryft 

  

h na rzadkiej ulicy nie spotka 
się nielegalnej knajpy bez szyldu, świadectwa 

przemysłowego i innych akcesorjów, koniecz- 
nych do tego Ludek 
roboczy upodobał sobie te knajpki, a podocho- 

prowadzenia procederu. 

    sobie, murem wystaje koło niej, zaba- 

przechodniów nożykiem, cegiełką lub 
pogawędką. utrzymaną w mocnym i pikantnym 
tonie. 

Mieszkańcy, mimo do monopolu, 

  

sympatji 

mając dość silnych wr 

władze 
ażeń, poprosili jednak 

o cofnię 

  

tym knajpom nigdy im nie 

wydanych koncesyj 

  

` 
Władze z pierwsz. 

  

się. Prz, 

  

upor 

  

podania. Z następnemi ratami idzie jednak ja- 
koś opornie. 

Kombinacja z ratami w ciu 

  

prywalnem 

  

głęboko zapuściła korzenie i t 

Zresztą 

ma się mocno. 

niech komornik 

1 publicznem jednak system ratalny trze- 

tam o niej myśli 

     próbować, chociaż potyochu. rugowa 

Niezdrowa to rzecz. „„wićz. 
  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kuiczyckiej 

os BĄL W SAVOY'u 
W niedzielę o godz, 4-ej pp. { HR. LUXEMBURG ceny propagand. Ż 

'TŁOMACZENIE. 

ę nie ukłoniłem wczo- 
w parku, nie poznałem 

    — Przepr: 
raj, gdy spotkaliśmy się 
pana. 

— Skąd więc pan wie, że to byłem ja? 

  

WYBACZYŁ. 
- Dzisiaj rocznica ślubu. C 

pomnis я 
Zona: 

niej z 
Mą 

wybaczyłem. 

żbyś o      
    nożesz być tak wymagająca 

(Le ir 

    

  
ostrzejszego wyrażenia. Wiemy jak wy- 
giądają możliwości rolników, zwłaszcza 
na półnoeno-wschodnich rubieżach Rze- 
czypospolitej, wiemy jak tu lecą mająt- 
ki, folwarki i małe zagrody na licytację. 
jak wędrują za sekwestratorem krówki 
i konie, sprzęty i korzuchy, jak nędznie 
, prawie równie nędznie jak tamten po- 
wodzianin, żyje nasz włościanin. 

Popierając z całą usilnością zbiórki, 
ofiary i wysiłki dążące do wspomożenia 
dotkniętej klęską ludności Małopolski. 
nie możemy zapominać, że nasza prowin 
cja znajduje się stale w stanie wymaga- 
jącym pomocy społecznej. że u nas dziat 
wa szkolna stale nie dojada, że o podnie 
sieniu rolnictwa i większej wydajności 
mowy być nie może wobec cen produk- 
tów, utrudnień w ich zbywaniu i braku 
gotówki na inwestycje. W ofiarności naj 
bardziej ideowej należy pamiętać, by. 
jak mówi przysłowie francuskie: „nie 
rozbierać Pawła, żeby ubrać Piotra 

Hel. Romer 

          

"
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Konferencja oświatowa, która odby- 
ła się w gmachu Kuratorjum Okręgu 

zolńego Wileńskiego w dniach 19 i 20 

bm. nabiera szczególnego znaczenia ze 
względu na uczestników, program obrad 
i ich wyniki. 

    

Oprócz instruktorów oświaty poza- 
szkolnej z terenu Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego, obejmującego woj. wileń- 
skie, nowogródzkie i cztery powiaty 
woj. białostockiego, wzięli udział w kon 

ferencji przedstawiciele szkół rolniczych 
naczelnicy wydziałów samorządowych 

trzech urzędów wojewódzkich, przedsta- 
wiciele Izby Rolniczej Białostockiej i Wi 
icńsko - Nowogródzkiej, przedstawiciel 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

przedstawiciele Organizacyj Młodzieżo- 
wych: — Związku Strzeleckiego, Związ 
ku Młodzieży Ludowej i Związku Mło- 

ieży Wiejskiej z trzech województw. 
Na konferencji był obecny przedstawi- 
ciel Ministerstwa Oświecenia wizytator 
pan Janiczek. W konferencji wzięli u- 

dział naczelnicy i wizytatorzy Kurator- 

jum. Przewodniczył kurator Okręgu 
Szkolnego p. K. Szelągowski, a w jego za 
stępstwie p. Draez, kierownik Oddziału 

Oświaty Pozaszkolnej. 

  

   

            

Konferencja przy takim składzie re- 

prezentowała wszystkie czynniki zain- 

teresowane zagadnieniem oŚWiały poza 
szkolnej, władze rządowe, samorządowe 

— terytorjalny i gospodarczy, nauczy- 
cielstwo i zorganizowane masy młodzie 

wiejskiej, czynniki realizujące jedno 

, program w zakresie pracy państwo 

społecznej w dziale oświaty. 

  

  

    

        

we 

ać konferencji uwzględnił po 

za sprawozdaniami instruktorów oświa 

ty pozaszkolnej ze wszystkich powiatów 

okręgu szkolnego i po za programami 

pracy na rok 1984-85, szereg zasadni- 
czych zagadnień pracy państwowej i spo 
łecznej na ziemiach: wiłeńskiej, nowo- 

gródzkiej i grodzieńskiej, 

  

  

'Wśród tych spraw na płan pierv 
wysuwa się zagadnienie pracy społecz- 
no - gospodarczej i udziału w niej przo- 
dówników wsi. Zostało ono ujęte w re- 
fer. wygłoszonych przez inż. Kochanow- 
skiego, instr. OP. w Nieświeżu, inż. Wy- 

słoucha, dyr. Szkoły Rolniczej w Opsie, 

p. Zasadę, dyr. Szkoły Rolniczej w Grzy 

bowie i p. Dracza. Dyskusja, w której 
wzięli udział przedstawiciele Izb Rolni- 
czych, szereg instruktorów i nauczycie- 
łi szkół rolniczych wniosła wiele no- 
wych momentów do tego zagadnienia. 

Wynik obrad w tym zakresie jest za 
sadniczy dla oświaty pozaszkolnej na na 
szych ziemiach. 

Oświata pozaszkolna ze względu na 
szczególne tutejsze warunki gospodar- 
cze, zarówno ze względu na ich stan dzi 
siejszy jak i możliwości ich rozwoju ma 
wybitne nachylenie gospodarcze. Nie 
wolno oświacie rzucać słów nie związa 
nych z rzeczywistością, ale każde z nich 
musi mie ązek z praktyczne- 
TRIPP 

Katedra Westminsterska 
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„KURJER*% z dn. 26 października 1934 r. 

Sejmik oświatowy 
mi przejawami życia gospodarczego, każ 
da działalność społeczna ma dawać ma- 
som ludowym sprawność gospodarczą. 
Tego wymaga chwila dzisiejsza i wiele 
najbliższych lat. Równocześnie ustalo- 
no, że praca społeczno - gospodarcza 
winna mieć również charakter akcji wy 
chowawczej w kierunku państwowym. 

Przez świadomą pracę dla swego war 
szłatu wiąże się drobny rolnik z cało- 
kształtem pracy społeczno - gospodar- 
czej w Polsce, wiąże się tem samem z 
zagadnieniem pracy państwowej jako 

świadomy czynnik obywatelski. Ustalo 

no że praca społeczna, oparta o działa- 
czy społecznych z pośród pracowników 
umysłowych a mianowicie instruktorów 
rolnych, instruktorów oświaty pozaszkol 
nej, nauczycielstwo i innych działaczy, 
będzie pracą tylko na krótką metę, jeśli 
nie wyrobi ona samodzielnych działaczy 
z pośród Środowiska wiejskiego, zatem 
przodowników wsi. Dopiero oparta o 
współdziałanie tych dwóch czynników 
da trwałe wyniki. Okazało, się, że oświa 
ła ogólna jest Ściśle powiązana z oświa 
tą rolniczą, stwierdzona przytem koniecz 
Dość podjęcia akcji przysposobienia spół 
dzielczego i samorządowego — i dopie- 
ro cały ten program da pełnię zagadnie- 
nia oświaty pozaszkolnej. 

Drugie zagadnienie, będące tematem 
obrad, to sprawa współdziałania władz 
szkolnych z samorządem i organizacja- 

mi społecznemi. 

   

  

    
  

Teoretyczną, głęboko ujętą, podbudo 
wę temu zagadnieniu dał dr. Bar w 
swym referacie: Samorząd na tle stosun 
ków politycznych i społecznych w Pols 
cc i zagranicą. Następnie p. Dracz omó- 
wił w referacie ady współdziałania 

władz szkolnych z samorządem i orga- 
nizacjami społecznemi. Szczególnie een 
ne uwagi w tej sprawie wypowiedzieli 
przedstawiciele Urzędów wojewódzkich 

i organizacyj społecznych. Przemówie- 
nie kuratora O. S. W. p. Szelągowskiego 
cechowała troska o sytuację nauczyciel 
stwa na tle tego zagadnienia; by nauczy 
cielstwo biorące udział w pracy społecz 
nej, tą pracą nie było przeciążone, tem- 
bardziej że jego praca na terenie szkoły 
jest znaczna; wymaga to skoordynowa- 
nia pracy Organizacyj społecznych, co 
da ekonomję wysiłku nauczyciela; — na 
uezyciel, biorący udział w pracy społecz 
nej, winien być wolny od wszelkiej pre 
sji czynników społecznych, gdyż praca 
ta jest jego dobrowolnem świadczeniem 
obywatelskiem. 

Wynik obrad wyjaśnił wiele trudnych 
momentów tego współdziałania, a zara- 
zem ustalił wyraźnie jego platformę. Do 
brym terenem współdziałania są Komis 
je Oświaty Pozaszkolnej, w których są 
reprezentowane cztery czynniki: — sa- 
morząd, władze szkolme, organizacje spo 
łeczne i nauczycielstwo. Stan pracy nie- 

j pozostawia wiele do ż 

czenia ze względu na stosunek do pracy 

na terenie poszczególnych powiatów i 
gmin. Odnosi się to również do świad- 

czeń materjalnych poszczególnych samo 
rządów na oświatę pozaszkolną. Stwier 

    

     

dzono, że nie ma uzasadnienia, iż osz- 
czędności budżetowe robią niektóre sa- 
morządy przedewszystkiem kosztem 0š 
wiaty pozaszkolnej, że los oświaty poza 

szkolnej nie może być zależny od osobi 
stego ustosunkowania się do niej decydu 

  

jącego w samorządzie czynnika, gdyż 

jest ona organem polityki oświatowej 
państwa i organem postępu społecznego. 
Podkreślono szczególne znaczenie orga 

nizacyj społecznych dla pracy państwo 
wej i postępu społecznego w zakresie kul 
tury duchowej i materjałnej, a zarazem 
konieczność, by bliskie ideowo organi- 
zacje. uzgodniły swe współdziałanie, 
gdyż przy dobrej woli możliwą jest ser- 
deczna współpraca. 

Następną sprawą było zagadnienie 
kształcenia młodocianych w związku z 
ustawą o ustroju szkołnictwa, które zre- 
ferował (p. Kordowicz instr. OP. — Spra 
wa ta wiąże się z postanowieniem usta: 
wy, że władze szkolne obejmą systema- 
tycznem. powszechnem kształceniem 
młodzież do lat 18. W tym zakresie o- 
pracowuje się zasady organizacyjne, pro 
gram i metody i dlatego celu tworzy się 

reg doświadczalnych kursów. Reali- 
zącja tego zamierzenia jest ściśle zwią- 
zana z możliwościami finansowemi Pań 
stwa. Jest ona natomiast bardzo potrzeb 
ną. Młodzież pozostaje pod opieką szko 
ły do lat 14; dopiero w 17 lub 18 roku ży 
cia wstępuje do organizacyj młodzieżo- 
wych zatem w okresie trzech lub czte- 
rech lat pozostaje bez opieki wychowaw 
cy i to w tym czasie, gdy opieka jest 
szezególnie potrzebną. Sprawę tę mają 
rczwiązać szkoły dla młodocianych 

Ostatnią wreszcie sprawą było — za 
gadnienie pracy świetlicowej, które zre- 
ferował jp. Pikulski, instr. OP. w Bara- 

uowiczach. Referat był oparty na orga- 
nizacyjnem ujęciu pracy świetlicowej w 
powiecie baranowickim, jej programie i 
wynikach. Świetlica stała się ośrodkiem 
życia środowiska. Skoncentrowała ona 
planowo wszelkie formy oświatowego i 
kulturalnego oddziaływania.  Zespoliła 
pracę oświatową ze społeczno - gospodar 
czą. Na jej terenie powstaje inicjatywa 
wszelkich prac społecznych w środowi- 
sku. Jest ona szkołą życia obywatelsko- 
państwowego. 

Całość wyników obrad konferencji 
zsumował kurator Okręgu S. W. p. Sze 
lągowski, stwierdzając znaczny i zasad- 

niczy darobek, który dał konkretne wy 
tyczne dła ujęcia organizacyjnego pro- 
gramu i metod pracy oświatowej poza- 
szkolnej. Zostały uzgodnione zasady 
współdziałania zainteresowanych 0świa 
tą pozaszkolną czynników, związanych 
troską o stan kulturalny ziemi wileńskiej 
nowogródzkiej i grodzieńskiej i troską 
o uświadomienie obywatelskie szerokich 
mas społecznych. 

Szczególnie miłem urozmaiceniem 
konferencji była wieczornica, zorganizo 
wana w sali Kuratorjum przy współu- 

dziale Koła Młodzieży Wiejskiej z Mie- 
kun i Oddziału Związku Strzeleckiego z 
Kowalczuk. 

Szczegółowe materjały konferencji 
zostaną opracowane i wydane drukiem. 

  

   

  

   

  

  

  

  

I Zjazd Działaczy Kulturalnych 
ziem płn.-wschodnich 

Zjazd odbędzie się w lokalu Rady 
Wileńskich  Zrzeszeń Artystycznych. 
Ostrobramska 9 m. 4, w dn. 1 i 2 listopa- 
da. 

Ostatecznych informacyj udziela se- 
kretarjat Zjazdu we środę dn. 31 paž- 
dziernika, również na Ostrobramskiej $, 
cd godz. 18 do 22. 

Program Zjazdu: 

Środa literacka”. 

1 listopada, godz. 10: Otwarcie Zjazdu. Prze- 

mówienie powitalne JM. Rektora U. S. B. 

Referaty ogólne: Wanda Dobaczew Do- 
ruchu kulturalnego na prowincji. Jan 
Praca naukowa w ośrodkach nieuni- 

1. Teodor Zaleski: Rozwój kultury 
j wśród zerokich warstw społecznych. 

5 ki: Książka na prowincji. Hele- 
W sprawie ochrony sztuki 

  
31 października, godz. 20: 

  

      

  

niosłość 
Adamus 
wersyteci 

muzyczne 
Adam Łysakows 
na Schrammówna: 
ludowej. 

RO 

` + informacyjne z poszczególnych Śro- 

BRR wydłosza: N.O'Brien de Lacy ĮSrodnd), 

Józef Żmigrodzki (Nowogródek). Julja Rutkow- 

         

ska (Troki). Jan Oberleitner (Święciany). Antoni 
Rączaszek (Białystok). 

Godz. 13: Wspólna wycieczka do Bibljoteki 
Uniwersytec 

Godz. 15: Wspólny obiad. 
Godz. 17.30: Zebranie dyskusyjne w lokalu 

Zjazdu. 

Godz. 20: Zebranie towarzyskie z koncertem. 
2 listepada, godz. 10: 
'Referaty: Antoni Rączaszek: Urbanizacja ja- 

ko probelm kultur e. Stanisław Lorentz: 
Izba Propagandy Kultury — projekt organizac, 

Dyskusja. 
Wnioski i uchwały. 
Godz. 13: Zamknięcie Zjazdu. 
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Wzdłuż i wszerz Polski 
— DEPESZA DO HITLERA. Obecni w ur 

dzie pocztowym w Wołkowysku mie ńej 
miasteczka byli w ubiegłą niedzielę świadkami 
oryginalnego incydentu. 

Zgłosili się tam mianowicie dwaj obywatele 
Wołkowyska, chrześcijanie, i poprosili o wysła- 
nie następującego telegramu, którego tekst mieli 
napisany na maszynie: 

„Do rządu Hitlera, Berlin. 
Obchodzicie się okrutnie i źle z dziećmi i 

sługami Jehowy. Żądamy od was, byście za- 
przestali tego złego traktowania, w przeciwnym 
razie będziecie srodze przez Boga ukarani. 

Grzegorz Polipka, pisarz miejscowy”. 
Gdy urzędnik pocztowy zwrócił nadawecom 

uwagę, iż depesza będzie kosztować 15 zł. 84 gr., 
że może lepiej byłoby nadać jako list teleg 
ficzny, który wprawdzie szedłby trochę dłużej, 
lecz kosztowałby znacznie taniej, nadawcy za- 
żądali wysłania jej jednak w formie telegramu, 
mówiąc, otrzymali taki rozkaz. 

Obecnym w urzędzie Żydom wyjaśnili na- 
dawcy lelegramu, že są baplystami, członkami 
gminy baptystow w Wolkowysku, i že wszystkie 
gminy baptystów na całym świecie ogłosili u- 
biegłą niedzielę jake dzień protestu przeciwko 
uciskowi Żydów w Niemczech pr 
podobnych depesz do rządu niemieckiego 
— ZAMECZEK P. PREZYDENTA W KRYNICY. 
W parku zdrojowym w Krynicy opodal nowego 
Domu Zdrojowego prowadzone są roboty nad 
wykończeniem siedziby wypoczynkowej dla P 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Będzie to zame- 
czek w pięknym nowoczesnym Budowa 
zostanie ukończona z wiosną pr ego roku. 

— ELEKTRYFIKACJA POLSKIEGO WY- 
BRZEŻA. Wielka Wieś — Hallerowo, oraz 0- 
siedla do rzębiej Góry, zostaną zelekiryfi- 
kowane рг elektrownię Gródek, natomiasl 
półwysep Helski zostanie zaopatrzony w lokalną 

elektrownię, ponieważ połączenie z Gródkiem 
byłoby kosztowne. 

— NOWA LINJA KOLEJOWA PŁOCK — 
SIERPC. W połowie przyszłego miesiąca otwar- 
ta zostanie i eddana do użytku nowa linja ko- 
lejowa, która połączy (Plock z Sierpcem na dłu- 
gości 35 i pół klm. 

— STRAJKI W POLSCE. Według wiadomo- 
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jków w 1922 warsztatach pra- 
0 robotników. 190 strajków 

dotyczyło płac. Strajków wygranych całkowicie 
lub częściowo było w itym okresie 195. 

W porównaniu z drugim kwartałem r. ub. 
liczba strajków wzrosła o 65 proc. 

— T-WIO POLSKO - CZECHOSŁOWACKIE 
W KATOWICACH ZAWIESIŁO DZIAŁALNOŚĆ. 
Zarząd Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego 
w Katowicach na posiedzeniu w dniu 22 b. m, 
po dłu h obradach, powziął rezolucję treści 
następującej: 

„Ze względu na duże zadrażnienie stosunków 

pelsko-czechósłowaekich nie widzi zarząd Towa 
rzystwa Polsko-Czeehosłowackiego możliwości 
realizowania na terenie województwa śląskiego 
celów Towarzystwa w posłaci wzajemnego po- 
znawania i zbliżenia się. Z tego powodu zarząd 
Towarzystwa zawiesza swoją działalonść, aż do 

memenutu, w którym zaistnieją warunki umožli- 
wiające konstytuowanie pracy*. 

— NOWY DŹWIG. Na wybrzeżu francus- 
kiem portu gdyńskiego wykończono i oddano 
do eksploatacji nowy dźwig 3 tonnowy, pół. 
portalowy. 

— NOWY PRZEOR 0.0. PAULINÓW W 
CZĘSTOCHOWIE. Na stanowisko przeora Ja- 
snej Góry powołany został ©. Nerhert Józef 
Motylewski na miejsce O. Dominika Zienkow- 
skiego. 

— CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE. Wed- 
ług ostatnich zestawień w okresie od 30 ub. 
m. do 6 bm. zarejestrowano na terenie całej 

Polski następujące przypadki chorób zakaź- 
nych: 823 wypadki duru brzusznego, 4 duru 
rzekomego, 2 duru powrotnego, 13 duru pla- 
mistego, 823 czerwonki, 781 płonicy, 806 bło- 
nicy, 7 zapalenia opon  mózgo-rdzeniowych, 
728 odry, 102 róży, 454 krztuśca, 22 gorączki 

połogowej, 5 zimnicy, 2 Heine-Mędina, oraz 1 
przypadek twardzieli. W porównaniu z tygod 
niem poprzednim wzrosła liczba przypadków 
błonicy, płonicy, odry i krztuś 

"AUKSINIS PSR SNASNIS IATA EEA 

Nowoczesna bibijoteka 
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Wi Camhridge w Anglji będzie 
gmach dla nowej bibljoteki uniwersyteckiej. — 
Na ilustracji widzimy projekt tego gmachu 

całkowicie w nowoczesnym stylu. 

wybudowany  
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Sprawa nadmiernych procentów po- 

bieranych przez lombard  „Kresowję*, 
rozwija się normalnym tokiem spraw 

karnych. Prokuratura rozpoczęła bada 
nie świadków. Wszyscy poszkodowani 
w tej sprawie mogą zgłaszać swoje pre- 
tensje eodzień w godzinach urzędowych 
w prokuraturze sądu okręgowego przy 
ul, Miekiewieza. Wszyscy, którzy po re- 
portażu p. t. „Kredyt dla najbiedniej- 
szych” odwiedzili naszą redakcję i zgło 
sili gotowość świadczenia przed władza 
mi w sprawie nadmiernych procentów 
w tym lombardzie, mogą zgłaszać się do 
prokuratury i składać zeznania. 

— Poco, dlaczego mam fatygować się 

do prokuratury? -- może w tem miejscu 
zapyta niejeden. 

'Przedewszystkiem po to, 

„świadectwo prawdzie. 
Nie należy kierować się fałszywym 

wstydem. Czasy są ciężkie dla każdego. 
Nie w tem złego, a bynajmniej „poni 
Jącego“, jeżeli ktoś kiedyś zastawił jakiś 
przedmiot w lombardzie. Pozatem nie 

należy się obawiać żadnych przykrych 
konsekwencyj z żadnej strony. 

Sprawa jest jasna — pokrzywdzeni 
powinni otrzymać zadośćuczynienie w 
tej lub innej formie. 

A pozatem w sprawie tej jest inna 

        

aby dać 
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W sprawie świadczeń 
wojennych 

Projekt nowego rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o rzeczowych świadczeniach wo 
jennych przewiduje również świadczenia rolniet 
wa, których zapotrzebowanie zgłasza minister 
rolnietwa i reform rolnych w porozumieniu z mi 
nistrami spraw wojskowych, spraw wewnętrz- 

nych i skarbu. 

Na podstawie projektowanego dekrelu Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, minister rolnictwa i 
form rolnych może nakazać wła 
daczom, lub zarządcom gospodar: 
uprawę pew nych r onywanie pewnych 

prae i inwestycyj, związanych z nakazaną pro- 
dukcją i pieczenie środków wytwórczych, 
wyrób i wstrzymanie wyrobu pewnych gatunków 

drzewa, szczególną ochronę wytworów już uzy- 
skanych, oraz wprowadzenie samopomocy rol. 
nej, polegającej na obowiązku wzajemnej po- 
mocy w obrębie gmin w celu uzyskania jaknaj- 
wydatniejszej wytwórczości rolnej. 

O ile interes obrony państwa wymaga, mi 
nister rolnictwa j reform rolmych może nakazać 
opuszczenie gospodarstwa przez właściciela, 'po- 

siadacza lub zarządcę. 

Projekt dekretu Prezydenia Rzeczypospolitej 
przewiduje dalej iadezenia przedsiębiorstw 

komunikacyjnych, świadczen 
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czenia żeglugi powietrznej na rzecz | 
ile zachodzi potrzeba usprawnienia środków obro 

ny. 
Rzeczowe świadczenia wojenne podlegają oce 

nie przez wojewódzkie komisje cennikowe i głó- 
wną komisję cennikową. Cenniki:są podstawą do 
wypłaty wynagrodzenia za przedmiot świadcze- 
nia. 

      

Teatr na Pohulance 

FIRMA 
komedja w 3 akt. M. Hemara. 

Komedja? No, jeżeli dramat bied- 
nego Hugona „Brandt i syn* nie jest dla 
autora tragicznem nieporozumieniem, 

to czegoż mu więcej trzeba? Ostatecznie 
nie kłóćmy się o ten szczegół; sztuka 
jest zajmująca i dob: napisana, ma 

mającą się strukturę, acz prżydłu- 
gie djalogi należałoby skrócić, albo 0- 
żywić epizodami. Cał cechuje wyt- 
worność ujęcia i rzadki w naszej lite- 
raturze dramatycznej logiczny rozwój 
wypadków, oraz dobrze postawiona te- 
za. Rozchodzi się o konflikt, wynikły z 
przypadkowego zetknięcia się kupca, 
zagrzęźniętego w swym pieprzu i korze 
niach od lat 20-tu, z uroczą gwiazdą tea- 

Iru, prawdziwą, czystej krwi aktonką, 
która ma teatralność we krwi, w każdej 
kropli krwi i najszczerzej, nieustannie, 
gra i wypowiada swoje kwestje, zatraci- 
wszy dla tej swojej „Firmy wrodzone 
instynkty kobiece. Bardzo dobrze opra- 
cowana jest postać Heleny Otockiej, du- 
ża, dobra do wygrania rola dla artystek, 
z których każda, grać będzie właściwie 
siebie, bo swoje wypowiada wyznanie 
wiary scenicznej. Trochę tego może za 
wiele, tych „eredo*. Mamy wyznanie 

wiary kupieckiej, wyznanie wiary arty- 

      

„KURJER“ z-dn. 26 paždziernika 1934 r. 

Śledztwo w sprawie lombardu 
„Kresowja“ rozpoczęte 

strona — cywilna. Prokurator bowiem 
bada świadków w celu wytoczenia spra- 

wy karnej. Istnieje zaś jeszcze możli- 
wość załączenia do sprawy karnej po- 
wództwa cywilnego. 

"Wszyscy poszkodowani mogą docho- 
dzić swych strat materjalnych, ściślej: 
mogą żądać zwrotu procentów nadplaco 
nych, ponad normę t. j. ponad 2 proc. 
miesięcznie. Podkreślamy, że prawo to 
przysługuje każdemu poszkodowanem:. 

Powództwo cywilne nie pociągnie za 
sobą żadnych kosztów. 

Informacyj w tej sprawie udziela na 
sza redakcja codzień w godz. od 12-ej 
do 14-ej. (W). 
BTD 
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27 żubrów w Polsce 
W związku z ofiarowaniem przez Polonię 

Panu Prezydentowi 
bizoni, dyrektor 

w państwowych in 
Ajencji 

    spolitej czterecł 
badawczego | 
brandt, udzielił 

    

J. Haus- 

„Iskra“ następujących 

    
  

  

— Hodowla żubrów w Polsce m ija się 
pomyślnie. Stado w Białowieży z 5-ciu sztuk 
ZNA przez « administ lasów pań- 

w r. 1930-tym, wzrosło do 15-tu 
licząc w tem byka przeniesionego do 

Warszawie. W Pszczy 
ubytkiem dwóch 

   
   

    

    

sztuk, 
ogrodu zoologicznego w 
nie straty spowodowane 
w roku ubiegłym, padłych wskutek wypa 

    

  

    
    

  

    

ównały się przychówkiem tak, że stado 

mowu 9 sztuk. W! ogrodach zoolog 
w Warszawie ?oznaniu są raz 

ogólna więc il żubrów na 
А około 140 sztuk, polską 
iścić można na drugiem miejscu. 

bo około 60 sztuk żubrów jest w 

Aby jednak mieć właściwe pojęcie 
hodowli żubrów w Polsce 1 na świecie, 

       

  

    

   

  

  o stanie 

trzeba 

  

KURJER SPORTOWY 
CZESI CHCĄ OTRZYMAĆ 32.000 ZŁ. 

, Międzynarodowa Fed iPiłkarska  roz- 

patrz ła sprawę pretensji, wniesionej przez Cze- 
chosłow: kodowania od 

  

    

    

   

  

  
Pol. Zw 1 „ Polska-—Cze- 
chosłowacja (15 

Związek C i domagał się odszko 
Pol-    

    

dowan bio 
ski Związek proponował kwol 
to kwota stanowiła połowę c 
skanego z poprzedniego meczu Pols 
chosłow: awie. 

Mic rozpatrzeniu 
spraw) wysokości 
10,600 

Zarząd Pol. Zw. 

peweźmie decyzję w dniach naj] 

  000 złotych 

53800 zł., 

  

    

        
    

    

wiązek po 
zasądził odszkodowanie w 

Pilki Nożnej w sprawie tej 
iższych.    

   
   

„ŻÓŁTE NIEBEZPIECZEŃSTWO* W 
PŁYWANIU. 

a ©limpiacy w > Ange 
pońs ją fantz     Japonji nie wyrówna- 

rekordu światowego. 
japońskich pływaków stają się coraz 

gnione, nawet dla ameryk: 
ów. Ostatnio, na zawodach pły- 

wackich studentów japońskich, Yusa przepły- 
nął 100 m. w czasie 58,2 sek. przed Takahashi 
— 59,8 sek. Na 200 m. Yu miał czas 2:14 

sek. Na 400 m. Makino osiągnął 4:46,6 sek. 

Na. tygodn 

no lub pobito jakiegoś 
Wyniki    

     
skich zawodni! 

    

    

  

   

  

    890 m. Makino uzyskał nadzwyczajny wy 
10:01,2 przed Negami — 10:08,4 sek. Bieg ton 

109 

500 m 
y w sprinterskiem tempi 

200 m. w 2:24, a 
został prze 
m =w l 

w 6:13,4 sek. 

    

        

HOECKERT NASTĘPCĄ NURMIEGO. 
W Finlandji pojawił się ostatnio młody re- 

biegacz Hoeckert, który jest 

ę Nurmiego. W ostatnich 
   

    sy: 1,500 m. — 8:52, 3.000 m. — 872 
m. — 14:411,9. 

$ TEATR NA POHULANCE 

Dziš i Jutro o godz. 8-ej wiecz. 

„FIRMA“ 
ZZ M a SS NA Nm 

  

  

$ 
  

stycznej, wypowiadane kolejno i przy- 
długo. 

Ale to są rzeczy zajmujące, dobrze 
ujęte, trafnie podpatrzone czy podsłu- 

chane. Artystka, jak każdy osobnik 
twórczy bije się ze swoją twórczością na 
pięści, nienawidzi jej trudu, jej goryczy, 
jej gróźb, zawiści, pokus, powodzenia i 
wyczerpania jakie niesie. Wieczne na- 
pięcie, wieczne pochłonięcie, ciągłe za- 
garniane wrażeń osobistych na korzyść 
tego molocha: Sztuki. Piękne są mono- 
legi artystki o grze, o kontakcie z wi- 

downią, p. Skrzydłowska, wykonywują- 
cą swą rolę z tą znakomitą wprawą, ja- 
ką wykazuje w każdej postaci ujętej 
przez siebie, te partje, zwłaszcza wypo- 
wiedziała z prawdziwem i przekonywu- 
jącem wzruszeniem. 

W ostatnim akcie, ale to raczej jest 
winą aulora, którego może należało ge- 
stem czy intonacją poprawić, Helena 
która w kilku momentach bliskich oś- 
wiadczyn Brandta zbyt teatralnie przer- 
wanych przez autora, zdaje się czekać 
na to wyznanie, pragnąc go i dużo mówi 
o tęsknocie do ciszy, własnego ogniska. 
katordze, pracy bez wytchnienia, w os- 
tatnim akcie, zdaje się zupełnie zapom- 
nieć, że Hugo cierpi okrutnie. Zrozumia- 
łe jest, że artystka bierze w niej górę na 
wiadomość z Warsza że zapomina o 
tamtych wrażeniach, jeszcze bardzo nie 
skonkretyzowanych, ale cierpienia zac- 
nego konkurenta, (i miljonera w dodat- 

ku), powinny wywołać jakiś odruch cie- 

  

  

  

   

      

   

        

WALASIEWICZÓWNA W JAPONII. 

Redakcja PAT otrzymała od Walasiewiczów- 

ny relację z Japonji. Według relacji tej 
Iekkoatletka przybyła do Kobe wraz z lekkoatlet 

kami japońskiemi w dniu 5 b. m. 

Zawodniczki powitane zostały w porcie przez 
niezliczone Humy publiczności. Obecni byli rów 

przedstawiciele władz państwowych, sporto 
wych, prasy i t. d. 

Zaraz po wylądowaniu odbył się w Kobe ofi. 
cjalny RD: wydany na « Walasiewiczów- 

bankiecie Wa- 
iczówna powitała świat sportowy Japonji 

imieniem polskich lekkoatletek. 

Wałasiewiczówna jest pierwszą zagraniczną 
Ickkoatletką, jaka bawi w Japonji. Żadna z 

d AREA! kobiecej nie była doląd za 
"Toteż Polka jest przedmio 

miego >ainterešowa ia ze s ony dzien 

i A BRZ n 

     

   

  

      

   

  

      

    

  

    

  

      

  

   

a w naszym e o Pori w ASCE. o warunki ż, 
ju i L. d. 

Dzienniki japońskie niemal bez wyjatku pu- 
blikują fotografje Walasiewiczówny i wywiady. 

  

artować będzie 
ie: w Nagoya oraz w dniach 27 

Tokio. - - 
     ponji dwuki 

i 28 b. m. w 

OBÓZ TRENINGOWY DLA NASZYCH 
HOKEISTÓW. 

w dniu 12 listopada w Katowicach rozpocz- 
nie się y w tym sezonie obóz dla czoło- 

   

      

W obc ł 28 zawodników, któ 
rych mazwi końcem b. r. kapitan 
związkowy PZHS. p. Sachs. 

    

ŻYDZI W NIEMIECKIEJ DRUŻYNIE 
OLIMPIJSKIEJ. 

Pisma zagraniczne przynoszą sens 
wiad z generałem H. Sherillem, deleg; 
nów Zjednoczonych w Międzynarodowy 
tecie Olimpijskim, który m. in. 
Rząd Niemiecki zaprosił do treningu olimpi 
go 17 czołowych sportowców pochodzenia żydow 
skiego, mieszkających od lat w Niemczech. 

  

    

   
   

    

  

    

plejszy. Zresztą, dlaczego autor posła- 
wił tak kwestję na ostrzu noża? Teatr, 

czy miljony sklepowe? Wszak widzieliś 
my diwy kabaretowe, doskonale godzące 
swój zawód z tytułem hrabiny i dziedzi- 
czki dóbr, a p. Gistedt nie przestała wy- 
stępować zostawszy p. Kiltynowiczową. 
Daje się to pogodzić, daje. 

Ale można i tak. Można bardzo cie- 
kawie przedstawić konflikt stuprocento- 

wej aktorki z zamarynowanym handla- 
rzem. korniszonów, to się po francusku 
nazywa demon du midi, nawet jest po- 
wieść Bourgeta pod tym tytułem; Demon 
południa życia chwyla mężczyznę w 
swe pazury tem mocniej i bezwzględniej 
im dalej krążył koło zapracowanego ży- 
cia. Widzieliśmy niejedno takie szaleń- 

stwo, niszczące rodziny tego rodzaju, kar 
jer 
lakiej ceny? 

    

   

ycia nawet. Czy kobieta warta aż 
A no, zależy od kobiety, a 

zieszłą cenę stąwia kupujący, więc nie- 
ma o czem mówić. Hugo Brandt zresztą 
nie odbierze sobie życia, ani nawet chwi- 

   

li czasu swej Firmie; po krótkiej złu- 
dzie i romantycznej miłości, błękitnej 
wizji morza Środziemnego, oparu szaleń 
stwa, tumanu Sztuki, która go musnęła 

tęczowem skrzydłem, wróci do swych 
rachunków i będzie dalej solidnie praco- 
wał dla swojej Firmy, która niewiele 
mniej wlazła mu w krew, jak Helenie 
scena. I równie z godnością i poczuciem 
honoru zawodowego będzie pracował. 
Bo tu wchodzi w grę i honor zawodowy: 
artystki i kupca 119-letniej Firmy. Ta 

   

    

   

  

         

   

      

     

  

   

    

    
   

zdać sobie sprawę, że spośród liczby 140-tu 
sztuk wy światowej, tylko połowa pocho 

i nie i całkowicie od żubrów, które 
w wojny ły w Białow i na Kau 
Reszta — są to mieszańce polskiego 

gatunku z amerykańskim bizonem. Bezpośred 
uio po wojnie, kiedy po żubrach białowies- 

kich i kaukazkich zostały tylko niedobitki, 
sięgnięto do domie it bliskiej krwi dla 

uzyskania gwarancj żymania bodaj w ten 
sposób resztek żubra, tembardziej że mie- 

fce obydwóch gatunków roz się 
i Po przy zasady enia 

  

ów tylko z 

ymuje się już w dr 
wo, które 

stej krwi żubrami, 

giem pokoleniu po- 
niejednokrotnie jest nie do 

    

Spośród żubrów hodow 
kowicie czystej krwi 
ze stada bi: a 

krów w B y r 
zoologiczn w Poznaniu i w W 
kr mieszanej i przeważnie w tr 
czwarwiem pokoleniu poehodzą od bizonicy Po 

i ^ e byki nieczystej S4 U 
hodowli (sł w ogrodach zoolu- 

do celów pokazowych) jest pełna 
że potomstwo krów ktwi czystej, 

nawet tam, gdzie pozostają one wspólnie z żu 
bro-bizunicami, np. w Białowieży, nie ma żad 
nej domieszki krwi obcej. 

jednak w przyszłości 
niu się hodowli nie zachodziła mc 
cia krowy żubro-bizon za żubrzy 

pszczyńskie, 
Pozostałe 5 

ogrodach 

   
   ki w 

  

   

      

    
    

    

  

   

    

   

  

    

  

    

    

    

względu na brak ró: morfo o$iczny 

łoby łatwe), administ: lasów Pw ch 
załcżyła nowy zwie „ew 

       

  

Książ, w nadłeśnietwie Smardzewi: 
cą, gdz.e umieszczone zostaną wkrol 

kie żubra bizonice z R'ałowicży wraz z jed 
'vm byk em stej krwi, tw:re;: nowy ośro     

      

    

dek holowlany. w 'yvm sant*m zwierzyncu u 
mieszczone zoslaną cztery bizonice ofiarow. 
ne Panu Prezydenłowi pospolitej przez 
Polonję amer ów dalszej ho- 

  

lie będzi tylko potomstw: 
° będą ze zwierz; 

  

     
ca usuwane. 

DUK DRIVE DRRIKIRIS 

Ksiąže Walji 

  

    

  

Książę Włalji przyjeżdża na trycyklu 
do Coventry. 

już tradycja, arystokracja lady, równie 
dobra, jak i każda inna. 

P. konecki bardzo głęboko i subtel- 
nie odegrał sceny uczuciowe, nieśmia- 
łość, graniczącą z nieprzytomnością w 
obecności ubóstwianej gwiazdy, to zu- 
pełnie naturalne, ale miałabym duże za- 
strzeżenie co do typu, jaki z siebie robi 
w kantorze. Takiego Brandta, jakiego u 
siebie w sklepie robi p. Bonecki, niktby 
nie słuchał, taki komiczny niedołęga by 
się nie dorobił miljonów, aniby go per- 
sonel nie słuchał, tylko nabierał i wy- 
śmiewał. Tu trzeba było być właśnie in 
nym, twardym kupcem, tem bardziejby 

wyszedł kontrast z tem, co się z nim dzie 

je w obecności aktorki. 
P. W: ołłejko, jak zawsze wyborny, p. 

Jasińska również, gdyby nie ona, cały 
początek sztuki dłużyłby się nam, tak, 
jak podróż pięknej pani Helenie. Pp. Bu- 
ya Surowa, Malatyński i Węgrzyn 

(ach, Węgrzyn, dawajcie filmy dla tej 
mimiki!), oraz p. Środka, który bardzo 
umiejętnie odegrał dziennikarza, dali 
dobre i trafne sylwetki. Wnętrza wago- 
ru, kantoru i loży bez zarzutu. 

Sztuka warta widzenia, dla swych 
iaomentów emocjonalnych w szlachet- 
nym tonie i dobrego zestawienia cieka- 
wego. konfliktu. Hro. 

S. Gdy Helena wraca ze sceny, po- 
winno się słyszeć huczne oklaski. 

    

    

   

    

—000— 
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WIADOMOŚCI GOSPODARCZE 
Odnowienie składu samorządów gospodarczych :: Bilans Banku Polskiego 

dekady     
   
   

    

    

„KURJER“ z dn. 26 października 1934 r. 

- 

Z tajemnic sowieckiej 
= 

Wsi 
odbyła się rozprawa sądowa 

onkom Djakowym, chłopom jed- 
z pobliskich wsi, oskarżonym o zamordo- 

    

    

  

        
  

       

   

Wi ciągu dr see a paždzi . wanie swoje; 14-1etn syna, Michała. 
Zapas SB E 2 U Polskim powię $ re Według wiadomości z poszczególnych ruiisje wyborcze w celu zbadania przed- Proces odsłónił prawdziwe tło sprawy. Mały 

7milj. z do Mo. a * o + ° Н . = 
R w: аЕЙ SL okręgėw izžb  przemystowo-handlowych  stawionych list i wydania decyzji w ich  Misza, CA miejscowego oddziału pioni pieniędzy zag icznyc 3 rów, tce' dla komunistycznej 
0.6 milj. zł. do 

Suma wykorzystanych kredytów zmniejszy- 
la się o 34.7 milj. zł. do 693.8 m zł., przyczem 
gorttel wekslowy spadł o 10,2 m 

milj. zł.. portfel biletów skarbo 

wanych — o 11.6 milj. do 7 
stan Pa k zabezpieczonych z 

. do 48.8 milj. zł. 

     
   

   

    

    

        

ami o 12.8 

  

srel br nyc hi DIR 

      

      

i: polskich monet 
wzrósł o 16. milj. zł. do | gdyńs 1 — 
„inne aktywa” i proc.,     
sza o 4.7 milj. В a + 

o 3 mil 

    

  

y sie 6 9.9 mili zł do 
. zł Obieg biletów bankowych, w wy- 

omówionych zmian, zmniejszył się 
«© 26.6 milj. zł. do 49.1 milj. zł. 

Pokrycie złotem wzrosło z 45.57% do 
46.349» 1 przekracza norme statutową o przeszło 

16 punktów. 

Nowa taryfa na eksport |. 
kopalniaków 

iernika r. b. została wpro- 

a na eksport kopalniaków ze 
wszystkich stacyj D. O. K. P. Wilno, adom, 

Lwów i kierowanych przez Zbą- 
szyń do obszarów ry. Opłaty wynoszą za ode 

   

    

  

Z dniem 25 pa 
r za panowar 

wadzona nowa tary 
kamieniu 
dziby 

  

     

   

    

         

    

     
   

od 501 do 600 km. 22 gr. za 100 kg., 
przy większych odległo: ach dodaje się po 

  

0,5 gr. od tonny i kilomet 

Bliższych informacyj udziela Biuro Kolejowe 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, ul. Mic 

kiewicza pokój Nr. 11. 

Polskie badania 
nad życiem ryb 

WIELKA WIEŚ Stacja badawcza w Helu 

kończy obecnie adkowanie obfitych mate- 
ałów o życiu szprotek u brzegu polskiego mo- 
a, zebranych przez polskich badaczy. Uczeni 

ci z ramienia Państwowego Instytutu Rybackie 

    

  

    

   

    

  

  

  

  
       

  

słatku * przeprowadzili 
о 1а kilkumiesięczne żmudne 
badawcza w Helu p 

   a również 
nych gatunków ryb ży 

żerylorjaluych 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. (Pat.) Waluty: Berlin 214. 30- - 

Gdaisk 174 32. Holandja ; 
Londyn 5. Nowy Jor 
Kabel i pół — i pół. p 

35.05—34.82. Szwajca 172.74—-178.17—172.31. 

Dolar 5.26'/,. Dolar z 
Rubel za piątki 4.58, qtki 4.59. 

erwońce 1.50. Budowlana 48. Dolarówt. 

prace ni id poznaniem 
cych w naszych wodach 

    

      
       

  

  

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

NOWA 

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

OSTATNIE NOWOŠCI. 
Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

AIR 

Artur Milis 46 

APASZKA 
POWIEŚĆ 

Przekład autoryzowany z angielskiego 

z, że cały 

  
  

i zdro- 

  

—- Masz swego gagatka. Widz 

wy? Może tylko łeb go boli od pięści Pont Le Bec'a i 

cielsko zdrętwiało od tych sznurów. 

dzisz, że nic mu nie brakuje? 

Levarde, mówiąc to, wpatrywał się badawczo w 

Ale chyba wi- 

iwarz lwonki. Jak ona się zachowa? Czy wybuchnie 

wściekłością — płaczem — cz) 

sierdzie? Apasz delektował się tą chwilą, niby przy- 

jemną, ostrą zakąską przed bankietem z 

Iwonka panowała nad sobą Ze Ws 

Czuła, że może się zdradzić 76 wszystkiemi innemi 

uczuciami, ale nigdy ze strachem. Henryk nie widział 

jej. Siedział tyłem do drzwi i nie mógł odwrócić gło- 

wy. Nie wiedział również, że to ona weszła do poko- 

ju. bo się jeszcze nie odezwała. Słyszał tylko, że Le- 
de Z kimś rozmawią. ю 

Obeszla krzesłę į stanęła przed Henrykiem. 

Na jej widok szarpnął się gwałtownie. 
__ Skąd tyś się tu wzięła? 

2 pizyalam spoza Z Patrzyła na nie- 
ef troską w oczach. — Bytam у Moulin d'Or. 

zacznie błagać o miło-     

  

var 

go z 

w wyniku wyborów ogólnych, 
wadzonych na podstawie wysunięcia je- 
dnolitych list 

63873  zyaczne odnowienie składu radców. 
więc do izby katowickiej weszło z wybo- 
rów ogólnych 66 proc. nowych radców, 
do sosnowieckiej — 45 proc., 

krakowskiej — 50 

35 proc., 
i łódzkiej — 25 proc. 

W dniu 25 b. m. 
zakończeniem terminu zgłaszania list do 
wyborów ogólnych zbiorą się główne ko 

— 60 proc.. 

przygotowawcze 
tóra obw. 

ną Brukselę z jej najleps 
ia Karola Lołary 

konstruowane tam bę 
magnackie. 

najpiękniejszych pałaców Brabancji, 

przepro- sprawie. 

wyborczych. nastąpiło 
Tak  słewo-handlowej. 

dadzą wybory, 
zrzesze 

Iwowskiej 
proc.. 

lubelskiej — 45 
kierunku, 

wraż z ofiecjalnem okręgu. 

pada. 

  

Przed wszechświatową wystawą w Brukseli 
  

Nass 
b. „Bom Zł A 

jed- ki malown 

na starej Е 
nem wiel 
se fidmande 
opracowuje 

. Kamień po widowisk i pochodów 
dawne sie- | razów mistrzów flamandzki 

lu wierne kopje z 
dom księ- mów. 

do wszechświałowej cia de 
a ma być w kwietniu r. 

i rbko naprzód. 
działów 

    

    

  

    

        

     

   
  Komitet 

  

ch dawny: ch 
ńskieg 

      

     

    

Zmajdziemy 

    

Wielkie wyścigi kolarskie w Lombardji 

  
Ilustracja przedstawia nam fragment wielkiego dorocznego wyścigu kolarskiego we Włoszech. 

Wybory ogólne obejmują 
statutem 2/5 radców każdej 

pozostałe 3/5 składu 
przeprowadzone 

gospodarcze, które p. mini- 
ster przemysłu i handlu upow 

określając jednocześnie ilość 

radców, których każde zrzeszenie będzie 
miało prawo delegować do izby swego ry, 

tozporządzenie p. ministra prze 
niysłu i handlu ukaże się w dniu 8 listo- 

   

"hotel de Rubemprć, 
fontannę SA MA 

. zw. „Kermes- 
yjny wystawy 

onych według ob- 
1, które będą miały 

tło malownicze mury dawnych pałaców i do- 

w ki rym oskarżył swoich 

  

      
   

    

   

  

zgodnie ze + o uk zbiorów. Djakowych 

zby przemy gnięto dzialności j wkrótce 

  

miała si 
dek główny o 
Jak wizdomc 

ё zboža grozi-kar 
ni w tym widz innego 

  

odby 3 prawa, na której jako świa 
2 tępować Misza. 

w Rosji Sowieckiej za ukrywanie 
śmierci. Przerażeni chłopi, nie 
tunku, mordowali własne 

godnego świadka. 
ynobójstwo świadkiem 0s- 

syn Djakowych. 10-letni 

Był on obec ny przy scenie mordu i sam 
sł o zbrodni władzom. Na pytanie proku- 

co go właściwie skłoniło do oskarżenia 

przez 

  

    
    

    

    

    

       

    

doni 

ratora 

   rodziców, odpowiedział: „Misza hył moim bra- 
tem. M iałem go pom      

  

Djakow zosłał skazany na 10 lat więzienia, 
Pjakowa — na 3 lata. 

    

  

słynny 
oraz set 
       

        

        

Czy złożyłeś ofiarę na 
powodzian ? 

TEREERENE JG OWAD AK OOPOONCREJKRAANWKE 

RADJO 

będzie tere- 

  

W WILNIE 
PIĄTEK, dnia 26 października 1934 r. 

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, -, 

            

. Chwilka pań domu. Dziennik por. ) 
Pa POS ARAY: Program dzienny. 7.50 

iiełda rolnicza 
Ji meteo: 

„4124; 

      

     

        

     

  

Audycja dla chorych: 
kameralny. 17,50: Pogad. LOPP. 

18.00: Aud. dla dzieci: „Trzy 
rudzielce* opow. Cioci Hali. 1815: Pieśni polskie 
w._opracow. aniu Franciszka Poulenc* 18.45: 

mpans“. 19.00: Koncert dla modzieży (płyt; 
19. 20; P. ualna. 19.30: D. c. koncertu dla 
młodzie: Program na sobotę. 19.50: 
Wiad. spor Wiil. wiad. sport. 20.05: Po- 
gud. muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny # 
udziałem Mikołaja Orłowa w programie muzyka 

syj Dzien. wiecz: „Jak pracujemy w Pols- 
D. c. koncertu. 30: Recytacje  poezyj. 

40: Koncert reklamowy. 22.50 Weekend. 
23.00: Wiad. meteor. 23.05; Muzyka taneczna. 

  

   
  

   
      
     
    

          

       

  

   
     

     

SOBOTA, dnia 27 października 1934 r. 

      
  

6.45: Pieśń. Muz ‚„ Gimnastyka. Muzyka. 
Dziennik por. Muzyka. Chwilka pań domu. 7.4): 
Program dzienny. 7.50: Koma reklamowy. 7.56:    

      

            

   

  

   
Gieda rolnicza. 11.57: C 

Wiad. meteor. 12.0. 
Codz. przegl. pra: 
Dziennik poł. 13.05: 
sport. 1 

16.30: Słuchowisko dla 

    

„45: Nowe płyty. 
17.00; Recital for 

    

    

  

   

tepjano 17.30: Arje i - 17.50: „Zepsuty. 
obiad* .00: Koncent reklamowy. 18.1(): Tyg. 
lilew 18.15: Koncert. 18.45: „Wycieczka do 
Prus Wschodnich*. 19.00:: Muzyka lekika. 19. 
Pogadanka. 19.30: D. c. muzyki lekkiej 

niedzielę. 19.50: Wiad. spor 
20.45: Dziennik wiecz. 20. 

PrAGUJEAY w Polsce'*: 21.00; 
„W rocznicę urodzin Żeromskiego". 

AW „Chrystusie odkupienie, w Chr s 

2 Koncert rekl. 22.15: Muzyka lane 
czna 00: Wiad. meteor. „Kukułka Wi- 

23.35: Muzyka taneczna. 

Program n.   

  

Koncert popularny. 
22.00: 

  

   
    

    leńska*. 2 

Spodziewałam się Nagle portjer 

  

że może przyjdziesz. 
wręczył mi list z wezwaniem, żebym poszła do tawer- 

ny naprzeciwko. to się dowiem czegoś o tobie. Po- 

szłam i Levarde przywiózł mnie tutaj. 

Co za odwaga. żeby oddać się dobrowolnie w r 

Levarde'a, po tem. co mu zrobiła! Henryk był teraz w 
większej obawie o nią niż o siebie. Levarde i Pont Le 

  

Bec będą się chcieli na niej zemścić za to. że pokrzy- 
żowała im plany. Napewno wiedzą obaj, że to ona 
porwała wazon Minga. Jaka ona spokojna. jaka opa- 

nowna! Niktby nie pomyślał, że grozi jej 

niebezpieczeństwo. 

okropne 

Skrzypnęły drzwi i rozległ się głos Pont Le Bec'a. 

— No, jest ta parka? 

— Jest. 

wysunął się na pole widzenia Henryka ze sznurem 
w ręku. Tylko mi się nie probój opierać, cholero — 

rzekł do Iwonki — bo ci kości połamię. 

„ Młoda kobieta zorjentowała się błyskawicznie w 
sytuacji. Mogła była wyrwać sztylet z kapelusza 
i przebić Levarde'a lecz w pokoju był Pont Le Bec. 

a dmo nie dałaby rady. Levarde, nie domyślając się, 
że jest uzbrojona, Zrozumiała, że 

Teraz ją zwiążemy. Pomóż. — Levarde 

zaczął ją wiązać. 

chwila wymagała pozornej kapitulacji i pozwoliła się 

przy ać do krzesła bez najmniejszego oporu. 

Levarde postawił dwa krzesła ze skrępowanemi 

jeńcami jedno nawprost drugiego, poczem przysunął 

do krzesła Henryka stolik z telefonem i odwiązał od 

  

oparcia jego lewą rękę. Następnie zwrócił się do. Pont 

Le Bee'a 

—— Teraz ty gadaj. Plan był twój, nie mój. 

Pont Le Bee przystąpił do Henryka i rzekł z mi- 

łym uśmiechem: : 

— Panie Rolyat. pan wie, że pański wazon chiń- 

ski jest nam bardzo potrzebny i właśnie dlatego poz- 

  

woliłem sobie zabrać go z Flairs bez pańskiego poz- 

wolenia. Miałem go już przekazać memu przyjacielo- 

wi. kiedy ta młoda dama — wskazał na Iwonkę — 

weszła nam w drogę. 

Levarde palił papierosa, zaciągając się gwałtow- 

  

nie dymem, 

— Wiemy, że ona oddała panu wazon i że pan 

g0 ma u siebie w hotelu. Niech pan będzie łaskaw za- 

telefonowač do dyrektora hotelu — pozna pana po 

głosie — i prosić go. żeby kazał panu odesłać walizkę 

z wazonem do domu przyjaciół. Naturalnie nie potrze- 

  

buje pan wspominać o wazonie. Wystarczy powie- 
dzieć, jak ta walizka wygląda. Radzę panu po przyja- 

cielsku zastosować się do naszego życzenia. Oszczę- 

  

dzi to nam wszystkim wielu niepr: 

Iwonka milczała. 

yjemności. 

Nie powiedziała, że ostrzegła 

dyrektora hotelu i że rzeczy Henryka znajdowały się 

Lepiej było nie chwalić 

      

już w bezpiecznem ukryciu. 
się tem. 

— Jeżeliby pan chciał zaw bis przez telefon o po- 

moc to nic panu z lego nie przyjdzie, bo pan nie wie,
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Mołodeczno 
BUDOWA SZKOŁY Nr. 1. 

Tydzień Szkoły Powszechnej w Mołodecznie 
miał przebieg nadzw j uroczysty. Odbyły 
się akademje, przedstawienia i pochód Szkół 
Powszechnych. Zawdzięczając p. płk. Smolar- 
skiemu, d-cy 86 p. p. uzysano orkiestrę, która 
przygrywała podczas przedstawienia i w sie 
pochodu. Ponadto odbyła się kwesta uliczna 
w dnach 5 i 7 b. m. Zarząd kina „Bajka prze- 
znaczył dochód uz ny z sześciu seansów na 
budowę Szkół, a w zczególności Szkoły Nr. 1. 

W. rejonie te szkoły staraniom pań 
Lurowej, Ancewiczowej, Pirowej, Grudzińskiej, 

Krzemińskiej, Szychowej, kiej, Węcław- 
skiej, Pietkunowej i Jodełkowej zebrano sumę 

291 złotych, którą przekazano Okręgowemu Za- 
rządowi T. P. B. Szk. Powsz. w Wilnie. W: tymże 
czasie odbyło się w Mołodecznie Walne Zgro- 
madzenie Rodziców Szkoły Nr. 1, które jedno- 
głośnie uchwaliło przystąpienie do budowy odpo 
wiedniego gmachu szkolnego. Zgromadzenie to 
wyłoniło spośród siebie Komitet Rodzicielski z 
prezesem p. Bielawskim Edwinem na czele, za- 
lecając Komitetowi powołanie do życia Komi- 
tetu Budowy Szkoły Pows REL 

21.X.34 r. powstał Komitet Budowy Szkoły. 
protektorat nad którym objął p. i 
sław Olszewski. Do Prezydjum Komi 
wy weszli jako prezes — mjr. Piro Stanisław, 
wiceprezesi Rylski Tad. — burmistrz, Werner 
Władysław — adwokalt, skarbnik — Ancewiez 
Antoni prof. gimn., zast. skarbnika Potrzebow- 
ski Stanisław — starszy cechmistrz, sekretarz 
Zienkiewicz porucznik, Luro Władysław — dy- 
rektor, Łukaszewicz Stanisław kier. szkoły, - 
ko Jan — rolnik i Roman Poliwoda — rolnik 

Należy zaznaczyć, iż Szkoła Pow Nr. 1 
w Mołodecznie mieści się w 4 wynajętych bu- 
dynkach, nie odpowiadających  najprymityw. 
niejszym warunkom sanitarno- -higje a 

ilość dziatwy z roku na rok we wzrasta — 
obecnie szkoła liczy 517 dzieci. 

   
  

  

     
    
    

  

   

  

       
    

        

   

   

   

        

      

Burmistrz m. Mołodeczna, który był osobi- 
ście na Zebraniu Organizacyjnem Komitetu Bu: 
dowy, obiecał ze swej strony najdalej idącą 
pomoc materjalną w budowie szkoły. S. L. 

  

— Pożegnanie zasłużonego działacza. Dnia 
20 października r. b. w Ognisku Urzędniczem 
w Mołodecznie przedstawiciele miejscowego 
społeczeństwa na czele z p. slarostą Mirosła- 
wem Olszewskim oraz władze strzeleckie z pre 
zesem Zarządu Pow. p. Adamem Pietraszką 
żegnali odchodzącego na inne stanowisko do 
Podokręgu Z. Wilno, DZA 
społecznika i wychowawcę 
— oficera pe oralu Za i Sp 
kowskiego. 

MW przemówieniach 
starostą Olszewskim na czele 
sługi, jakie położył p. Stokow 

aaa młodzieży na dziel 

    
   

     

swych ws 

          

У. 
rch obywateli. 

W czasie przyjęcia panował niezwykle ser 
deczny nastrój. M. 

„KURJER* z dn. 26 października 1934 r. 

Wieści i obrazki z kraju 
Bibljoteczki w agencjach pocztowych 

Piękna inicjatywa P. P. W. 
Zarząd Główiy Pocztowego Przyspo- 

sobienia Wojskowego zainicjował urzą- 
dzenie w najmniejszych jednostkach po- 
cztowych t. zn. agencjach rozsiggych po 
wsiach, bibljotek wędrownych, dostęp- 
nych bezpłatnie dla ludności wiejskiej. 

'Pierwsza grupa kompletów bibljtecz- 
nych w ilości 100. została przesłana do 
poszczególnych agencyj pocztowych na 
terenie wojew. wileńskiego. lwowskie- 
go, lubelskiego. wołyńskiego. polesk ego, 
tarnopolskigo. stanisławow kiego i biało 
stockiego, gdzie poszczególni członkowie 
Pocztowego P. W. zajmą się bezintereso- 
wnie wvbożyczaniem ksiażek ludności 
wiejskiej. Każdy komplet bibljoteczki za 

     

      

  

wiera 55 książek popularnych ze szcze- 
gólnem uwzględnieniem historji walk 
o niepodległość, pozatem są książki o tre 
Ści rolniczej. hodowlanej, dla młodzieży, 
oraz beletrystycznej o polskiem morzu, 
lotnictwie, przemyśle i t. d. 

Bibljoteczki są pomyślane, jako wę- 
drowne. zmieniane co kwartał. Dalsze 
grupy kompletów będą wysyłane etapa- 
mi. aż do zasilenia wszystkich ageneyj 
pocztowych. < 

Bibljoteczki są dziełem wszystkich 
członków Pocztowego P. W.. zostały bo- 

wiem zorganizowane z własnych fundu 
szów, składających się wyłącznie ze sta- 
łych składek miesięcznych członków. 

Z przechadzki nauczyciela wiejskiego 
Po całodziennej niemal pracy w szkole do- 

znaje się takiej kołowacizny, że poprostu zacho- 

dzi obawa o stan własnej głowy. Wychodzę wte 

dy z laską na ręku gdzieś w pole, czy do wioski, 

celem odświeżenia się przed pracą wieczorową. 

Zamknąwszy mieszkanie na kołek (na kłódkę za 

myka się jedynie w 

letnie), zapalam „Wandę”, wciągam dym głębo- 

ko i z fantazją puszczam go w świat. Niech przy 

najmniej on wyleci między ludzi, nie gnuśnieje 

jak ja. Tak rozmyślając, potknąłem się o kołek, 

pozostały z dawniejszeko chodnika. Potykając 

się, zawadziłem o kołczasty drut sąsiada, rozry. 

  

czasie wyjazdu na kursy 

wając jedyne palto, nabyte na weksle, które skle 

pikarz oddał na „przechowanie“ komornikowi. 

W czasie oglądania dziur w .palcie napadły 

na mnie psy wioskowe i dzięki tylko posiadaniu 

laski, oraz wygimnastykowanym rękom podczas 
    

codziennych 10-minutowych ćwiczeń cielesnych 

w szkole (do których są wtajemniczeni tylko na 

uczyciele) wyszedłem zwycięsko. 

Ruszyłem dalej. W wiosce robiło się już sza 

ro, tu i ówdzie gotowano wieczerzę, Bydło pasło 

się tuż koło chat na kartoflisku i życie które w 

tym roku rokuje drugie zbiory. Pytam więc prze 

chodniów, czy to nie szkodzi żytu, że hasają po 

niem konie, krowy i świnie? Słyszę odpowiedź, 

że nie, że odrośnie, że to nawet dobrze, kiedy 

rioła poskubi kapelka, a i paszoru będzi wię 

cej na zima”. 

Masz człowiecze — pomyślałem — oświatę 

pozaszkolną, idąc dalej. 

  

Za płotem kończył bronowanie stary Jurka, 

który z braku ciężkiej brony, ł na bronę 

lekką... — dwa małe pniaczki. Tak radzą sobie 

dziś ludziska. Wynalazek! Wogóle wieś ujaw- 

    włoż 

nia dziś zadziwiającą wynalazczość: zamiast np. 

    lampy — wa łuc: ‚ zamiast cukru — Sa- 

charyny, zamiast zapałek — krzesiwa, zamiast 

monopolki — „samohonu”, zamiast tytoniu mo- 

nopolowego „bakunu* i t. d. Nawet szklanek nie 

kupuje, jeno robi je z butelek, 

Tdę dalej. 
stko — pytają tylko niestety, tego co on 

powie — nikt nie słucha) €zy to nie szkodzi, 

że do jednego kopca wsypano aż 200 pudów kar 

tefli? Poprostu ciarki przechodzą po ciele, jak 

pomyślimy o tych kartoflach „kab nie zgnili*. 

I znów radziłem, że to 

Pytają mnie ludzie. (nauczyciela 

o w:     

„obojętnie, że za dużo, 

że należy zrobić więcej otworów — wentylato- 

rów, bo jeden nie wystarcza, przytem nie należy 

kopać dołów zbyt głębokich, bo woda podejdzie. 

— „A my wykopali głęboka, bo mówią, co zima 

w tym roku będzi nadto ostra. Ha trudno, na 

wola Boża, co będzi, to będzi”. 

Idę dalej. Rozglądam się po obu stronach 

uliczki, wreszcie patrzę na każdą chatkę, I pra- 

wie w każdej brakuje szyb w oknach, dzieci la- 

tem wybiły. W otworach ram okiennych jakieś 

szmaty, poduszki, a nawet pniaczki. Obliczyłem, 

że w całej wsi brakuje dokładnie 148 szyb. Spo- 

ro grosza potrzeba na zakup szkła do okien. Naj 

ntniej zł. 60! 

Gdy wracałem — było już ciemno. Wszędzie 

prawie jedzono kolację, z dużej misy glinianej. 

Pachniały skwarki z cebulą i świeży chleb ra- 

zowy. Za chwilę światła zgasły, 

ła się w głębokim śnie. 

Po powrocie zapaliłem lampę i siedziałem 

długo, aż do nocy, przygotowując się do dnia 

następnego w szkole. A gdy zgasiłem światło, — 

wioska pogrąży - 

Niezwykłe zjawisko 
Uciekające od pożaru szczury 

pogryzły człowieka 
Niezwykłe widowisko miało miejsce nieda- 

leko wsi Zadoroże gm. derewnickiej podczas 
pożaru młyna, należącego do Stanisława Mich- 

niewicza i Kazimierza Krawczyka. Mianowicie 
w czasie pożaru wybiegły z młynu w ogromnej 
ilości szczury, które popędziły naoślep na pola 

i de budynków gospodarczych i mieszkalnych 
wsi Zadoroże. W jednej z szop, znajdującej się 
kGło młyna, szezury epadły parobka niejakiego 
Gusiewa, przyczem pogryzły mu ręce. 

  

   

  

poczynić szkodniki, wypowiedzieli im 

walkę, 

zaciętą 

Krwawa zemsta 
V czasie odbywającej się uczty weselnej u. 

kanca kol. Koreniowo, gm. kościeniewie- 

(pow. wilejski) Jana Owsianika, gospodarz 

wsi Zabłowszezyzny, J4zet Grzybo zranił 
wystrzałem z obciętego karabinu brata Owsia- 
nika, Józefa. Ranny wskutek spóźnionej po:no- 
cy lekarskiej — zmarł z upływu krwi 

Grzybowicza, który dokonał powyższego -czy 
nu z zemsty zaaresztowano. 

Graniczna konferencja 
polsko-sowiecka 

Ze Stołpeów donoszą, iż na odcinku granicz- 
nym Niechnowicze odbyła polsko-sowiecka 
konferencja graniczna. Załatwiono szereg spraw. 

dotyczących unormowania zatargów  granicz- 
nych. 

   

  

       
  

Polowanie na bandytów 
е 

  

  

cami p6bli     
  

gdzie pan jest. Ale w każdym razie proszę tego nie ro- 

bić, bo telefonistka mogłaby dać znać policji, który 

numer dzwonił. 

Uprzejmy głos Pont Le Bec'a był bardziej zło- 

wieszczy niż otwarta groźba. 

— Nie myślę wcale telefonować — rzekł Henryk. 

— Przypuszczałem, że pan jest rozsądniejszy. Nie 

mamy dużo czasu. — Pont Le Bec spojrzał znacząco 

na Levarde'a. : 

Apasz zamiast odpowiedzi rozdmuchał papieros 

do czerwoności, przystąpił szybko do Iwonki i, poch- 

wyciwszy ją za rękę, przycisnął do ciała gorejący 

koniec. 

Ро pokoju rozszedł się swąd przypalonej skóry. 

a twarz młodej kobiety wykrzywiła się grymasem bó- 

lu. Henryk szarpał się w swych więzach jak oszalały. 
ale pomimo, że miał lewą rękę wolną, wysiłki te były 

absolutnie bezskuteczne. Pragnął, aby niebo zesłało 

mu w tej chwili siłę Samsona. 

'Lewarde rzucił papieros na podłogę. 

— Do niczego. Gaśnie. Idź po szpilki. 

Iwonka wydała stłumiony okrzyk. Wiedziała o 

popularnej w świecie apaszów torturze rozpalonych 

do czerwoności szpilek, chociaż nigdy jeszcze nie bv- 

ła świadkiem tej okropnej operacji. 

— Dobrze! — pont Le Bec spojrzał na Henryka. 

— Nie wiedziałem, że pan taki głupi — nacierpicie się 

tylko oboje i wkońcu ustąpicie. 

W czasie bójki w miasteczku Kemaje (pow. 
świciański), jaka powstała pomiędzy mieszkań- 

kiej wsi Skarpowee, pobity został 
do utraty przytomn: 
podarz z kolenji Zebunie i Astasiej Dziewiatni- 

Śmierć 

  

i Bronisław Rusak, gos- 

— Zatelefonuję — rzekł Henryk — pod warun- 

kem, że dacie jej pokój. 

— Idź po igły na wypadek. gdyby się rozmyślił 

Nie możemy tu tracić całej nocy — rzekł Levarde. 

Pont Le Bec wyszedł z pokoju. 

Iwonka płakała cicho, lecz mózg jej pracował in- 

tensywniej niż kiedykolwiek w życiu. 

Podniosła przerażoną twarz ku Levarde'owi. 

— Pozwól mi zatelefonować. Oni tam mnie znają 

w hotelu — prędko, zanim on wróci... 

Levarde powodowany okrucieńst- 

wem. Niech myśli, że jej się to upiecze! Ho, ho, będzie 

zgodził się, 

śmiech! 

— Dobra — tylko żadnych sztuczek! — rozwią- 

zał sznur na jednej jej ręce i przyciągnął krzesło do 

stolika z telefonem. 

Iwonka podniosła słuchawkę. 

— Jaki numer? Zapomniałam. 

— Zaraz poszukam. — Levarde pochylił się nad 

książką telefoniczną. ; : 

Iwonka odłożyła spokojnie słuchawkę, dotknęła 

ręką czoła i sięgnęła do kapelusza. Henryk zobaczył 

ten jej gest i uśmiechnął się mimowoli na myśl, że ko- 

bieta może pamiętać o swoim wyglądzie nawet w ta- 

kiej chwili. Nagle spostrzegł błysk stali i zmartwiał. 

Iwonka wbiła Levarde'owi sztylet w plecy mię- 

dzy łopatki. 

Apasz usunął się z jękiem na podłogę. Iwonka wy- 

nożami Rusak po przewiezieniu do szpitała w 
Święcianach — zmarł. Jednego ze sprawców 
bójki Walerjana Gilukowa policja zaaresztowa- 
ła. Przeciwko pczestałym wszezęto dochodzenie. 

  

  

    

  

wioska znów ożyła, J. Hopko. 

bój w ojce Policja amerykańska w walce z bandytyzmem: 
kaw, mieszkaniec zaścianku Łużki. Poraniony używa najnowocześniejszych wynałazków, by 

  

   ic jak najszybciej działać. 
Na ilustracji widzimy, jak samolot policy j- 

ny zapomocą radja powiadamia auto policyjne 

o kryjówce bandytów. 

  

ciągnęła błyskawicznie sztylet i przecinała więzy 50- 

bie i Henrykowi. 

— Schowaj się za drzwiami — rozkazała Henry- 

kowi. — Jak wejdzie, skoczysz mu na plecy. 

cię przewróci, uspokoję go sztyletem. 

Jeżeli 

—- Nie. Mnie go zostaw. 

Porwał dzban z wodą, przeznaczoną do cucenia 

ofiar tortur i stanął za drzwiami. 

Upłynęło jeszcze kilka minut i wszedł Pont Le 

Bec, niosąc lampkę  spirytusową i metalową tackę 

z igłami do zerowania. Henryk poczęstował go w tył 

głowy dzbanem wody, ale apasz dowiedział się co się 

stało, dopiero po wielu godzinach. 

Henryk udał się prosto na policję. Iwonka pro“ 

testowała gwałtownie z wrodzonej 

instytucją, ale nie posłuchał jej. Powrócił z czterema 

Snury, krzesła, paląca się jes 

pka spirytusowa i przygotowane igły dały wymow- 

obawy przed tą 

„cze lam- 

  

policjantami. 

  

niejsze świadectwo prawdzie niż wszelkie zeznania. 

Nadto wiedziano, że Levarde zabił już jednego czło- 

wieka z zazdrości o żonę. Nie ulegało prawie wątpli- 

wości, że byłby ją spotkał straszny los. Działała we 

własnej obronie: — miała na rękach ślady sznurów 

i ślad od papierosa. Policja zapewniła ją, że zostanie 

uniewinniona i że sprawa jej będzie prostą formal- 

nością. Ciężko rannego Levarde'a zabrano do szpitala 

więziennego. 

(DB. c.) 

"=



Święto Chrystusa - Króla 
W. niedzielę 28 b. m. przypada świę- 

te Chrystusa-Króla. W związku z tem w 
dniu tym we wszystkich kościołach od- 

prawione zostaną uroczyste nabożeńst- 
wa. W kościele św. Jana uroczystą mszę 

św. w otoczeniu licznego duchowieństwa 
odprawi J. E. ks. Arcybiskup Jałbrzy- 

kowski. W nabożeństwie tem wezmą u- 

dział przedstawiciele władz państwo- 

wych. uniwersyteckich i wojskowych 

na czele z wojewodą wileńskim oraz 

wezmą udział wszystkie cechy rzemieśl- 

nicze. korporacje akademickie, szkoły. 

zrzeszenia, organizacje społeczno -ošwia 

towe ze sztandarami. 

        

  

Po nabożeństwie ma się odbyć 

chód przez ulice miasta. 

Ślązacy na naszych 
ziemiach 

Otrzymaliśmy poniższe z 

umieszczenie: 

po- 

prośbą © 

podpisani, uczestnicy walk o niepodle- 

głoś ląska Piaslowskiego (powstań górnoślą- 

skich), upoważnieni przez centralę „Legjonu 

skiego” w Warszawie do zorganizowania Oddzia 

łu na obszarze wojew. półn.-wschodnich — wzy- 

wają niniejszem wszystkich towarzyszów broni 

i współpracy na b. plebiseytowych terenach Ślą- 

ska o zgłaszanie się codzień w godzinach od 16 

do 18 pod adresem: Wilno — Zarzecze, ul. Po- 

powska Nr. 9 m. 2, celem zarejestrowania się. 

Osoby z poza Wilna proszone są o zgłasza. 
nie swego uczestnictwa pod powyższym adresem 

na piśmie z dołączeniem dokumentów, stwierdza 

jących udział w powstaniach górnośląskich. 

  

      

  

    

  

   
   

    

    

    

Julija Lewandowska 

urzędniczka Kuratorjum O. S. Wil 

Wacław Skibiński 
instruktor P. Szk. Techn. w Wilnie 

Choroby 
w Wileńszczyźnie 

W) okresie od 14 do 20 października r. b. 
ma terenie Wiłeńszczyzny zanotowano następu- 
jące wypadki zachorowań: 

32 wypadki duru brzusznego (1 Śmiertelny). 
1 ezerwonki, 85 plonicy (1 Śmiertelny), 24 bło- 
niey, 4 odry, 5 róży, 6 krztuśca, 2 zakażenia 

połogowego (1 śmiertelny). 19 gruźlicy otwartej 
(3 zakończene zgonem), 66 jaglicy, 7 ospa wietrz 

na. 1 grypy. 

Zaliczenia kolejowe 

  

które wpłynęły do Kasy Towarowej St. 

dnia 25-g0 października 

3; 786; 903; 939; 
e: a 

    

470; 488; 

007; 011; 014; 030; 053; 
115: 140; 161; 165; 206: 
228; 242; 246; 250; 037. 

; 592201; 
592083; 103: 
216; 222; 224; 

    

  

Kostjum jesienny. 

  

Wilno 

     

  

„KURJER“ z dn. 26 października 1934 r. 

Ustawianie pomnika A, Mickiewicza 
Jak nam donoszą z dobrze poinfor- 

niowanego źródła, roboty przy ustawia- 
niu pomnika Mickiewicza w Wilnie roz- 

a się w drugiej połowie marca 1935 
i będą trwały bez przerwy w ciągu wio 

i lata. 
W początkach marca zostaną przy- 

wiezione z Warszawy wsżystkie części 
pemnika, który obecnie jest już na ukoń 
ezeniu w pracowni*artysty rzeźbiarza p. 

F. Kuny. Ustawianie pomnika będzie się 
odbywało pod osobistem kierownictwem 

Kuny. 

    

  

Dzieje obrazu Baciarellego z Zamku 

w Warszawie 
i pochodzenie rzeźb w kościele św. Jana 

    Sekcja historji sztuki rozpoczęła nowy sezon 
naukowy dwiema ciekawemi prelekcjami. Pierw 
szą z nich nazwał skromnie jej autor prof. USB. 
Janusz Iwaszkiewicz, tylko „komunikatem. By- 

ła to niezwykle skropulatna relacja o osobliwych 
perypetjach wielkiego obrazu znakomitego dzie 
ła nadwornego mistrza Stanisława Augusta, , 
dania konstytucji księstwu Warszawskiemu przez 

Zmamy go ieźle z berlińskiej 
litografieznej Niestety ws 

      

       

   
   liczne inne produkcje od te, litogra j 

chodzą, oryginał zaginął dość dawn 

  

Obraz był wykonany na 
tem księcia warsz iego, а Augusta 

iego. Po rabunkach p. Denon, który z roz- 
kazu Napoleona wybrał sobie parę celniejszych 

dzieł sztuki i wywiózł je z Warszawy. na pustem 

miejscu po „Hołdzie Pruski 3a. ciarellego. za 
wieszono „Nadanie Konstytucj ukończone w 

r. 1808. 
Zabrał je stamtąd Konstanty do Bełwederu i 
ał schować w piwnicy, wieszając „Hołd*, aby 

go potem zośliwie pokazać swojej pruskiej szwa- 

    

    

  

     

  

    

   gierce, żonie Mikołaja I-go. „Nadanie Konsty- 
tucj zukano w czasie powstania 31 r. Po 

powstaniu obraz tajemniczo zaginął. Co się z 

  

nim stało? Czy może uległ zniszczeniu w znanem 
auto da fe, które sobie z obrazów i pamiątek pol 
skich uczynił Mikołaj na dziedzińcu Ermitażu. 

Niewiadomo. + 
Jest jednak jakiś błysk nadziei. Oto w recen- 

zji Bołoz-Antoniewieza z pra Mycielskiego. w 
r. 1898-ym znajdujemy wzmiankę o obrazie Ba- 
cciallego, przedstaw ym nadanie 
cji Ks, Warsz. przez Napoleona, a będącym jako 

     

  

     

   by w jednej z posiadł królów saskich pod 
Dreznem. EL tak, zy to ten sam, czy ko- 
pja ewent. drugi egzemplarz zrobiony na to s2     
mo zamówienie prz Bavciarellego? Pr. 

kiewicz przypominając o zasługach prof. 
lowskiego, położonych przy ykacji pol- 
skich pamiatek z Rosji, apeluje do niego o za- 
jęcie się tą sprawą, na co prof. Morelowski chęt 

nie zgadza się. 

      
     

   

konstytu- 

szczytami ówczesnego ruchu artystycznego Eu. 
ropy. Nie jest wstydem jeśli w dobrach kultu 
ralnych coś się od kogoś pożycza, przyjmuje. 
Czyniono to zawsze w sztuce i kulturze europej- 

Wilno ac. pochlubi tem, že bralo 
j ręki, od przoduj jących jedno- 

p * grup. Czy to były wallońsko-flamandz- 
czy włoskie ośrodki artystyczne, Wilno s 
zawsze do nich bezpoś io po najlepsze 

os gnięcia, często przetw ас je u siebie 

przez swoich arty 

W r ach kościoła śś 
dziemy echa k rjatyd z £ 

sztuki znakomitego francus: iego rzeźbiarza Pu 

geta i rzeźb, z włoskiej S. del Carignano 

(św. Sebastjan). W kościele : . Jana są echa na 
stępnej generacji, bezpośrednich spadkobierców 

Pugeta i współczesnych mu włoskich i flaman- 
dzkich mistrzów baroku. Dominują tu Giussepe 
i Camillo Rusconi, jest też franski Legro i inni. 

W starych aktach jezuiekich odnalezionych przez 
ks Bednarskiego w archiwum w Falkenberg. wy 
stępuje nazwisko Bakanowskiego i szeregu in- 
nych w Wilnie pracu iejscowych arty. 
stów. 

Prof. 

      

    
   

  

    
       

      

    

        

   

      

Morelowski w ciekawej i przekonywu- 
   jącej bez reszty, an ie najpierw świetnej sta- 

tuy św. Ignacego oli, potem paniałego oł-    

  

tarza w kościele św. Jana, y 
pośredni kontakt Wilna z Rzymem, trzymającym 

batutę w rzeźbie europejskiej. Późr 
óżniejszy bodaj barok ma bardzo pic 

reprezentację i w Wilnie. Szkoda tylko, że barba 
rzyństwo osławionego, haniebnej pamięci Pelika 
na, ogołociło kościół św. Jana z ogromnej więk 
szości jego dekoracyj rzeźbiarskich i malowideł, 
oszczędzając jedynie, potężny ołtarz wielki. 

  

wykazuj у 1 bez 

  

      
    

  

Prelegent dał bardzo obszerny, bogaty róż- 
norodny materjał, ilustrowany obrazami 
nemi, na uzasadnienie 'swoich tez, pomna 

tą prelekeją spory już poczet pięknych rezulta- 
tów swoich badań nad zaniedbanym naogół, do- 

tematem — przeszłością a 

   

    
   

  

   
Drugi odczyt wygłosił prof. Morelowski przed Żałujemy, że musimy poprzestać na tym 

sławiając ciekawe i doniosłe związki Wilna ze skrócie. a Ki 

EST TTT 

Cukier 1 zł. 28 gr. Nafta 44 gr. 
Dążąc do unormowania cen artyku- 

łów pierwszej potrzeby Starosta Grodzki 

Wileński zwołał konferencję rzeczoznaw 

ców poświęconą ustaleniu ceny cukru. 

Konferencja odbyła się w dniu 25 b. m. 

z udziałem dyrektora wileńskiego oddzia 

łu Banku Cukrownictwa oraz przedsta- 

wicieli kupiectwa, na której cenę cukru 

za kiłogram określono na 1 zł. 28 gr. Ce 

na ta nie jest ostateczną, albowiem Sta- 
rosta Grodzki zdecydował doprowadzić 
w najbliższym czasie do dalszej obniżki 

ceny. 

Maksymalna cena nafty ustalona о- 
statnio na konferencji w Starostwie 
Grodzkiem nie może przekraczać 44 gr. 

za litr. 

L] 

Echa zastrzelenia rzežnika 
Posterunkowy Raube pozostaje pod dozorem 

wladz przetožonych 
Sprawa zastrzełenia rzeżnika  Gilińskiego 

przez posterunkowego Raubego w czasie doko- 
nywania rewizji w mieszkaniu Gilińskiego nie 
została jeszcze zakończona. k 

Jak się dowiadujemy. decyzją władz śled- 
Raube do czasu ukończenia śledztwa po- 

zostaje na wolności pod dozorem władzy prze- 
ložonej. 

||| Wyniki badania lekarskiego, jakim poddany 
został również posterunkowy Raube, świadczą, 

  

iż w czasie rewizji posterunkowemu stawiano 
zacięty opór. Mówi o tem wywichniety palec 

prawej ręki oraz szereg sińców na ciele. Nie- 
wyjašnioną zostaje narazie okoliczno: 
lenia Gilińskiego w plecy. Moment ten wyjaśni 

niewątpliwie dalsze śledztwo. 

Jak się” dowiadujemy, zachodzi 
>ekshumaeji zwłok Gilińskiego. 

W kwestji tej zapadnie w najbliższych 

dniach ostateczna decyzja. (e). 

  

możliwość 

Rozłam 
w wileńskiej partji komunistycznej 

Z dobrze poinfornowauego źródła donosza 
nam, iż w partji komunistycznej okręgu wileń- 
skiego powstał rozłam. 

Wielu wybitnych komunistów wystąpiło z 
partji. 

Ofiara szantażu 
Wezoraj donosiliśmy, że przed gmachem 

szpitala Św. Jakóba znaleziono młodą, eleganc- 

ko ubraną niewiastę, z oznakami silnego za- 
trucia esencją oetową. Jak się okazało, była to 

niejaka Aleksandra Iwanowiczowa, żona wyż- 
szego urzędnika w jednem z pobliskich miast. 

Wczoraj stan młodej desperatki polepszył 
się. Mimo to odmawia ona udzielenia jakich- 
kolwiek wyjaśnień. Dotychczas udało się jedy- 
nie ustalić, że nieszczęśliwa kobieta targnęła 
się na życie spowodu szantażu, uprawianego 

przez jakieś dwie kobiety. (e) 

Wykrycie potajemnego domu schadzek 
Onegdaj zlikwidowany został przez policję 

potajemny dom schadzek. Lokal ten, należący 

do pewnego osobnika, którego nazwisko na- 

razie nie może być ujawnione, mieścił się w 

ul. Zarzecznej. 

ia lokalu pod pretekstem udzielenia 

praey, zwabiał poszukujące pracy niewiasty do 
siebie i dokonywał na nich gwałtu. 

Szezegóły sprawy, które przedstawiają się 
nader sensacyjnie,: podamy w dniach najbliż- 
szych. (e) 

postrze- 

9 

Audycja dla inteligencji 
„Środa literacka* 
K. l. Gałczyńskiego 

Wesoły wieczór autorski był nietylko weso- 
świat oczami Gałczyńskiego można 

wprawdzie w * komikę pompatycznych 

waniarzy, ale i można zadrżeć wobec traged 
młynka do kawy „Przygody młynka do kawy” 

na szczęście nie tragedją, ale historją 8 aa] 
czą, hi ją dla dzieci w wieku dowolnym. To 
też wywołały śmiech i liryzm. Gorzej było już 
z fragmentem powieści „Na ulicy najłepiej*. Nie 
wątpliwie opis pogrzebu dziadziusia ze wszyst- 
kiemi „zajšciami“ iest komiezny. Ale z tego ko- 
mizmu bez humoru śmi się trudno. Przez per- 

fumę śmieszności przebija mne wonie. 
W Gałczyńskim łamią się przedziwnie dwa ró 

żne oblicza ar czne. Zdawałoby się — epik, 
o zacięciu saty: z y niespodziewanie wy- 

łazi zm i całą „opisowość* bierze za czub. 
i rozpiera się, niepohamowany w swym nerwo- 
wym egotyzmie. Raz i drugi wystawiony na to 

czytelnik wkońcu gotów jest w każdem najpo- 
godniejszem 'powiedzonku doszukiwać się tego. 
na co nazwa „niepokój współczesny* będzie a 
kreśleniem bardzo ugłaskanem. Epickie predy- 
spozycje Gałczyńskiego rzadko tylko łagodzą 
sprawę; częściej dodają właśnie plastyczności ca- 
iej szarpaninie. 

    

    

       

    

   

    

  

        

    

  

    

  

  

   

Przed fragmentami powieściowemi i po nich 
autor tał swoje wiersze: „Audycja dła inteli- 

odlitwa za senat*', „Stosunki w So- 

List z nad rzeki Limpopo", , „Romans“, 

„O mej poezji i OE “. Tkwi 
sem lepie ukryte 

‚ со podminowuje jego prozę. Dziw- 
awisko, że pisarz po tylu już książkach, 

po takiej odwalonej pracy, nie załatwił jeszeze 
najprymitywniejszych porachunków z rzeczywi- 
stošcią. Z całą swoją ogromną kulturą Gałczyń- 

ski wydaje mi się pierwotny, tragicznie pierwot- 
ny. Może teatr, do którego jest organicznie pre- 
dysponowany, zrównoważy i ocali jego wielki 
talent. jimi 

Teatr I muzyka 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „Bał w Savoy'u*. Występy Janiny Kul- 
i Dziś po raz 13-:ty ostatnia nowość 

u słynna operetka Abrahama „Bał w 
która cieszy się wyjątkowem powo- 

m ze względu na walory art *zne, oraz 

       

   
   

  

     

    

      

  

    

  

Świetnie zgra- 
Dem- 

ważne. 

ównanie Janina Kulczyć 
spół tworzą: Halmirska, Łasow 

bowski, Szczawiński i Tatrzansk'. Zniż! 

— Przedstawienie popołudniowe w „Lutni*. 
Niedzielne przedstawienie popołudniowe po ce- 
nach propagandowych wypełni ogólnie lubiana 
operetka 'Lehara Ir. Luxemburg” z J. Kul- 
czycką i 'K. Dembowskim w rolach głównych. 

Początek o g. 4 pp. 

— „Madame Pompadour* w „Lutni*. Po 

przebojowym „Balu w Savoy'u* wejdzie na re- 
pertuar jedna z najpięknie ch operetek sty- 
lowych Lev Falla „Madame Pompadour*, która 
na wszystkich scenach cieszy się zawsze wieł- 

kiem i zasłużonem powodzeniem. W roli Pom- 
padour wystąpi J. IKulczycka, która w otocze- 
niu naszych czołowych artystów, znajdzie wiel- 
kiepole do wykazania swoich niezwykłych wa- 
lorów artystycznych i wokalnych. 

  

      

    

  

   

        

TEATR MIEJSKI POHULANKA. 
— Dziś, w piątek dn. 26 b. m. o godz. 8-ej 

ukaże się na przedstawieniu wieczorowem — 
świetna komedja współczesna iMarjana Hemara 

„Firma“, która © y się coraz większem po- 

wodzeniem na naszej scenie, dzięki swej zaj- 
mującej treści, jak również doskonałej grze ze- 
społu z J. Boneckim i H. Skrzydłowską w rolach 
głównych. Oprawa sceniczna — W. 'Makojnika. 

Jutro, w sobotę dn. 27. 10. o godz. 8 wieez. 

„Firma“. 
— Poranek w Teatrze na Pohulance. W nie- 

dzielę dn. 28.X o godz. 12-ej w poł. dana będzie 
prześliczna bajka dla dzieci „Słowik*. Ceny pro- 

pagandowe. 

    

  

  

  

W restauracji 

  
— Gospodarzu, 

chętnie... 
‚ — Tak się tylko mówi, proszę pana, ja rów- 

nież mam dużo trosk. 
— Tak, ale ja jeszcze więcej. Np. obecnie od 

2-ch godzin rozmyślam o tem, w jaki sposób 
i czem zapłacę panu za obiad, który już zjadłem. 

zamieniłbym się z panem b. 

  

  



10 

KRO 
Dziś: + Ewarysta P. M. 
Jutro: Sabiny i Frumencjusza 

NIKA 
tarne nałożyły szereg karnych mandatów, przy 
czem postanowiły przeprowadzić szereg lotnych 
inspekcyj sanitarnych na tych ulicach.     

      

Piątek 

26 
Październ. 

  

MIEJSKA 

— Budowa hal na rynku rybnym. Magistrat 
przystąpił do budowy hal dla sprzedawców na 
rynku rybnym, mieszczącym się obecnie przy 
ul. Ponarskiej. 

Wschód słońca — godz. 6 m. 12 

Zachód słońca — godz. 3 m. 57 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S$. B. 

w Wilnie z dnia 25/X — 1934 roku. 

Ciśnienie 768 

   

— Rynek Antekolski przeniesiony zostanie 
na ul. Tramwajową. Wobec regulacji ul. Tad. 

     

  

      
  

  

Temperatura najw r + 10 Kościuszki rynek, mieszczący się na placu przed 
Temperatura najniższa + 9 kościołem św. Piotra i Pawła, został jak wi 

Opad — domo, przeniesiony na plac koło t. zw. rynecz 
Wiatr płdn. ku. Obecnie magistrat postanowił rynek ten rów 

          

Tend.: nierównomierny wzrost 
Uwaga: chmurio, mgła. 

  nież przenieść ze 
powszechne, с 

Rynek więe Antokolski ostatecznie zainstalu 
je się na ul. Tramwajowej. 

względu na bliskość szkoły 

    

— Przepowiednia pogody według P. : 
Mglisto i chmurno z rozpogodzeniami w ciągu 
dnia. Nocą miejscami przymrozki. Dniem tem- 
peratura około 15 C. Słabe wiatry południowe. 

    

— Magistrat zabiega o kredyt na walkę z 
tyfusem. Dowiadujemy się, że wobec wz 

ięć na tyfus l» 
stanowiły v 

ych o  wyasygno- 

   

    
     

   

   

  

it. p 
władz nadzorc: 

DYŻURY APTEK. 
   

    

   

      

       

    

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: wanie 15000 złotych na walkę z groż miastu 
Miejska — ul. W ileńs Nr. 2 ża. Chomi epidemją tyfusu. leży przypuszczać, że wobec 

czewskiego ZĘ ul. W. „Pohulanka Nr. 19 groźnej sytuacji żądane kredyty zostaną wyasy 
monowicza i Maciejewicza — ul. Wielka anowane. 

i Chrušcickiego — ul. ( Przy spoosbności należy zaznaczyć, że w cią 

      

   

  

MAZ W: ystkie na przedmi gu ubiegłego tygodnia na terenie Wilna zanoto 
piszek. wano 11 nowych wypadków zachorowań na ty 

> fus brzuszny, 3 ma tyfus plamisty i 71 na plo 
OSOBISTA  nicę (szkarlatynę). 

— Kurator Okręgu Szkołnego Wileńskiego 
p. Kazimierz Szelągowski powrócił z podróży WOJSKOWA 
służbowej i objął urzędowanie. 
— Nowomianowany p. 0. dyr. izby skarbawej 

w Wilnie płk. Nawrocki przybył we czwartek 

Duplikaty dokumentów wojskowych wy- 
dawan> będą bezpłatnie. Władze skarbowe wy- 

  

   

      

   

  

. i > Ag; dały zarządzenie, regulujące stan opłat stemplo й 3 voro eg. о- 3 > A. : 
do Wilna. Na „dworcu dyr. I PIE wych przy wydawaniu duplikatów dokumentów 
niem urzędników izby powitał naczelnik pierw wojskowych 

szego. wydziału izby p. Szczęsny. qoamoqsiom 102. SĄ tluoriqn3ez OFZEL AA 
   

  

wydawane wtórniki 
stemplowych. 

— Ulgi dla poborowych. Na podstawie no- 
wych przepisów w procedurze przyznawania 

odroczeń w odbyciu powszechnego obowiązku 
wojskowego zastosowana została zasadnicza 
zmiana. O ulgi, jak uzyskania odroczenia, skró- 
coną służbę i t. p. zabiegać może nietylko osoba 
bezpośrednio zainteresowana, lecz również bl 

cy krewni. Krewni poborowego uprawnieni 
stali do składania podań w tej mierze do wła- 
ściwych urzędów wojskowych. 

'Doniosłą ulgą dla poborowych jest również 
prawo ubiegania się o uzyskanie odroczenia 
z dwóch tytułów równocześnie, jak np. z po- 

wodu choroby i utrzymywania licznej rodziny. 
krowadzenia placówki zarobkowej i t. p. W tych 

kach należy gółowo umotywować 0- 
powody, uprawniające do uzyskania od- 

  

wolnione zostały od opłat 
KOŚCIELNA 

— Nabożeństwo żałobne za duszę š. p. Me- 
darda Downarowicza. ziernika r. b. o 
godz. 9.30 w kościele izonowym św. Igna- 
cego, staraniem Zarządu i Komendy Podokręgu 
Związku Rezerwistów, odbędzie się nabożeństwo 

żałobne za duszę Ś. p. in Iedarda Downaro- 
wicza, b. ministra, wiceprezydenta m. st. War- 
szawy, wiceprezesa Zarządu Głównego Zwi 

Rezerwistów, żołnierza I Brygady L. P., 

  
   

  

    
   

    

  

  

    

  

   

  

nego działacza niepodległościowego. 

  

ю ADMINISTRACYJNA 
— Inspekcje sanitarne trwają. Wobec stwier 

dzenia antysanitarnego stanu licznych 
wań i podwórzy przy ul. Nowogród 

               
   bydv 

  

asta- | 

„KURJER* z dn. 26 października 1934 r. 

Cudowna cera — minimalnym kosztem 
  
    

również a fo mi przypomina, że 
udru i ja znów muszę kupić 

    

„Wszystkie kobiety 
używają Pudru Toka- 

lon. Dlaczego? 

  

  

cudowna cere 
ralna 
ma sie przez € 
dzień. 

  
       

    

       

  

4 

   6! Nadaje on 
upelnie natu- Wyglądasz 

"Tak młodą 

  

przi 
nie 

  
  

Wybitny specjalista-dermatolog wynalazł || 
zdumiewający nowy składnik pudru, na- 

Kremową“. 
najbardziej dusznej 

zwany . „Pianką 
1ańczyć całą noe w 
sali balowej, bez śladu pot 
iub twarzy, o ile Pani używa Pudru na | 

Specjalnym, wypróbo- 
wanym i opatentowanym sposobem mie- 

rzonym 

Piance Kremowej. 

sza się w ściśle wymi 

— Z Dubrowika (Jugosławja) powróciła de- 

"legacja wileńskiej dyrekcji kołejowej, która bra 

ła udział w międzynarodowej konferencji kole 

jowej obradującej nad zmianą rozkładu pocią 
gów międzynarodowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. 166 

się. Zostaje przeniesione na ień 31 b. m. 
Osobne zawiadomienia — ukażą się. 

ROZN 

— Staraniem Komitetu „Dnia Oszezędne: 

w Wilnie zostaną urządzone w dniu międzyna- 

edności 31 b. m. poranki 
edzone prz 

o znaczeniu oszczędności, dla dziatwy szkół po- 

   rodowego Święta Oszcz 
muzyczno-wokalne, pop:       

T-wo Kursów Technicznych 
w Wilnie 

prowadzi następujące kursy wieczorowe: 

  

jowskiej, Ponarskiej i s ich, wła roczenia. 

_ р 21 51 „ Najlepszy ° 

РАМ| L Katastrofa Gzeluskina 
Światowe arcydzieło nie mające absolutnie nic wspólnego z oglądanemi reportsżami wyprawy 
„Czeluskina“ z udz. prof. Otto Szmidta. — Muzyka, tańce i śpiew w jęz. rosyjskim. Autyntyczne 
zdjęcia przygotowań do wyprawy, podczas katastrofy i urstowania wyk. przez ucz. w wyprawie 
ednego z uratow, „Czeluskinowców*. Nad program: Najnowsze aktualja. Uprasza się o przy- 
bycie na pocz. sean punktualnie: 4—6—8—10.15 W krótce MOZŻUCHIN jako „CASANOVA* 

Balkon 25 gr. Otwarcie sezonu zimowego! — Najpiękniejsza para ko- 

chan w arcyciekawym Gary Cooper i Fay Wray Teatr-Kino REWJA | ва 5 Hina po totóm 

NA FALI WSPOMNIEN Džize ssievicko kė pizeszedi paumo clerpici i udręczeń z tęsknoty i miłości dla ukoch. kobiety 
NAD PROGRAM: |) Tygod. aktualny, 2) Kubuś w klubie zabijaków. 3) Miniątur. rewja 

„CASINO" i „ROXY”" | Ostatnie dni! 
Największy świat. przebój 1934/35 WESOŁA Z UZA N N A 

amerykańskiej produkcji p. t. 

  

    

= Tol. Lil a H Fenomenalny film! Niebywał: 
. trešč! Niewidziana wystawa! 

ałówa. jana arvey Olšniewaiące rewje! k 
Pierwszy występ na ekr. zespołu włoskich marjonetek „Teatro Del Piccoli*. RF 

WKRÓTCE — „VIVA VILLA* z Vailace Beery w roli głównej. 

Ostatnie dni 
HELIOS film-cud MIŁOŚĆ TARZANA Welssmuller. 

CENY: Balkon od 25 gr. Parter od 54 gr. Dziecinne 25 gr. 

Gorczyńska, Monklewiczówna, KRUKOWSKI, Jarossy, Tom, Znicz oto rekordowa obsada 
najnowszego przeboju polskiego — „CO MÓJ MĄŻ ROBI W NOCY?* — WKRÓTCE 

OGNISKO Cygańskie romanse 
W rolach głównych; Brygida Helm i Józef Schlidkraut. 

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

W rol. gł. Johny 

    

DZIŚ zachwycający       film dźwiękowy p.t. 

  AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tomasza Zana 

na. lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27. 

SKŁAD DRZEWA I WĘGLA 

M. KLACZKO 
Witoldowa 39, tel. 20-42 

poleca: DRZEWO pierwszej 
jakości, WĘGIEL górnośląs. 
po cenach konkurencyjnych. 

Prosimy przekonać się. 

AKUSZERKA | 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 | 
(róg Mickiewicza) 

gabinet kosmetyczny | 
zmarszczki, brodawki | 
kurzajki i wągry. 

  

„tamże 
usuwa 

  

  

  

  

1) Meljoracyjne, 
2) Miernicze, 
3) Drogowe, 
4) Radjotechniczne. 

  

zebranie 

Włóczęgów w piątek dn. 26 b. m. nie odbędzie 

    

Może Pani || komity pary pary 

nawet w d 
Puder To 

ku na nosie 

    

  ła cera. jaką | 
stosunku || zaslugą Pani 

Z KOLEI wszechnych. 

  

toracie Pra 

„nikami, maj: 

  

Klubu 

   

  

   

  

       

emówieniem *- miósł zostały 

  

5) Korespondencyjne budowlane i drogowe o 

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

warsztatami. 
Wykłady będą połączone z zajęciami praktycz- 

nemi. 
Informacyj udziela kancelarja od godz. 17 do 

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

DOKTOR 

1. Piotrowicz- Jtrczenkowa 
Ordynator szpitala Sawiez 

choroby skórne, 
weneryczne kobiece. 

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

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wieca. 

przeprowadziła się na 
ul. J. Jasińskiego 5—28 

róg Ofiarnej (obok Sądu). 

Jednakże się, że naj' 
lepszy i nakaż., MiÓd lipcowy 
można znaleźć tylko w składzie 
spoż.-kol. Wł. Czerwińskiego 
Wileńska 42 (gmach oficerski) 

  

przekonałem 

  

PANNA 
młoda, zdolna, uczciwa i pra- 
cowita — poszukuje pracy 
w charakterze sklepowej, 
mleczarni, kawiarni, ew. jakiej 
bądź innej na przychodzącą, 
Łaskawe oferty kierować do 
Administracji pod „Janina ME. 
  

. 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 

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

Mieszkanie 
6 pokoi ze wszelkiemi wygod.. 
odremontowane — do wynajęcia 

    Siernkowskiego 21 

  

mu Puder Tokalon tr 

  

P 

w Teatrze na Pohulance i 
» godz. 16 w Teatrze ё 

— Rzemiosło wileńskie zawiera nów: umowy 
zbiorowe © pracę. Od pewnego czasu w Inspek- 

y na m. Wlilno odbywa się szereg 
konferencyj pomiędzy pr: 

  

żącego miesiąca. 

do | 

ową Piankę Kremową z najcieniej przesie- 
wanym pudrem, otrzymując tą drog    i Puder Tokalon. Dz > 

zyma się cały dzień 

czową lub wie ną pogodę 
    

  
alon jest tak cienki i subtelny 

że nikt nie dom 

  

się nawet. że doskona- 
on nadaje, nie jest wyłączną 
naturalnej urody 

oranki 15 
* oraz 

odbędą się a 
kinie „Re        

  odawcami a robot- 

  

ych na celu zawarcie nowych u- 

mów zbiorowych o pracę. 
W! dniach najbliż 

taka umowa w rzemiośle piekarskiem. któr 
obecnie omawiane w łonie związ- 

  

zostanie podpisana 
   

  

ydów. Pozatem 
hutnicy, za- 

którzy ze swej 

  

itrum*, 
vysunęli szereg postulatów. 

zaś chodzi o stolarz 
iorowe o pracę doty 

i krawców te 
ące tychże rze- 
spoczątku bie- 

(wu) 

    

już podpisane 

Jest wiele gatunków gilzi 
ALE DOBRE i TANIE 
są tylko GILZY firmy 

E.Paschalskii $-ka, Radom 

„ABADIE“ iii“ 
„Dla znawców" 

— trėjwatki, 

„FLIKIE 
Są w sprzedaży we wszystkich 
sklepach tytoniow. i kioskach 
  

ORYGINALNE. PROSZKI 
„MIGRENO- RERYOSIK 
(AAA 

mt. zKOGUTKIEM 
SĄ ŚRODKIEM 

KONCZE 
SO GŁOWY 
pi 

MIGRENA, NEWRALGJA 

BÓLE ZĘBÓW. 
(AMILO 

BOLE:ARTRETYCZNE, 

STAWOWE,KOSTNE i TP 

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW 

zezu rame. KOGUTKIEM 

» ORYGINAI 
Po.5 PROSZKÓW W PUDEŁKU 

KUPIĘ DOM 
murowany w centrum 

miasta 

Oferty do Administracji 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod dom 

  

     
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!/, i 7 — 9 wiecz! 

Konto czekowe P.gK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz 
milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 

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

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

ATEITIS EI LTKA PAB ID ISTAT TZ AERO KRREOEEDEOREACCE 

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

/ 

Drukarnia- ks, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. : те;чърв_‚ p 

  

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

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia 
&


