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Płonąca Saara. — Dlaczego nie mogę być członkiem Str. Narodowe- 
go. — S. Matuszka. — Los robotnika sowieckiego. — Z pamiętni- 
ków córki Adama Mickiewicza. — KOBIETA MA GŁOS. 
  

Pod patronatem radykałów 
Nowy rząd we Francji utworzony 

Nowy rząd przeprowadzi reformę Skład nowego gabinetu 
PARYŻ. (Pat. O godzinie l.ej w nocy premjer Flandin przedstawił 

członków siormowanego przez siebie rządu prezydentowi Lebrun. Skład 
gabinetu przedstawia się jak następuje: 

Prezes Rady Ministrów, bez teki — FLANDIN, ministrowie bez teki — 
HERRIOT i MARIN, minister Spraw zagranicznych — LAVAL, minister spra- 

edliwošci — PERNOT, minister spraw wewnętrznych — REGNIER, mini- 
ster wojny — gen. MAURIN, minister marynarki — PIETRI, minister lotnic- 
twa — DENAIN, minister handlu — MARCHANDEAU, minister finansów — 
GERMAIN-MARTIN, minister oświaty — MALLARME, minister robót publicz- 
nych — ROY, minister kolonij — ROLLIN, minister marynarki handlowej — 
VILLJAM BERTRAND, minister pracy — JAQUET, minister pensyj i emerytur 
— RIVOLLET, minister zdrowia — QUEUILLE, minister rolnictwa — CASSEZ, 
minister poczt i telegraiów — MANDEL. 

Podsekretarzem stanu w prezydjum rady min. został Perreau Pradier. 
PARYŻ. (Pat). Dziś o godz. 17-ej odbędzie się pierwsze posiedzenie rady 

gabinetowej nowego rządw. 

Układ sił politycznych w rządzie 
PARYŻ. (Pat). Gabinet Flandina 

pod względem składu politycznego 
i parlamentarnego przedstawia się na- 
stępująco: 

Czterech senatorów, Laval — nie- 
zależny, !Regnier, Roy, Cassez — ra- 
dykali. Pięciu posłów z partji rady- 
kalnej, a mianowicie: Herriot, Marchan - 
deau, Queuille, Wiljam Bertrand i Ja- 
quet. Trzech deputowanych republi- 
kańskich lewicy „alliance democra- 

W drodze 

  

tique"—Flandin, Pietri i Perreau Pra- 
dier. Jeden republikanin centrowy — 
Rollin. Dwóch z ugrupowania lewicy 
radykalnej. Pozatem deputowany Man 
del nie należący do żadnych ugrupo- 
wań partyjnych 

W skład gabinetu weszło trzech 
polityków z poza parlamentu, a mia- 
nowicie: gen. Maurin, gen. Denain oraz 
Rivolłet. 

po dymisję    
Od lewej Berthelot, Doumergue, Tardieu i Lemery udają się do prezydenta Lebruna, 

by zgłosić dymisję. 

TENS IST "RODOWA ORT OECTOTTZOWO CYT OOOZOOZCZE0 

ny skandal Ananzowy we Franc 
PARYŻ. (Pat), Prasa przynosi wiadomość © 

nowym skandalų finansowym, w którym zamie 
szani są członkowie rady naczelnej „Societe Spe 
ciale Financiere*, a przedewszystkiem Karol 
Goldenberg, tak zwany Karoł Levy i Józef Le- 
Vy. „S-te Speciale*, która kontrolowała około 
40 przedsiębiorstw, złożyła. jako gwarancję na 
pożyczkę 13.000. 000 frs. fr. w depozyt banku 

obligacje wartości 25.000.000 frs. r. Obligacje 
zostały złcżone w depczycie przez osoby trzecie. 

Przeciwko dyrekcji towarzystwa wpłynęła 
skarga © nadużycie zaufania i przedstawienie 
fałszywego bilansu. Wbrew twierdzeniu kierow 
nietwa aktywa wynoszą zaledwie 50 proe. pasy 
wów. Deficyt jest obliczony na przeszło 
100.000.000 frs. 

ustroju z uwzględnieniem żądań 
radykałów 

PARYŻ, (Pat). Rząd ministra Flan- 
dina został utworzony w ciągu 10 go- 
dzin. Jak na stosunki francuskie, jest to 
rekord, tembardziej, że utworzenie ga- 
binetu natrafiło na poważne trudności. 

Nowy gabinet Flandina może liczyć 
w izbie na poparcie dużej większości: 
federacji republikańskiej, demokracji lu 
dowej, centrum republikańskiego, gru- 
py republikan i lewiey, republikan lewi- 
cy radykalnej, wreszcie partji radykal- 
nej, które to ugrupowania zapewniły 
Flandinowi poparcie. r 

Również w senacie wiele stronnictw 
ustosunkowało się do rządu wysoce przy 
chylnie. 

Wszystkie te ugrupowania mają swo 
ich przedstawicieli w rządzie, w tych 

warunkach Flandin ma, objektywnie bio 
rąc, pomyślne warunki do przeprowa- 
dzenia programu określonego zarówno 
na ostatnim kongresie „alliauce demo- 
cratique* jak i złożonej zaraz po ukon- 
stytutowaniu się rządu deklaracji. Pro- 
gram ten będzie przedstawiony przez na 
wy rząd na wtorkowem posiedzeniu iz- 
by i senatu. 

Pierwszem zadaniem rządu będzie u- 
chwalenie całkowitego budżetu na 35 r. 
a następnie przeprowadzenie reformy u- 
stroju państwowego przy zachowaniu 
głównych tez premjera Doumergue'a, 
ale jednocześnie przy uwzględnieniu de- 
zyderatów genatu i stronnietw przeciw- 
nych zniesieniu - prerogatyw senatu w 
sprawie rozwiązania izby. 

Próby demonstracyj w Paryżu 
PARYŻ. (Pat). O wczorajszych drobnych 

zajściach ulicznych prasa donosi następujące 
szczegóły: W przewidywaniu możliwych zabu- 
rzeń policja przedsięwzięła wyjątkowe środki 

ostrożności i bezpieczeństwa. Na wszystkie tak 
zwane punkty  sirategiczne to jest koło 
izby senatu, pałacu Elizejskiego wysłano wzmo 
eniene patrole policyjne i gwardję ruchomą. 

Koło godziny 20-ej grupa około 200 młodych 
ludzi z organizacyj prawicowych usiłowała u- 
rządzić demonstrację na pl. Opery, wznosząe 
okrzyki: Na latarnię z deputowanymi, precz z 
Rerriotem. R 

Grupę tę wkrótce rozproszono, przyczem 
aresztowano 50 młedzieńców „których po wylegi 
tymowaniu puszezeno na wolność. - 

Demarches ambasadorów n'emieckich 
w Sprawie Saary 

LONDYN, (Pat). We wtorek, 6 bm. 
rząd niemiecki ogłosił «w Berlinie ko- 
munikat, w którym oznajmia, że amba- 
sadorowie Rzeszy Niemieckiej w Pary- 
żu, Londynie i Rzymie dokonali u rzą- . 
dów, przy których są akredytowani de- 
marches: w których rząd niemiecki sfor- 
mułował swe zastrzeeżnia wobec uch- 
wały rządu francuskiego co do ewen- 
tualnego wysłania wojsk na terytorjum 
Saary na żądanie prezesa komisji rzą- 
dzącej. 

Ambasador niemiecki w Londynie 
von Hoesch, który nie zdążył tego dnia 
dokonać demarche u ministra spraw za- 
granicznych Simona, poprosił go o przy 
jęcie dnia następnego. Czynniki kompe- 
tentne, uważając opublikowanie demar- 
che przed jej wykonaniem za rzecz nie- 
stosowną, dały wyraz swemu ustosunko- 
waniu się do tego, że przez dwa dni zwle 
kały z udzieleniem audjencji u ministra 
Simona. Minister Simon nie przyjął am- 
basadora niemieckiego ani w środę ani 
we czwartek, motywując zwłokę brakiem 
czasu i wyznaczył audjencję na piątek. 
na 12-tą godzinę w południe. 

Demarche ambasadora niemieckiego 
była krótka i przedstawiona ustnie. Za- 
znaczyć on miał, że uchwała rządu fran- 
euskiego co do wysłania wojsk do za- 
głębia Saary jest nieprawna, albowiem 
powołuje się na decyzję rady Ligi Naro- 
dów powziętą przy zupełnie innej oka- 

  

zji i całkowicie odmiennych okoliczno- 
ściach. Demarche niemiecka wskazywać 
miała również na fakt, że przekroczenie 
przez wojska francuskie granie Saary, 
która pod względem prawno-państwo- 
wym stanowi terytorjum Niemiec, dopė- 
ki plebiscyt tego stanu nie zmieni, było- 
by naruszeniem traktatu lokarneńskiego 
i nakładałoby na współsygnatarjuszów 
tego traktatu obowiązek obrony granie 
przed inwazją. 

Minister spraw zagranicznych Simon 
przyjął demarche ambasadora niemiec- 
kiego do wiadomości i oświadczył że 
rząd brytyjski rozważy tę demarche. 

LONDYN. (Pat). Reuter donosi: Amhasador 
niemiecki wręczył w Foreign Office notę rzą- 
du niemieckiego dolyczącą Zagłębia Saary. Ana- 
legiczne demarches zostały wręczone przez rząd 
niemiecki w Paryżu, Rzymie i Brukseli. 

PARYŻ. (Pat). Ambasador Rzeszy niemieckiej 
Kcester odwiedził dziś rano ministra spraw za- 
granicznych Łavala. Wizyta miała na celu de- 
marche, jaka już została dokonana przez amba 
sadorów Rzeszy w Brukseli, Lendyni: i Rzymie 
w sprawie niemieckiej interpretacji decyzji Li- 
gi Narcdów dotyczącej zagłębia Saary. Lavał 
przyjął również ambasadora francuskiego w 
Berlinie Francois Ponceta, 

  

pierwszorzędny 

Górnośląsk. konc WEGIEL Ge 
М. ОЕ )Ь 

WILNO, ul. Jagiellońska 3, telefon 8-11 
Własna bocznica: ul Kijowska 8, tel. 999" [>



        

N
 

KROK 
„KURJER* z dnia 10 listopada 1934 r. 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

WSTECZ] Zaliczenie działalności niepodległościowej 
do wysługi emerytalnej Gastona Doumergue'a zastąpił Pierre 

Etienne Flandin. 71-letniego reformatora 
francuskiego ustroju parlamentarnego za 
stąpił polityk jak na stosunki francuskie 
młody, bo tylko 44-letni. Czy ta „mło 
dość* nowego szefa rządu popchnie Fran 
cję ku politycznemu odmłodzeniu? Tak- 
by się mogło wydawać, ale tak napewno 
nie jest. Pod względem swej psychiki po- 
litycznej, pod względem swego zrośnię- 
cia się z „milieu* francuskiem. wyłania- 
jacem posłów, senatorów i ministrów 
Flandin jest starszy od swego po- 
przednika. Objęcie szefostwa rządu przez 
Flandina — to krok wstecz w po- 
chodzie Francji ku niezbędnej reformie. 

Doumergue rozumiał, że tylko natych 
miastowa reforma może uchronić pod- 
sławy ustrojowe Francji, zachować ewo- 
łucyjność dalszych, późnie ch zmian. 
W swoich targach z radykałami, doszedł 
do. pewnego punktu, z którego dalej już 
nie mógł ustępować, a do metod obcych 
całej swej przeszłości politycznej sięgnąć 
nić chciał, czy też nie umiał. Operował 
środkami, które uważał za zgodne ze swo 
ją doktryną. Gdy one nie wystarczyły, 
ustąpił. 

   

    

   

  

Było to do przewidzenia. Parlamenty 
są niepoprawne i nigdy o własnych si- 
łach nie umićją zatrzymać się przed kata 
strofą. Doraźny, krótkodystansowy inte 
res partji radykalnej — tej samej partji, 
która przed 10-ciu laty osadziła Doumer 
gue'a na fotelu prezydenckim utrąciwszy 
z niego Milleranda — przeszkodził u- 
miarkowanej reformie i wystawił 
parlament na ostry atak opinji publicz- 
nej. Dynamika sił antyparlamentarnych 
zacznie znowu szybko wzrastać. a w de- 
cydującej chwili masy wyborcow rady- 
kalnych i innych nie staną w czyn- 
nej obronie swych wybrańców przeciw- 
ko atakującym ich — nawet nielicznym 
— przeciwnikom. 

        

Niektóre dzienni francuskie. cieszą 

się z szybkiego rozwiązania przesilenia 
rządowego. Marna to pociecha. Cóż może 
zrobić Flandin, osobistość zupełnie nie 
na miarę nadchodzących wypadków? Nie 
przyszedł wszak poto, aby łamać par- 
lameni. lecz aby ułagodzić go dal- 
szemi ustępstwami. Miał pierwotnie za- 
miar zatrzymać dła siebie tekę min. spr 
wewnętrznych — od wielu lat bezsporne 
dziedzictwo partji radykalnej, — lecz 
zaraz od tego ódstąpił i pozostawił ją w 
rękach tejże partji. Zamiast Tardieu. któ 
ry jest chory, wziął do gabinetu Marin'a. 
szefa najdalej na prawo posuniętej gru- 
py pariamenłarnej. Herriot i Marin — ta 
para ma być powtórzeniem symbolu ..ro- 
zejmu politycznego* partyj parlamentar- 
nych, którym była w gabinecie Doumer 
gue'a para Herriot-Tardieu. Ale jakiż po 
żytek może być z rozejmu, w którym naj 
silniejszy uczestnik zachowuje swoje wi 

      

   

Parlament francuski przecenia sie- 
bie, jako istotną reprezentację narodu i 
nie docenia sił społecznych, które orga- 

  

tywności i organizacji. Nie jest wyłączo- 
nem, że p. Flandin z całą swoją ekipą 
będzie tylko etapem przejścio- 
wym do: przyszłej walki decydującej. 
którą stoczy ..zjednoczony front* komu- 
nistów i socjalistów z organizacjami pa- 
Ujotycznemi w rodzaju Unji b. komba- 
tantów i rozmaitych związków młodzie- 
ży, walki, od której właśnie Doumergue 
pragnął uchronić Francję. Ale powstaje 
jeszcze jeden czynnik, o którego roli 
dziś nie da się nie powiedzieć: armja 
francuska —- „La grande muettė“*: 
dotychczas nie biorąca udziału w. wal- 
kach politycznych. 

    
  

    

Obserwując zdala przebieg wyde- 
rzeń francuskich zdajemy sobie coraż 
jaśniej sprawę z tego jak pontyślnym dla 
Polski jest fakt, że te wszystkie niebee- 
pieczeństwa mamy już poza Sobą. 
Bowiem to, na co może sobie pozwolić 
Francja, mogłoby dla Polski stać się 
przed 8-miu lafy początkiem końca nie- 
podległego bytu. Testis. 

    

  

W tych dniach Ministerstwo Skarbu 
rozesłało okólnik do wszystkich resorc- 
tów w związku z wejściem_w życie roz- 
porządzenia Rady Ministrów z 28. V. rh. 
w sprawie wykonania ustawy z r. 1923 э 
zaopatrzeniu emerytałnem funkejonarju 
szów państwowych i wojskowych. 

Wymienione rozporządzenie Rady 
Ministrów ustala warunki i tryb zalicza 
nia do wysługi emerytalnej okresów 
czynnej działalności, zmierzającej do о4- 
zyskania Niepodległości oraz okresów 
odbywania kar, orzeczonych przez wła- 
dze zaborcze za takąż działalność. 

Okólnik Ministra Skarbu wzywa do 
przeprowadzenia ewidencji osób, któ- 
rym przysługuje prawo do zaliczenia wy 
mienionych okresów do emerytury. W 
myśl tego okólnika ubiegać się mogą о 
zaliczenie tych okresów wszyscy funkcjo 
narjusze państwowi, tak stali, jak i pro- 
wizoryczni, jak również i pozostający w 
stanie spoczynku, z wyjątkiem jedynie 
tych, którzy w stan spoczynku przenie- 
sieni zostali po 31 marca 1932 r. Rów- 

  

  

    

  

      

nież ubiegać się mogą wdowy i sieroty, 
pozostały po Śmierci uprawnionych. 

Ostateczny termin składania w tej 
sprawie dowodów okólnik ustala na dz. 
31 grudnia 1936 r.Do dowodów uzasad- 
niających zaliczenie okresów czynnej 
działamości zmierzającej do odzyskania 

Niepodległości służą dekrety o przyzna- 
niu Krzyża lub Medalu Niepodległości, 
do dowodów zaś zaliczenia okresów poz- 
bawienia wolności należy oryginał lub 
odpis uwierzytelniony skazującego wy- 
roku z sądu zaborezego, lub orzeczenia 
zaborczych władz administracy jnych. 

  

  

Sztekker zmarł na skutek utraty 
czerwonych ciałek Krwi 

Jak się okazuje śp. Teodor Sztekker 
zmarł wskutek choroby z zaniku czer- 
wonych ciałek krwi. W związku z tem 

sekcji zwłok nie będzie, a pogrzeb zna- 
komitego atlety odbędzie się dziś o godz. 
2 p. p. na cmentarzu ewcngeliekim. 

Wersje o samobójstwie dr, Żmigroda 

  

Mimo rozesłania listów gończych nie udało 

się dotąd cedszukać dr. Żmigroda, b. dyrektora 
Państwowego Zakładu Badania Żywności. Krążą 
wzrsje, jakoby popełnił en samobójstwo. 

trakcie dochodzenia ustalono, że Żmigrod 

miał być podobno zamieszany w aferę z jabłka- 
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Dr. ZENON PELCZAR 
LEKARZ 

zmarł w Krakowie dria 25 paždziernika 1934 roku. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Katedrze św Jana w Wilnie, dziś, 

dnia 10 listopada b. r o godz. 9,30 rano, o czem zawiadamjają 

EEE AS 

Hitlerowców czekają jeszcze ciężkie walki 
Przemówienie Hitlera w dniu żałoby 

И 

BERLIN. (Pat). Całe Niemey obchodzą dziś 
i ałoby pariji narodowo - secjalistycznej 

kę historycznego marszu Hitlera w 
dniu 9 listopada 1923 r. przez ulice Monachjum. 

Do Monachjum przyjechał kanclerz Hitler ze 
świtą i wygłosił przemówienie. W Monachjum 
zaprzysiężono nowy rocznik członków, którzy 
w tym roku op organizację młodzieży hit 

lerowskiej. Kanclerz Hitler krótko przemówił, 

     
  

        

SYN I SYNOWA 

podkreślając, że ruch narodowo - socjalistycz- 
mych Niemezech wielu wrogów, prze 
hitlerowską czekają jeszcze ciężkie 

a partji narodowo - socjalistycznej 
nie została jeszcze 
na przedewszystkiem pamiętać o jednej zasa- 
dzie, Nie jest ważne, aby poszczególni ludzie 
żyłi, ale ważne jst, aby żyły Niemcy. 

       

  

    

   

Obrady biskupów Rzeszy | 
BERLIN. (Pat). W ś 

cbrady ewangelickich biskupów Rzeszy. 
prasa przemileza bez wyjątku te obrady. 

  

rodę zakończone zostały 

Cała 
/edle 

  

prywatnych informacyj nie wzięli udziału w ob 
radach biskupi opozycyjni m. in. Wurm i Meis- 

„Ser. 

Woldemaras znowu skazany 
LONDYN. (Pat). Z Kowna donoszą 

premjer litewski Woldemar został 

wczoraj na 6 miesięcy więzienia za napisanie w 
niemieckiej gazet „Preussische Zig.* artykułu 

że były 
    

    

    

  

  

  

proniemieckiego występującego przeciwko poli- 
tyce litewskiej w Kłajpedzie. Artykuł ten miał 
być szeroko kolportewany przez hitlerowców 
na terenie Kłajpedy. 

Nie chcą firm niemieckich 
KRÓLEWIC. (Pat). „Lietuvos Aidas* donosi, 

że przy rezpisaniu przetargu na budowę pierw 
E zstaeji litewskiej na obszarze Kłajpe- 

Polsko - angielskie 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 11 bm. przyby 

wa do Warsza deleg. angielskich przemy 
słowców węglowych w celu kontynuowania rc 

  

    

     
   

    

dy zaznaczono że cterty niemieckie wykluczene 
Są z przetargu. 

rozmowy węglowe 
poczętych w kwietniu rb. w Londynie rozmów 

z delegacją polskich przemysłowców węgłowych 
na temat porozumienia eksportowego. 

  

оана лоа лн — 

Zabójca króla Aieksan- 
> ° 

dra nazywa sie Kerin 
BIAŁOGRÓD. (Pat), Dzienniki infor- 

mują, że władze bułgarskie ustaliły wła- 
Ściwe nazwisko zabójcy króla Aleksan- 
dra. podającego się za Kelemana, Geor- 
gjewa. Czarnoziemskiego. ; 

Prawdziwe jego nazwisko brzmi We- 
licko Dymitrow Kerin, urodził się 19. X. 
1897 r. w Kamienicy. w Bułgarji. Za za- 
bójstwo posła do sobranja skazany był 
na Śmierć, a drugi raz na dożywotnie 
więzienie za zabójstwo innego obywate- 
la bułgarskiego, lecz na podstawie am- 
nestji z 1.1. 1982 r. nwolniono go. Wstą 
pił on do organizacji terorystów mace- 
dońskich a ta skierowała go do organi- 
žacji Pawelicza i Kerin wyjechał do Wę. 
gier. 

    

Echa mowy posła Mie- 

dzińskiego w prasie 

francuskiej 
PARYŻ. (Pat). „Le Temps* komentując 0- 

stalnią debatę w Sejmie polskim zwraca między 

in. uwagę na przemówienie pułk. Miedzińskie- 
go. 

Pułkownik Miedziński, pisze „Le Temps",    stwierdził, że z dokumentów podp 

Polskę, nie wyr 

j 
dzynarodowygh, a układ polsko - niemiecki w 

niczem nie zmienia stosunku Polski do jej so- 

  

anych przez 

jakiekolwiek 

  

ka, aby zaszły 

    zmiany w sojuszach i zobowiązaniach mię 

   sobie, pisze „Łe Temps*, aby 
czyny rządu warszawskiego były inspirowane 

szczerze temi wytycznemi. 

mi kalifornijskiemi. Jabłkami temi w swoim cza- 
sie Wisrszawa została niemał zasypana. Okazało 
się przytem że jabłka te dla zchowania świeżoś 
ci były zrszenikcwane. Przyzwolenie na wwóz 
tych jabłek miał wydać dr. od, w którego 
zakładzi: dokonano kadań tych jabłek. 

   

   

  

Gómbós w Rzymie 

  

3   

Premjer Węgier Gómbós przed paru dniami 

zł 

  

żył wizytę we Wiłoszech. 

Na ilustracji Gómbós (na lewo) z Mussoli- 

nim wychodzą z dworca kolejowego w Rzymie. 

KOERESZZ ABOCA ROS NEREIKIA ROS 

Na Zamku 
, WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rzpli- 

tej przyjął w dniu dzisiejszym prezesa 
rady ministrów prof. Leona Kozłowskiego, 
który informował prezydenta o bieżących 
pracach rządu. 

Nowy poseł łotewski 

w Polsce 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 9 listopada 

o godz. 13-ej Michał Walters, poseł nad- 
zwyczajny i minister pełnomocny Łotwy, 
złożył prezydentowi Rzplitej swoje listy 
uwiefzytelniające ha uroczystem posłu- 
chaniu na zamku królewskim. Przy au- 
djencji obecny był minister spraw zagra- 
nicznych Józef Beck. 

Przy wręczaniu listów uwierzytelnia- 
jących poseł wygłosił przemówienie, na 
które odpowiedział prezydent Rzplitej. 
W_ drodze powrotnej poseł łotewski zło- 
żył wieniec na grobie Nieznanego Żoł- 
nierzą. 

Król Karol Rumuński 
złoży wizytę w Paryżu 

BUKARESZT, (Pat). „Curemtul* do- 
wiaduje się, że król Karol foświadczyć 
miał posłowi francuskiemu w Bukaresz- 
cie, że niezwłocznie po zakończeniu ża- 
łoby dworskiej, to jest jeszcze tej zimy, 
pragnie złożyć zapowiedzianą oddawną 
wizytę w Paryżu. 

 



  
  

„KURJER“ z dnia 10 listopada 1934 r. 

PŁONĄCA SAARA 
Mały skrawek ziemi, liczący 1912 km. 

jest otoczony płomieniem namiętnej wal- 
ki politycznej. Dla zagranicy mogłoby 

to być obojętne, gdyby ogień nie zagra- 
żał sąsiednim budowlom, a być może na 

wet całej Europie w wypadku, gdyby nie 
udało się go zlokalizować. 

Walka w okręgu Saary toczy się mię- 
dzy Niemcami i zasadniczo posiada wew 
nętrzno-polityczny charakter. Ale wyni- 
kiem jej są zainteresowane również in- 
ne państwa. Dla rządu niemieckiego po- 

łączenie okr. Saary z Rzeszą jest kwestją 

prestiżu. 
Wszyscy wiedzą, że okr. Saary jest 

zamieszkały przez Niemców. Jeżeli ci 
Niemcy w plebiscycie powiedzą, że nie 
cheą należeć do Niemiec, będzie to ozna 
czało, że nie chcą należeć do tych. Nie 
miec, a byłoby to dla rządu bitlerowskie- 

go bardzo nieprzyjemne. Przecie niemiec 
ka oficjalna propaganda nieustannie do- 
wodzi, że 97—99 proc. mieszkańców Saa 

ry wypowie się za połączeniem z Rze 

Zdaniem lepszych znawców kwestji s 
arskiej istotnie, jeżeli nie się nie zmie- 

ni, Niemcy otrzymają w plebiscycie więk 
szošč, chocaž nie tak znaczr 60—75 

proc. Czy oznacza to, že caly okr. Saary 
odejdzie wówczas do Niemiec? Go bę: 
dzie wówczas z tymi, którzy agitowali i 
głosowali przeciwko hitlerowskim Niem. 
com? Co będzie z francuskimi kopalnia 
mi węgla, które Niemcy bedą musiały 

wówczas wykupić? 

O ile wiadomo, Niemcy nie są skłon 

ne do poczynienia jakichkolwiek obiet- 
nie co do losu opozycji, uważając tego 

  

  

  

  

         

    

    

rodzaju obietnice za naruszenie swej 
suwerenności. Wykupić kopalnie węgla 

nie mogą, bowiem nie posiadają należy- 
tego zapasu złota. Tymczasem Francja 
inwestowała w tych kopalniach miljony 
franków. Czy odda te kopalnie w ręce 

Niemiec bez zapłaty? Czy nie będzie bro 
nić tych kopalń, w razie potrzeby, jako 
swej własności z bronią w ręku? 

Oto jakie pytania nasuwają się w 
związku ze zbliżającym się saarskim ple 
biscytem i niedawną franeuską wojsko- 
wą demonstracją. Ta ostatnia jest uza- 
sadniana możliwością hitlerowskiego 
coup d'ćłat w okr. Saary przed lub po 
plebiscycie i miała miejsce w porozu- 
mieniu z Anglją. 

Na dowód swej dobrej woli Niemev 
zabroniły na przestrzeni 40 km. od saar- 
skiej granicy noszenia mundurów i urzą 
dzania parad. Jednakże ton niemieckiej 
prasy w stosunku do Francji jest bar- 
IST 

Dlaczego nie moge 
być członkiem 
Stronnictwa 
Narodowego ? 

Przed paru dniami znalazłem w puszce 
na listy druk. Z zasady tego rodzaju dru. 
ków nie czytam, więc i ten chciałem wrzu 

cić do kosza. Ale jakiś duch przekory 
podszepnął mi, aby wbrew zwyczajowi 
zerknąć nań. 

Zatytułowane: „Szanown Pani ! Pod. 
pisane. — Oniemiałem! Nie! Zamknąłem 

jeszcze raz oczy i znowu otworzyłem. 

Ależ tak! Wyraźnie „„stoi* napisane: 
„7. poważaniem za Zarząd Koła Miejskiego 
Stron. Narodowego w Wilnie ( Wacław 
Komarnicki) Poseł na ejm“. 

  

  

        

Teraz dopiero rozpaliła się we mnie 
„niezdrowa* (niech tak będzie)  cieka- 

ść. Endecy do mnie? Czego, u licha 
mogą ode mnie żądać? Nigdy endekiem 
nie byłem. Żadnego Żyda nie zamordowa- 
łem ani nie pobiłem. Nietylko zębów, ale 

T włosa z brody „podłemu żydowi- 

nowi* nie wyrwałem. Ba, nie stać mi by- 

ło nigdy na tyle cywilnej odwagi, by rzu- 

  

cić cegłą w okno firmy, nazwijmy ją 
„grzecznie*, jzrąelickiej, i dać pożądnego 

„drała w ciemną ulicę. Nie mogę także 
pochwalić się podobnie heroicznemi wy- 
czynami w stosunku do innych mniej- 

szości, zamieszkujących nasze państwo. 

Tu zamyśliłem się. — A jednak po- 
dobno jestem aryjczykiem z krwi i kości. 
Ani ojciec, ani matka, ani dziadkowie, 

dzo podrażniony. Organ niemieckiego 
ministerstwa spraw zagranicznych utrzy 
muje, że Francja swą demonstracją wu- 
jenną chce wywołać rozruchy w okr. 
Saary. by mieć powód dła interewencji 
Inne organy prasy niemieckiej piszą, że 
wtargnięcie franeuskich wojsk do oks. 
Saary oznaczałoby zerwanie wersalskie 
go traktatu. że minęły te czasy, gdy obce 
wojska bezkarnie okupowały niemieckie 

   

  

terytorjum. Wkońcu niebrak głosów, 
twierdzących, że jeżeli Francja będzie 
maszerowała, to i Niemey nie będą mil- 
czały, lecz okażą sprzeciw. 

Organ niemieckiego ministerstwa 
spraw zagranicznych „Deutscher Dienst* 
nawet wyraził wątpliwość w to, by fran- 
cuskie zamiary interwencji zbrojnej trak 
towane były poważnie. Utrzymuje оп, 72 
byłoby.to „szaleństwem, które dałoby się 
boleśnie we znaki nietylko Niemcom. 
ale całej Europie"... 

Nie będziemy analizowali: co tu jest 
powiedziane i uczynione na serjo, a co 

RRT 

    

jest tylko manewrem dla zast 
przeciwnika. Ważne jest jedno: Niemey 

już uważają okr. Saary za terytorjum 

niemieckie i rozpatrują jego okupację — 

jak powiedział sekretarz stanu Biilow 

francuskiemu postowi Francois Poncet 

— jako „niezwykle powažny akt“, ktory 
pociągnie za sobą najdalej idące następ- 

stwa. 

Tymczasem Francja ma formalne pra 
wo, a nawet obowiązek jest posłać woj- 

ska do oks. Saary dla utrzymania po: 

rządku na żądanie komisji rządzącej 
Saary. Prócz tego być może ma prawo 
bronić swej własności. 

Wynik plebiscytu jeszcze mie jest 
wiadomy. Nie jest wiadoma również 
możliwa interpretacja jego przez Ligę 
Narodów. Tym czasem Niemcy już roz- 

patrują okr. Saary jako swe terytorjum 

iczynią z tego daleko idące wnioski. W 
tych warunkach wypowiadane w Euro- 
pie obawy związane z kwestją Saary, mo 
gą nie być przesadne. Obserwator. 

  

  

Wręczenie harcerskiej odznaki honor. dowódcy i oficerom K.0.P. 

io S K. 0, p. ge 

  

„z azasługę 
okazaną pomoc i współpracę z harcers 

przemówienia gen. 

     wskiemu 
OSR K. O. P. Odznaki zostały wręczone w dowód wdzięczno 

  

wręczenia -hart 
oraz harce 

iej odznaki honorowej 
jej odznaki honorowej 

i harcerstwa za 
podczas 

  

    
.Na zdjęciu — moment 

Kruszewskiego. 

uroc 

  

Stan liczebny 
Według preliminarza budżetowego 

czebny naszych wojsk lądowych jest następu- 
jący: oficerów 17.905, szeregowych zawodowych 
87 tys., szeregowych niezawodowych 211 tys. 
pozatem 5.010 urzędników i 2.790 niższych funk 

stan. li- 

  

      

* 

ani pradziadkowie moi Žydami nie byli. 
Ja sam staralem się przez całe życie (w 
miarę możności) nigdy nie być Żydem 
Dlatego tę drażliwą sprawę żydowska zo- 
stawiam na boku, choć ze skruchą przy- 
znaję, że różne myśli o pokrewieństwach 
cudzych wielkich przodków  przeleciały 
mi przez głowę, gdy na druku znalazłem 
podpis Koła Miejsk. Stron. Nar. w Wilnie. 

I to właśnie stronnictwo pisze tak do 
mnie: „Szanowny Panie! Przy ostatnich 
wyborach do Rady Miejskiej podpisał 
Pan listę Narodowego Komitetu Wybor- 
czego, dając tem dowód, że ma Pan za- 

„ufjanie do Stronnictwa Narodowego i no- 
piera Pan jego usiłowania, by zmienić 
d ejscy stan rzeczy w Polsce i zapew- 
nić Polakom na PARC ziemi lepsze jut- 
TOR 

Lodowy dr z przeszedł mi po 

grzbiecie... Ja podpisałem liste Narodo- 
wego Komitetu Wyborczego?! Jeszcze nie 
upadłem z wieży Eifla na głowę. Na 
wszelki wypadek dotknąłem dłonią czoła. 
Chłodne. — Ale dalej: „ma Pan zaufanie 
do Stronnictwa Narodowego*... Ja mam 
zaufanie do Stronnictwa Narodowego?! 
Nie „to już zakrawa na metodvczne drwi- 
ny. „Popieram* jego (Str. Nar.) usiło- 
wania, by zmienić dzisiejszy stan rzeczy 

Polsce! Przedewszystkiem. nigdy nie 
popierałem i nie będę popierał, a po dru- 
gie nie wierzę, aby Str. Nar. zmieniło lub 
w jakikolwiek sposób wpłynęło na dzi- 
siejszy stan rzeczy, bo — nie ma ono 

znaczenia. I słowa te o dzisiejszym stanie 
rzeczy — są od rzeczy. „Zapewnić Pola- 
kom na polskiej ziemi lepsze jutro'... 
Skąd ta nagła troskliwość o Polaków? 

    

  

armii polskiej 
cjenarjuszów t, służby. 

Marynarka liczy 425 oficerów, 1.910 szere- 
gowych zawodowych, 3.160 szeregowych nieza- 
wodowych, 164 zrzędników i 145 funkcjonarju- 
szów niższych i służby. 

  

Całowaliście buty carowi Mikołajowi, g0- 

dząc się z jego wolą, a gdy go bolszewicy 
„wykonezyli“, uderzyliście w pokłony 

przed kajzerem Wilhelmem, oddając Po- 

laków pod jego „silną opiekę*. Uważa- 
liście, że Polakom jest tak wygodnie i do- 
brze, nie było wygodnie tym Polakom, 
którzy gnili jednocześnie w rosyjskich. 
niemieckich kryminałach i obozach jeń- 
ców. Wtedy nie troszczyliście się o Pola- 
ków. A dziś z sentymentalną łezką w oku 
chcecie zapewnić Polakom lepsze jutro? 
„Tylko Polakom! A co z Białorusinami, 

Rusinami, Niemcami i Żydami? Pewnie 
utopilibyście ich w jeziorze  Trockiem, 
gdyby wam nie żal było jego niezamą- 

conej toni. 

Czytając dalej tę nadrukowaną kartkę, 
znajduję słowa patetycznie gorąco ape- 
lujące o pomoc dla pracy Stronnictwa 
Narodowego. „Każdy z Polaków odpo- 
wiedzialny jest za losy naszej Ojczyzny”. 
Szkoda, że tak późno przypominacie so- 

bie to, czego inni dawno czynem do- 
wiedli. 

A właściwie o co panom ze Stronnic- 

twa Narodowego chodzi? Cóż to za apel? 
Nie trudno domyślić się: żebranina o pie- 
niądze. Myślicie, że może na powodzian, 

pogorzelców czy innych nieszczęśliwych 
ludzi, dotkniętych klęską, lub na bezro 
botnych, którym trzeba ulżyć? Nie! To 
pieniądze na partję, na Str, Nar., które 
chce polepszyć sobie warunki w zbliżają 
cych się (tak już im zbliżają się) wybo 
rach do Sejmu i Senatu. Żądają pienię 
dzy, aby mogli silniej wódę mącić. 

Kto chce w tej „zaszczytnej* robocie 
pomóc, może albo 1) zapisać się na człon 
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Program obchodu Święta 
Niepodległości w Wilnie 

Dziś, w sobotę 10 listopada, godz. 11: W sali 
kina „Rewja* — akademja dla uczniów szkół 
powszechnych. 

Godz. 16: W Teatrze Wie 
przedstawienie dla młodzieży 

  

     kim na Pohulance 

zkół średnich. 
Godz. 19: Koncert orkiestr na Placu Orzesz- 

kowej. 

Godz. 20: Na Placu Łukiskim odegrane bę- 

o p. t. „Wyścig krwi pokoleń po- 
rozbiorowych*. 

W godzinach wieezornych we wszystkich or- 
ganizacjach społecznych odbędą się uroczyste 
akademje. 

Jutro, w niedzielę 11 listopada. Godz. 9.45— 

przegląd wojska i organizacyj na Placu Łuki- 
skim. 

Godz. 10.00 — msza polowa na tymże Placu. 
'Godz. 11.00 — rewja na Placu Łukiskim, w 

której prócz oddziałów wojskowych garnizonu 
wileńskiego wezmą udział drużyny Federacji 

PZOO, Przysposobienia Wojskowego i WF. Po 
rewji uformuje się pochód, który uda się do 
Katedry, gdzie przedstawiciele władz, urzedów 

i organizacyj złożą: wieńce na krypcie ks. Bisku- 
pa Bandurskiego. 

«Godz. 12.00 — w sali Urzędu Wojewódzkieg 

vdbędzie się uroczysta dekoracja zasłużonych 
obywateli orderem Polonia Restituta i Krzyżem 
Zasługi. 

O tej samej 
lance odegrane będzie widowisko 

najbiedniejszych dzieci. 
Godz. 13.00 — w sali kina „Rewja“ odbędzie 

się popularny poranek, urządzony przez Z 
zek Strzelecki. W tym samym czasie we w: 
kich kinoteatrach wileńskich odbędą się bez- 

płatne przedstawienia dla bezrobotnych i woj- 
ska. 

Godz. 

  

    

  

   

    

godzinie w Teatrze na Pohu- 
„Słowik dla 

  

    

   

.30 — W Teatrze Wielkim na Po- 
hulance ne będzie po raz wtóry przedstawie- 

nie dla dzieci p. t. „Słowik*. 
Godz. 18.00 — We wszystkich komitetach 

dzielnicowych BBWIR i organizacjach odhędą 
się wieczornice. , 

Zarząd Radjostacji Wileńskiej 
że w niedzielę między 10.40 a 11.57 transmito- 

wane będą z Warszawy fragmenty wielkiej rewji 
wojskowej na Polu Mokotowskiem. 

    

  

przypomina, 

    

    

    

    

Komitet Obywatelski Obchodu Święta Nie- 
podległości apeluje do mi ańców Wiilsa, by       

ami 
„orem 

w sobotę i niedzielę przystroili domy 
państwowemi i udekorowali je, a w 
iluminowali. 

Zaon gen. Radziew'cza 
W Druskienikach zmart emerytowa- 

ny generał dywizji Radziewiez. Pogrzeb 
odbędzie się w sobotę 10 listopada. W 

oddaniu ostatniej posługi zmarłemu ge- 
nerałowi weźmie udział kompanja K. O. 
P. z Porzecza, baterja artylerji z Grodna 
oraz delegacja oficerów garnizonu gro- 
dzieńskiego. 

    

Ruch emigracyjny 
w paźdz'erniku 

W! ciągu października wyjcchały z Polski za: 
pošredaictwem Syndykatu Emigracy jnego tr: 
porty wychodźców do Argentyny, Bra i, Ch 
Kanady, Paragwaju, Urugwaju Stanów Zjedno- 
czonych A. P., Belgji, Francji i innych krajów 
w ogólnej liczbie około 850 osób. 

  

     
     

   

ka Str. Nar., za co otrzyma pięknie wy 
konaną legitymację, upoważniajcą do u* 
działu w zebraniach Stron. Nar. — alba 
zobowiązać się wpłacać miesięczny datek 
bez zapisania się na członka, zaznaczając 

wysokość ofiary miesięcznej. 
Po drugim punkcie zastanowiło mniu 

następujące zdanie: „nadmieniamy, że 

nazwiska ofiarodawcy w razie życzenia 
mogą pozostać nieujawnione... (o to 
znaczy? Przecież ofiarowaca na dobry 
cel nigdy nie jest pociągany do odpowie 
dzialności sądowej, więc dlaczego ma ta 
ić swe nazwisko? Widocznie są ludzie, 

którzy wstydzą się, że są ofiarodawcami 
na rzecz Stron. Nar. Rozumiem ich w zu 
pełności i serdecznie współczuję. Ja także 
wstydziłbym się. 

Niemniej ciekawy jest także punkt 
drugi deklaracji: „członkiem ani ofiaro- 
dawcą na rzecz Stronnictwa Narodowego 
być nie mogę spowodu ...*. To już sta- 
nowczo duże wymaganie. Jeszcze trzeba 
podawać powody, dlaczego nie chce się 
być członkiem Stronnietwa Narodowego 
albo ofiarodawcą na jego rzecz. Czy na: 
prawdę do Stronnietwa Narodowego na- 
leżą ludzie pozbawieni zupełnie wyob- 
raźni, że nie potrafią sobie „„došpiewač“, 
dlaczego ktoś nie che być członkiem. ani 
ofiarodawcą na rzecz Stron. Nar., i żą- 
dają podania powodów? I ci ludzie chcą 
zapewnić. lepszą przyszłość Polakom*'!! 

Chwycił mnie śmiech pusty. 

Józef Biali. 

    

Р. $. Druk ten wrzucono do mej pusz- 
ki widocznie przez pomyłkę, gdyż jak póź 
niej spostrzegłem, adresowany był na 
inne nazwisko. Całe szczęście!



„KURJER* z dnia 10 listopada 1934 r. 
  

  

Sylwest 
5 b. m. rozpoczął się w Budapeszcie procey 

słynnego Sylwestra Maiuszki, oskarżonego © spo 
wodowa szeregu katastrof kolejowych, a tem 
samėm szeregu morderstw z premedytacją. Nie 
uprzedzając wypadków — proces potrwa dob- 
rych kiłka dni — przypomnijmy zgrubsza zbrod 
niezą działalność Matuszki. 

BIA TORBAGY. 

W. nocy z 12 na 13 września 1931 r. wykołeił 
się ekspres, pędzący z Budapesztu do Wiednia. 
Katastrofa nastąpiła w miejscowości Bia Tor- 
bagy na Węgrzech. Pięć wagonów osobowych 
wraz z lokomotywą zleciało z wysokiego na 

25 mbtrów wiaduktu wdół, rozbijając się do- 
szezętnie. Spod szczątków wagonów wydobyto 

22 trupy i 14 rannych. Jak się ckazalo katastro- 
%а była dziełem zbrodniczej ręki. Ktoś wmonto- 
wał pod szynami na wiadukcie 62 naboje ekra- 
Zytowe i połączył je ze sobą przy pomocy spe: 
cjalnego urządzenia. Gdy ekspes wjechał na 
wiadukt, pod ciężarem wagonów nastąpiło spię- 
cie 6: jo elektrycznego urządzenia. Gwałtowna 
eksplozja — i po chwili część pociągu leżała 
slrzaskana na dnie przepaści. 

   

    

   

PODEJRZANY PASAŻER. 

Gdy ocalała służba kolejowa i cali pasaże- 
rowie krzątali się przy rezbitych wagonach, wy- 

prowadzono z jednego wagonu dosyć dziwnego 
pasażera. Twierdził on, że spadł wraz z innymi A 
w przepaść, gdyż jechał w pierwszym wagonie, 
tuż za lekomotywą. Prowadzono go pod ręce, 
gdyż jezał i 

  

i dowodził że jęst ciężko ranny. 
Jednak słowom jego przeczyły zarówno czyste, 
niezawalane ubranie, jak też bardzo nieznaczne, 
powierzchowne zaledwie zadrapania skóry. Było 
to dziwne i podejrzane. W wagonie, w którym 

rzekomo jechał, wszysey zginęli lub odnieśli 
ciężkie rany. Tymczasem Sylwester Matuszka— 
on był bowiem — „szeześliwie* ocalał. 

Mime wszystkich tych rzucających się wprost 
iw oczy okoliczności Matuszki nie aresztowano. 
Wszyscy byli zbyt wstrząśnięci katastrofą na to, 
by móc logieznie rczumować. Zresztą zapewne 
nikomu w pierwszej chwili na myś! nie przyszło, 
że chodzi tu nie 6 nieszczęśliwy wypadek, a iyl- 
ko o perfidną zbednię i że zbrodniarz, zamiast 
zbiec z miejsca strasznego czynu pozostał w Bia 
Teorbagy, przyglądając się własnemi oczami roz- 
miarom wywełanej przez siebie katastrofy. Tak 
<zy inaczej, Matuszkę puszczono wolno. 

  

   

ARESZTOWANIE I WYNIKI REWIZJI. 

Po pewnym czasie, gdy pierwsze wrażenie 
katastrofy pod Bia Torbagy minęło i gdy za- 
częto prowadzić w tej sprawie rzeczowe Śledz- 
two, podejrzenia znowu zwróciły się ku Ma- 
tuszcj+. Aresztowano go w Wiedniu. Rewizja, 
przeprowadzona w mieszkaniu Matuszki dała 
wyniki rewełacyjn=. Znalezieno bowiem naboje 
ekrazytowe tego samego typu, eo ładunki, uży- 
te do wykolejenia pociągu w Bia Torbagy. Wo- 
bec tak wymownego dowodu winy, wydobycie 
zeznań z Matuszki — podającego się cały czas 

Alfred Edmund 
Brehm 

    

11 listopada upływa 50 lat od śmierci Alfre- 
da Edmunda Brehma, słynnego przyrodnika. a- 
utora wielu dzieł z dziedziny zoologji, które 
dziś dnia nie straciły swej naukowej wartości. 

iPod wpływem swego ojca, również przyrodni 
który potrafił rozbudzić w młodziutkim 

Brehmie miłość do przyrody postanawia poświę 
cić się i on tej dziedzinie wiedzy. Odbywa w 
latach 1847-—1852 podróż po cie, Nubji i 
Sudanie, której wyniki ogłasza w szkieach z po. 
dróży po Afryce. Zwiedza następnie Hiszpan ję. 

gje, S. a owoc badań podjętych pod 
czas tych podróży ogłasza w znanem dziele „Ży 
cie ptaków* (Głogów 1861). Po następnej pod- 
róży do Abisynji obejmuje stanowisko dyrekto- 
ra ogrodu zoologicznego w Hamburgu. Tu doj 
rzewa w nim plan wydania dzieła, obrazującego 
życie kręgowców i bezkręgowców, W ten 5ро- 
sób powstaje w r. 1864-69 szereg tomów słyn: 
nego owego dzieła, tłumaczone: i 
prawie języki. Wiele miejsca poświęca tu bi 
ji, podczas gdy systematykę, anatomję i fi 
logję pozostawia na dalszym planie. Na krótko 
przed Śmiercią odbywa jeszcze jedną podróż na- 
ukową po Wschodnim Sybirze, z którego p. 
wiózł bardzo ciekawy zbiór etnograficzny. N 
ważniejsze jego dzieła to: Tierleben (6 t. 1864 
69), Das Leben der Vógel (1868), Die Tiere des 
Waldes (1867). (m.) 
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er Matuszka 

  

Matuszka składa zeznania przed sądem 

za solidnego i Bogu ducha winnego kupca — 
nie przedstawiało już dla doświadczonych Sę- 
dziów śledczych w Wiedniu żadnej trudności. 
W hauraganowym ogniu krzyżowych pytań wy- 
Śpiewał Matuszka nietylko to, czego chciano 
dowiedzieć się odnośnie Bia Terhbagy, lecz i to, 
eo odnosiło się do innych, poprzedzających Bia 
Torbagy, zagadkowych „katastrofć kolejowych. 

SYSTEMATYCZNE ZAMACHY. 

Okazaie się przeto, że policja wiedeńska 
schwyiała grubszą rybkę, aniżeli pierwotnie 
przypuszczano. Małuszka systematycznie wpra- 
wiał się w wykolejaniu pociagów esobowvch. 
Na szezęście — zamachy te nie były tak krwa- 
we, jak zamach w Bia Torbagy. : 

Tak wiec 31 grudnia 1930 r. rozluźnił Ma- 
tuszka spejeaiekilku szyn na odcinku toru pod 
Anzbach (Austrja). De katastrofy jednak nie 
doszło. Zapobiegł jej drożnik, który —- na króf- 
ke przed przejściem pociągu — odkrył dzieła 
zbrodniczej ręki, znajdu ponadto wpobliżu 
rozluźnionych szyn kłucz i inne narzędzia, po- 
zostawione prztz zbrodniarza. 2 

  

W styczniu 1931 r. na linji Wiedeń Passau - 
dokonał Maluszka analegicznej próby zamachu. 
Tym razem z większem powodzeniem. Widocz- 
nie pracował nad rozluźnieniem szyn tuż przed 
nadejściem pociągu, gdyż nie zdažon6 zauwa- 
żyć uszkodzenia przedtem. Pociąg się wykoleił. 

, Nowości wydawnicze 
— Boy-Żeleński. Obrachunki  Fredrowskie 

Nakł. Gebethnera i Wolfja. Warszawa 1935. W 
świetnej formie i z druzgocącą logi ) 
jego specjalnością, rozprawia się wieloletni k 
tyk teatralny z komentatorami *redry i 
całą fredrologię w osobach zaprz 
wag profesorskich. aż strzępy lecą. 
zy opinji odnośnie do „ojca kome: 
potępienie, zgorszenie, 7 i 

    

   

  

    

    

  

    

zapomnienie, banalność 
badań krytyków i historyków literatury, apote- 
ozowanie, studja filozoficzne i w rezultacne za- 
gmatwanie po o tych roskosznych rodzajo- 
wych obrazach epoki, o tych kronikach społe- 
czeństwa szlacheckiego pokazanych bez obsło- 
nek przez hrabiego z Sądowej Wiszni. Erudycja, 
sumienność Bo a zwłaszcza jego pracowite do 
ciekania, tak pr emawiające do _ przekonania; 
sprawia że lektura tej nie profesorskiej książki 

   

  

  

   o Fredrze jest istną rozkoszą. Czytać Boya, to 
uczyć się myśleć logicznie i rozumować trzeźwo. 

  

— Wydawnictwa Św. Wojciecha. Jerzy Ban 
drow. Pilot św. Teresy. Przeróbka francuskie 

orysu o ojcu Bourjade, zakonniku Ser- 
usowego i misjonarza wśród dzikich 'Pa- 
w w Nowej-Gwinei, a przed obleczen:»a 

sukienki, nieustraszonego lotnika, biorącego u- 
dział w straszliwych zmaganiach się wojsk fran 
cuskich. 

— Michalina Grodzicka. Jenerałowa Zamoj- 
ska. Krótkie dzieje niezwykłej duszy i umysłu 
najbardziej niepespolitej organizatorki życia s 
łecznego i programu dła swojej sfery i 
nego w Zakładach Kalwarji i Kuźni 
ki z Jej pism, całość pisana z pietyzmem ale bez 
talentu i nie dość obrazowo maluiące ten nie- 
spolity żywot. 

  

    

  

   

   
    

  

  

  

— Tihamer Toth. Życie piękne i czysłe. 
Przekł. autoryzowany. Rozumnie i logicznie 
przedstawiony przebieg walk i pokus jakich 

  

doświadczyć musi młody człowiek, wchodzący w 
życie. Zarazem podane są sposoby zwalezania 
tychże oraz ukazane skutki niewstrze! nięźliwoś- 
ci. Tom książki szlachetny i podnio: sły, cytaty 
uczonych na potwierdzenie dowodzeń, życzliwy 
stosunek do zgadnienia i młodzi prostota w 
przedstawieniu problemu, polecają tę książkę do 
użytku bibljotek szkolnych i starszych chłopców. 

— Stanisław Jachowicz. Powiastki i Bajki. 
Zebrał i wstępem poprzedził dr. L. Posadzy. To- 
mik ten należy do Bibljoteki Wychowania Przed 
szkolnego. Znane tradycyjnie zacne bajki o dy- 
daktycznej wartości, na których się uczyło całe 
starsze pokolenie, przydadzą się i dzisiaj, ze wzgle 
du na swą chrze: ńską i społeczną treść, oraz 
niefrasobliwy, pogodny humor. Obrazki stylowe 
< epoki zdobią staranne wydawnictwo. MH. R. 

      

  

  

   

              

Z nasypu spadła lokomotywa i wagon pocztowy. 
Znajdujący się w nim urzędnicy odnieśli stosun- 
koow lekkie obrażenia. 

8 sierpnia 1931 r. wykeleit Matuszka pociąg 
osebowy pod Jiiterhorgiem na linji Bazylea— 
Berlin. Tym razem użył materjałów wybucho- 
wych dcszedłszy widecznie do przekonania, že 
rezluźnienie szyn nie daje zbyt efektownych 
wyników. Istotnie, w tym wypadku efekt był 
duży. Rany odniosło aż 109 osób. 

Wreszcie 12 września wykonał zbrodniarz 
zamach pod Bia Terhagy. Zamach — jak widzie- 
liśmy — najkrwawszy ze wszystkich pozosta- 
łych. 

JAK MATUSZKA ZACIERAŁ ŚLADY? 

Matuszka okazał się zręcznym symałantem. 

Ped Bia Torbagy umyślnie pokaleczył — nie- 
szkodlwie rzecz prosz — by odwrócić podej- 
rzenia od swojej esoby. W; czasie śledztwa — 
i obeenie też — symulewał obłęd. Niezałeżnie 
od tege, starał się Matuszka już w czasie wyko- 
vywania zamachów skierować uwagę policji w 
fałszywym kierunku. Mianowicie w miejscu za- 

mach pod Jiiterbergiem znaleziono na słupie 
uletkę komunistyczną ze słowami: , Zamach, re- 
wolucja, zwycięstwo. Matuszka chciał zapewne 
skierować podejrzenia na partję komunistyczną. 
Podobnie pod Bia Terbagy znaleziono kartkę 
ze słowami: „Robetnicy! Nie macie żadnych 
praw. Wywalczycie je sobie na kapitalistach. 

Usłyszycie © nas co miesiąc. Towarzysze nasi są 
wszędzie. Za wszystko zapłacą kapitaliści. Nie 
obawiajcie się, gdyż benzyna się nie skonezy(?)“. 
Wreszef> na linji Wiedeń—Passau (2-gi zamach) 
również znalezieno kartkę o treści następujacej: 
„Rokotniey! Ten zamach został dokonany w wa- 
szym interesie. Przyjdzie czas, gdy dam się po- 
znać robotnikom. Zamachowiec*, 

Tak Matuszka zacierat za sobą ślady, spo- 
dziewająe się, że policja będzie szukać sprawcy 
wśród komunistów. 

  

PROCES. 

Toczący się obeenis w Budapeszcie proces 
ania mnóstwo szczegółów tej niesamowitej 

histerji. Matuszka zachowuje się w sposób nie- 
równy, bądź robiąc z siebie warjata, bądź też 
pedająe rzeczowo i spokojnie szczegóły ze swe- 
go życia. Psychjatrzy orzekli iż Matuszka jest 
poczytalny. Sądzić przeto nałtży, iż poniesie za- 
służoną karę za krwawe eksperymenty, których 
motywów nie można się jakoś doszukać. NEW. 

  

   

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Egzemplarz słabszej 
płci 

Onegdaj wsiadłem do autobusu nr. I, k 

  

na 

      

  

    

tanio i dość wygodnie można się dostać 

Zwierzyniec. Lubię komunikację autobusową, 

gdyż działa zbawczo na nerwy. Początkujący bo 
wiem pasażer autobusowy, p zwykle 

wstrząsy psychiczne, gdy chce ws np.: w 

i czeka i klnie, a kiedy się już docze- 

jedynka”, wó 

wu i chcąc się zemścić na autobusach idzie pie- 

cholą. Wtedy, gdy jest właśnie między drugim 

a trzecim pr 

    
kał przychodzi czas wścieka zno      

  

   tankiem w pošredku, mija 40 

  

dumny autobus i powoduje nowy alak szewskiej 

yż gość nie przebył jeszcze połowy dro-     

najgorsza rzecz w tem, że autobusu używa 

każdy, tylko wówczas gdy się śpieszy. 

Tak to przeżywa nowicjusz. . 

      

yiadczony 

st podróżnik zgóry wie, że gdy wyjdzie 

  

natomi   

na ulicę, ucieknie mu z przed nosa ten właśnie 

wóz, który mu jest potrzebny, że czekając prze- 
  

trwa przejście dwóch innych, które mu nie są 

potrzebne i dopiero po dziesięciu minutach, je- 
żeli nie później, nadejdzie właściwy. Przygotowa 

   ny na to pas gdy najniespodziewaniej odra- 
zu trafi na właściwy autobus, przeżywa moment 
radości i wpada w doskonały humor, uważaj 

    

   

  

że ma szczęśliwy dzień, co dla dals я 

działań w tym dniu ma znaczenie bardzo doda- 
tnie. 

  Wracam jednak po tej dygresji do incydentu, 
który zaobserwowałem podczas mojej podróży 
Oto ystanków, wsiadła 

na zbiegu Tatarskiej i Mickiewicza pewna mła- 
da pani z dzieckiem. Konduktor pomógł jej uj- 

      

po minięciu dwóch pr: 

przejmie przy wsiadaniu i dał sygnał do odjaz- 
du dopiero, gdy dama usiadła i posadziła obok 
siebie kilkaletniego brzdąca. 

Była piękna. Patrzyłem z sympatją na jej 

zgrabną figurkę, podziwiaj, 

kę, prześlicznie wycięte usteczka i melancholi jnie 

patrzące duże błękitne oczy. Nie wiem dlaczego 

przypómniał mi się urywek z wiersza Tetmajera: 

„I zapomniawszy swojej doli własnej. 

  

    jąc delikatną twarzycz- 

   

   

   Niedolom cudzym być jak anioł jasny...* 

Dziecko siedziało spokojnie, a piękna kobie- 

ła patrzyła na nie z miłością, gdy podszedł do 

niej konduktor i wziął monetę. 

       

  

  

Nie mam — pięciu gros 

— Co? zawołała dama. — Niema pan pięciu 
groszy? A kto ma je mieć? Może ja? 

Konduktor milczał. Nie wiadomo czemu obu 

— powiedział. 
       

  

rzenie damy wzros 

— A może mam panu podarować tych pięć 
groszy? — krzyknęła. Na herbatę co? Ładne 
traktowanie publiczności. 

  

— Może pani odebrać sobie resztę w dyrek- 
cji — odparł konduktor. 

— A to bezczelność, rozkrz, 
On nie ma reszty A ja do dyre 

Po co? Po pie; 

гаа się dama      
ji mam late 

groszy. Czy ktoś słyszał 
dobnego? Ja pana podam do gazet! wysiadam! 

— Tutaj jest pięć groszy — zawołała zrywa- 
jac się  zmiejsca jakaś mała dziewczynka. — 
Niech pan odda tej pani. 

    5 ро- 

    
  

— Dziękuję, nie potrzebuję — odkrzyknęła 
dama. — Niech mu pani podaruje na herbatę. — 
Ładne porządki! To tylko w Wilnie możliwe! 
Jutro podaję do gazet! Żeby też konduktor nie 
miał pięciu groszy. Skandal! 

Wysiadła na przystanku, szarpiąc za rączkę 
nieszczęsne dziecko. 

A ja „podaję do gazet", lak jak chciała i w 
dodatku Niech tę satysfakcję, 

Wet. 

dosłownie. ma 

jeśli przeczyta. 

Oryginalny bieg 

   
W Genewie odbył się w tych dniach oryginalny wyś 

ztunku t scowi kelnerzy i kelnerki w pełnym Tyns 
na trasie 3 klm. 

  

Był to jednocześnie popi 
nie wylać niesionych na tacy napojów. Na      

ig uliczny, w którym wzięli udział miej- 
- 2 pełną tacą w ręku. Bieg odbył się 
ości, chodziło bowiem o to, by w biegu 
djęciu — zwycięzcy biegu u mety. 

    
  



„KURJER“ z dnia 10 listopada 1934 r. 

Rozmowa z „udarnikiem'* fabryk leningradzkich 
  

Los robotnika w Rosji Sowieckiej 
IV. O życiu robotniczej młodzieży sowieckiej 

— A teraz, ciekaw jestem, co pan 
może powiedzieć, jako robotnik i socja- 
lista, o młodzi robotniczej w Rosj 
wieckiej. Jak pan sądzi. czy te ws 

kie powierzchowne obserwacje i głębsze 
studja w formie reportaży, artykułów i 
t. p. słusznie sugerują wrażenie, że mło- 
dzież sowiecka jest bezwzględnie odda- 
na idei takiego komunizmu, jaki repr-- 
zentuje obecny rząd sowiecki? 

— Na wstępie podkreśliłbym ogrom- 

    

      

ną różnicę nastrojów wśród robotników , 
starszej generacji, a młodzieżą 
różnicę między nastrojami wśród mło- 
dzieży kilka lat temu, a dziś. 

— Może więc pan postara się ując 
tę odpowiedź tak, jakby ją ujął robot 
sowiecki starszej generacji. Należał pan 
do organizacyj robotników sowieckich w 
ciągu siedmiu lat. Jest to okres wystar- 
czający na poznanie atmosfery środowi: 
Sha. 

— Postaram się. Otóż młodzież so- 
wiecka w wieku lat od osiemnastu (i ni- 
żej oczywiście), a do lat dwudziestu kil- 
ku nie zna lepszych warunków bytowa- 
nia niż te. w których wyrosła. Mówią jej, 
że w Rosji jest najlepiej — musi w ta 
wierzyć. Mówią jej, od pracy robot- 
nika zależy lepsza przyszłość — praeuje 
z całem poświęceniem. Była w sferach 
robotniczych Rosji elementem najbar- 

dziej oddanym rządowi. Dlatego wciąga 
się ja do wszystkich org ganizacyj robotni 

czych i używa się jako narzędzia polity- 
ki rządu. 

Pr 

  

   

    

zę to wyjaśnić! 

Młodzież wodzi rej we wszystkich 
fabrykach i organizacjach. Jest przykła- 
dem dla starszych. Słyszał pan zapewne 
nieraz o dobrowolnych ofiarach robotni- 
ka sowieckiego, jak bezpłatny dżień pra 

cy na rzecz lotnietwa, ofiary na kolek- 
lywy i t. p. Otóż są to pomysły Tządi 

zrealizowane przy pomocy 

Vartja informuje młodzież o projekcie 
rządu. Młodzież jest bezinieresowna i za 
wsze gotowa do poświęceń. Na zebra- 

„niach organizacyj młodzieżowych pro 
jękt zostaje przyjęty z entuzjazmem. Na 
zebraniach fabrycznych robotników star 
szej generacji młodzież komunikuje, że 
projekt ofiary został przez nią uchwalo- 
ny i wzywa starszych na „soriewnowa- 
nje* (do wyścigu pracy). Cóż mają robić 
starsi — uchwalają również. Na zebra- 
niach wypowiadać się przeciw projekto- 
wi partji nie można. 

— A w rozmowach prywatnych? 
— Nieraz byłem świadkiem dyskusyj 

„na temat prawdziwego socjalizmu. Oczy- 
wiście w małem kółku między młodzie- 
żą a starszymi. Ale cóż — gdy starszy 
w oględny sposób zwróci uwagę zbyt gor 
liwemu młodzikowi, że robotnicy są i 
tak przeciążeni pracą i wspomni coś o 
linji socjalizmu, to mu szezeniak od- 
warknie: 

— Przecież my socjalizmu nie budo- 
waliśmy, sami sobie jesteście winni. 

— Z tego wynikałoby... 
— Dojdziemy jeszcze do tego... 

przerwał „udarnik“. — Takich młodzi- 
„ków nazywamy „,zastrelszczikami* pro- 
jektów rządowych. Są zawsze gotowi do 

najcięższej pracy. W latach 1931, 32 i 38 
było bardzo dużo „subotnikow* t. j. dni 
bezpłatnej pracy dla państwa. Doszło na 
wet do tego, że młodzież używano do 
pracy w lasach podczas zimy. Chłop nie 
chciał iść do ciężkiej pracy — ogłoszono 
„soriewnowanje'*. Zgłosiło się sporo mło 
dzieży. Wysłano ją na Murmań, gdzie 

pracowała w okropnych warunkach 
zdrowotnych. Wielu nie powróciło. Tak, 
roboty te pamięta dobrze młodzież le- 
ningradzka. Kosztowały wiele — dużo 
było strat w szeregach młodzieżowych. 

Takie nastroje panowały prawie wy- 

  

  

  

  

  

   

    

    

  

łącznie wśród młodzieży robotniczej 
do roku 19338—1934. Dziś jest trochę 
inaczej. 

— Mianowicie. 
— Nie wiem jak to się rozwinie w 

przyszłości, lecz w bieżącym roku duży 
odłam młodzieży robotniczej zmienił 
swoje postępowanie. Wprawdzie napo- 

zór nie się nie zmieniło — w dalszym 
ciągu spełniają pracę z ramienia partji, 
jednak stosunek do pracy jest „naplewa 
tielskij*. 

— zy to określenie jest pana, czy 
też ogółu robotników, z któremi się pan 
stykał. 

— Robotników. Oznacza ono, że mło 
dzież zaczyna lekcew ć swoje obowiąz 
ki. Naprzykład, gdy zwrócisz uwagę 
takiemu młodzikowi na jakieś zagadnie 
nie — to on odpowie: „Eh: naplewat“ na 
dajeło eto wsio”. (Eh, pluję, obrzydto to 
wszystko). Jak pan wie, dla powiększe- 
nia zapału do pracy u robotnika stosuje 
się pochwałę i naganę przez wypisywa- 
nie na czerwonej lub czarnej tablice. Nie 
pomagają jednak. Młodzież zaczyna się 
opierać. 

— Jak się to przejawia. 

:zęszcza tak licznie jak przed 
tem na zebrania zawodowe. Nie wypeł- 

  

   

    

nia wyznaczonych jej obowiązków. Za- 
czyna coraz wyraźniej lekceważyć udar 
niczestwo, a wyśmiewać „soriewnowa- 

nje*. Coraz częściej powstają kłótnie z 
Zawkomem i kolektywem. Wszystkie mo 
wy przedstawicieli partji młodzież przyj 
muje z uśmiechem niedowierzania. 

— Czy mówi to pan na podstawie wie 
lu wypadków? 

— Oczywiście. To się widzi, o tem 
się słyszy — nie przesadzam. Ciężkie wa 
runki materjalne zaczynają zniechęcać 
i młodzież. Przekonywano, że sytuacja 
polepszy się. Pońosiła wielkie ofiary. 
A tymezasem lata płyną i jest coraz go- 
rzej. O nastawjeniu ideowem części mło- 
dzieży sowieckiej może dużo powiedzieć 
następujący fakt. W handlowym porcie 
leningradzkim wykryto antyrządową or- 
ganizację. Należało do niej dużo młodzie 

ży. Dlaczego? Dlalego, że kierownicy os- 
ganizacji dawali im chleb z kiełbasą. 

      

BESFEEB WG AAPONAIDZAZAŻECE KYTEAZOOOAAARAC TOO AZ A TRECZZ OW OOEROA ROZZEOECKA DCC 

Demonstracja, która wprowadziła w Paryżu nastroje alarmowe 

  

  

  
  

„Na ilustracji fragment z pogrzebu 18-letniego chłopca, 
ch r. b. i który obecnie na skutek otr padków lutow 

  

któr 
”manej wów: 

został ranny w czasie, wy- 
s rany zmarł. W! obawie by     

dausas pogrzeb nie pociąg znął za sobą nowych wypadków, rząd zarządził w garnizo- 

nie paryskim ostre pogotowie. 

Symboliczny miecz dla Marszałka 
Piłsudskiego 

CHORZÓW, (Pat). W dniu 11 b. m 
specjalna delegacja złoży w Belwederze 
symboliczny miecz wykuty w hucie „Ba 
torego* w Wielkich Hajdukach na G. 
Śląsku jako dar załogi i inżynierów hut 
„Wspólnoty Interesów* dla p. Marszał- 
ka Józefa Piłsudskiego. Miecz ten ma 
być symbolem radości pracowników te- 
go. olbrzymiego przedsiębiorstwa  spo- 

wodu ukonstytuowania się czystopolskie 
go zarządu koncernu oraz przemiano- 
wania huty Bismarka na hutę „Batory* 
Projekt miecza wykonany został przez 
Zbiegniewa Bocheńskiego na wzór histo 
rycznego szczerbca. Na głowicy miecza 
umieszczono herb Piłsudskich .,Koście- 
szę*, z drugiej zaś strony herb Balofego 
„Wilcze Zęby”. 

Hitler planuje powrót do Genewy 
LONDYN, (Pat). Omawiając wizytę 

Ribbentroppa w Londynie „Daily He- 
rald * stwierdza, że Ribbentropp miał od 
Hitlera polecenie wysondowania poglą“ 
dów brytyjskich sfer rządowych na plan 
Hitlera powrotu do Genewy. 

Pian ten według „Daiły Herald* przedstawia 
się następująco: 

1) Biorąc za podstawę deklarację mocarstw 
z dnia 10 grudnia 1932 roku o równouprawni 
niu Niemiec Hifier Ggłosi, że Niemey się zwol- 
niły z ograniczeń wojskowych zawartych w ro- 
zdziale 5 traktatu Wersalskiego. 

     

2) Niemcy cofną swoje wystąpienie z Ligi i 
powrócą do Genewy biorąc udział zarówno w 
pracach Ligi Narodów jak i konferencji rozbro- 
jeniowej. 

3) Nilemey będą gotowe rozważyć ponownie 
w sensie przychylnym przystąpienie do wysunię 
tege przez Francję projektu wschodnio - euro- 
pejskiego wzajemnej pomocy. 

Dziennik zapowiada. że Ribbentropp 
o planie tym rozmawiać będzie zarówno 
z min. Simonem jak i Edenem i że na- 
stępnie wyjedzie do Paryża, aby wyson- 

dować opinję rządu francuskiego. 

  

Roosevelt może liczyć na reelekcję 
NOWY YORK. (Pat). Minister poczt Farley, 

omawiając rezultaty z wyborów i © przytłacza- 
jącem zwycięstwie partji demokratycznej, 0š- 

wiadezył, że reelekcja Roosevelta na stanowisko 
prezydenta w 1936 roku odbędzie się prawie jed 
nomyślnie. 

Po gesiach — mleko 
KRÓLEWIEC. (Pat). Prasa litewska donosi, 

że wślad za ustawą o przymusowym wykupie 
gęsi porusza się obecnie na Litwie sprawę przyjś- 
cia z pomocą również gospodarce mlecznej. To- 
warzystwo „Lietuvos Lloydas* wprowadziło już 

  

w swcieh biurach podawanie urzędnikom mie- 
ka zamiast herbaty. Istnieje tendencja, aby wszy 
stkie biura państwowe i instytucje poszły za 
tym przykładem. 

NAK M SERY 

— Czy: to 
wypadek? 

— Eh, panie. Nędza i głód pchają 
nieraz na arogi, które z moralnością i 
etyką nie mają nie wspólnego. Zresztą 
pojęcie ;moralności* jest nieco inne w 
Sowietach niż w innych krajach Europy 
Młodzież cieszy się tam całkowitą swo- 

naprawdę autentyczny 

   

bodą pod każdym względem. Prowadzi 
więc życie rozwięzłe. Zwyrodnienie płcio 
we jest rzeczą powszechną i nikogo nie 
krępuje. Również nikt się nie gorszy, je 
żeli panna chodzi z brzuszkiem i rodzi 
dziecko. Przeciwnie panna-matka chwa- 
li się nieraz przyrostem w rodzinie. Je- 
żeli ojciec nie chce płacić na dziecko, 
skarży go przed sądem. Rozprawy takie 
odbywają się przy drzwiach otwartych. 

Moralności publicznej to nie obraża. 

— Czy zdaniem pana, jest to rzecz go 
dna potępienia? 

Oczywiście. Nie chciałbym, aby 
dzieci moje były wychowane w podobnej 
atmosferze. Przecież statystycznie stwier 
dzono, że 50 proc. młodzieży robotniczej 
obojga płci w Leningradzie zakażona 
jest chorobami wenerycznemi. 

— Sporo! 
— Tak. Z młodzieżą związane jest 

inne zagadnienie zdrowotne. Mianowi- 
cie również stwierdzono statystycznie. 
że prawie 70 proc. młodzieży roboinicz 
w Leningradzie cierpi na płuca. 

— Po 17 
wieckiego*. 

— Rząd sowiecki docenia powagę 
sytuacji. Wprowadził naprzykład „doj 
nie bab“. : 

— (o!? 

„Dojenie bab* — tak robolniey 
nazywają akcję podkarmiania niemo- 
wląt. W związku z badaniem zdrowolnoś 

ci młodzie zwrócono większą uwagę 

na najmłodszych obywateli — miano- 
wicie na niemowlęta. Jest duży proceni 
(nie pamiętam w tej chwili jaki) matek. 
rodzących w siódmym miesiącu oraz nie 
posiadających zupełnie albo w małej 
ilości mleko do karmienia. Wszystko to 
wynika ze złego odżywiania się kobiel 
ciężarnych. Rząd rozwiązał sprawę do- 
karmiania niemowląt przez odbieranie 
mleka tym matkom, które posiadają go 
dużo. „Leningradzka prawda*: pisała we 
wrześniu, że w ten sposób dokarmia się 
150 tysięcy niemowląt w okręgu. Kobiety 
które oddają mleko, otrzymują wzamian 
dziennie 1 litr mleka, przepuszczonego 
przez „centryfugę*. Ten system dokar- 
miania niemowląt, robotnicy nazywają 
wulgarnie — „dojeniem bab*. 

— Zróbmy teraz duży przeskok — 
od niemowląt do wyższych uezelni. 

— Mogę tyle powiedzieć, że każdy 
student uniwersytetu ma stypendjum, 
wahające się w granicach od 100 do 120 

rubli. Tylko nie każdy może zostać stu- 
dentem. Zależy to. od zdolności. 

Tu uzupełnię informację „udarnika* 
opisem warunków życia studenta so- 

wieckiego, zawartem w „Za Industriali- 
zację“ z dnia 28 października. Gazeta ta 
podaje, że do Świerdłowska przeniesio- 
no z różnych miast siedem instytutów. 
Studenci po przybyciu do miasta nie zna 
leźli pomieszczeń i żyć musza w okrop- 
nych warunkach (śpią na podłodze w nie 
oświetlonych i nieogrzanych pomieszeze 
niach).. W rezultacie 50-ciu studentė x 
porzuciło instytut. Oprócz tego w gaze- 
cie „Gudok* również sowieckiej, z 28 paź 
dziernika znajduje się list zbiorowy stu 
dentów, którzy żalą się, że nie otrzyma 
ją regularnie swych stypendjów. że apro 
wizacja pogarsza się z dnia na dzień — 
tak że obecnie jedynym ich pokarmem 
poza chlebem (b. lichego gatunku) jest 
marchew i kapusta kiszona. Powoduje 
to wzrost chorób żołądkowych. Dzieje 
się to w instytucie kijowskim. 

— Tak — rzekł „udarnik* na zakoń- 

czenie rozmowy o młodzieży sowieckiej. 
— Młode pokolenie Rosji zaczyna tracić 

wiarę w swych duchowych przywód- 
ców. Zobaczymy co przyniesie przy- 

szłość? Włod. 

  

latach istnienia „raju so 

    

  

   

  

   



ZAMIAST OBOZU HOKEJOWEGO 
DWADZIEŚCIA STOPNI CIEPŁA 

W najbliższą niedzielę w Katowicach miał 
zostać otwarty specjalny obóz treningowy dla 

naszych hokeistów. Tymczasem zupełnie 5ро- 
temperatura znacznie się podniosła 

i już obecnie przeszło % stopni. W tych 
warunkach naturalnie niema mowy o otwarciu 
obozu hokejowego. Polski Związek Hokejowy 

postanowił też przesunąć termin otwarcia obozu 
na dzień 19 listopada. Termin ten jest oczywi- 
ście również zależny od warunków atmosfe 
rycznycn. 

  

    

  

    

    

MAKABI PRZEGRYWA Z DRUŻY 
ŁOTEWSKĄ. 

W środę wa wska Makabi rozegrała w 

  

Rydze mecz z drużyną łotewską, w skład której 
wchodzili najlepsi pięściarze Rygi. Wyniki po- 
szczególnych walk były następujące: 

    

  

Birenbaum przegrał na punkty z Dołgiere 
(Łotwa). Wynik krzywdzi zawodnika warszaw* 

    

skiego, ł na remis. 

Rosenblum wygrał wysoko na punkty z Ło- 
lyszem Timermensem. 

który zasł 

grywa po równej walce na 

  

Neustadt został znokautowany niespodziewa 
nie przez dziko walczącego Knisisa. 

Pilnik odniósł zwycięstwo przez dyskwalifi 
kację Dunkisa w drugiej rundzie. 

, Neudingowi p nano jedynie remis z Za- 
rzeckim (Łotwa), mimo jego wyraźnej prze 
wagi. 

W ogólnej punktacji Łotysze wygrali 7:5 

Wobec doliczenia wyniku wtorkowego spotka 
nia Thaist—Winograd, zakończonego zwycięst 
wem Łotysza, ogólny wynik meczu brzmi 9:5 
dla Łotyszów. 

   

        

ZBIÓRKA MOTOCYKLISTÓW 
STRZELCA. 

Kierownictwo Sekcji  Motoc yklowej K. S. 

Strzelca podaje do wiadomości, że wszyscy pa 
nowie motocykliści proszeni są o konieczne sta- 
wienie się na zbiórkę celem wzięcia udziału w 
niedzielnej defiladzie. 

Zbórka wyznaczona jest na godz. 8.30 przy 
ul. Dabrowskigo. 

   

  

MECZ Z NAPRZODEM 
TRANSMITOWANY BĘDZIE NA GAŁĄ 

POLSKĘ. 

ię, że niedzi mecz piłkar: 
ski między W! Neprzodem х 1 n trausmi 
łowany będzie przez radjo wileńskie na wszyst- 
kie rozgłośnie radja polskiego. 

rozpocznie się o godz. 
1 połowę meczu. 

Jle kosztował udział 
w wyścigach lotniczych? 

Nowoczesna sława jest bardzo kosztowną 
przyjemnością. Odnosi się to szczególnie do wy- 
śeigów lotniczych. Nawet nagrody zwycięskie 
bardzo częste nie pokrywają wydatków inwe: 
stycyjnych, związanych z wyścigami. 

Zwycięsey estatnich wyścigów para Scott i 
Uampell Black wyszli z wyścigów z czystą na- 
grodą 10.000 funtów, bo koszta, które w tej sa- 
mej wysokości w przygotowania włożyli, pokrył 
mecenas tej pary, mister A. O. Edwards. 

Bez snbwencyj ze strony mecenasów, kto wie 
czy możnaby wogól taki lot podjąć. Sir Mac- 
Pherson Robertson asygnował na nagrody 15 
tys. funtów, Bernard Rubin wsupomógł parę 
Chateart-Jones i Ken Walter 10.009 funtów. De 
Havilband Aireratt Company wyasygnowała na 
ten eel 15.000 funtów, kpt. Stack, który sam brał 
adział w wyścigach, kosztowała ta impreza 10.000 
funtów. 

Najsłynniejsi lotnicy świata, małżeństwo A- 
my i Jim Mollison decieli na koszt własny. Wy- 
dali na to 7.000 funtów, nie wliczając generalnej 
reperacji w Allahabad, gdzie zmuszeni byli lą- 
dować. Amerykańską księżniczkę delarową ko- 
sztował łen wyścig 35.0000 funtów szterlingów. 

A teraz proszęvy obliczyć: 1 funt szterlingów 
= 26 zł 50 gr. (m) 

  

Dowiadujem 
        

   

   
  = Transm 15. Ohej- 

mie ona dru 

  

Fryderyk Schiller 

      
W dniu dzisiejszym pr 

nica dnia urodzin poety Fry 
„pada 175-ta rocz- 

śchillera. 

    

„KURJER% z dnia 10 listopada 1934 r. 

KURJER SPORTOWY  Wudłużi wszerzPolski 
Jutro mecz z Naprzodem 

  

Dziś przyjadą do Wilna DRZE, ze 
Sląska, którzy jutro rozegrają mecz se. 
wanżowy o wejście do Ligi. 

Na boisku po raz 5 spotka się WKS 
Smigły z Naprzodem z Lipin. Warto 
więc słów kilka poświęcić temu spotka- 
niu. 

Naprzód jest drużyną, tak zwaną 
twardą. Składa się ona z młodych, obie 
cujących graczy, któ rokują wielkie 

      

     

   
nadzieje. Sam fakt, że w drużynie tej 
gra reprezentant Polski Michalski jesi 
dowodem» że rzeczywiście Naprzód po- 
siada szereg talentów. Do wypadków bo 
wiem bardzo rzadkich zaliczają się fak- 

ty wyznaczenia graczy A klasowych dru 
żyn do reprezentacji Polski. Zaszczytu 
tego dostąpił właśnie Naprzód. 

(ajlepszą częścią drużyny jest atak, 
który pracuje nietylko środkową trójką. 
ale całą piątka. Atak Naprzodu, jak któ 

r fachowych piłkarzy powiedział, 
sunie jak lawina. 

  

    

  

Naprzód reprezentuje poziom gry. 

Walczy przytem dżentelmeńsko. Przy- 

  

  

najmniej tak mówi głos prasy sportowej. 
A teraz przejdźmy do drużyny wileń- 

skiej. Jeszcze nic straconego. Wystarczy 
przecież wygrać mecz 1:0, by mieć rów- 
ną ilość punktów z Naprzodem. Trzeba 
bowiem wiedzieć, że w finałowych roz- 

  

   

grywkach pod uwagę są brane punkty, 

a nie stosunek bramek, jak to miało 
miejsce w półfinałach. 

Wilnianie powinni pamiętać, że mecz 
rewanżowy z Naprzodem jest decydują- 
cem spotkaniem. Nadzieja jeszcze jest. 
Trzeba starać się wykorzystać wsz 

  

   

  

do zwycięstwa powinni > 

dąž 

  

yć wszyscy. 

Jeżeli WIKS. zagra tak jak z Legj: 
poznańską, to możemy śmiało twierdzić, 
że Wilno u siebie na boisku odniesie cen 
ne zwycięstwo. W dużej mierze zwycie- 
stwo uzależnione jest od linji ataku, któ 
ry powinien starać się jak najwięcej 
strzelać. Wierzymy: że drużyna WKS. do 
łoży wszelkich starań, by zagrać jeden z 
najlepszych swoich meczó 

   

      

ża jak nas 
pośpiesz- 

bę- 

Naprzód do Wilna prz) 
informują, dzisiaj pociągiem 
nym z Warszawy. Mecz sędziować 
dzie dr. Lustgarten. 

Spotkanie odbędzie się oczywiście na 
stadjonie reprezenlacyjnym przy ul. 
Werkowskiej. Początek o godz. 14. Kie 
rownictwo WIKS. ma jednak porozumieć 

  

  

  
się jak z Naprzodem, tak też i z p. Lus- 
gartentem, by mecz rozpocząć nieco 
wcześniej. 

e 

Ćwiczenia szermiercze w Japonji 

  

We wszystkich szkołach średnich. japońskich wy 

em zamiast szabli fizycznego szermierkę, p 

  

    

  

o jeden z punktó 

bambusów. Na 
rmierczych 

  

Literatura... ludowa! 
Rynek. Jak to zwykle: 

na swobodnie 

sprzedają—kupują, 

tłumik 250 

osobliwego 

jszem miejscu osób, 

  

zasłuchani w żałobne tony duetu. 

Kobieta i mężczyzna, on ślepy, zarabiają w ten 

sposób, wywodząc wysokim 

wstrząsające tony o „dzieciach otrutych esencją 

    

falsetem jakieś 

janiskim*, 

po 

przez macochę, co się stało w pow. 

iak głosi drukowana ulotka, sprz 

5: gr. 

Wydane do nakładem 

stochowy. Druk. 

kańska 3. 

Jest też w tej ulotce „Prawdziwe zdarzenie 
o wyrodnych dzieciach“: „Gdy zachoruje i nie 
śpi w nocy, to się męczycie rodzice, a gdy wy- 
rośnie synek lub córka dałby ci wór i palicę*, 
oraz „Straszna zemsta wzgardzonej dziewczy- 
ny *, która woła do matki „dziś pl: 

dawana 

  

   Alex. Kubiaczyka 

Cz J. Lubicz, Grodno, Domin 

      

za córką 
iwą ukochaną a ja nikczemną zbrodniarka, je- 

  

siem znów zakrałowaną*, więc młodzian, co 

przez klórego tragedja zbrodni się stała, ona 

      

prętko do domu pobiegła, rewolwer w szeń 

włożyła i... drżącą ręką do niego trzy strzały 

wprost wystrzeliła ale.. miast uwodziciela to 

  

swą rywalkę zabiła”. Tłumaczy się przed sądem, 

że zbołee nie mogłam i jego zastrzelenie chcia- 

jej 
któ- 

niewinne 

Ale nieszczęśliwe 

łam a 

  

przez ©my życie ja 
dziewczyny, 

a (chyba te, które na staroś 
iwsze, przyp. słuchacza). Oni 

(dziewczyny) w rozpaczy za niemi to różnych 
zemstw wyszukują... młodzeńcy bez 

im powracacie a później się na 

odebrałam”. 

    

ach wy 
  serce głowy 

  

ženicie“. 

Oto karmi bezpośrednio 
chłonąc literaturę! O kulturo—oświato—propa- 

—ortografjo! 

czem się „narod 

gando 

Słuchacz. 
  

Ilu jest Chińczyków ? 

  

szym narodem na świecie są Chiń- 
czycy. To nie ulega żadnej wątpliwości. Dokład- 
nie IEGAE okreś bę mieszkańców „Kraju 

    

   

   

niepodobieństwem. Czy 
jest ich 450 miljonów, czy też 500 — tego nie 
można kategorycznie twierdzić nawet dzisiaj, 

  

mimo częściowej europeizacji Chin i statystyki, 
opartej na wzorach zachodnich. 

Nawolt jalne komunikaty o rezultatach 
spisu lan ści w Chinach były zawsze podawa 

  

   
      

    

     

  

    

  

he'ż z niem. Stan zaś ludn: zmieniał 
się w kależidśe od sposobu i szybkości przepro- 
wadzenia spisu, przyczem wynikały zagadkowe 
przesun Oto — według oficjalnych źródeł 
chińskich Chiny w 1580 r. liczyły 60 milia- 
nów ludności, lecz w 1662 r. spi azał ol 
brzymią różnicę, gdyż ylko* jon w. 
W 1711 r. urzędnicy cesarscy doliczyli się 28 mi- 

W” jakis ljonów. 

  

   
dziwny sposób spis przeprowa 

   

   

  

   
      

  

/ dwadz pięć lał później w 1736 I. 
ł naraz 125 miljonów. I tak było i 

niej: w 1790 r. Chiny miały lie: 
nów mi 0 lecz w dwa lata później po 
skrupułatniejszem oblicz ypadła liczba 307 
miljonów. To jest ju nica zagadkowa. 

Zawodzą również ostatnie obliczenia. Oto w 
1928 r. ogłoszono z małem zastrzeżeniem że ii- 

a ludności „Kraju Środka* przekroczj 
Tymczasem w 1932 r. we 

sprawozdania ministerstwa spraw wewnę- 
ch — w Chinach żyje tylko 474 miljony 

z ańców (włączając w to Mandżurję — 31 
miljonów) 

'Pogódźmy się więc z tem, że długo je 
będzie. wiadomem, ilu jest faktycznie 
ków. 

  

     

  

    mę 485 miljonów. 
ług 

  

   

  

     nie 
hińczy- 

Ar, 

      

— OLBRZYMI MOST W TORUNIU. 
11 bm. odbędzie się uroezyste otwarcie 
mostu drogowego na Wiśle w Toruniu. 
Most o długości 900 mtr. i szerokości u- 
żytkowej 15 mtr. uważać należy za naj- 
większą inwestycję drogową w Polsce. 

Budowę mostu rozpoczęto w r. 1928. 
ukończono w 1934 r. Most zbudowano 

z funduszów państwowych i miejskich. 

Likwidacja Dyrekcji Kolejowej 
w Stanisławowie. „Monitor Polski* przy 
nosi zarządzenie ministra komunikacji z 
dnia 23 października: które postanawia, 
iż Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwo 

wych w Słanisławowie zostaje zlikwido- 
wana z dniem 15 listopada r. b. 

— Ś. p. Wiesław Kopczyński. W Ku 
rowie pod Białymstokiem zmarł nagle na 
udar serca w wieku lat 50 kilku Wiesław 
Kopczyński, wybitny znawca spraw rol- 

niczych, który w roku 1923 był przez 
krótki czas ministrem reform rolnych. 
Po przewrocie majowym zmarły brał u- 
dział w pracach Ministerstwa Rolnietwa 
i Reform Rolnych na różnych stanowi. 
skach. 

„WAMPIR Z ŁOWICZA* APELUJE. Osła- 
y bohater procesu o mordy seksualne, Ta- 

deusz Einstein, znany pod przydomkiem „Wam- 
pira z Łowicza”, który skazany został za doko- 
nanie kilku mordów na karę 13 lat wiezienia, 

wniósł skargę apolacyjną. Obrona wnosi o po- 
wołanie 3 najwybitniejszych psychjatrów w Pol- 
see dla zbadania stanu poczytalności Einsteina. 

— NIECODZIENNY WYPADEK KOLEJOWY 
wydarzył się na torze wąskctorowej kolejki po- 
między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Oto na 

ji kolejowej Tomaszewo ładowali robotnicy 
cukrowe. Gdy już 4 wagony były zupeł- 

załadowane, powstał nagle silny wicher. 
Silny wiatr spowodował że wagony ruszyły na- 
przód, a niehawem osiągając ogromną szybkość 
popędziły w stronę Opalenicy. 

iedługo jednak nastąpiło wykolejenie, wa- 
wyskoczyły z szyn i rczbiły się. 

— NAGRODY LUBLINA. Lubelski Zw. 
Ка Inej ustanowił nagrodę 
Hieronima Łopoczyńskiego, lit 
lost wa Prusa i 

    

    

     

  

  

        

- Pracy. 
naukową im. 

- im. Bo- 
im. Konstantego 
agrodę naukową 

Iskiej komitet 
howskiemu. prof. 

ałokształt jego praey 

            
     

      

   

  

    

  

  

naukowej. 

— SZCZEPKG I TOŃKO SK: 

lwowskiej Tali“ 

    

ARŽĄ. Znana 7 

popul: ara arty 

wych Szczepko i Tońko (Vaida i Vo- 

  

„wesołej 

    

słów rev 

  

gelinger) złożyli do sądu lwowskiego skargę 

przeciwko redaktorowi „Komika Polskiego *, wy- 

Chodz 

nik humorystyczny pod powy 

  

  

   

  

chodzącego we Lwowie. o to, iż tygod- 

zym tytułem za- 

  

mieszczał niewyszukane djalogi, których boha- 

terom nadano imiona Szczepka i Tońka. Żaden 

z tych djalogów nie wyszedł z pod pióra Szczep- 

ka + Toūka. 

— „GÓRALE DO STOLICY*. Z terenu woj. 
stanisławowskiego, lwowskiego i krakowskiego 

a 9 b. m. wycieczka góralska do sto- 
I zce, organizowanej pod hasłem 

„górale do stolicy* bierze udział 1000 osób, hu- 
cułów i lemków-górali w strojach ludowych. 

Trasę wycieczki ustalono następująco: Sta- 
nisławów — Lwów — iKraków — Warszawa — 
Częstochowa — Królewska Huta — Wieliczka 

— Mościce — Lwów i spowrotem Stanisławów 

— EUDOWA MOLA W GDYNI. Budowa 
mola p kiego w Gdyni na miejscu dawne- 
go drewnianego, posuwa się naprzód. Opalowa- 
nie i zapuszczanie kesonów ma się ku końcawi. 
Dragi pracują nad pogłębieniem dna. Molo bę- 
dzie oddane do użytku jesienią roku przyszłego. 

— W KIELCACH OTWARTA ZOSTAŁA WY- 
STAWA DROBIU I ZWIERZĄT  FUTERKO- 
WYCH, zorganizowana przez kielecką Izbę Rol- 

i iekawy ten pokaz zgromadził szereg cen- 
atów. z terenu woj. kieleckiego. 
stawy dokonał prezes kieleckiej Iz- 
poseł Tomasz Kozłowski. Wystawa 

     

   

  

   

  

   

  

    Otwarci 
by Rolni 
potrwa 3 dni. 

— BARKA RYBACKA Z PRZED 150 LAT. 
Inspekcja dróg wodnych w Bydgoszczy przystą 
piła do budowy nowego betonowego bulwaru 
nad Brdą. 

T. zw. sprawa „bulwarowa* ciągnęła się 

przez kilka lat, ale nie można było ruszyć jej 
z miejsca spowodu braku fundu . Obecnie 
miasto wyasygnowało pewną kwotę pieniężną, 
władze państwowe dopomogły i wreszcie rozpo- 

częto roboty. 
Niemałą yło odkopanie 

25-metrowej drewnianej łod zaa spoczywała 
dwa metry pod powierzchnią bu!waru w przy- 
bliżeniu przez 150 łat. W barce znaleziono stary 
dźwig i harpun rybacki do łowienia łososi oraz 
mały pieniążek pruski z r. 1810 i епаг х czasów 
Jana Kazimierza. 

HUMOR 
NASZE DZIECI. 

          

     

  

Ojciec zabrał ze sobą małego Jasi: 
Gdy 

na poło- 
wanie. przebiegł im drogę zając, ojciec 

   

    

ment, zajączku! 
ia i zajączek pędzi co tchu dalej. 

  

usiu, on cię zrozumiał i bieg- 
(Le Rire)



„KURJER“ х @та 10 listopada 1934 r. 7 

KOBIETA MA GŁOS 
KOLUMNA Z. P. O. K. 

KROK ZA KROKIEM 
    

  

*snaście lat niepodległości... Sze: 
sie lat wytężonej pracy twórczej... 

Z trzech. odrębnem prawem rządzo- 
nych. połaci ojczystego kraju, uzyska- 
no znów całość. A szło nie tylko o uni- 
fikację ustaw, lecz i o unifikację ducho: 

wą. Czasy niewoli przepoiły każdy za- 
bór odrębnemi naleciałościami. Trzeba 
było długiego okresu, dla zeskrobania 
tych nawierzchni, aby odsłonić to, zo 
wszystkim dzielnicom było wspólne. 
polskie serce, bijące miłością do kraju. 

Trzeba było szesnastu lat niepodle. 
głości, aby świat pojął, że Polska — to 
mocarstwo i że czas zapomnieć o Pol- 

sce skutej w kaj a raczej należy 

przywieść na pz czasy Świetność 
Rzeczypospolitej. 

Bastjon zachodniej kultury, rubieże 
cywilizacji europejskiej, _ przedmurze 
chrześcijaństwa — to są odwieczne role 
„Poloniae semper fideli Tak pojęta 
dziejowa misja państwa zmusza je do 
zajęcia stanowiska mocarstwowego, do 
którego Polska skutecznie zdążała, 
przez ostatnie lata. 

Rocznica niepodległości każe też za- 
stanowić się i zapytać: eo jeszcze przy- 
niosły minione dni? 

  

sna 

  

   

  

    

          

Jeżeli rząd nasz usiłuje. aby świat 
zapomniał o Polsce z okresu upadku : 
niewoli, to również dba o to, aby i lud- 

* pols przekreśliła w pamięci smu 

tne czasy saskie i tragiczną maksymę* 
   

  

„nierządem Ojczyzna stoi*. Nowa Poi- 
ska, Polska jasnego jutra, musi się op- 

rzeć na kadrach państwowo uświado- 
mionych obywateli, kórzy rozumieją, że 
tylko w harmonijnej współpracy pań- 

stwa i społeczeństwa leży przyszłość na 
rodu. W dobie ogólnego przewartościo 
wania wartości. gdy się rewizjonistycz- 
nie ustosunkowujemy do wszelkich do- 
$matów tradycji. potrzeba dobrej orjen: 
tacji. by nie zboczyć z prostej linji. Za 

Pion służyć może skoordynowana akcja 
stowarzyszeń i związków. gdzie nawet 

najbardziej  wybujały indywidualizm 
znajdzie ujście i, zamiast szerzenia anar 

<hjj, przyniesie korzyść w postaci inicja 
tywy. lub dobrego pomysłu, rzuconego 
na niwę pracy społecznej. 

  

  

      

Zmieniona dynamika współczesnego 
ia publicznego ad acta odkłada zdo- 

bycze drugiej połowy osiemnastego i 
dziewiętnastego wieku. gwałtownie szu- 
kając nowych dróg w dziedzinie polity- 
ki į ekonomji. Narody porzucają hasla 
„Deklaracji praw cztowieka“ i robesį 
rowskie: „le.peuple a raison toujour 

    

   

Przegląd kobiecych 
organizacyj wileńskich 

  

1) Stow. Pań Miłosierdzia Św. Wincentego— 

Młynowa 12. 

2) Zjednoczenie Ziemianek — Mickiewicza 

19- 

  

3| Katolicki Zw. Polek — Metropolitalna 1. 

4. Sodałicja Marjańska Pań — Królewska 7. 

5) Liga Dworcowa — Bazyljańska 1. 

6, Związek Pań Domu — Jagiellońska 

gmach Tow. Kredytowego. 

(D. c. n.) 

Z życia prowincji 
Życie ZPOK na prowincji bije żywym pul- 

sem, każdy powiat jest małą kuźnią, wykuwa- 
jacą ogniwa a państwowego. Będąc niedaw- 
no w Głęhokiem, z przyjemnością przyjrzałam 
się mechanizmowi pracy tamtejszego Zrzeszenia. 

_ Pełna inicjatywy przewodnicząca p. Zofja 
Kowalewsk nej pomocy p. Wysło- 
uchowej osiągnęły już ładne rezultaty swej 
działalności Ostatnio Zrzeszenie wynajęło cały 
domek, > ma się zmieścić duża świetlica 
dla młodzieży, lokal klubowy, bibljoteka i t. p. 

qzek zakłada też przedszkole dla dzieci w 
wieku pr zedszkolnym. Brak miejsca nie pozwa- 
la mi wymienić wielu innych prac, więc ograni- 
czę się do krótkiego ośw iadczenia, że gdyby nie 

»ołeczny i kulturalno= wiatowy pań tam- 
ch, miasto owo, położone na krańcach 

byłoby miejscem przez Boga i ludzi za- 
Pomnianem. M. 

i 

      

         

  

       

    

      

      

  

a o władzy ludu coraz częściej mówi się: 

jak o demagogii... 
Państwo za państwem ukróca wybu 

jały parlamentaryzm... 
Bankrutuje liberalizm Smitha i dok- 

tryna Marksa. Walka kapitakzmu z nie 
odłącznym mu socjalizmem, kończy się. 

    

bez zwycięstwa tej, czy innej strony. 
Trzeba zgodzić się z faktem ogól- 

nej pauperyzacji świata i upadkiem 
wielkiej finansjery. jak też trzeba wy- 
ciągnąć z tego odpowiednie wnioski. 
Trzeba rozwiązać trudny dylemat wie- 
ku — bezrobocie... 

To są nieliczne z mnogich postula- 
tów ekonomicznych, lecz prócz przesi- 
lenia gospodarczego przeżywamy jesz- 
cze kryzys duchowy 

Uczymy się być obywatelami Kraju, 
w najwznioślejszem pojęciu tego wyra- 

  

  

    

*ehtonów* 

my wspólnej nam ideologji  Wskrzesi- 
ciela Polskiego Czynu... Jednym ze skut 
ków powszechnej biedy jest ścieranie się 
pokolenia starszego z młodszymi, „aulo- 

z „przybyszami*, oraz ciągie 
zakusy na wolność pracy kobiet. Skoń- 
czy się to z kresem prosperity, z okre- 
sem, który trzeba stworzyć, gdyż sam 
przez się dobrobyt w kraju się nie zjawi. 

Przez lata niepodległości odbudowy- 
waliśmy pobojowiska i ruiny, przez lat 
szesnaście stworzyliśmy  prestige pań- 
stwa na zewnątrz, a przez następne la- 

la trzeba zgnieść zmorę nędzy, aby w 
drodze do realizowania różnych zadań 
polityczno - społecznych, nie zawadza: 
ły nam do ostateczności doprowadzone 
zmagania o byt, które przybierają dziś 
tak brutalne formy, odźwierciadlają 
się w postępowaniu jednostek i stowa- 
rzyszeń. oraz w brzydkiem echu błądza 

po szpaltach pism. Cz. M. 

  

   

LISTOPAD 

zu, t. zn. uczymy się pracować dla Oj. 
czyzny, a pracę swą podporządkowuje- 

Listopad. Pogańskie wspominki przodków. 

kiem kobiet> 

idąc za zwłokami 

/ nie jesł to miesiąc przedew     

  

d stuleciami, 

? Kto obmywał zastygłe ciała? 

Któż płakał prz 

do żałobnego stos    

  

Kto przechowuje pamiątki po zmarłych i wau- 

kom pokazuje żałobne relikwj Kobiety. One 

są strażniezkami rodzinnego żalu i narodowycn 

bólów, Do nich prz 

mężczyzna aby w ich łzach poszukać ulgi, gdy 

sam usta do krwi zagryza. 

Dziwny to miesiąc listopad! Nad cmentarza- 

  

   ychodzi złamany cierpienieri 

   

  

mi płonie wtedy łuna, a z nadmogilnych mroków 

wybuchają w górę delikatne brzozy jak złocisty 

krzyk. Wśród ich rdzawych, wyraźnych w łunie 

listków gra nieuchwytny dreszcz. 

Między grobami błądzą / przedewszystkiem 

kobiety, strażniczki. mogił i kołysek.= ke 

  

Pod nogami szeleszczą liście, pachnie wil- 

gocią i gniciem jesieni, a już gdzieś głęboko kry 

ja się zarodki nowego 

niej wiosennym przepychem. 

uwierzyły w 

cia, żeby wytrysnąć póź 

  

Kobiety Zmartwych- 

wsłanie. Niosą na groby światło, od którego pal- 

purpurowemi 

pierwsze 

smużkami i 

  

ce sę przeświecają 

stawi świece między spróchniałe liście, z mo 

kremi oczyma, a przecież z uśmiechem. Z uśmie 

    

chem, bo nie wierzą, żeby można było umrzeć, 

tak naprawdę. To tylko rozdzierające rozstanie 

na czas nieokreślony, ale kobieca cierpliwość jest 

bez granic. Przeczekają. 

Dlatego na znak swojej wia 

wśród szeleszczących liści na gra 

uśmiechnięte światło, 

  

y, miłości i na 

  

dziei stawiają, 

bach, 

Pod ziemią próchnieją kości, pod ziemią nowe 

życia przeczuwają słońce, a 

zawsze 

wśród   zarodki 

uśmiechniętej trawy, gałązek i liści jaśnieje tysią 

'To jest listo- 

  

cami płomyków pamiętliwa miłość. 

pad. 

A ze wszystkich Tistopadów  najdziwniejszy 

jest polski listopad. Połacy! niecierpliwy, niesfor 

ny naród. Umie zajadle się kłócić, umie dobrze 

umierać, a plącze się w zwyczajnej codzienności 

i często nie potrafi tak się zmyślnie urządzić, jak 

inne narody. Polacy wybuchną, pokrwawią się, 

upadną znów wstają, aby dać świadectwo świe- 

Histej prawdzie, drzemiącej jednak w ich krwi. 

Giną i zostawiają kobietom swoim w spuściź 

pieśń i żal. 

  

     

   ie 

A różne sprawy polskie wyrastają i tłoczą 

się wśród dni listopada. Krew i sztandary. Rze 

zie i zwycięstwa. Narodziny i śmierć wielkości. 

Kobiety Polki 

ją wtedy rano ze ściągniętemi brwiami, bo w no 

cy trwożyły je dziwne sny. 

łyby wziąć naręcze ziół 

  

arowany miesiąc, Wsłzt- 

  

«cudownych i 

zapalić je na powietrzu z wróżebnem zaklęciem, 

aby w snopie gorących iskier spłonęło zło. 

Nie czynią tego, bo to byłoby przyznaniem się 

do porażki, wyznaniem 

Rzeczpospolilej nie grozi! To tylko dawne cie- 
mie idą przez polski listopad 

trwogi. A przecież nic 

     » tylko liście są 

smutne, bo szeleści wśród nich stąpanie śmier 

  

  

a brzozy zawsze są trwożne, więc i teraz krzy- 
czą złociś 

   
ie na cmentarzach. Tak trudno w li- 

slopadzie o równowagę, gdy s st polską ko- 

bietą. Blednie się w oczekiwaniu szczęścia, tak 

samo: jak w przeczućhi bólu. A fu wszystko się 

splątało w listopadzie! 

Ale dumą kobiety polskiej 

Wdzięk jej uśmiechu ocenili 

chroniła 

  

jest uśmiech. 

   cudzoziemcy. Lecz 

swój c przedewszystkiem dla 
tych, których kocha. Uśmiech jej zastąpi blask 

    ten 

  

  

płomienia z czarodziejskich ziół, zapalanych na 

wietrze. Będzie zaklęciem. 

ry w 

  

Będzie krzykiem wia- 

mężczyzn — Polaków. 

smęt listopada. 
Przełamali wszak 

Na zwiędłych liściach, wśród p: 

lących się resztką nikłego złota brzóz ustawili 

ołtarz polowy ku czci Zwycięstwa. Jedenasty Li- 

stopad! To przecież nie chwila — to trwała ra- 

dość pokoleń — prawda? Teraz trzeba w Rocz- 

n      ołtarzu i mocno uścisnąć so 

przysięgi. Jak słod- 

ko jest pochylić się nad głową syna, by mu po- 

„Bądź taki, jak twój ojciec!* Najpięk 

niejszy ze snów kobiety lo sen o Bohaterze. Ko- 

ę skupić się przy 

bie ręce na znak niezłomnej 

    

wiedzieć: 

bieta pragnąca spokoju dla swego gniazda i ja- 

snego nad gniazdem błękitu, wierzy instynktow 

nie, że spokój państwa opiera się tylko na ukry- 

tem bohaterstwie serc, na potencjonalnych mo- 

żliwościach drzemiących w obywatelu. A że jest 

twórczynią rasy, więe siedząc nad kołyską, szu- 

ka myślą po rozległej Polsce wielkości, którą 

mogłaby dziecku ukazać. Nie dziwcie się więc, 

że zawiesi w pokoju portret Józefa Piłsudskiego, 

a potem podniesie dziecko, aby mogło ciepłemi 

wargami gładkie szkło ucałować. 

To też jest rzutone na wiatr jesienny płomie- 

niste zaklęcie. 

Bo najpiękniejszy ze snów kobiety to sen o 

E. K. M. 

  

Bohaterze. 

KRONIKA 
W dniu 7 b. m. członkinie Z. P. O. K. wraz 

z przedstawicielkami wszystkich zblokowanych 
organizacyj, uczestniczyły w zebraniu, połączo- 
nem z towarzyską herbatką, a zainicjowanem i 

urządzonem przez gościnną Rodzinę Wojskową. 
Nie była to zwykła herbatka Rodziny Wojsko 
wej, bowiem znalazły się na niej reprezentantki 
aż 9 organizacyj sprzymierzonych, a mianowicie 

oprócz Rodziny Wojskowej przybyły do sali 
szkoły przy Kasynie Ofie iem członkinie 
Z: P, Q. K., Rodziny Policyjnej, P. Ż. P., Związ- 

ku Legjonistek, Kobiet z Wyższem Wykszłałce- 
niem, Przysposobienia Wojsk. Służby Obywat i 
BOG W: 

'Rodzina Wojskowa zgrana i Lia wewnetrz- 

nie umie otoczyć gości swoich atmosferą miłej 
pogody i serdeczności. Wszystkie organizacje na 

gościnnym terenie czują się „w domu*. Ten na: 
strój wzajemnej życzliwości wzmógł się jeszcze 

  

  

  

   

   

    

   

po przemówieniu pani Wandy Pełczyńskie 
ra zaznaczyła, że współpraca 9 organiza 
stalona przed wyborami do Rady Miejski 
dotychczas tylko plusy, a żadnych minusów. To 

zebranie towarzyskie urządzone w celu da- 
nia możności iom wzajemnego zbliże- 
nia się i poznania. W bliskiej może przyszłości 
sprzymierzone organiz podejmą nowe wspól 
ne prace dla osiągnięcia wspólnych większych 
rezultatów. To też takie zebrania towarzyskie 
mogą być bardzo doniosłe w skutkach, jeżeli 

j, któ 

   

   
   

          

   

pogłębią — dzięki bliższemu poznaniu się — 
ogólne zaufanie. tępnie p. W. Pełczyńska po- 
dała do wiadomości, że odcinek w „Kurjerze Wi 
leńskim* p. t. „Kobieta ma głos* stanie się orga- 
nem zblokowanych organizacyj ponieważ do ko- 
mitetu redakcyjnego wejdą przedstawicielki po- 
szczególnych zrzeszeń. 

Przemówienie p. Pełczyńskiej, cieszącej sie о- 

  

gromną popularnością w Wilnie wogóle, a wśród 
organizacyj kobiecych w szczególności, przyję- 
to jak zwykle rzęsistemi oklaskami. 

Rozległy się głosy na sali, żeby któraś z pań 
radnych, obecnych na herbatce, poinformowała 

o pracach w Radzie Miejskiej. 

  

    

Wyysłuchała tych próśb p. dyr. Staniewiczo- 
wa, km poinformowała zebri imie o przedwstę- 

*h pracach i zamierzeniach kobiet w Ra- 

Kobiety pragnęłyby stać się czynnikiem, 
wprowadzającym ład i harmonję. Cheą wziąć u- 
dział w stkich pracach, mających na celu 

dobro m ląd estetyczny. Kwest- 
ja opieki nad m: kiem, stan sanitarny 
i oświata słanie 

  

      

  

   
    

  

    

  

  

ską na terenie rady. 
ca dla ławniczek w 

    

Kobiety zdobyły dwa 
osobie p. dr. Hu ynowiczówny i p. Hillerowej: 
Pani J. Fieldorfówny, tak popularna w Rodz. 
Wóojsk., weszła do prezydjum. 

'Pani Slaniewiczowa wierzy, 

  

ż wysiłki kobiet, 

      
prz nych do Wilna, a dbatych o jego do- 
bro i piękno. dać realne wyniki. 

Zebran a yło się koło godz. 9 i pół.     

  

Członkinie zblokowanych Organi: zacho- 
miłe wspomnienie o „herbatce, która 

ć sztywna i uroczysta, gdyby ją urzą- 
„celebranci”, a stała się zapoczątkowaniem 

kobiecego, ponieważ gospo- 
organizatorki wniosły tutaj wdzięk i 

  

    
dzali 
wspólnego „domu 
dynie 
wesołość. 

  

— Q:le i zadania Z. P. O. K. (Streszczenie 

przemówienia p. Hillerowej na! Walnem Zebra | 
niu Zrzeszenia Grodzko-Powiatowego). 

34 sdei walk o Niepodległość wyrósł ZPOK. 
się wolnemi obywatelami we 

państwie skupiłyśmy się i skupiamy 
1zesze kobiece w imię idei wzmocnienia i ug- 

potęgi państwa polskiego. Związek 
ratelskiej Kobiet jest organizacją po- 

no-społeczną, stawia sobie za cel dobro 
państ dąży do tego, by jego siła i rozwój 
oparły się o trud i wysiłek całego świadomego 
społeczeństwa. Jesteśmy ideowo i pracą zwią- 

zane z obozem tych, którzy stanęli w szeregach 
legjonowych, tych którzy walczyli w obronie 
granic młodego państwa polskiego i tych którzy 
swą szczerą i uczciwą pracę oddają państwu i 
społeczeństwa i stają do współpracy z Rządem. 

Jako organizacja, kobieca niezależna prag- 
niemy ze społeczeństwa kobiecego wydobyć 
wszystkie wartości i umiejętno: i skupić we 
wspólnym wysiku dla podniesienia poziomu ży- 
cia społecznego w Polsce. Zwiększają się nasze 

szeregi, gdyż z coraz większem zrozumieniem 
spotykamy się wśród kobiet. Łączą nas wspólne 
prace dla społeczeństwa i Państwa, ale również 
wspólne sprawy świata kobiecego, od nie tuk 
dawna posiadające pełne prawa i obowiązki 
obywatelskie niezrealizowane jeszcze w dużej 

е Potrzeba dzisiaj w Polsce jak najwięcej 
ludzi ideowych, uspołecznionych, mocnych cha- 
rakterów. Zdaniem naszem nie tak nie oddzia 
ływuje wychowawczo, jak sama praca społeczna. 
iPrzez konkretną pracę społeczną chcemy dać 
społeczeństwu nietylko bezpośrednie korzyści a- 
le przy tej pracy wychowujemy rzesze kobiece 
na wartościowe obywatelk 

Wielka ufność w celowość naszej pracy wy- 

wołały słowa pre: *wka, wypowiedziane na 
zjeździe w Katowicach. Powiedział on: „położy- 

my nacisk na wychowanie charakterów, na wię- 
ksze zrozumienie, co znaczy honor, jako czynnik 

ulujący współ ycie z ludźmi, to napewno le- 
i przyczyni się do dźwigania społeczeństwa ku 

ym formom życia*... Jakże podobne są te 
myśli do tych, które wpaja w członkinie związ: 
ku p. Zofja Moraczewska. Twierdzi ona, że wy- 
chowanie obywatelskie opiera się na: 1) rozba- 
dzeniu uczuć obywatelskich i wyrobieniu posta- 
wy obywatelskiej. opartej 0 rozwoj charakteru 
| wartości indywidualnych, moralnych i umys-' 
łowych członkiń na wdrażaniu czioakiń do 
zrozumienia zagadnień politycznych i społecz- 
nych i brania czynnego udziału w pracy polity- 
cznej i społecznej dobro państwa mającej па 
celu. е 

Poprzez wszystkie nasze działy pracy idzie 
my do wytkniętego celu. Nie zrażą nas chwiiowe 
trudności. ciężkie pr ci organizacyjne ostat- 
nich miesięcy. Jesteśmy żywą organizacją, szu- 
kamy najlepszych metod i dróg dla naszej pracy, 
a z walki obecnej prowadzonej o ni» wyjdzie 

ycięsko. W. pracy swej spotykamv sie z 
bardzo życzliwym stosunkiem władz państwo- 
wych i samorządowych, za co składamv bardzo 

serdeczne podziękowanie... Z. K. 

— Referat Prasowy Wojewódzki zawiadamia 
swoje członkinie, że dnia 14 listopada, o 6:ej we 
środę odbędzie się rozszerzone zebranie Refe- 
1atu w związku z przemianowaniem odcinka 
„Kobieta ma głos* w kohimnę Zblokowanych 
Organizacyj. 

  

   

      

      

  

   

   
    

  

   

    

    

    

  

     

  

   

    

   

   

  

   

  

      

     
  

   

— Przewodnieząca Komitetu Redakcyjnego 
Zblckowanych Organizae; ugenja Kobylińska 
Masiejewska prosi Organizacje kobiece o wyde- 
legowanie członkiń, które wezmą udział w pra- 
cach Komitetu na zebranie organizacyjne we 
środę 14 listopada o godz. 6 i pół (punktualnie) 

do lokalu Zrzesz. Wojewódzkiego „Z. P. O. K. 
Jagiellońska 3 (Jadłodajnia). 

    
  

  

Kierowniczka Referatu Grodz. Opieki nad 
Matką i Dzieckiem zawiadamia, że prawo repor- 
tażu prasowego z placówek jej opiece powie- 
rzonych mają wyłącznie referentki prasowe Z. 
P. O. K. 

Poniedziałek Towarzyski ZPOK odbędzie się 

jak zwykle w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 3, 
a na miłych gości czeka dancimg, bridge, obfity 
bufet i różne inne atrakcje. Początek od godz. 
7-ej. 

 



„nigdzie 
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Uchwały rady Banku 
Akceptacyjnego 

"W dniu 6 b. m. odbyło się posiedzenie rady 
Banku Akceptacy jnego. 

Rada uchwaliła wnioski dyrekcji, nadając 
kilkudziesięciu 'K. K. O., spółdzielniom kredyto- 
wym i innym instytucjom uprawnienia do bez 
pośredniego korzystania z kredytu akceptacyj- 
nego i pomocy skarbu państwa. Ponadto po- 
wzięto uchwałę obniżającą, w odniesieniu do 

spółdzielni kredytowych, normę udzielonych 
przez nie kredytów rolniczych, stano ą pod- 

stawę do uzyskania przez nie uprawnień do bez 
pośredniej współpracy z Bankiem Akceptac 
nym, Dotychczas obowiązująca spółdzielnie kre- 
dytowe norma 100.000 zł. — wierzytelności rol- 
niczych, udzielonych z własnych środków 

nie zrefinansowanych, lub zrefinanso- 
wanych w Banku Polskim — została obniżona 
do 50.000 zł. Uchwała ta da możność do przy- 
stąpienia do prac konwersyjnych całemu szere- 
gowi nowych, drobniejszych spółdzielni kredy- 
towych. 

Wzrost wkładów 
w P. K. 0. 

W październiku r..b. wkłady oszczędn. 
jak również liczba oszczędzających wykazują 
dalszy, poważny wzrost. Wkłady oszezędnościo- 
we wzresły o 10,282,64 złote, osiągając na dzień 

31-szy października r. b. stan — 585.269.746 zł 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów oszczęd- 
nościowych, wzrosła w tym czasie i liczba 0sz- 
czędzających w P. K. O. W ciągu października 

r. b. P. K. O. wydała 41. 120 nowych zezek 

oszezędnościowych, osi 31-szy 
października r. b. liczbę 

Niemiecka izba handlo- 
wa dla Polski utworzyła 
wydział kompensacyjny 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra“, niemiec- 
ka izba handlowa dla Polski (Dentsche Handels- 
kammer Рг Polen! utworzyła przy swoim od: 
dziale w Berlinie specjalny wydział kompensa: 

cyjn Wydział ten. współpr jąc z odpowied: 

nimi czynnikami polskimi, zajmuje się pośred 
nictwem 'i przeprowadzaniem tranzakcyj kom: 

pensacyjny 

Należy zaznaczyć, że polsko-niemiecki układ 
kompensacyjny, przewidujący dla każdego z 
obu krajów wywóz towarów warłoś miljony 
złotych, rozciąga się wartościowo tylko na drob- 

polsko-niemieckiej wymiany towaro- 

   

    

  

   

    

  

      

  

   

    

      

    
    

  

      

      

   

  

  

  

V objętych układem artykułów 
jest również ograniczona. Włobec tego, 

  

w przyszłości odgrywać będą jak i daw j 
znaczną rolę w polsko-niemieckim ruchu towa- 
rowym. 

Zainteresowani mogą się zgł bezpośred- 

nio do Izby Niemieckiej, względnie też do dele 
gatta tej organizacji w Warszawie p. Arno Kind- 
1era — ulica Zgoda 12 m. 10. 

Z PAMIĘTNIKÓW: 

córki Ad. Mickiewicza 
Gdyby kto mógł był żywcem pochwy 

cić które z jego opowiadań, miałby cie- 
kawą pogadankę szlachecką w rodzaju 
Pamiętników Paska, choć wypadki po- 
lityczne mniejszą grały tam rolę, niż 
polowania i osobiste przygody. Czło- 
wiek ten bowiem przechodził nieraz naj 
dziwniejsze koleje, narażając niekiedj 
nawet życie, lecz przytem nigdy nie po- 
mijając sposobności, żeby się zabawić 

z przyjaciółmi, damom uszanowanie zło- 

    

  

  

    

  

żyć, a zauważyć i zapamiętać w szeze- 
gólności zalety każdego psa i konia 
Między Francuzami. kolegam: w admi- 
nistracji kolei żelaznej i podwładnymi, 
bardzo był lubiany i w zabawny czasem 
sposób starał się przed nimi honor pol- 
ski podtrzymywać. Kiedy dziwili się 
nad jego ogromnym wzrostem i Siłą, od 
powiedział zaw skromnie: 

— Ja w swoim kraju obok innych, 
zawsze za bardzo wątłego i słabego ucho 
dziłem. 

Przejmowało to Francuzów niezmier 
nem zadziwieniem. 

Ponieważ nazywał zawsze siebie a- 
kraińskim Kozakiem, a Francuzom to 
nazwanie przedstawia tylko nawpół dzi 
kie hordy, które w Paryżu koczowały 
podczas wkroczenia wojsk sprzymierzo- 
nych, jeden ze znajomych go zapytał: 

— Kiedy pan jest Kozakiem. to mo- 
że pan jadasz łojówki. jak ci co u nas 
byli w 1814 r.? 

  

    

  

„KURJER* z dnia 10 listopada 1934 r. 

Wiadomości gospodarcze 
Wydajność pracyrobotnika polskiego Nowy 

W wielu fabrykach i przedsiębiorstwach w 

ik słyszy się skargi na duży spadek wydaj- 

ności pracy robotnika w ostatnich latach. I czę- 

  

sto, oskarża się ich o lenistwo, 

Czy słus 

Otóż jedną z najczęstszych przyczyn małej 

wydajności pracy a jest brak selekcji. 

Ludzi zatrudnia się gdziekolwiek, 

złą wolę i t. p. 

nie? 

    

  robotnik. 

bez uwzględ“- 

nienia ich przyrodzonych właściwości i uzdol- 

nień, ładu taką czynność, jak 

np. praca zespołowa 3 ludzi przy podnoszeniu 

ciężarów. Jeden jest bardzo silny, może podnie 

100 kg., drugi podnosi tylko 50 kg., trzeci — 30 

kg. Jeśli pracują razem, to praca nastawiona 

jest, oczywiście na najsłabszego. Ale podzielmy 

ich w inny sposób: robotników o doskonale roz 

    

Weźmy dla prz 

  

winiętych mięśniach zatrudnijmy przy 

szeniu ciężarów, 

podno- 

słabszych przy innych czynnoś- 

ciach, nie wymagających duż 

czności — wówczas wydajność 

znacznie się podniesie. 

jest to najprostszy 

  

j siły, a raczej zrę 

każdego z nich 

przykład selekcji robot- 

nika. Uzdolnień jest dużo i są one różnorodne, 

a każdy niemal rodzaj pracy wymaga innego uz- 

dolnienia. ych pracach robotnik np. 

musi się odznac: dobrem sercem, w 

wypadkach zdrowemi płucami, 

cznością, 

Przy nie 

  

    < innych 

kiedyindziej zrę- 

w innych jeszcze wypadkach w a 

inteligencją i t. d. Bez selekcji robotników we- 

dług ich uzdolnień praca musi być mało wyda 

na. 

    

Selekcję taką przeprowadzić można na pod- 

  

stawie (badań 

badań , perjodycznych 

nionych. 

lekarskich nowowstępujących i 

robotników już zatrud- 

Badania te posiadają podwójną war- 

tość: dla pracodawcy i dla robotnika. Pierwsze- 

mu gwarantują należyte zatrudnienie robotnika 

w sposób korzystny dla przedsiębiorstwa, robot: 

nikowi zaś zapewniają pracę, odpowiadającą je- 

go siłom i możnościom. Badanie okresowe stwier 

dza, czy wybór był dobry, czy rebotnik nie po 

niósł szkód wskutek złego przydziału do pracy. 

W wypadkach kiedy przydział był zły, należy w 

interesie i pracy i robotnika przenie: 

indziej. 

    

go gdzie 

Drugim czynnikiem który obniża wydaj: 

ność robotnika, są złe warunki zdrowotne pra- 

cy. Źle pracuje człowiek w atmosferze dusznej 

i gorącej albo zbyt zimnej; źle pracuje w at- 

mosferze pyłu, przy złem oświetleniu, w hałasie 

i stukocie; wydajnoś 

  

pracy jest mała, jeśli ro- 

botnik pracuje w niewłaściwej pozycji, jeśli np 

jest niepotrzebnie pochylony albo długo stoi; tak 

samo, jeśli tempo pracy jest niewłaściwe, nv. 

zbyt szybkie, bez pauz i odpoczynków; ujemnie 

też wpływają na wydajność pracy wszelkie za 

trucia substancjami, z któremi robotnik styka się 

przy pracy. 

Aby podnieść wydajność pracy robotnika w 

Polsce, trzeba usunąć przy y dotychczasowe 

go stanu, trzeba udoskonalić warunki pracy. Za- 

granicą pracodawcy już dawno zrozumieli, ża 

  

higjena pracy nie jest akcją humanitarną, lecz 

poprostu interesem. 

Jesień w Warszawie 

  

Jedna z najpiękniejszych ulic stolicy Aleja Szucha w blasku jesiennego słońca. Po lewej stro- 
nie gmach Ministerstwa W. R. 

  

Na co Służalski odpowiedział z niez- 
mierną powagą: 

— Ja, panie, liczę się do ucywilizo- 
wanych Kozaków, jadam tylko steary- 
nowe Świece. 3 

Zajęciem jego u nas było, jak zaw 
sze mawiał, temperować ojcu pióra: któ 
re doskonale przypadały do ręki, do 
starczać szczególnych haczyków do czy 
szczenia fajki, a na święcone Śliczne le- 
pić baranki z masła z kręconą wełną. 
Dla nas dzieci miał zawsze podarunecz 
ki: ptaszki i kwiaty, a dla maleńkich 
nawet panienek rycerskie atencje. 

Pierwszy raz od niego dowiedziałam 
się, dostając na imieniny śliczną, białą 
różę, że to kwiat nasz herbowy. że 'Po- 
raj ma białą różę na czerwonem polu, 
co później odnalazłam i w „Panu Tade 
uszu”. Czasem sprawiał nam też wielką 
przyjemność, grając wieczorem na dru 
mli. Wówczas gasiły się świece i w czar 
nej pomroce odzywały się dzikie, ory- 
ginalne tony cygańskiej muzyki którą 
ojciec lubił słuchać. Podczas karnawa- 
łu, w chwilach dobrego humoru, wystę- 
pował Służalski z Kozakiem, którego 
tańcował znakomicie, ze wszystkiemi 
kozackiemi sztukami i prysiudami, a 

niezmierną nasza admiracją. Trzeba by 
ło jego wesołości, aby w tym ciężkim 
1849 r. rozjaśnić tak czarny zewsząd ho- 
ryzont i smutny często humor ojca. 

Ojciec pracował nad dziennikiem 
„La Tribune des Peuples*, ciężkie to 

i niepewne zajęcie wkrótce ustało. „„Col- 
lege de France* już było dla joca zam- 
knięte. Nastały czasy tak ciężkie, że jed 
na po drugiej wszystkie kosztowności 
domu poszły na zastaw. Choć się nieraz 

  

   

    

ТО В: 

działo w naszych oczach. nie turbowa- 
liśmy się tem wcale: bo najprzód nie 
rozumieliśmy całej okropności położe- 
nia, a potem nie wzrośliśmy, jak to zwy 
kle dziś się dzieje, w poszanowaniu i 
uwielbieniu pieniądza. Uważaliśmy to 
za coś podrzędnego, i brak takowego nic 
miał jeszcze dla nas znaczenia. Powoii 
to przesilenie finansowe minęło i choć 
położenie zawsze trudnem było, droż 
sprzęty znowu do domu powróciły. 

  

e 

Władzio chodził do szkoły, ja w do 
mu uczyłam się i dopomagałam mamie 
w gospodarstwie, a szczególnie w Sszy- 
ciu z młodszą siostrą Helenką. W liez- 
bie ulubionych nam dzieciom  znajo- 
mych. zawitała wówczas pani Quinet, 
dobra, zacna i miła żona słynnego pro- 
fesora, która zjednała sobie nasze przy- 
wiązanie tkliwem zainteresowaniem się, 
którego szczerość dzieci uczuć umieją. 
Częstsze też wówczas zawiązały się sto- 
sunki z Micheletem i jego córką, panią 
Dumenil. We czwartki wieczorem czę- 
sło u nas się zbierano, mama grywała 
już to sama, już z akompanjamentem 
i dawał się słyszeć piękny głos: pani Du- 
menil. 

  

  

Ojciec muzykę tak lubił, sam na- 
wet parę kawałków ułożył, jak pamie- 
tam do słów Horacego, zaczynających 

się od wiersza: „Ibis Liburnis*, i do 
piosenki ludowej: „Szedł szlachcie do 
piekła gościńcem bitym, — choć sam 
nie grywał wcale, a śpiewem nie było 
można nazwać tego co sobie czasem 
półgłosem nucił. Lubił też bardzo, aby 
mu śpiewano chór Aniołów z „Dzia- 
dów*. 

  

dyrektor Banku 
Polskiego 

Dr. Tomasz Buczkowski — naczel- 
nik wydziałów: personalnego i prawne- 
go dyrekcji Banku Polskiego, mianowa- 
ny został przez Radę dyrektorem Banku 
Polskiego. 

Stan robót drogowych 
Roboty prowadzone na drogach pań- 

stwowych i samorządowych osiągnęły w 
bieżącym roku znaczną intensywność 
Świadczy o tem ilość zatrudnionych ro- 
botników przy tych robotach, która wa- 
hała się od 131.500 w czerwcu do 72.500 

       

we wrześniu. 
W zakresie utrzymania dróg państwe 

wych naprawionych gruntownie lub 
częściowo w robocie było około 8.400 
klm. z czego 73 proc. robót już wykona- 
no. 

W dziedzinie budowy nowych dróg 
i mostów państwowych na ukończenia 
znajduje się 115 klm. dróg. Ulepszonyca 
nawierzchni na drogach państwowych 
zbudowano w roku bieżącym 159 klm.. 
a roboty przygotowawcze dla ulepszer 
wykonano na długości 89 klm. 

Należy dodać jeszcze, że na terenie 
województwa krakowskiego na drogach 
państwowych i samorządowych odbudo- 
wano całkowicie prawie 95 klm. dróg. 
odbudowano nawierzchnie na przestrze- 
ni 296 klm. dróg, przyczem projektowa- 
ne jest zbudowanie nowych mostów 6500 
m. b. oraz odbudowanie częściowo znisz- 
czonych mostów 1500 m. b. Z ilości tej 

oddane już de publicznego użytku 
około 3000 m. b. mostów. 

Cenv nabiału i jaj w Wilnie 
ielni Mleczar- 
ilnie, ul. Koń- 

              

wedłuę noto 

skich i jajcz: 
ska 12. 

  

ań Związku Spółd 
arskich, Oddział w   

dnia 9 listopada 1934 r. 
Masło za 1 kg. w zł. Wyborowe 

3.20 (de .70 (hurt), 

Sołone 0: (detal;. 
Nowogródzki 2.30 (hurt). 

2.90 (hurt), 
З. (detal).        

   
     

    

      

    

2.80 (detal). Lechi (hurt), 2.40 (detal). 
Litewski 1.70 (hurt) (detal). 

60 szt., 0,11 za I szt. 
010 za 1 szt. Nr. $ — 

4.80 za 60 szt., 

Giełda warszawska 
WARSZAWA (Pat) Waluty: Berlin 214 30— 

) Gdańsk 173 : Londyn 2 

. Nowy Jork Ją. Kabel M ASYST 
CTOBIRST MILO" „12 

009 za. 1.szt 

      

  

      

Braciszka 
Sennemu 
о mi rz mu ośw 
Śpiewając i grając latajmy*wi i 

Nad czystym, nad cichym naszym kochan- 
kiem 

Chór ten ojciec układał na nutę 
Hajdna do hymnu narodowego angiel- 
skiego: „God save the Queen*. Ulubio- 
nymi jego oautorami byli Haydn. Beet- 
hoven, a w szczególności Mozart, które- 
go „Don Żuana* i „Flet Czarnoksięski* 
nad wszystko przekładał; szkołę włoską 
mniej cenił. Za czasów „College de Fran 

kiedy miał przygotowywać prelek - 
cję; najczęściej w wilję wieczorem, prze 
chadzał się po salonie, a mama grywała 
mu Mozarta godzinami całemi. Notat 
nie robił nigdy żadnych, i nazajutrz ra- 
no wychodził z prelekcją gotową. Mu- 
zyka klasyczna zawsze mi przypomina 
zachwycenie, z którem ulubionych swo- 
ich autorów ojciec słuchał, i niektóre u- 

twory wielkich mistrzów, zarówno z pio 
senkami niańki, wykołysały dziecinne 
lata nasze. 

Bywały też u nas czasem tria. Na ba 
setli grywał Stefan Zan, brat przyjacie- 
la ojea, Tomasza Zana, na skrzypcach, 
to p. Tropiański, to młody jeden Fran- 
cuz. Wieczorki, te bardzo proste, na 
których przyjęcie składało się tylko z 
herbaty i ciasteczek, wesołe zawsze by- 
wały i ożywione. Z odległych stron mia- 
sta schodzili się znajomi do naszego da- 
lekiego zakątka. 

Między często 

miłego sen 
od głowę 

zdami ty 

rozweselmiy. 
dło podści 

  

   

  

      

  

   
    

      

bywającymi odziię. 
czał się zabawnemi oryginalnościami 
Franciszek Grzymała, znany autor i 
dawny redaktor „Astrei*. 

(D. C. N.) 

 



Zjazd delegatów 
gmin wiejskich 

22 listopada r. b. odbędzie się w Wil- 
nie zjazd delegatów gmin wiejskich z te- 
renu województwa wileńskiego, zrzeszo- 

nych w Związku Gmin Wiejskich R. P., 

którego prezesem jest wicemarszałek Sej 
mu dr. K. Polakiewicz. 

Na zježdzie tym wygloszone będą m. 
in. referaty o głównych postanowieniach 

dekretów o oddłużeniu w rolnietwie i 
ich znaczeniu oraz o znaczeniu i skut- 
kach dekretu o oddłużeniu związków sa 
morządowych. 

Ponadto na zjeździe omówione z0- 
staną zmiany w ustawie o ubezpiecz 
niach społecznych dotyczące związków 
pracowników samorządowych, sprawy 
samorządu szkolnego, działalność Związ 

ku gmin wiejskich oraz rozpatrzone zo- 
staną wnioski gmin zgłoszone statutowo. 

Wileńszczyzna liczy 2388 
inwalidów wojennych 
Jak wynika z opracowanych  ostat- 

nio danych statystycznych, na terenie 
województwa wileńskiego znajduje się 
2388 inwalidów wojennych. Ogółem Poł- 
ska liczy 172.859 inwalidów. 

W trosce o jakość 
mleka 

sprawa tak 
spożywczego, jakim jest mleko 

1a. Dostawa mle ze wsi podmie 
ła się w prymitywny sposób, w źle przy 
dzbanach i innych otwartych naczy- 

а Rozrzedza a za pomocą wody, 
dolewanej w ilości, zależnej od stopnia uczci- 
wości mleczarki, było na porządku dziennym. 
Pozatem mleko pozostaw. 
pod względem zwykłej czystość 
lub nie przykryte dzbany 
dia mikrobów tak łatwo rozmnażających 
w mleku. 

Sprzedawca z drugiej ręki — sklepi 
był nie lepszy od bezpośrednich dos 

: jąc dalej i tak podfałszowany arty 

mleka dotąd była 

      

  

  

Dotychczas 

  

ważnego produktu 

  

   

      

   

        

   

   

    

się 

    

    

  

   

   

  

jakość trudna 

i bezskuteczna. 

Ostatnio Zarząd miasta zamierza obwieś 

snie p. Ministra O. S., regulujące handel 
em. W myśl tych ądzeń w sklepach * 

ałowych dopuszczalna będzie sprzedaż mle- 
ka na miarę, lecz w sklepach tych jednak ohok 
mle! przetworów mlecznych wolno będzie 

tylko: jaja, pieczywo (w gablotkach) 
oraz produkty w szczelnem opakowaniu drob- 
nicowem (sło! pudełka i t. p.). Sprzedi 
nych produktów będzie kwalifikowała sklep ja- 
ko miejsce sprzet niezróżniczkowanej 

W sklepach 7 
wanych sprzedaż mleka będz 

        

    

   ś spożywczych niezróżniczko- 
się mogła odł 

    

wać tylko w butelkach. Butelki winny być z 
jasnego. przezroczyst i zar po na-     

    

  

pełnieniu ich mlekiem « zamykane. O ile 

      

  

nie będą adały ięć mechanicznych, 
winny owane nowemi korkami, wy- 
jałowión a pomocą gotowania, względnie 
zamykane kapsłami lub krążkami teklurowemi. 
Butelki winny być zaopatrzone w nazwisko, 
imię i adres wła ela mleka. 

Naczynia, w których mleko jest przewożone, 

    

przenoszone lub roznoszone do domów oraz 
sprzedawane na targach, placach-i ulicach win-    

mi i po- 
mię, na- 

ytłoczone na 

twierdzonych 
mywającą się 

  

  

zwisko i adres właściciela mleka, w 
tabliczkach metalowych, stale pr 

do naczyń lub wymalowane nie. 
farbą. 

     

  

° 
Należy przypuszczać, 

. ynią się w zna 

szenia jakości sprzeda 

że nowe zarządzenia 
1ym stopniu do polep- 

wanego w Wilnie mleka. 

(i). 

w Izbie Przemysłowo- 
je konferencja w sprawie 
rozporządzenia Min. Opie- 
cego nadzoru nad mlekiem 

      

# 

  

m. odbyła 
Handlowej w Wi 
projektu noweliz: 
ki Społecznej, doty. 
i jego przetworami. 

Wychodząc. 4 założenia, że wynikające z roz- 

   
   

  

    

   
     

  

porządzenia przepisy są zbyt rygorystyczne w 

odniesieniu do sklepów spożywczych — przy 
równoczesnem nieuporządkow iu adlu do- 
mokrą o na rynkach i ulicach (wzbroniona 
jest sprzedaż mleka niebutelkowanego jedynie 
w sklepach spożywczych) — zebrani w, ypowie- 
dzieli się za zastosowaniem odn ych przepi- 
sów równ i do handlu domo ego. 

Zgodnie z wypowiedzianą opinj: 
dzenie tych przepisów — miałoby byt 
©droczone i następowałoby stopniowo. 

Omawiana była jeszcze sprawa zorganizo- 
Wania centralnych zlewni mleka, któreby zao- 
batrywały sklepy w mleko butelkowane oraz 
sprawa sprzedaży mleka na podstawie konce 
udzielanych przez władze państwowe i samorzą- 
dowe. 

    

   

      

R wprowa- 

:hwilowo 

  

   

  

        

  

TEATR NA POHULANCE 

Dziś i jutro o godz. Ś-ej wiecz. 

„FIRMA“ ; 
mia ooo 004 POPOOTYDOW EODOOOEOOO0Y 

  

  

„KURJER* z dnia 10 listopada 1934 r. 

Dwie petardy 
W dniu 9 b. m. przy ul. Ciasnej 12 

i ul. Popławskiej 19 przez nieznanych 
sprawców podrzueone zostały przy wej- 
ściach do żydowskich domów modlitwy 
dwie petardy, wykonane ręcznie i wy- 
pełnione prochem myśliwskim, które wy 
buchły nie czyniąc nikomu krzywdy. 

Siłą wybuchu zniszonych zestało kil- 
ka szyb oraz drzwi w budynku przy ul. 
Popławskiej. 

Odłamkiem zbitej szyby skaleczony 
został lekkc jeden z przechodniów, któ- 
ry w momencie wybuchu petardy przy 

ul. Popławskiej znajdował się obok m 
sca wypadku. 

  

   
   

Władze bezpieczeństwa natychm 
zarządziły dochodzenie w kierunku uja- 
wnienia spraweów tych karygodnych 
wybryków i są już na ich tropie. 

Włamanie z podkopem do znanej firmy 

  

Wezoraj rane polieja wileńska zaalarmowa- 
ała wiadomością o tem, ubiegłej nocy 

0 włamania w sklepie znanej w Wilnie 
firmy Simen Idelson, mieszczącej się na parte- 
rze domu 20 przy ul. Niemieckiej. 

  

     
  

  

Przybyła na miejsce wypadku policja ustali 
ła następujące szczegóły: | 

Złcdzieje przedostali się prawdopodobnie te- 
goż wieczora do piwnicy, mieszczącej się pod 
sklepem a oddzielonej od skltpu prawie dwu- 
metrowym fundamentem nrurowa Złodzie 

je wybili otwór w grubej warstwie eegiił i wap 
mna, poczem przy pomocy piły zrobili w podło- 
dze ezworekątny otwór i w ten sposób przedo- 
stali się do sklepu. 

Skradziono większą ilość towarów rozmaite 
go gatunku, jak jedwabie i dywany i t. p. Po- 

Sensacyjna skarga 
Wezeraj w noey de trzeciego komisarjatu P. 

P. zgłosił się przebywający chwilowo w Wilnie 
kupiec z Krosna pod Lwowem, Teodor Jędrze- 

iek i opowiedział o nieprzyjemnej przygodzie, 
jaka go spotkała w znanym w Wilnie nocnym 
łcekalu „Palais des dances*., Meldunek ten mający 
wszelkie cechy niepowszedniej sensacji, budzi 
jednak szereg zastrzeżeń i watpliwości, tak da- 
ее bcwiem wydaje się nieprawdopodobnym. 

    

    

  

   
  

      

Jak wynika z zeznań Jędrzejeka rzecz miała 

się następująco: 

Wiezoraj w nocy wstąpił do „Palais des dan- 
ces“. Po spożyciu kolacji, zdaniem meldujące- 
go dość skromnej, poprosił o rachunek. Rachu- 
nek wynosił 48 zł. Suma ta wydała się p. Jędrze 

jekowi tak dalece wygórowaną, że odmówił za- 
płacenia rachunku, żądając, by wezwano poste- 
runkowego celem spisania protokółu za pobie- 

  

nadto wyłamane szuflady kasy i skradziono stam 
tąd około 2 tysięcy zł. gotówką. Zdobyczą wła- 

mywaczy padło rów drogie nowe futre właś 
ciciela firmy pczestawione w budce kasowej. 

Wartość futra poszkodowany ocenia na 3% ty- 
siące zł. Ogólna suma strat nie zestała narazie 
ustalona. 

Wobec tego, że właściciel bawił w sklepie 
do pierwszej w nocy, włamania dokonane pomię 
dzy godziną pierwszą a szóstą nad ranem. 

Złodzieje „praczwali* w pośpiechu i nie zdą 
zabrać wszy: go. Dużo towaru znalezione 

porzuconego w piwnicy. Znaleziono również na 
miejs kradzieży narzędzia złodziejskie. nóż, 

duży kij i z hakiem i t. p. Ponadto znaleziono 
podrobiony klucz ed bramy. 

Włamania, jak widać dokonali specjaliści w 
swoim fachu. 

kupca lwowskiego 
ranie wygórowanych cen. I tutaj właśnie nastą 
piło to najnieprawdcepodobniejsze w całem zajś 
ciu. 

'Właściciel czy też dyrekior zakładu polecił 

kelnerom, by „izołowali* gościa i „pomówili* 
z nim na bności. Jak twierdzi Jędrzejak, kel 

nerzy, zgodni: z otrzymanem zleceniem, zaciąg 
nęli ge przemocą do oddzielnego pokoju i do- 
tkliwie pobili, poczem zabrali mu pertmonetkę 
zawierającą 182 zł .©6raz paszport zagraniczny. 
Z edebranej gotówki zapłacili rachanek właści 
cielewi, a jego wyrzucili ze schodów na ulicę. 

Aczkolwiek meldunek Jędrzejeka, jak to już 
zaznaczyliśmy, budzi poważne wątpliwości co do 

jego prawdziwości, ic jednak policja wszezęła 
w lej sprawie dochodzenie. 

Wezoraj przesłuchano właściciela restauracji 
p. Kneble iego Graz kelnerów. 0 wynikach 
dochodzenia poinformujemy czytelników. (e) 

    

        

  

     

  

  

      

„Rocznicy rewolucji październikowej" 
nikt nie „šwietowal“ 

W zwiazku z rocznic4 „rewolueji paždzier- 
nikowej* w Wilnie i na prowineji mi pwy 

ehznient komunistyczny usiłował urządzić ma- 
sówki i pochody agitacyjne. Z powodu braku 

5.000 odwołań od 
podatku dochodowego 
Jak się dowiadujemy, wymiar podatku do- 

chodowego na terenie Wilna został już zakoń- 
czony. Dokonany on został na podstawie starej 
ordynacji podatkowej. 

      

    

   

  

W drugiej połowie bież. mi a rozpocznie 
urzędowanie Kon a Odwoławcza, Przewodni-      
czącym Komisji odwoławczej dla Wileńskiej 
lzby Skarbowej mianowany został p. Malinow- 

      

      

inspektor podatkowy terstw:* Skarbu. 
Komisja odwolaweza składać będzie z 24 

członków i tyluż zastępców. Lista kandydatów 
na członków i ich zastępców została już skom- 
pletowana. Listę wysłała Izba Przemysłowo- 
Handlowa do Ministerstwa Skarbu celem zai- 
wierdzenia. Natychmiast po zatwierdzeniu Ko 
misja rozpocznie urzędowanie 

   

Jak się dowiadujemy, złożono już przeszłe 
5000 odwołań. Komisję odwoławczą czeka więc 
żmudna i długa praca. 

Protesty wekslowe 
W ubiegłym miesiącu na terenie Wilna : 

Wiileńs: zny zaprotestowano 1237 weksli na 
ogólną sumę 1.173.245 złotych. Z protestu w: 
piono weksli na sumę około 250.000 złotych, 

szta weksli znajduje się bądź w dyspozycji ka- 
morników, bądź w rę 

testów w porównaniu z popr: emi miesiąca- 

mi uległa nieznacznemu zmniejszeniu. * 

Likwidacja granicznych 
nieporozumień 

W wyniku osłałnich konferencyj polsko-lite- 
wskich, w rejonie Porzecza, Litwini wydali nam 

dwóch zabłąkanych p: chów, 
był przetrzymar 

skich oraz kilka sztuk bydła, które 

uszanowało* granicy. ejonie Łoź: j został 
wydany pr s władzom litewskim st. poli- 
cjant litew: który podczas pełnienia służby na 
granicy zbłądził na teren polski. 

Vivant sequens 
Dla uczczenia Święta Niepodległości pracow- 

nicy wytwórni Polskiego Monopolu Tytoniow. 
w Grodnie złożyli 601 złotych dla ofiar powodzi 

w Małopolsce. 

    

    

       

  

     

          

   

    

      

  

     

    

zwolenników oraz dzięki czujności policji — 
akeja komunistów na terenie całej Wileńszczyz- 

ny spaliła na panewce. Wszystkie zamierzenia 
zakończyły się kompłetnem fiaskiem. 

P. Kownacki skazany 
za zniesławienie 

w drugiej instancji sądowej 
Wezoraj Sąd Apelacyjny rozpoznał sprawę 

red. Pictra Kownackiego, skazanego przez Sąd 
Okręgowy w Wilnie za zniesławienie w druku 
b. wykładowey Instytutu Nauk Handlowo - Go 
spedarczych p. Tadeusza Topór - Wąsowskiego. 
Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu sprawy i zba- 
daniu świadków, doprowadzonych przez Gbronę, 

egłosił wyrok skazujący P. Kownackiego za znie 
sławie na dwa tygodnie aw:sztu i 200 zł. 
grzywny. 

Sąd uznał winę p. Kownackiego za udowod 
nicną w pięciu punktach oskarżenia, natomiast 
z zarzutów, zawartych w jednym z punktów, 

uniewinnił. (w) 

1 4 я ” * ° 

Powrót do średniowiecza 
Pisaliśmy kiedyś, że miasto nasze, dzięki c: 

nergicznej akcji Wydziału Opieki Społecznej, 

pozbyło się dawnego wyglądu średniowiecznego, 

  

  

  

kiedy to wałęsali się po ulicach umysłowo-cho- 

rzy i żebracy. 

  

  

  

Co prawda. umysłowo-chorych na ulicach na- 

szych już nie 

dzumy żebrujące kaleki, którzy wystawiają swe 

kalectwo na widok publiczny celem otrzymania 

od publiczności jałmużny, 

Przykłady. Wpobliżu Ostrej Bramy od czasu 

do c: aje jakaś dziewczyna z uschniętą 

nogą, wyslaw swą ułomność na widok pu 

bliezny. Na ul. M ielkiej w najruchliwszem miej 

scu wpobliżu Nr. 

takąż obnażoną 

  spotykamy, lecz coraz częściej wi- 

        

     

  

40 niedawno 

  

wysławał jak 

żebrak z Posiadamy w 

Wilnie aż dwóch żebraków z całkowicie ampu- 

ręką. 

towanemi nogami. Jeden z nich pełza w najbas- 

dziej ruchliwej dzielnicy przy ul. Wileńskiej u 

wylotu mostu Zielonego. 

lecz w mieś- 

do uprawia- 

eństwo winno 

Kalectwo jest rzeczą tragiczną, 

  

cie europejskiem nie może służyć 

Społe: 

w inny sposób nieść pomoc nieszczęśliwym. 

nia procederu żebraczego.    

Co na to Wydział Opieki Społecznej? 

() 

  

  
RADJO 

W WILNIE 

SOBOTA, dnia 10 listopada 1934 r. 

6.45: Pieśń, 
por Chwilka p. 

     

  

   

Muzyka. 
1 domu. 

Dziennik 
m dzienny. 

Gimnastyk. 
74 

  

   

      

       
      
      

Kosch I klamowy. ełda rolnicza. 
ał. 12.03: w a meteor. 

zegląd prasy. 12.10: lekka. 
ziennik pol. 13.05: ) a RS a" 

; Wiadomości ekspont. 15.35: Godz. ode. po- 
wieściowy. 15.45: Nowości płytowe. 16.30: Audy- 
cja dla dzieci. 17.00: Duety. 17 Koncert       

   

„Przeprowadzka. 18.00: Koncert rekla- 
Tygodnik litew 18.15: Recitał 
18.4 ak pracujemy w Radjo*. 

: Utwory na s „Bochnia — 
o soli“. 19.30: Muzyka dawna. 19 iPro- 

gram na niedzielę. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wił 
wiad LO, 20.00; S yk z przed Belwederu. 

Dziennik wieczorny. 
pracuje my w Polsce*. 21.00: „Szla- 

j piosenki* — audycja. 21.45: 
podległość dla najmłod lite- 
Koncert reklamowy. Mu- 
0: Specialna audy a Pola- 

Wiad. meteor : „Loża 
Muzyka tain Mu 

17.50: 

  

    
       

  

   

   

    
     

  

    
   

      Sżydete ów”. a: 24 Ou; 
zyka taneczna. 

NIEDZIE. 

  

„dnia 11 listopada 1934 r. 

  

    

; Muzyka; Gimnastyka; Dzien. 
ań domu; 9.30: Zapowiedź pro- 

Nabożeństwo; 10.40: A: w 
przerwach tr. z pola Mokotowskieg 

12.00: Hejnał; 12.03: Wiad. meteor.; a 5; 
wiedzieć rolnik powinien o zbycie mlek 
Poranek muzyczny; 13.00: „t1 listopada w M 

por.; 
gramu; 9.45: 

      

    

    

   

        

sku — Mazowieckim *; 13.15: D. c. poranku; 

14.00: Jubileuszo konkurs gramofonowy roz- 
głośni Wileńskiej. 15 nagród; 15.00: Poga     

nia meczu 
wego WI migły aprzód; 15.40: Audy 
dla wszystkich; 16.00: Recytacja prozy; 16.2 
Śpiewy historyczne; 16.45: Opowiadanie dla dzie 
ci starszych; 17.00: Muzyka ludowa do tańca; 

17.50: „Piłsudski wśród swoich ludzi*; 18.00: 
Słuchowisko; 18.45: „Pomnik Chwały na cmen- 
tarzu Obrońców Lwowa*; 19.00: Pieśni polskie 

nicza; 

    

   
   

  

   
    

  

w wyk. W. Wermińskiej; 19.15: Koncert; 19.45: 
Program na poniedziałek; 19.50: Pogad. aktu- 
alna; 20.00: Koncert muzyki polskiej; b 45: 

Dzien. wiec : „Jak prac 
21.00: „Na w j Iwowskiej f 
spor! "00. 0 1dycja poelyc        

  ; 22.30: Godzina 
D. e. godziny 

wiersza czy uszu 
Wiad. meteor.; 2: 

  

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś — MADAME POMPADOUR 
Jutro o g. 12.30—Poranek symfon. 

į o g 4-ej — BAL W SAVOY 
ceny zniżone 

     



    

    

Dziś: Andrzeja z Awelinu W. 
Sobota Jutro: Marcina B. W. 

10 I kys ha eloncs — sode m. A0 
Akistopad e Zachód słodcar * rodz.3m.26 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii М. $. В. 
w Wlinie z dnla 9/X1 — 1934 0 

Ciśnienie 758 
Temperatura średnia + 6 

Temperatura najw: 
Temperatura najniższa 
Opad 0,2 
Wiatr płdn. 

Tend. zniżkowa 
Uwagi: pochmurno, 

  

mgła. 

MIEJSK 4 

— Budowa drogi do wsi Dubówka. 
Wczoraj magisirat rozpoczął roboty 
przy budowie drogi do wsi Dubówka. 
Droga ta rozpoczynać się będzie od koń- 
ca ul. Wiłkomierskiej. Na robotach zna- 
łazło zatrudnienie 25 bezrobotnych. 

— REGULACJA PRAWEGO BRZEGU WILJ! 
W najbliższych dniach rozpocznie się zabijanie 
pali na prawym brzegu Wilji wpobliżu elektro- 
wni miejskiej. Zabijanie pali potrwa przez czas 
dłuższy i będzie wstępem do regulacji tego brze- 
gu rzeki. Roboty przy regulowaniu brzegu le- 
wego w przyszłym miesiącu mają być zakoń- 

czone. 
— RUCH CYWILNY W WILNIE. W ubieg- 

łym miesiącu na terenie Wilna urodziło się 457 
dzieci, w tej liczbie katolików 287, reszta innych 
wyznań. 

W tym samym czasie zmarły 263 osoby. 
więcej zgonów zanotowano na gruźlicę. 

'W październiku zawarto 119 ślubów, 
86 chrześcijańskich. 

Wilno opuściło 17 cudzoziemców oraz około 
30 miejscowych Żydów, którzy wyemigrowali 
do Palestyny. 

— SPRAWA OCZYSZCZANIA MIASTA. W 
związku z tem, iż oczyszczanie miasta kosztuje 
samorząd zgórą 120 . zł. rocznie, a mimo te 

nie stoi na wysok: zadania, czynniki samo- 
rządowe rozpatrywały ostatnio oferty w spra- 

wie wydzierżawienia przedsiębiorstwu prywatne 
mu prac oczyszczania miasta. 

Miasto na koncepcji wydzierżawienia tych 
prac mogłoby zyskać około 30 tys. zł. 

— UPORZĄDKOWANIE PARKÓW. Samo- 
rząd miejski z wiosną postanowił ostatecznie 
przystąpić do uregulowania parków miejskich i 
połączenia wszystkich parków z t. zw. Altarją. 
W Altarji urządzone zostałoby następnie muze- 
um etnograficzne Wileńszczyzny, 

Naj 

w tem 

      

Równocześnie władze miejskie postanowiły 
zasadzić młode drzewka na dalekich przedmie- 
ściach. 

ROZNE. 

— KOMUNIKAT POLSKIEGO TOWARZ 
'TWA KRAJOZNAWCZEGO. Spowodu świ 
rodowego w dniu il listopada rb. kolejna w 
czka pod hasłem „Wilnianie poznajcie Wilno* 
przesuwa się na następną niedzielę 18 lisiopada 

  

   

      

ZABAWY 
— VII „CZARNA KAWA" Koła: Prz 61 

Akademika. W niedzielę dnia 11 b. m. o godz. 

17—22 w hotelu Europejskim obchód Rocznicy 
Powstania Państwa Polskiego, 

— DZIŚ „DANCING - BRIDGE — CZARNA 
KAWA” w salonach Kasyna Garnizonowego. Po- 
czątek o godz. 21. 

— KOŁO WILEŃSKIE ZWIĄZKU OFICE- 
RÓW REZERWY uprzejmie zaprasza członków 
z rodzinami i wprowadzonych gości na „Dancing 
Bridge“, który się odbędzie dnia 10 listopada w 

lokalu własnym przy ul. Orzeszkowej 11-a m. 1 
oczątek o godz. 22. 

Teatr | muzyka 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „MADAME POMPADOUR'. Dziś, po raz 
If-gi wspaniale wystawiona stylowa operetka 

Falla „Madame Pompadour", która odznacza się 
piękną muzyką, oraz interesującą treścią. W ro- 

li tytułowej, roztacza czar swego talentu Janina 
Kulczycka. Opracowanie reżyserskie M. Domo- 
sławskiego. Zespół baletowy z p. Martówną i Cie- 
sielskim na czele wykona efektowną scenę ba- 

letową „Markiza i rewolucjonista”. Zniżki ważne 

JUTRZEJSZA POPOŁUDNIÓWKA. Jutro 
na przedstawieniu popołudniowem po cenach zni 
żonych grana będzie barwna operetka Abraha- 
ma „Bal w Savoy'u* z J. Kulczycką w roli ty- 
tułowej, 

— JUTRZEJSZY PORANEK SYMONICZNY 
W „LUTNI*. Jutro o godz. 12.30 w poł. odbę- 
dzie się III-ci Poranek Symfoniczny pod dyr. 
M. Kochanowskiego. Udział bierze Wil. Orkie- 
stra Symfoniczna, oraz znakomity wiolonczeli- 
sta Bogumił Syroka, którego występy zagrani- 
cą i w kraju cieszyły się olbrzymiem powodze- 
niem. W programie: Weber, Saint-Saens, Liszt, 
Czajkowski i Rimski-Korsakow. Ceny miejsc mi- 
nimalne od 25 gr. do 1.50 gr. 

„Koncert symfoniczny wywołał żywe zainte- 
resowanie. 

— WIECZÓR PIOSENEK HANKI ORDONÓ- 
WNY W „LUTNI*. Ulubienica publiczności wi 
leńskiej, znakomita pieśniarka Hanka Ordonó- 

wna, wystąpi w środę, dnia 14 b. m. z całkowi- 
tie nowym programem, składającym się z 21 

różnorodnych piosenek. Bilety już są do naby- 
cia.w kasie teatru „Lutnia*. 

TEATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w sobotę dn. 10 b. m. o godz. 8-ej 
przedstawienie wieczorowe wypełni doskonała 

        

„KURJER“ z dnia 10 listopada 1934 R” 
  

    

komedja psychologiczne M.* Hemara „Firma*. 
Ceny propagandowe. 

— Jutro, 11 bm..o. godz. .8 _wiecz. „Firma 

— BAJKA DLA DZIECI „SŁOW Jutro, 
w niedzielę dn. 11 b. m. o godz, 12-ej w poł. 

  

io godz. I m. 30 po poł. odegrana zostanie prze- 
śliczna bajka dla dzieci, według Andersena p. t. 
„Słowik. Ceny propagandowe. 

SZA POPOŁUDNIÓWKA. Jutro, 
ę dn. 11 b. m. o godz. 4-ej po poł. 1- 

każe się na przedstawieniu popołudniowem v 
borna komedja współczesna Volpiusa „Zwyc 

ys“ z J. Boneckim i M, Węgrzynem 

h. Ceny propagandowe. 

A W TEATRZE NA POHULAN 

premjera Tealru na Pohulance 
będzie iskrząca się humorem, czteroaktowa ko- 

medja G. B. Shawa: „Nigdy nie można przewi 
dzieć*, poruszająca problem współczesnej го- 
dziny. Reżyserja —- Jan Bonecki. 

Na wileńskim bruku 
MOGŁO BYĆ ŹLE. 

Wczoraj wieczorem na ul. Sofjanej miał miej 
sce następujący wypadek. Urwał się pasek pod 
trzymujący elektromontera, który pracował na 
słupie telegraficznym. 

Nieszczęśliwy w ostatniej chwili zdąż 

chwycić się negami przewodów elektryczny. 
zawisnąć w powietrzu, unikając w ten sposób 
niechybnej śmierci. 

Temniemniej doznał silnych obrażeń nóg. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło go do szpi- 
tala. (e) 

    

     

   

  

   

      

ARESZTOWANIE HANDLARZA. 

Jak się dowiadujemy wczoraj został zatrzy- 
many przez Wydział Śledczy właściciel sklepu 
owocowego przy ul. Wielkiej 4. Zatrzymanie to 
nastąpiło w związku ze złożoną przez przedsta 

wicielstwa firm „Suckard*, „Plutes* i „Angla- 
is“ skargą 0 wyludzenį: od nich towarow na 
większą sumę. (e) 

NIE ALEKSANDER A ANTONI. 
W związku z notatką, jaka się ukazała w 

naszem piśmie dnia 7 bm. o nadużyciach Anto“ 
niege Downarowicza na tle zbierania ofiar na 
odbudowę wojskowego kościoła po- Trynitarskie- 
g0—obecnie p. Aleksander Downarow 
damia nas že aczkolwiek posiada upowažnienie 
na sprzedaż portretów osób zasłużonych na cele 
odbudowy tegoż kościoła, jednak nic niema 
wspólnego z wyż. wymienionym Antonim Dow- 
narowiczem. 

teka mą ina a 

DROKARNIA i ĮNTAOLIGATORHŲ 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

   

   

   

  

    

  

  

  

Kina i Filmy 
  

„ZAUFALAM Cl...“ 

              zawiodła się. ten rozbr 

film z nieprawdziwego zdarz pozostawia 
tylko uczucie zdziwienia: poco i dla kogo właś- 

ciwie coś podobnego się kręci? -„Pogromczyni 
Marleny lamują, Rosemary 

          

      

  

Ames, 0 Marleny Dietrich mało 
groźną ry ka ta poprostu ze 

skóry wyłazi, by upodobni ę choć trochę da 

  

Grety Garbo, są to jednak zupełnie bezskuteczne 
i.. Brzydka i mało zdolna — nie podoba 

się publiczności. 
Bardzo dobry, 

  

jak zresztą zawsze, jest John 
Boles, o męskiej, inteligentnej twarzy i bardzo 
dobrej, powściągliwej grze. Ale i on czuje się 
tu widocznie nie na miejscu. 

Partaczy również i reżyser. Zresztą nic mu 

innego nie pozostaje w stosunku do podobnego, 
skandalicznego scenarjusza. Zdjęcia i strona 

dźwiękowa — słabe. 

Jako nadprogram wyświetlany jest dodatek 

produkcji polskiej p. t. „Wysiłek mózgów*, 
Przedstawia on w sposób rozbrajająco naiwny 

— rozwój techniki i przemysłu. Tytuł tego da- 
datku nasuwa pytanie: dlaczego nie użyto wię- 
kszego „wysiłku mózgów** dla nakręcania lep- 
szego. dodatku? 1. Sid. 

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIll klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

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

      

  

  

  

Nowy wyczyn 
terorystów z pod Hali 

Miejskiej 
Doncsiliśmy o tem, iż pod Halami Miejskie- 

mi grasuje szajka terorystów — wymusicieli 
Członkowie i:j bandy polują szezególnie na ham 
dlarzy, przybyłych z prowineji. Dzień wczoraj 
szy przyniósł nowy wyczyn tej bandy, 

'Tym razen: ofiarą padł Oszer Wajner, miesz 
kaniee wsi Jawszyny, gminy mejszagolskiej. Gdy 
Wajner zatrzymał się przy hałach, skradziono 
mu z wozu rozmaite towary wartości kilkudzie 
sięciu zł. Wkrótee potem do Wajnera zgłosiły 
się trzy typy, które zaproponowały zwrot skra- 
dzionych rzeczy, za okup w wysekóści 15 zł. 
Wajnsr zapłacił i.. rzeczy skradzionych nie 
otrzymał. te) 

- Dfiary na powodzian 
— Konto P. K. O. Nr. 15.555 Wileńskiego 

Wojewódzkiego Komitetu P. O. P. w Wilnie 
w dn. 9 b. m. wynosiło zł. 79.811.38. 

      

Dziś początek s. o 2-ej 
Nieśmiertelne arcydzieło 

  HELIOS | zc NEDZDICY 
Realizacja: Rajmond Bernard. W rolach głównych: HARRY BAUR, Fioreile, Vanel i inni 
Dotychczas nie było tak potężnego. filmu" Na |I-szy seans ceny zniżone 

Początek seansów o godz. 2-ej, ostatni seans o godz. 10.15 
  

  

  

  

  

Groza. Sensacja. Oak: 

„COWBOY z ARIZONY" W rol. gł KEN MAYNARD 

Motto: Nie znałam życia, więc zaufałem Ci... Zauiałam Gi... 

  

Dziś początek seansów o godz. 2-ej 
Ogromne powodz.l Ostatnie 2 dni 

PAN| Fomom. FRANCISZKA GAAL w ilme WIOSeNna parada 
duż w następnym programie: Film największy z największych, który wywołuje ekstazę, wspa- 
nialszy, piękniejszy 

Zw MELODJE CYGAŃSKIE tychczas widziane 
5 gwiazd! 3000 aktorów! 2 lata pracy! 3.000.000 dolarów kosztów! 

CASINO| «u JOAN CRAWFORD Ostatni dzień! 

w największej kreacji swojego życia. w filmie wspanialsz. i ciekawszym od „Tańczącej Venus* 
& Uwielbiają ją mężczyźni. Zazdroszczą jej kobiety. 

„Taniec Miłości Piszą o niej wszyst. pisma. Dramat najwyższego napięcia 

Bogaty nadprogram; Ostatnie nowości świata (Paramount), wspan komedja rys. i kronika „Pata“ 

i Balkon 25 gr. Toatr-Kino REWJA | Wars  FANTOMAS?* 
porywający film 33 

W rol. gl. Ricardo Cortez, Mary Dunkan i inni 
NAD PROGRAM: 
Największa sensacja 

R o x Y Porywający dramat kobiety, która z odwagą 
' poszła na spotkanie nowemu, nieznanemu życiu 

Pogromczyni Marleny Dietrich Rosemary AmeS oraz zrakomity — John Boles. 

  

Role główne: 
Film przewyższ. o niebo „Zaledwie Wczoraj, .* 

Paramountu, Groteska rysunkowa i kronika Pata. 

OGNISKO | zi": ZIEMIA NICZYJA 
filmowe doby obecnej p t. 

W rolach głównych : Georges Póciet — Hugh Stephens Dugias — Róża Mai — Zoe Frank 
Wspaniały film międzynarodowy mówiony w pięciu językach. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. ocz. seansów codriennie o godz. 4 p. p. 

  

DZIŚ! Najpotężniejsze       

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Biskupia 4, Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. 

Administracja 

Nad program: Nadzwyczajne dodatki: Tygodnik   
  

  

Kawiarnia i Restauracja 

„EUROPA“ 
Wilno, Dominikańska 1 

prowadzona będzie od dziś pod osobistym zarządem 

p. ALEKSANDRA ZADARNOWSKIEGO 
b. długoletn. dzierżawcy bufetu | kl. na dworcu kol, w Wilnie 

Wydawonebeda ŚNIĄDANIA, OBIADY i KOLACJĘ 
pierwszorzędnej jakości po cenach umiarkowanych 

Do obiadu i kolacji przygrywać będzie kwartet muzyczny. 

Znany fryzjer damski M|ECZYSŁAW 

pracuje jako wspólnik w firmie 
„Warszawscy fryzjerzy Wacław i Józef" 

ul. Wileńska 42 i poleca JWPaniom solidne 
wykonanie trwałą ondulację najnowszym 
sparatem parowyńu Bózpieczić, Bezkdnki. 

ia is Tel 20-06 $ 

Poszukiwana jest 
KRAWCOWA samo- 

dzielna, mogąca kiero- 
wać zakład. krawieckim 
Może zóstać wspólnicz- 
ką. Zgłoszenia; Wiwul- 

śkiszóldrónć 15 

Zakład Fryzjerski 

„REKORD“ 
Wielka 52 (w podwėrzu) 
Strzyżenie. . . 25 gr. 
Golenie. . . . 15 gr.| 
Sz żEEJOKE (25.84 

ARZĄD 

  

TAŃCÓW 
modnych stylem angiel- 
skin wyucza Szkoła 
Frosta i Alperowicza 
Mickiewicza 22. Kom- 

pletom ustępstwa, 

RADJO 
okazyjnie 

do sprzedania lnforrma- 
cje: Gimnazjalna 6 — 7 

  

  

Mieszkania 
2 1 3 pokojowe 
do wynajęcia 

Mickiewicza 37, u doz. 
  

DZIAŁKI 
budowlane 

— do sprzedsnia — 
ul. Belmont 31 
W Rutkowski 

Gabinet dentystycz, 
Frydman 

Laboratorjum zębów 
sztucznych. Korony por- 
celanowe Zawalna 24   

Konto czekowe P.ĘK. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. ! 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem d6 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 

ga ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzieimych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. 

DOKTÓR 

Bernsztejn 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 
Przvim od 9—1 1 4—8   

Zarząd Stowarzysz. 
Urzędników Państw. 
w Święcianach — оё 
zaraz odda na dogod- 
nych warunk. w dzier- 
żawę bufet w Kasynie 
swem w  Święcianach. 
Dzierżawca musi 
patrzyć Kasyno w bi- 
lard, z którego dochód 
do niego należy. Inne 
warunki do omówienia. 
Adres: Eugeniusz Pol- 
kowski Święciany Wil. 

Starostwo. 

  

  

Dnła 8 b. m. skradz. 
weksel in blanco na s. 
300 zł., z wyst Anto= 
niego Korzeniowskiego 
i żyr przez Stefanję Ja- 
strzębską — uniew. się 

Czeladnik 
krawiecki damski 

z długoletnią praktyką 

  

,| poszukuje pracy w war- 

sztacie, zgodzi się na 
wyjazd. Łaskawe zgło- 
szenia do Red. „K.W.* 

pod „Krawiec“ 

BuchsHtr- bilansista 
włada jęz. niem i ang,, 

poszukuje odpowiedniej 
pracy. Zgłosz do admi- 
nistracji „Kuriera Wil.* 

dla Daniela 
  

  

DOKTÓR 

Drymint tudrewicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 

Zamkowa 15, tel. 1960 
*rzvim. od 8—' i 3—8 

Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 —3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł: 

„czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 91/,— 31/, i 7—9 wiecz! 

Za numer dowodowy 15 g 
Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

  

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

  

/ 
% 

& ; r Wilia JA 

  

  

WEZETZCEEJEEA 

WODĄ, r”: Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis


